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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0669/2011, którą złożył Józef Zawadzki (Polska), w sprawie braku 
dostępu do leczenia specjalistycznego w przychodniach w Katowicach

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest członkiem Rady Miejskiej w Katowicach, informuje o braku 
dostępu do leczenia specjalistycznego w miejscowych przychodniach oraz zauważa, że może 
to mieć negatywny wpływ zwłaszcza na pacjentów w podeszłym wieku, którzy są mniej 
mobilni i którym trudno jest pokryć koszty transportu. Składający petycję odwołuje się 
również do postanowień Konstytucji RP, zgodnie z którymi obywatele mają prawo do 
skutecznej opieki medycznej, i podkreśla jednocześnie brak przejrzystości zarządzania 
budżetem służby zdrowia. Polska jako sygnatariusz Traktatu zobowiązana jest do 
zapewnienia obywatelom wysokiego poziomu ochrony zdrowia oraz skutecznej służby 
zdrowia, dlatego składający petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się 
przedmiotową sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 października 2011 r. Na mocy art. 202 ust. 6 
Regulaminu zwrócono się do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 grudnia 2011 r.

Składający petycję twierdzi, iż wiele osób należących do najsłabszych społecznie grup, 
mianowicie osoby starsze i schorowane, nie może leczyć się kompleksowo w lokalnych 
placówkach – osoby te zmuszone są do podróżowania w poszukiwaniu nowej poradni 
i skazane na podjęcie decyzji o wyborze nowego lekarza. Uważa, iż ta konieczność jest 
niezgodna z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, gdzie stanowi się, iż władze publiczne są 
obowiązane do zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, 
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osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku (art. 68 ust. 3).

Składający petycję twierdzi też, iż władze naruszają postanowienia Traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – który ustala granice kompetencji Unii 
Europejskiej – stanowi, że „obowiązki państw członkowskich obejmują zarządzanie usługami 
zdrowotnymi i opieką medyczną” (art. 168). Ten sam artykuł wymaga, aby każde działanie na 
poziomie Unii – a tym samym działanie Komisji – było zgodne z tymi obowiązkami. 

Ponadto Karta praw podstawowych Unii Europejskiej stanowi, iż „każdy ma prawo dostępu 
do profilaktycznej opieki zdrowotnej i prawo do korzystania z leczenia na warunkach 
ustanowionych w ustawodawstwach i praktykach krajowych” (art. 35).

Na podstawie informacji przekazanych przez składającego petycję wydaje się, że poruszona 
przez niego kwestia dotyczy dziedziny, w której Komisja nie ma możliwości podjęcia działań.

Komisja zaleca składającemu petycję, aby zwrócił się z tą sprawą do odpowiednich organów 
w Polsce. Mogą to być organy na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym – krajowe 
Ministerstwo Zdrowia powinno pomóc w określeniu najwłaściwszego szczebla.


