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Ref.: Petiția nr. 0669/2011, adresată de Jozef Zawadzki, de cetățenie poloneză, privind 
lipsa accesului la asistență medicală specializată în policlinicile din Cracovia

1. Rezumatul petiției

Petiționarul, care este membru al Consiliului municipal din orașul polonez Katowice, face 
referire la lipsa accesului la asistență medicală specializată în policlinicile locale și subliniază 
că această situație are efecte negative asupra pacienților bătrâni, care sunt mai puțini flexibili 
și care întâmpină dificultăți în ceea ce privește plata eventualelor cheltuieli legate de 
transport. În plus, petiționarul face referire la dispozițiile prevăzute în Constituția poloneză, 
conform cărora, cetățenii au dreptul la asistență medicală eficientă, dar subliniază în același 
timp că gestionarea bugetului sănătății nu se face în mod transparent. Întrucât Polonia, prin 
intermediul tratatelor pe care le-a semnat, este obligată să respecte măsurile privind dreptul 
cetățenilor la un nivel ridicat al stării de sănătate și la asistență medicală eficientă, petiționarul 
solicită Parlamentului European să intervină în acest caz.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 21 octombrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 16 decembrie 2011

Petiționarul susține că numeroase persoane din grupurile vulnerabile ale populației, și anume 
persoanele în vârstă și persoanele cu o stare de sănătate precară, nu mai pot beneficia de 
tratamente medicale complexe în instituțiile locale, ci li se cere să se deplaseze în căutarea 
unei noi clinici și să aleagă un medic nou. El consideră că această cerință este contrară 
Constituției Republicii Polonia, care afirmă că autoritățile publice sunt obligate să prevadă 
dispoziții speciale pentru protecția sănătății copiilor, a femeilor gravide, a persoanelor cu 
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handicap și a persoanelor în vârstă [articolul 68 alineatul (2)].

De asemenea, petiționarul susține că autoritățile au încălcat o dispoziție a Tratatului privind 
funcționarea Uniunii Europene.

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene – care stabilește limitele competențelor 
Uniunii Europene – stabilește că „responsabilitățile statelor membre includ administrarea 
serviciilor de sănătate și de îngrijire medicală” (articolul 168). Același articol prevede că orice
măsură adoptată la nivelul Uniunii - și, prin urmare, măsurile adoptate de Comisie – trebuie să 
respecte aceste responsabilități.

În plus, Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene prevede că „orice persoană are 
dreptul de acces la asistență medicală preventivă și de a beneficia de îngrijiri medicale în 
condițiile stabilite de legislațiile și practicile naționale” (articolul 35).

Pe baza informațiilor furnizate de petiționar, se pare că problema semnalată de acesta se 
înscrie într-un domeniu în care Comisia nu deține competența de a lua măsuri.

Comisia îi recomandă petiționarului să prezinte problema autorităților corespunzătoare din 
Polonia. Autoritatea în cauză poate fi una la nivel local, regional sau național, iar Ministerul 
național al Sănătății ar trebui să poată contribui la identificarea celui mai potrivit nivel de 
abordare.


