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Katovicų poliklinikose, kurią pateikė Lenkijos pilietis Jozef Zawadzki

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas, Katovicų miesto Lenkijoje savivaldybės komiteto narys, rašo apie 
specializuotų medicininio gydymo paslaugų trūkumą vietos poliklinikose ir atkreipia dėmesį į 
tai, kad tai galėtų turėti neigiamų padarinių pacientams, ypač vyresnio amžiaus, kurie yra 
mažiau lankstūs ir kuriems sudėtinga apmokėti transporto išlaidas. Peticijos pateikėjas taip pat 
nurodo Lenkijos konstitucijos nuostatas, pagal kurias piliečiai turi teisę į veiksmingą 
medicininę priežiūrą, bet kartu pabrėžia, kad sveikatos apsaugai skirto biudžeto valdymas 
nėra skaidrus. Kadangi Lenkija yra pasirašiusi Sutartį ir privalo laikytis jos nuostatų, susijusių 
su piliečių teise į aukšto lygio sveikatos apsaugą ir veiksmingas sveikatos priežiūros 
paslaugas, peticijos pateikėjas prašo Europos Parlamento išnagrinėti šį klausimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. spalio 21 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2011 m. gruodžio 16 d.

„Peticijos pateikėjas tvirtina, kad vietos sveikatos priežiūros centruose daugeliui 
pažeidžiamoms grupėms priklausančių žmonių, ypač vyresnio amžiaus ir prastos sveikatos 
žmonėms, visapusiška sveikatos priežiūra daugiau nebeužtikrinama – jiems nurodoma vykti 
ieškoti naujų klinikų ir pasirinkti naują gydytoją. Peticijos pateikėjas mano, kad šis 
reikalavimas prieštarauja Lenkijos Respublikos Konstitucijai, kurioje teigiama, kad valdžios 
institucijos turi priimti specialią nuostatą dėl vaikų, nėščių moterų, neįgaliųjų ir vyresnio 
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amžiaus žmonių sveikatos apsaugos (68 straipsnio 2 dalis).

Jis taip pat tvirtina, kad valdžios institucijos pažeidė Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 
nuostatas.

Sutartyje dėl Europos Sąjungos veikimo (kurioje nustatomos Europos Sąjungos 
kompetencijos ribos) teigiama, kad „Valstybių narių atsakomybė apima sveikatos paslaugų ir 
sveikatos priežiūros valdymą“ (168 straipsnis).  Tame pačiame straipsnyje reikalaujama, kad 
imantis bet kokių ES lygmens veiksmų būtų atsižvelgiama į šią atsakomybę, taigi į ją turi 
atsižvelgti ir Komisija.

Be to, Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje teigiama, kad kiekvienas turi teisę į 
profilaktinę sveikatos priežiūrą ir teisę į gydymą nacionalinių teisės aktų ir praktikos nustatyta 
tvarka (35 straipsnis).

Remiantis peticijos pateikėjo suteikta informacija, atrodo, kad iškeltas klausimas yra tos 
srities, kurioje Komisija neturi jokios galimybės imtis veiksmų.  

Komisija pataria peticijos pateikėjui dėl šio klausimo kreiptis į atitinkamas Lenkijos valdžios 
institucijas. Šios institucijos gali būti vietos, regionų arba nacionalinio lygmens – Lenkijos 
Respublikos sveikatos apsaugos ministerija turėtų galėti nurodyti, į kurias institucijas 
kreiptis.“


