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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0669/2011, внесена от Jozef Zawadzki, с полско гражданство, 
относно липсата на достъп до специализирано медицинско лечение в 
поликлиниките в Катовице

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията, който е член на общинския съвет в полския град Катовице, 
изтъква липсата на достъп до специализирано медицинско лечение в местните 
поликлиники и посочва, че това може да доведе до негативни последствия основно за 
по-възрастните пациенти, които са по-малко гъвкави и на които е трудно да плащат за 
транспортни разходи. Вносителят се позовава също и на разпоредбите на полската 
конституция, съгласно които гражданите имат право на ефективна медицинска грижа, 
като същевременно подчертава, че управлението на бюджета за здравеопазване не е 
прозрачно. Тъй като Полша се е обвързала с подписа си с разпоредбите на Договора по 
отношение на правото на гражданите на високо равнище на закрила на човешкото 
здраве и ефективни здравни услуги, вносителят призовава Европейския парламент да 
проучи въпроса.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 21 октомври 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 16 декември 2011 г.

Вносителят на петицията твърди, че много хора в уязвими групи от населението, а 
именно възрастните хора и хората в лошо здравословно състояние, вече не могат да 
получават обстойно медицинско обслужване в своите местни структури, а от тях се 
изисква да пътуват в търсене на нова клиника и да избират нов лекар. Той счита, че 
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това изискване е в противоречие с Конституцията на Република Полша, която 
определя, че от публичните органи се изисква да изготвят специална разпоредба за 
здравната защита на децата, бременните жени, хората с увреждания и възрастните хора 
[член 68, параграф 2].

Вносителят също така твърди, че органите нарушават разпоредбите на Договора за 
функционирането на Европейския съюз.

Договорът за функционирането на Европейския съюз, който определя ограниченията за 
компетентността на Европейския съюз, определя, че „отговорностите на държавите-
членки включват управлението на здравните услуги и медицинските грижи“ (член 168).  
Същият член изисква действия на равнище на Съюза - и следователно от Комисията -
за зачитане на тези отговорности.

Освен това Хартата на основните права на Европейския съюз предвижда, че „всеки има 
право на достъп до здравна профилактика и да ползва медицински грижи при 
условията, установени от националните законодателства и практики“ (член 35).

Въз основа на информацията, предоставена от вносителя на петицията, изглежда че 
въпросът, който той повдига, касае област, в която Комисията няма възможност да 
предприема действия.  

Комисията съветва вносителя да отнесе въпроса до съответните органи в Полша. Този 
орган може да бъде на местно, регионално или национално равнище, а националното 
министерство на здравеопазването може да помогне да се установи най-подходящото 
равнище за разглеждане.


