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Tárgy: Jozef Zawadzki lengyel állampolgár által benyújtott 0669/2011. számú petíció 
a katowicei kórházi rendelőintézetekben elérhetetlen szakorvosi kezelésekről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója, aki a lengyelországi Katowice város önkormányzati képviselő-
testületének tagja, felhívja a figyelmet a helyi kórházi rendelőintézetekben elérhetetlen 
szakorvosi kezelésekre. Rámutat, hogy ez a körülmény mindenekelőtt az idősebb betegekre 
nézve jár negatív következményekkel, mert ők kevésbé rugalmasak, és nehézségeket okoz 
számukra az esetleges utazási költségek megfizetése is. A petíció benyújtója felhívja a 
figyelmet a lengyel alkotmány rendelkezéseire, amelyek értelmében a polgárok hatékony 
egészségügyi ellátásra jogosultak, de ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az egészségügy 
költségvetési gazdálkodása nem átlátható. Mivel Lengyelországot – a Szerződés aláírása 
révén – kötelezik a Szerződés azon rendelkezései, amelyek a polgárok magas szintű 
egészségvédelemhez és hatékony egészségügyi szolgáltatásokhoz való jogát érintik, a petíció 
benyújtója az ügy vizsgálatára kéri az Európai Parlamentet .

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. október 21. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2011. december 16.

A petíció benyújtója szerint sok, a népesség sebezhető csoportjaiba tartozó, nevezetesen idős 
vagy rossz egészségi állapotú személy nem részesülhet többé átfogó egészségügyi ellátásban a 
helyi intézményében, hanem utazgatnia kell, hogy új rendelőintézetet vagy kórházat találjon, 
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vagy új orvost kell választania. Ezt a követelményt ellentétesnek találja a Lengyel 
Köztársaság Alkotmányával, amely kimondja, hogy a hatóságok kötelesek különös gondot 
fordítani a gyermekek, a várandós anyák, a fogyatékkal élők és az idősek egészségvédelmére 
[68(2) cikk].

A petíció benyújtója azt is állítja, hogy a hatóságok megszegték az Európai Unió működéséről 
szóló szerződés rendelkezését.

Az Európai Unió hatáskörét meghatározó, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 
kimondja, hogy a „tagállamok hatásköre kiterjed az egészségügyi szolgáltatások és az orvosi 
ellátás működtetésére ” (168. cikk).  Ugyanezen cikk megköveteli, hogy bármely uniós szintű 
fellépés �– tehát a bizottsági is – tiszteletben tartsa ezeket a kötelezettségeket.

Továbbá az Európai Unió Alapjogi Chartája kimondja, hogy „a nemzeti jogszabályokban és 
gyakorlatban megállapított feltételek mellett mindenkinek joga van megelőző egészségügyi 
ellátás igénybevételéhez, továbbá orvosi kezeléshez” (35. cikk).

A petíció benyújtója által szolgáltatott információk alapján úgy tűnik, hogy a felvetett 
probléma olyan területre esik, amelyen a Bizottságnak nincs módjában lépéseket tenni.  

A Bizottság azt tanácsolja a petíció benyújtójának, hogy terjessze az ügyet az illetékes lengyel 
hatóságok elé. E hatóság lehet helyi, területi, vagy nemzeti szintű, és a nemzeti Egészségügyi 
Minisztérium bizonyára segítséget tud nyújtani a megfelelő szint kiválasztásában.


