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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 1598/2010, którą złożył Angel Aleksandrov Vasilev (Bułgaria), 
w sprawie rzekomego nieprzestrzegania przez bułgarskie władze 
prawodawstwa UE dotyczącego środków mających na celu poprawę 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy

1. Streszczenie petycji

Składający petycję wyjaśnia, że stracił możliwość wykonywania pracy w rezultacie 
wyjątkowo uciążliwej pracy prowadzonej w warunkach stanowiących naruszenie 
prawodawstwa UE z zakresu ochrony zdrowia pracowników i ich bezpieczeństwa.  
Składający petycję odnosi się w szczególności do dyrektywy Rady 89/391/EWG w sprawie 
wprowadzenia środków w celu poprawy bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu 
pracy oraz do dyrektywy Rady 90/269/WE w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku 
możliwości wystąpienia zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników.  Z uwagi na 
to, że liczne skargi składającego petycję kierowane do właściwych władz, w tym do 
bułgarskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, nie przyniosły żadnych rezultatów, zwraca się 
on do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 kwietnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 216 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 18 lipca 2011 r.

Petycja dotyczy dwóch wypadków przy pracy, których doznał składający petycję, jego 
rzekomo niezadowalających warunków pracy oraz podjętych przez władze bułgarskie decyzji, 
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na mocy których przyznano mu rentę na podstawie ogólnej niezdolności do pracy, a nie 
wnioskowaną przez składającego petycję rentę na podstawie niezdolności do pracy 
wynikającej z urazów odniesionych podczas wypadków przy pracy. 

Zdaniem składającego petycję w dniu 19 czerwca 1986 r. w szpitalu w miejscowości Wraca, 
w Bułgarii, stwierdzono u niego urazy powstałe w wyniku wykonywanej pracy. 

Składający petycję jest zdania, że następnie jego zdrowie znacznie pogorszyło się w latach 
1992–2004, kiedy był zatrudniony przez bułgarskie przedsiębiorstwo Glavbulgarstroy na 
umowy krótkoterminowe (trwające od 2 do 4 miesięcy) oraz pracował w kilku krajach, w tym 
na Ukrainie, w Niemczech i Rosji. Składający petycję twierdzi, że w czasie zatrudnienia w tej 
firmie warunki pracy były niezadowalające. Składający petycję oświadcza, że podczas 
wykonywania pracy w dniu 18 marca 2004 r., kiedy pracował dla firmy Glavbulgarstroy w 
Moskwie, w Rosji, doznał drugiego urazu. W dniu 28 października 2004 r. składający petycję 
przeszedł badania wykonane przez specjalistów w zakresie medycyny w miejscowości Wraca 
(Bułgaria), w wyniku których stwierdzono, że jego uraz nie powstał w czasie wypadku przy 
pracy. W związku z tym, że składający petycję nie zgadzał się z tym orzeczeniem lekarskim, 
w latach 2004–2009 wielokrotnie poddawał się badaniom lekarskim, które miały ocenić, czy 
jego urazy spowodowane były wypadkami przy pracy.

Jednak w wyniku badań lekarskich nie zakwalifikowano urazów składającego petycję jako 
urazów powstałych w wyniku wypadku przy pracy i dlatego też podjęto decyzję o przyznaniu 
mu renty z tytułu ogólnej niezdolności do wykonywania pracy, a nie renty z tytułu urazów 
powstałych podczas wykonywania pracy; wysokość tej drugiej byłaby – zdaniem 
składającego petycję – o 40% wyższa. 

Z dokumentów przedstawionych przez składającego petycję wynika, że wszczął on 
postępowania przed sądami krajowymi przeciwko firmie Glavbulgarstroy w związku z 
wypadkiem zaistniałym w dniu 18 marca 2004 r. W chwili składania petycji postępowania te 
nie zostały jeszcze zakończone. Składający petycję kontaktował się także z kilkoma 
instytucjami i organami krajowymi m.in. w sprawie swoich warunków zatrudnienia, płacy 
oraz zwrotu kosztów zakupu leków.

Składający petycję nie jest zadowolony z decyzji, na mocy których przyznano mu rentę z 
tytułu ogólnej niezdolności do wykonywania pracy. Uważa on, że jego rozliczne choroby 
były wynikiem wspomnianych dwóch wypadków przy pracy oraz niezadowalających 
warunków pracy podczas zatrudnienia w firmie Glavbulgarstroy, i dlatego też powinno mu 
przysługiwać prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy wynikającej z urazów 
odniesionych podczas wykonywania pracy.

W związku z tym składający petycję uważa, że jego prawa wynikające z dyrektywy 
89/391/EWG dotyczącej bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy1 oraz 
dyrektywy 90/269/EWG w sprawie ręcznego przemieszczania ciężarów2 zostały naruszone.

                                               
1 Dyrektywa Rady 89/391/EWG z dnia 12 czerwca 1989 r. w sprawie wprowadzenia środków w celu poprawy 
bezpieczeństwa i zdrowia pracowników w miejscu pracy;  Dz.U. L 183 z 29.6.1989, s. 1.
2 Dyrektywa Rady 90/269/EWG z dnia 29 maja 1990 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących ochrony 
zdrowia i bezpieczeństwa podczas ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku możliwości wystąpienia 
zagrożenia, zwłaszcza urazów kręgosłupa pracowników (czwarta szczegółowa dyrektywa w rozumieniu art. 16 
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Składający petycję twierdzi także, że Bułgaria musi przestrzegać rozlicznych artykułów 
traktatów założycielskich UE.  

W odniesieniu do przepisów krajowych składający petycję stwierdza, że istnieją rozmaite 
akty ustawodawcze, których przepisy powinny być przestrzegane, ale zdaniem składającego 
petycję nie są one stosowane w praktyce, a dotyczy to także ustawy z 1997 r. z późniejszymi 
poprawkami w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Składający petycję jest zdania, że jego były pracodawca, firma Glavbulgarstroy, naruszyła art. 
48 ust. 5 bułgarskiej konstytucji, w którym mowa jest o tym, że pracownicy mają prawo do 
odpowiednich warunków pracy zgodnych z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz że firma ta naruszyła także ustawę w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, na 
mocy której dokonano transpozycji dyrektywy 89/391/EWG do ustawodawstwa krajowego.

Na wstępie należy zauważyć, że dyrektywa 89/391/EWG jest centralnym elementem dorobku 
prawnego UE w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zawiera ona ogólne zasady 
dotyczące zapobiegania zagrożeniom, ochrony zdrowia i bezpieczeństwa, eliminacji 
czynników przyczyniających się do powstawania zagrożeń i wypadków, a także ogólne 
wytyczne odnośnie do wdrażania tych zasad.

W dyrektywie 90/269/EWG określono minimalne wymogi z zakresu bezpieczeństwa i 
higieny pracy dotyczące ręcznego przemieszczania ciężarów w przypadku, gdy istnieje 
zagrożenie, zwłaszcza dotyczące odniesienia urazu kręgosłupa przez pracowników. 
Dyrektywa stanowi, że pracodawca podejmuje odpowiednie działania lub stosuje 
odpowiednie środki, zwłaszcza wyposażenia technicznego, w celu uniknięcia konieczności 
ręcznego przemieszczania ciężarów przez pracowników (art. 3 ust. 1). 

Jednak w odniesieniu do skarg składającego petycję dotyczących rzekomo niezadowalających 
warunków pracy, doznanych przez niego wypadków przy pracy oraz niezgodności z 
przepisami UE w tym względzie należy zauważyć, że okoliczności, do których odnosi się 
składający petycję, wystąpiły w latach 1986–2004, a więc w okresie poprzedzającym 
przystąpienie Bułgarii do UE, które nastąpiło w dniu 1 stycznia 2007 r. W związku z tym 
okoliczności te podlegają zbadaniu wyłącznie na podstawie przepisów i procedur krajowych.

W odniesieniu do uprawnienia składającego petycję do uzyskania konkretnego typu renty 
należy zauważyć, że kwestie związane z warunkami określającymi prawa do otrzymania 
świadczeń z systemu zabezpieczenia społecznego należą do kompetencji państw 
członkowskich, które mają swobodę w decydowaniu o tym, jakie świadczenia są 
przyznawane i na jakich warunkach. Prawodawstwo UE w dziedzinie zabezpieczenia 
społecznego obejmuje tylko niektóre określone aspekty, takie jak ochrona praw do 
zabezpieczenia społecznego oraz praw emerytalno-rentowych w przypadku przemieszczenia 
się osób z jednego państwa członkowskiego do drugiego.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 28 lutego 2015 r.

                                                                                                                                                  
ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG); Dz.U. L 156 z 21.6.1990, s. 9.
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Służby Komisji rozpatrzyły dodatkowe informacje przekazane przez składającego petycję po 
otrzymaniu odpowiedzi Komisji z lipca 2011 r. Jednak nie zmieniły swoich wniosków i 
dlatego podtrzymują swoje uwagi zawarte w tej odpowiedzi.


