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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0885/2007, adresată de Krzysztof Bukiel, de cetățenie poloneză, în 
numele OZZL (Sindicatul național al medicilor), însoțită de 6770 semnături, 
privind condițiile de muncă ale medicilor polonezi

1. Rezumatul petiției

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

2. Admisibilitate

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

3. Răspunsul Comisiei, primit la 25 noiembrie 2008

‘1. Petiția
Conținutul acestei petiții este identic din punct de vedere material cu cel al petiției 709/2007 
adresate anterior în numele aceluiași sindicat și vizează trei aspecte conexe: 
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- condițiile de muncă ale medicilor angajați în instituțiile publice de sănătate din 
Polonia, în special salariile mici și respectarea Directivei privind timpul de lucru 
(Directiva 2003/88/CE)1

- caracterul adecvat al finanțării pentru sănătatea publică din Polonia

- situația dialogului social dintre autoritățile publice și sindicatul medicilor în ceea ce 
privește aspectele menționate anterior. 

Petiția 885/2007 cuprinde alte aspecte, deoarece în scrisoarea suplimentară a petiționarului 
din 31 martie 2008 se afirmă că autoritățile 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. Observațiile Comisiei cu privire la petiție 

Unele dintre aspectele la care se referă prezenta petiție nu intră sub incidența competențelor 
Uniunii Europene. 

2.1 Finanțarea și gestionarea sistemelor de sănătate publică

În temeiul articolului 152 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, acțiunile 
comunitare trebuie să respecte responsabilitățile statelor membre în ceea ce privește 
organizarea și prestarea de servicii de sănătate și de îngrijire medicală. De aceea, este la 
latitudinea fiecărui stat membru să stabilească normele care reglementează organizarea și 
finanțarea sistemului de sănătate.

2.2 Aspecte privind dialogul social 

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

Referitor la aceste aspecte, Comisia subliniază că acestea nu țin de competența legală a 
Comunității, astfel cum prevede în mod expres articolul 137 alineatul (5) din Tratatul CE cu 
privire la „dispoziții sociale”: „Dispozițiile prezentului articol nu se aplică remunerațiilor, 
dreptului de asociere, dreptului la grevă și nici dreptului la lock-out”.

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

                                               
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 situație 
comitetului european pentru dialog social din sectorul spitalicesc.

2.3 Condițiile de muncă ale medicilor angajați în instituțiile publice de sănătate 

Remunerațiile, inclusiv salariile medicilor angajați de autoritățile publice, sunt un aspect care 
ține de dreptul intern. Legislația europeană a muncii nu cuprinde acest aspect. În special, 
Curtea de Justiție a afirmat în mai multe rânduri1 că Directiva privind timpul de lucru 
(Directiva 2003/88/CE)2 este o directivă cu privire la sănătate și siguranță și astfel, nu 
cuprinde și aspectul remunerațiilor.  

Principala problemă ridicată de petiționar, care intră sub incidența competențelor Comisiei, se 
referă la respectarea Directivei privind timpul de lucru.  

Petiționarul afirmă că Polonia nu a transpus Directiva privind timpul de lucru pentru medicii 
care lucrează în instituții publice de sănătate, cu toate că o instanță poloneză a pronunțat o 
hotărâre prin care se recunoștea că directiva ar trebui să fie pusă în aplicare. 

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

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

- timpul de gardă la locul de muncă nu era considerat timp de lucru [așa cum cereau 
hotărârile Curții de Justiție în cauzele SIMAP (Cauza C-303/98) și 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) depășeau 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 autorităților naționale cu privire la aceste aspecte. Așa cum 
menționează petiționarul, instanțele poloneze au pronunțat o serie de hotărâri cu privire la 
alinierea legii ZOZ la directivă3. 

Autoritățile naționale au modificat ZOZ, printr-un act de modificare din 27 august 2007, care 

                                               
1 A se vedea, de exemplu, Vorel, C-437/05, ordonanța din 11 ianuarie 2007. 
2 Această directivă consolidează și înlocuiește (în vigoare de la 2 august 2004).
Directiva anterioară privind timpul de lucru 93/104/CE, la care petiționarul face, de asemenea, 
trimitere. 
3 Hotărârea instanței regionale IV Pa 445/06 din 29 decembrie 2006, în urma hotărârii 
Curții Supreme I
PK 265/05 din 6.6.2005. 
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a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2008. În urma modificărilor legislative, legislația 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 și timpul de gardă) nu 
trebuie să depășească o medie de 48 de ore pe săptămână, cu excepția cazului în care un 
anumit lucrător a fost de acord să nu aplice această dispoziție1, astfel cum prevede articolul 
22 din Directiva privind timpul de lucru.

Autoritățile naționale subliniază că respectarea hotărârilor Curții de Justiție în acest sector va 
reprezenta o provocare considerabilă pentru finanțarea și organizarea serviciilor de sănătate și 
au introdus o dispoziție de „excludere voluntară” în cadrul sectorului de sănătate în același 
timp cu modificarea privind timpul de gardă.

Noua clauză de „excludere voluntară” este prevăzută în cadrul actului de modificare din 2007, 
aplicându-se medicilor și altor lucrători care au absolvit o instituție de învățământ superior, 
care urmează o profesie medicală și care lucrează în instituții 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 depășirea 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 protecție 
prevăzute de directivă par a fi transpuse. Mai rămân unele detalii care urmează a fi clarificate 
ulterior. 

2.4 Presupusa persecutare

Scrisoarea suplimentară din petiția 0885/2007 se referă la modificările suferite de legea 
poloneză începând cu 1 ianuarie 2008 și subliniază că, în temeiul legii astfel modificate, 
medicii au acum dreptul la un timp de lucru mediu săptămânal care nu depășește 48 de ore în 
medie, inclusiv orele suplimentare și 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-și dea acordul. 

Cu toate acestea, petiționarul afirmă că, în cadrul unor incidente specifice care au avut loc în 

                                               
1 În temeiul articolul 22 din Directiva privind timpul de lucru, un stat membru are 
opțiunea, 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 protecție și cu acordul prealabil liber și 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 își 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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primul trimestru din 2008 la Spitalul regional de specialitate din Radom, anumiți înalți oficiali
ai autorităților naționale au amenințat medicii care nu semnaseră clauza de excludere 
voluntară cu producerea unor consecințe negative și au concediat unii medici care, în 
continuare, au refuzat să semneze. Demnitarii în cauză sunt președintele regiunii Mazovia, 
președintele Fondului Național de Sănătate (NFZ), membri ai organului executiv din regiunea 
Mazovia și miniștri adjuncți ai sănătății. 

Incidentele specifice menționate sunt: 
- medicii care au refuzat să accepte clauza de excludere voluntară au fost amenințați cu 
pierderea locului de muncă
- în două departamente specifice ale spitalului, au existat medici care au fost concediați pentru 
că au refuzat să își dea acordul 
- anumiți oficiali, citați în presa națională, au declarat că medicii care nu erau de acord cu 
clauza de excludere voluntară erau oameni răi care neglijau viața și sănătatea pacienților lor. 

Petiționarul susține că, în urma acestor acțiuni, 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 față de limita prevăzută de directivă. 

Întrucât acest aspect i-a fost adus la cunoștință Comisiei de către Parlament, Comisia 
intenționează să se adreseze direct în scris petiționarului pentru a solicita detalii complete în 
sprijinul presupuselor incidente și autorităților naționale pentru a le solicita observațiile și își 
rezervă dreptul de a lua măsurile suplimentare care ar putea fi necesare în urma răspunsurilor 
acestora. Întrucât directiva a fost complet transpusă în legislația națională, medicii în cauză au 
drepturi și în temeiul dreptului intern, care se poate aplica în mod direct prin instanțele 
naționale. 

3. Concluzii

Unele dintre aspectele menționate de petiționar, inclusiv remunerațiile pentru medicii din 
sistemele publice de sănătate, nu intră sub incidența legislației comunitare a muncii. 

Principalul aspect legat de legislația comunitară a muncii menționat de petiționar este 
reprezentat de conformitatea condițiilor de angajare pentru doctorii din Polonia cu cerințele 
Directivei privind timpul de lucru. Dispozițiile dreptului intern în materie existente anterior nu 
erau conforme cu dreptul comunitar. Comisia s-a adresat în scris autorităților naționale 
referitor la acest aspect. 

Autoritățile naționale au modificat legea cu intrare în vigoare de la 1 ianuarie 2008. Prin 
urmare, în acest moment, dreptul intern 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 
compensatoriu zilnic și de aspecte care țin de condițiile de protecție pentru clauza de 
„excludere voluntară”, nu sunt încă foarte clare. 
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Comisia acordă o atenție foarte mare presupuselor incidente de persecutare descrise de 
petiționar și intenționează să se adreseze direct în scris petiționarului pentru a solicita detalii 
complete în sprijinul presupuselor incidente și autorităților naționale pentru a le solicita 
observațiile. Întrucât, în prezent, dispozițiile relevante ale directivei au fost transpuse în 
dreptul intern, medicii în cauză au drepturi și în temeiul dreptului intern, care se poate aplica 
în mod direct prin instanțele naționale. 

Comisia va monitoriza îndeaproape situația și va informa Parlamentul cu privire la evoluția 
ulterioară a situației.”

4. Răspunsul Comisiei la petițiile 709/2007 și 885/2007, primit la 17 decembrie 2009

Conținutul acestor petiții este în mare parte identic.  Potrivit acestora1, condițiile de muncă ale 
medicilor din instituțiile publice de sănătate din Polonia nu respectă cerințele Directivei 
privind timpul de lucru (Directiva 2003/88/CE)2.

În cadrul petiției 0885/2007, petiționarul a afirmat, de asemenea, prin intermediul scrisorii din 
31 martie 2008, că autoritățile 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.

Comisia a trimis deja comunicări pentru aceste două petiții în noiembrie 2008. În aceste 
comunicări se precizau următoarele: 

 La data petițiilor, condițiile de muncă pentru medicii din cadrul serviciilor publice de 
sănătate din Polonia nu respectau cerințele Directivei privind timpul de lucru în mai 
multe privințe. Comisia s-a adresat în scris autorităților naționale cu privire la această 
chestiune.

 - Autoritățile naționale au adus modificări substanțiale legilor relevante cu intrare în 
vigoare de la 1 ianuarie 2008 (detalii furnizate). Ca urmare, dreptul intern respectă 
acum într-o măsură mult mai mare Directiva privind timpul de lucru. 

 - Comisia își definitivează analiza detaliată a modificărilor juridice efectuate. Unele 
detalii, în principal legate de programul repausului compensatoriu zilnic și de aspecte 
care țin de condițiile de protecție pentru clauza de „excludere voluntară”, nu sunt încă 
foarte clare. 

                                               
1 Petițiile abordează, de asemenea, probleme privind caracterul adecvat al finanțării pentru 
sănătatea publică și situația dialogului social dintre autoritățile publice și sindicatul medicilor. 
Comisia a explicat în cadrul comunicării comune precedente că aceste chestiuni nu intră sub 
incidența legislației comunitare a muncii.
2 Directiva 2003/88/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 
privind anumite aspecte ale organizării timpului de lucru, JO L 299, 18.11.2003, p. 9.
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 În comunicarea privind petiția 0885/2007, Comisia adăuga faptul că acordă o atenție 
foarte mare presupuselor incidente de persecutare descrise de petiționar și că s-a 
adresat în scris autorităților naționale pentru a le solicita observațiile. Întrucât 
dispozițiile relevante ale directivei au fost acum transpuse în dreptul intern, medicii în 
cauză au drepturi și în temeiul dreptului intern, care se poate aplica direct prin 
intermediul instanțelor naționale. 

 Comisia va monitoriza îndeaproape situația și va informa Parlamentul cu privire la 
evoluția ulterioară a situației.

Această comunicare suplimentară are ca scop informarea Parlamentului cu privire la 
rezultatele investigațiilor suplimentare desfășurate până în acest moment de Comisie cu 
privire la ambele petiții. 

Evoluția ulterioară a situației și analiza Comisiei

Serviciile Comisiei au continuat să supravegheze îndeaproape punerea în practică a 
modificărilor aduse în dreptul intern, menționate în ultimele noastre comunicări. 

Serviciile Comisiei au înregistrat plângeri privind chestiunile ridicate în cadrul petițiilor și au 
consultat direct organizația reprezentată de petiționari, cel mai recent în mai 2009, pentru a 
vedea cum evaluează aceasta punerea în aplicare, în acest moment, a Directivei privind timpul 
de lucru în cazul medicilor din serviciile publice de sănătate poloneze. 

Această comunicare suplimentară ține seama de răspunsurile detaliate primite până la sfârșitul 
lui iunie 2009. Mai întâi, ne vom referi la respectarea în ansamblu a Directivei privind timpul 
de lucru [punctul (a) de mai jos], iar apoi la acuzațiile specifice de persecutare [punctul (b) de 
mai jos]. 

a) Respectarea în ansamblu a cerințelor directivei

În general, aplicarea standardelor minime impuse de Directiva privind timpul de lucru în 
cazul medicilor din cadrul serviciilor publice de sănătate pare a se fi îmbunătățit semnificativ 
în practică, drept urmare a modificărilor aduse dreptului intern care au intrat în vigoare la 1 
ianuarie 2008. 

Se pare că, în conformitate cu modificările legislative:  
- timpul de gardă de la locul de muncă se consideră acum timp de lucru pentru medicii din 
cadrul serviciilor publice de sănătate, în conformitate cu hotărârile din cauzele SIMAP1 și 
Jaeger2 ale Curții Europene de Justiție, 
- timpul de lucru săptămânal al medicilor (inclusiv orele suplimentare și timpul de gardă la 
locul de muncă) nu poate depăși în prezent o medie de 48 de ore pe săptămână, cu excepția 
cazului în care un anumit medic a fost de acord să lucreze mai multe ore (așa-numita 
„excludere voluntară” permisă de articolul 22 alineatul (1) din Directiva privind timpul de 
lucru
                                               
1 SIMAP, cauza C-303/98, hotărâre pronunțată la 3 octombrie 2000.
2 Jaeger, cauza C-151/02, hotărâre pronunțată la 9 septembrie 2002. 
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- se asigură fără întârziere perioade de repaus compensatoriu în situația în care, în mod 
temporar, un medic nu a beneficiat de perioadele minime de repaus zilnic sau săptămânal 
prevăzute de directivă.  

De asemenea, se pare că inspectoratul muncii a efectuat numeroase inspecții în spitalele 
publice în 2008 pentru a se asigura că modificările aduse dreptului intern sunt aplicate corect. 
Informațiile generale sugerează că, în numeroase spitale, modificările aduse dreptului intern 
au adus schimbări semnificative în organizarea muncii, iar directiva este respectată într-o 
măsură mult mai mare. 

La data ultimei noastre comunicări, serviciile Comisiei aveau încă unele îngrijorări în ceea ce 
privește claritatea normelor naționale referitoare la programul perioadelor de repaus 
compensatoriu și lipsa unei limite superioare clare a numărului de ore pe care le poate lucra 
un medic care este de acord cu excluderea voluntară. Cu toate acestea, până în acest moment, 
Comisia nu a primit nicio plângere privind eventuale probleme apărute în practică în legătură 
cu aceste chestiuni.  

Problemele ridicate în acest moment de petiționari în ceea ce privește punerea în practică a 
legislației se situează, în mare măsură, în afara sferei de aplicare a directivei. Principalele 
aspecte menționate sunt următoarele: 

- structurile de salarizare:
Înainte de modificările recente aduse legislației naționale, timpul de gardă la locul de muncă 
efectuat de medici era, în general, neremunerat în Polonia. În urma recentelor modificări, 
orele de gardă se plătesc acum ca ore suplimentare. Petiționarii consideră că nivelurile reduse 
ale salarizării pentru timpul normal de lucru, combinate cu nivelurile relativ ridicate ale 
remunerației pentru orele suplimentare, tind să motiveze medicii să lucreze mai mult de 48 de 
ore pe săptămână. Nivelurile salarizării pentru timpul normal de lucru, orele suplimentare și 
orele de gardă se situează însă în afara sferei de aplicare a Directivei privind timpul de lucru: 
acest lucru a fost confirmat de Curtea de Justiție în mai multe hotărâri1.

- probleme structurale ale serviciilor publice de sănătate și lipsa de medici calificați:
Petiționarii atrag atenția asupra lipsei de medici calificați din cadrul serviciilor publice de 
sănătate din Polonia, susținând că acest lucru creează o presiune morală puternică asupra 
medicilor pentru a lucra ore în plus în vederea furnizării de servicii medicale de bază pentru 
pacienți. 
Finanțarea și organizarea serviciilor publice de sănătate reprezintă însă o problemă structurală 
care rămâne în sfera de competență a statelor membre. Aceste chestiuni nu intră sub incidența 
legislației europene a muncii. 

- timpul de gardă efectuat în altă parte decât la locul de muncă:
Petiționarii sunt îngrijorați în privința faptului că statutul timpului de gardă efectuat în altă 
parte decât la locul de muncă nu este clar definit în cadrul legislației naționale modificate. 

Curtea de Justiție a clarificat deja poziția adoptată de legislația comunitară în ceea ce privește 
                                               
1 Vorel, cauza C-437/05, ordonanța din 11 ianuarie 2007 și celelalte cauze discutate în cadrul 
ordonanței.  
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timpul de gardă efectuat în altă parte decât la locul de muncă în cauza SIMAP1. 

Curtea a hotărât deja că timpul de gardă în care medicii sunt obligați să rămână prezenți la 
locul de muncă trebuie considerat în întregime ca timp de lucru în sensul Directivei privind 
timpul de lucru. În schimb, Curtea a adăugat faptul că timpul de gardă în care medicii sunt 
obligați să asigure posibilitatea de a fi contactați, dar nu sunt obligați să fie prezenți la locul 
de muncă, nu trebuie să fie considerat drept timp de lucru, cu excepția perioadelor pe care 
aceștia le petrec efectiv oferind servicii medicale, ca urmare a unui apel: 

„situația este diferită în cazul medicilor din echipele de asistență medicală primară care 
efectuează ore de gardă oferind posibilitatea de a fi contactați în permanență, fără a fi nevoie 
să fie prezenți la centrul medical. Chiar dacă aceștia se află la dispoziția angajatorului lor 
prin faptul că trebuie să ofere posibilitatea de a fi contactați, în această situație, medicii își 
pot gestiona timpul având mai puține constrângeri și se pot ocupa de propriile interese. În 
aceste împrejurări, numai timpul în care au fost furnizate efectiv servicii de asistență 
medicală primară trebuie să fie considerat timp de lucru în sensul [Directivei privind timpul 
de lucru].”  2
Curtea Supremă din Polonia a făcut referire la această abordare în cadrul hotărârii sale din 
martie 20083, iar Comisia consideră că cerințele legislației comunitare sunt așadar deja 
reflectate în dreptul intern. 

- lipsa plății retroactive pentru orele suplimentare lucrate:
Între 1 mai 2004, când Polonia a aderat la UE, și 1 ianuarie 2008, când modificările aduse 
dreptului intern au intrat în vigoare, dreptul intern și practicile la nivel național nu respectau 
legislația comunitară privind limitele timpului de lucru sau perioadele minime de repaus 
pentru medicii din spitale. Petiționarii consideră că medicii trebuie să fie plătiți retroactiv 
pentru orele suplimentare pe care aceștia au fost obligați să le lucreze în această perioadă. 

Curtea Supremă din Polonia a hotărât în martie 20084 că medicii au dreptul de a fi despăgubiți 
în mod efectiv în conformitate cu dreptul intern pentru încălcarea drepturilor lor prevăzute de 
Directiva privind timpul de lucru, însă, conform legislației comunitare, aceștia nu au dreptul 
la remunerație retroactivă pentru orele de repaus pe care au fost obligați să le lucreze. În 
această chestiune, hotărârea pare să aplice corect legislația comunitară și, în special, 
ordonanța Curții de Justiție din cauza Vorel5. 

- utilizarea de contracte multiple:
O chestiune care dă în continuare naștere la preocupări o constituie, conform afirmației 
petiționarilor, faptul că anumite spitale (neidentificate) încearcă să evite cerințele Directivei 
privind timpul de lucru, angajând medici prin intermediul mai multor contracte de muncă 
simultane.  

Comisia și-a subliniat deja punctul de vedere potrivit căruia Directiva privind timpul de lucru 
                                               
1  SIMAP, cauza C-303/98, [2000] Rec., p. I-07963, hotărâre pronunțată la 3 octombrie 2000.
2  SIMAP, punctul 50. 
3   Curtea Supremă din Polonia, hotărârea din 13 martie 2008, cauza nr. 1 PZP 11/07. 
4   Curtea Supremă din Polonia, hotărârea din 13 martie 2008, cauza nr. 1 PZP 11/07. 
5  Vorel, cauza C-437/05, ordonanța din 11 ianuarie 2007.
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trebuie să fie interpretată în acest context ca aplicându-se pentru fiecare lucrător, și nu pentru 
fiecare contract în parte. Prin urmare, cerințele acesteia nu pot fi evitate în mod valid prin 
angajarea unui lucrător cu mai multe contracte. 

b) Chestiunea persecutării

Incidentele privind presupusa persecutare relatate de petiționar în petiția 0885/2007 îi priveau 
pe medicii dintr-un anumit spital care nu fuseseră de acord cu „excluderea voluntară”, ceea ce 
presupunea ca aceștia să lucreze în plus față de limita de 48 de ore pe săptămână (în medie) 
prevăzută de directivă. 

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 față de limita prevăzută de directivă. Curtea de Justiție a subliniat, de 
asemenea, că orele suplimentare efectuate astfel nu sunt valabile decât dacă lucrătorul își dă 
acordul specific, liber și în cunoștință de cauză pentru efectuarea acestora1. 
După ce Parlamentul a informat Comisia cu privire la preocupările formulate de petiționar, 
directorul-general responsabil din cadrul serviciilor Comisiei s-a adresat în scris atât 
petiționarului, cât și autorităților naționale, subliniind cerințele directivei potrivit cărora 
acordul pentru „excluderea voluntară” trebuie dat în mod liber. Scrisorile evidențiau faptul că, 
în opinia Comisiei, această chestiune ridică probleme extrem de grave și solicitau ambelor 
părți să furnizeze observații complete și detaliate privind incidentele menționate. 

Atât autoritățile naționale, cât și petiționarul au furnizat răspunsuri detaliate, care au fost 
analizate cu atenție de serviciile Comisiei.  

Autoritățile naționale subliniază faptul că legislația națională a transpus cu precizie cerințele 
directivei conform cărora acordul lucrătorului privind excluderea voluntară trebuie să fie dat 
în mod liber, iar un anumit lucrător nu poate fi tratat mai puțin favorabil pentru că a refuzat să 
își dea acest acord. Nerespectarea acestor cerințe reprezintă o încălcare a drepturilor 
lucrătorului, pentru care se poate aplica o amendă de 30 000 PLN, iar Inspectoratul Național 
al Muncii are puterea de a supraveghea și a pune în aplicare aceste dispoziții. 

Potrivit autorităților naționale, decizia de a închide două secții de chirurgie ale spitalului 
regional de specialitate din Radom a fost luată deoarece nu s-a putut obține necesarul de 
personal medical calificat pentru a putea funcționa corespunzător în numărul necesar de ore. 

Autoritățile naționale afirmă că nici conducerea spitalului din Radom, nici organismul 
fondator al spitalului, nici alte autorități sau agenții guvernamentale nu au luat vreo măsură 
prin care să exercite presiuni asupra medicilor care nu au acceptat excluderea voluntară sau 
prin care să îi trateze mai puțin favorabil ca urmare a refuzului lor. 

Petiționarii au furnizat o copie a raportului întocmit de Inspectoratul Muncii privind 
incidentele de la Radom, încheiat la data de 30 aprilie 2008. În raport se precizează 
următoarele: 

                                               
1 Pfeiffer, cauza C-398/01, hotărâre pronunțată la 5 octombrie 2004, punctele 82-86.
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- La 18 martie 2008, directorul spitalului din Radom s-a adresat în scris guvernatorului 
voievodatului Mazowieckie, solicitând închiderea temporară a opt secții ale spitalului, 
deoarece spitalul nu dispunea de suficienți angajați pentru a oferi pacienților asistență 
medicală 24 de ore din 24. În scrisoare se menționa faptul că această situație este cauzată de 
refuzul medicilor respectivi de a semna clauzele privind excluderea voluntară. 
- La 20 martie 2008, directorul Centrului de sănătate publică Mazowsze a emis decizii de 
radiere a două secții ale spitalului din Radom din registrul secțiilor autorizate. Motivul invocat 
a fost că secțiile și-au încetat activitatea din cauza lipsei personalului medical. 
- Ca urmare a deciziilor menționate anterior, spitalul, în calitatea sa de angajator, a emis 
notificări de încetare a contractului de muncă, în cursul lunii martie 2008, către toți medicii 
angajați în cadrul acestor două secții. În aceste notificări se menționa faptul că încetarea 
contractului de muncă este cauzată de încetarea activităților din secția în cauză. În raportul 
inspectoratului muncii se precizează că acesta nu are puterea de a soluționa plângeri privind 
concedierile și că se pare că, până la data raportului, niciunul dintre medicii în cauză nu au 
făcut apel la Tribunalul pentru Litigii de Muncă împotriva deciziilor de concediere. 
- Din 199 de medici angajați la spitalul din Radom, 118 semnaseră un acord de excludere 
voluntară până la 19 aprilie 2008. Majoritatea acestor acorduri au fost semnate după 20 martie 
2008, când cele două secții au fost închise. 
- Inspectoratul Muncii s-a întâlnit cu mai mulți medici pentru a discuta semnarea de către 
aceștia a clauzelor de excludere voluntară, în prezența sindicatului medicilor. Potrivit 
raportului, medicii au subliniat că au semnat pentru că doreau să se asigure că secțiile 
spitalului vor putea continua să funcționeze și că cele două secții care se închiseseră vor fi 
redeschise. Niciun medic nu a declarat că a semnat ca urmare a comentariilor făcute de 
conducere sau de persoane publice (a se vedea în continuare). 
- Inspectoratul Muncii a stabilit că dovezile care i-au fost prezentate nu îi permit să 
concluzioneze că medicii au fost persecutați sau sancționați. Un medic care susține contrariul 
poate depune o plângere la Tribunalul pentru Litigii de Muncă, care este organismul 
competent. 
- Inspectoratul a precizat, de asemenea, că nu are competența de a se pronunța cu privire la 
declarațiile persoanelor publice sau din mass-media care fuseseră menționate în cadrul 
plângerii. Un medic care consideră că drepturile sale au fost încălcate de astfel de declarații 
poate depune plângere la instanțele civile sau penale. 

Petiționarii afirmă că: 
- deși refuzul de a semna clauza de excludere voluntară nu a fost prezentat în mod fățiș ca 
fiind motivul pentru concedierea medicilor, acest lucru s-a subînțeles; 
- autoritățile publice nu i-au amenințat în mod direct cu sancționarea pe medicii care au 
refuzat să semneze clauza de excludere voluntară; Cu toate acestea, au fost efectuate mai 
multe declarații publice, care au beneficiat de o largă expunere în presă și la televiziune, 
potrivit cărora medicii care refuzau să efectueze ore suplimentare compromiteau sănătatea 
pacienților și periclitau viața și sănătatea acestora; au fost date exemple concrete în cadrul 
unui raport depus la parchet de către petiționari; printre acestea se numără o declarație a 
președintelui Fondului Național de Sănătate, publicată de Agenția Poloneză de Presă la 21 
martie 2008,  o declarație a ministrului adjunct al sănătății publicată de Agenția Poloneză de 
Presă la aceeași dată  și o declarație a unui membru al administrației voievodatului, al cărui 
nume nu a fost divulgat, care a fost prezentată în publicația „Dziennik daily” la 21 martie 
2008; 
- după ce medicii au decis să semneze clauzele de excludere voluntară la 20 martie 2008, 
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ministrul sănătății a decis la 30 martie 2008 să redeschidă secțiile închise; ca urmare, 
notificările de încetare a contractului de muncă trimise medicilor au fost anulate;  
- în opinia petiționarilor, decizia de redeschidere a secțiilor și de reangajare a medicilor a fost 
influențată de faptul că fusese depusă o plângere la Comisie; 
- în opinia petiționarilor, guvernatorul voievodatului Mazowieckie a decis cu o rapiditate 
neobișnuită să închidă cele două secții în cauză, ținând seama și de avizul negativ care i-a fost 
prezentat de consultantul regional cu privire la propunerea de închidere a uneia dintre aceste 
secții;
- deși au refuzat să semneze clauza de excludere voluntară, medicii în cauză s-au oferit să 
efectueze ore de gardă fără plată în cadrul secțiilor respective, pe o perioadă temporară, pentru 
a insista în mod limpede asupra dreptului lor de a nu fi obligați să lucreze în plus față de 
limita de 48 de ore;
- date fiind împrejurările generale, faptul că medicii în cauză nu au afirmat în mod deschis în 
fața inspectoratului muncii că au semnat clauza de excludere voluntară prin constrângere nu a 
putut fi considerat ca fiind determinant.  

Concluzii

În ansamblu, Comisia consideră că, în urma modificărilor aduse dreptului intern cu intrare în 
vigoare de la 1 ianuarie 2008, Polonia respectă grosso modo Directiva privind timpul de lucru 
în cazul medicilor care lucrează în cadrul serviciilor publice de sănătate. 

După cum s-a menționat anterior, mai multe chestiuni ridicate de ambele petiții se situează în 
afara sferei de aplicare a Directivei privind timpul de lucru. 

Atât petiționarii, cât și autoritățile naționale au scos în evidență o serie de dificultăți privind 
organizarea și finanțarea serviciilor publice de sănătate, în special în ceea ce privește lipsa 
personalului medical calificat. Comisia este conștientă de impactul pe care îl au aceste 
dificultăți asupra tuturor părților și speră că, treptat, se vor găsi soluții care să țină seama de 
toate preocupările acestora, inclusiv prin intermediul unui dialog constructiv. Organizarea și 
finanțarea serviciilor de sănătate reprezintă însă, în ultimă instanță, o problemă a statelor 
membre și nu intră sub incidența legislației comunitare a muncii. 

Comisia este în continuare preocupată de incidentele care s-au produs la spitalul din Radom în 
perioada martie-aprilie 2008, în special în ceea ce privește anumite comentarii publicate, care 
au fost atribuite unor reprezentanți publici și unor autorități publice de sănătate. Comisia 
intenționează să discute despre aceste preocupări direct cu autoritățile naționale, în contextul 
plângerii care a fost înregistrată. 

De asemenea, Comisia este îngrijorată de practica semnalată a anumitor spitale de a încheia 
contracte multiple cu medicii pentru a evita aplicarea Directivei privind timpul de lucru. 
Comisia intenționează să contacteze din nou autoritățile naționale în vederea clarificării 
acestei chestiuni, în contextul plângerii care a fost înregistrată. 


