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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiţia nr. 0885/2007, adresată de Krzysztof Bukiel, de naţionalitate poloneză, în 
numele OZZL (Sindicatul naţional al medicilor), însoţită de 6770 semnături, 
privind condiţiile de muncă ale medicilor polonezi

1. Rezumatul petiţiei

Petiţionarul atrage atenţia asupra nivelului necorespunzător al salarizării şi asupra condiţiilor 
de muncă ale medicilor care fac parte din sistemul public de sănătate al Poloniei. La începutul 
anului 2007, aceste condiţii au generat numeroase greve care nu au dat încă rezultate 
satisfăcătoare. Petiţionarul afirmă că, prin actualele politici de salarizare şi de muncă destinate 
medicilor, autorităţile poloneze competente încalcă grav atât Directiva 94/104/CE a 
Consiliului, cât şi Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 
noiembrie 2003 privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru. Acesta solicită 
Parlamentului European să intervină pentru ameliorarea condiţiilor de muncă ale medicilor 
polonezi.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 15 februarie 2008. Comisia a fost invitată să furnizeze informaţii 
[articolul 192 alineatul (4) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

„1. Petiţia
Conţinutul acestei petiţii este identic din punct de vedere material cu cel al petiţiei 709/2007
adresate anterior în numele aceluiaşi sindicat şi vizează trei aspecte conexe:
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- condiţiile de muncă ale medicilor angajaţi în instituţiile publice de sănătate din 
Polonia, în special salariile mici şi respectarea Directivei privind timpul de lucru 
(Directiva 2003/88/CE)1

- caracterul adecvat al finanţării pentru sănătatea publică din Polonia

- situaţia dialogului social dintre autorităţile publice şi sindicatul medicilor în ceea ce 
priveşte aspectele menţionate anterior.

Petiţia 885/2007 cuprinde alte aspecte, deoarece în scrisoarea suplimentară a petiţionarului 
din 31 martie 2008 se afirmă că autorităţile publice au persecutat medici, încălcând Directiva
privind timpul de lucru, în cadrul unor incidente specifice care au avut loc la un anumit spital 
în primul trimestru din 2008.

2. Observaţiile Comisiei cu privire la petiţie

Unele dintre aspectele la care se referă prezenta petiţie nu intră sub incidenţa competenţelor 
Uniunii Europene.

2.1 Finanţarea şi gestionarea sistemelor de sănătate publică

În temeiul articolului 152 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, acţiunile 
comunitare trebuie să respecte responsabilităţile statelor membre în ceea ce priveşte 
organizarea şi prestarea de servicii de sănătate şi de îngrijire medicală. De aceea, este la 
latitudinea fiecărui stat membru să stabilească normele care reglementează organizarea şi 
finanţarea sistemului de sănătate. 

2.2 Aspecte privind dialogul social

DTUP (Sindicatul medicilor din Polonia) explică faptul că această organizaţie a fost lipsită de 
dreptul de a negocia independent salariile medicilor, că a fost lansată o campanie de 
defăimare a medicilor aflaţi în grevă şi că a fost oprită aprobarea semnării unui contract 
colectiv. 

Referitor la aceste aspecte, Comisia subliniază că acestea nu ţin de competenţa legală a 
Comunităţii, astfel cum prevede în mod expres articolul 137 alineatul (5) din Tratatul CE cu 
privire la „dispoziţii sociale”: „Dispoziţiile prezentului articol nu se aplică remuneraţiilor, 
dreptului de asociere, dreptului la grevă şi nici dreptului la lock-out”.

Cu toate acestea, în temeiul articolului 138 din Tratat, Comisia facilitează dialogul social 
european şi în 2007 a creat un comitet pentru dialog social în sectorul spitalicesc, care 
reuneşte patronatele şi sindicatele europene HOSPEEM şi EPSU. Aceste organizaţii au 
statutul de „parteneri sociali europeni” în sectorul lor şi sunt formate la rândul lor din 
organizaţii naţionale recunoscute ca parteneri sociali în mai multe ţări.

                                               
1 JO L 299, 18.11.2003, p. 9.
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Astfel, Sindicatul medicilor din Polonia ar trebui să se adreseze cu privire la această situaţie 
comitetului european pentru dialog social din sectorul spitalicesc. 

2.3 Condiţiile de muncă ale medicilor angajaţi în instituţiile publice de sănătate 

Remuneraţiile, inclusiv salariile medicilor angajaţi de autorităţile publice, sunt un aspect care 
aparţine legislaţiei naţionale. Legislaţia europeană a muncii nu cuprinde acest aspect. În 
special, Curtea de Justiţie a afirmat în mai multe rânduri1 că Directiva privind timpul de lucru 
(Directiva 2003/88/CE)2 este o directivă cu privire la sănătate şi siguranţă şi astfel, nu 
cuprinde şi aspectul remuneraţiilor.

Principala problemă ridicată de petiţionar, care intră sub incidenţa competenţelor Comisiei, se 
referă la respectarea Directivei privind timpul de lucru. 

Petiţionarul afirmă că Polonia nu a transpus Directiva privind timpul de lucru pentru medicii 
care lucrează în instituţii publice de sănătate, cu toate că o instanţă poloneză a pronunţat o 
hotărâre prin care se recunoştea că directiva ar trebui să fie pusă în aplicare. 

De fapt, s-au înregistrat unele progrese legislative semnificative în acest sens de la data 
petiţiei. 

Timpul de lucru al medicilor angajaţi în instituţiile publice de sănătate din Polonia este 
reglementat de o legislaţie specială, Legea cu privire la instituţiile de sănătate („ZOZ”) 
91/1991. Până la 1 ianuarie 2008, ZOZ nu era compatibilă cu cerinţele Directivei privind 
timpul de lucru. Principalele probleme erau următoarele: 

- timpul de gardă la locul de muncă nu era considerat timp de lucru [aşa cum cereau 
hotărârile Curţii de Justiţie în cauzele SIMAP (Cauza C-303/98) şi Jaeger (Cauza C-151/02)]

- medicii nu primeau perioade de repaus compensatorii pentru timpul de gardă pe perioadele 
minime de repaus prevăzute de directivă

- orele de lucru ale medicilor (inclusiv timpul de gardă) depăşeau în mod considerabil 
limitele timpului de lucru mediu săptămânal (48 de ore pe săptămână, inclusiv orele 
suplimentare) prevăzute de directivă.

Comisia s-a adresat în scris autorităţilor naţionale cu privire la aceste aspecte. Aşa cum 
menţionează petiţionarul, instanţele poloneze au pronunţat o serie de hotărâri cu privire la 
alinierea legii ZOZ la directivă3. 

                                               
1 A se vedea, de exemplu, Vorel, C-437/05, ordinul din 11 ianuarie 2007.

2 Această directivă consolidează şi înlocuieşte (în vigoare de la 2 august 2004)

Directiva anterioară privind timpul de lucru 93/104/CE, la care petiţionarul face, de asemenea, 
trimitere.

3 Hotărârea instanţei regionale IV Pa 445/06 din 29 decembrie 2006, în urma hotărârii Curţii Supreme I
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Autorităţile naţionale au modificat ZOZ, printr-un act de modificare din 27 august 2007, care 
a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008. În urma modificărilor legislative, legislaţia poloneză 
pare acum a fi următoarea:

- întreg timpul de gardă de la locul de muncă se consideră timp de lucru

- se asigură perioade de repaus echivalente compensatorii dacă un medic nu a beneficiat de 
perioadele minime de repaus zilnic sau săptămânal prevăzute de directivă

- timpul de lucru săptămânal al medicilor (inclusiv orele suplimentare şi timpul de gardă) nu 
trebuie să depăşească o medie de 48 de ore pe săptămână, cu excepţia cazului în care un 
anumit lucrător a fost de acord să nu aplice această dispoziţie1, astfel cum prevede articolul 
22 din Directiva privind timpul de lucru.

Autorităţile naţionale subliniază că respectarea hotărârilor Curţii de Justiţie în acest sector va 
reprezenta o provocare considerabilă pentru finanţarea şi organizarea serviciilor de sănătate şi 
au introdus o dispoziţie de „excludere voluntară” în cadrul sectorului de sănătate în acelaşi 
timp cu modificarea privind timpul de gardă.

Noua clauză de „excludere voluntară” este prevăzută în cadrul actului de modificare din 2007, 
aplicându-se medicilor şi altor lucrători care au absolvit o instituţie de învăţământ superior, 
care urmează o profesie medicală şi care lucrează în instituţii de sănătate pentru persoane a 
căror stare de sănătate necesită îngrijiri timp de 24 de ore. 

Cu acordul prealabil voluntar în scris, unui astfel de lucrător i se poate solicita să efectueze 
timp de gardă medical, care va duce la depăşirea numărului de 48 de ore pe săptămână, 
calculat în medie pe 4 luni. Nu există o limită specifică a numărului de ore lucrate de un 
lucrător care adoptă clauza de „excludere voluntară”. În general, măsurile de protecţie 
prevăzute de directivă par a fi transpuse. Mai rămân unele detalii care urmează a fi clarificate 
ulterior. 

2.4 Presupusa persecutare

Scrisoarea suplimentară din petiţia 0885/2007 se referă la modificările suferite de legea 
poloneză începând cu 1 ianuarie 2008 şi subliniază că, în temeiul legii astfel modificate, 
medicii au acum dreptul la un timp de lucru mediu săptămânal care nu depăşeşte 48 de ore în 
medie, inclusiv orele suplimentare şi timpul de gardă de la locul de muncă. Orele 
suplimentare pot fi lucrate numai cu acordul voluntar expres al medicului în cauză, care nu 
poate fi penalizat pentru că a refuzat să-şi dea acordul. 

                                                                                                                                                  
PK 265/05 din 6.6.2005. 

1 În temeiul articolul 22 din Directiva privind timpul de lucru, un stat membru are opţiunea, prin derogare, de 
a nu aplica limita maximă de 48 de ore a timpului de lucru mediu pe săptămână, inclusiv orele suplimentare. 
Acest lucru se poate efectua numai respectând anumite principii de protecţie şi cu acordul prealabil liber şi 
informat al lucrătorului în cauză. La articolul 22 alineatul (1) litera (b), directiva prevede mai ales că niciun 
lucrător nu suferă niciun prejudiciu din partea angajatorului dacă refuză să îşi dea acordul de a lucra peste 48 
de ore pe săptămână sau dacă nu mai este de acord să facă acest lucru.
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Cu toate acestea, petiţionarul afirmă că, în cadrul unor incidente specifice care au avut loc în 
primul trimestru din 2008 la Spitalul regional de specialitate din Radom, anumiţi înalţi oficiali 
ai autorităţilor naţionale au ameninţat medicii care nu semnaseră clauza de excludere 
voluntară cu producerea unor consecinţe negative şi au concediat unii medici care, în 
continuare, au refuzat să semneze. Demnitarii în cauză sunt preşedintele regiunii Mazovia, 
preşedintele Fondului Naţional de Sănătate (NFZ), membri ai organului executiv din regiunea 
Mazovia şi miniştri adjuncţi ai sănătăţii.

Incidentele specifice menţionate sunt: 
- medicii care au refuzat să accepte clauza de excludere voluntară au fost ameninţaţi cu 
pierderea locului de muncă 
- în două departamente specifice ale spitalului, au existat medici care au fost concediaţi pentru 
că au refuzat să îşi dea acordul
- anumiţi oficiali, citaţi în presa naţională, au declarat că medicii care nu erau de acord cu 
clauza de excludere voluntară erau oameni răi care neglijau viaţa şi sănătatea pacienţilor lor. 

Petiţionarul susţine că, în urma acestor acţiuni, medicii din spitalul Radom au semnat clauza 
de excludere voluntară. 

Articolul 22 alineatul (1) litera (b) din Directiva privind timpul de lucru prevede în mod 
expres că niciun lucrător nu suferă niciun prejudiciu din partea angajatorului dacă refuză să 
lucreze ore suplimentare faţă de limita prevăzută de directivă.

Întrucât acest aspect i-a fost adus la cunoştinţă Comisiei de către Parlament, Comisia 
intenţionează să se adreseze direct în scris petiţionarului pentru a solicita detalii complete în 
sprijinul presupuselor incidente şi autorităţilor naţionale pentru a le solicita observaţiile şi îşi 
rezervă dreptul de a lua măsurile suplimentare care ar putea fi necesare în urma răspunsurilor 
acestora. Întrucât directiva a fost complet transpusă în legislaţia naţională, medicii în cauză au 
drepturi şi în temeiul legislaţiei naţionale, care se poate aplica în mod direct prin instanţele 
naţionale. 

3. Concluzii

Unele dintre aspectele menţionate de petiţionar, inclusiv remuneraţiile pentru medicii din 
sistemele publice de sănătate, nu intră sub incidenţa legislaţiei comunitare a muncii.

Principalul aspect legat de legislaţia comunitară a muncii menţionat de petiţionar este 
reprezentat de conformitatea condiţiilor de angajare pentru doctorii din Polonia cu cerinţele 
Directivei privind timpul de lucru. Legislaţia naţională relevantă valabilă anterior nu era 
conformă cu legislaţia comunitară. Comisia s-a adresat în scris autorităţilor naţionale referitor 
la acest aspect.

Autorităţile naţionale au modificat legea cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2008. Prin 
urmare, în acest moment, legislaţia naţională respectă, într-o măsură mult mai mare, Directiva 
privind timpul de lucru. În prezent, Comisia definitivează analiza detaliată a modificărilor 
legale introduse în lege. Unele detalii, în principal legate de programul repausului 



PE416.423v01-00 6/6 CM\756211RO.doc

RO

compensatoriu zilnic şi de aspecte care ţin de condiţiile de protecţie pentru clauza de 
„excludere voluntară”, nu sunt încă foarte clare.

Comisia acordă o atenţie foarte mare presupuselor incidente de persecutare descrise de 
petiţionar şi intenţionează să se adreseze direct în scris petiţionarului pentru a solicita detalii 
complete în sprijinul presupuselor incidente şi autorităţilor naţionale pentru a le solicita 
observaţiile. Întrucât, în prezent, dispoziţiile relevante ale directivei au fost transpuse în 
legislaţia naţională, medicii în cauză au drepturi şi în temeiul legislaţiei naţionale, care se 
poate aplica în mod direct prin instanţele naţionale. 

Comisia va monitoriza îndeaproape situaţia şi va informa Parlamentul cu privire la evoluţia 
ulterioară a situaţiei.”


