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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 0709/2007, ko iesniedza Polijas valstspiederīgā Paulina 
Sikorska-Radek, par sabiedrības veselības aizsardzības nozarē strādājošo Polijas 
ārstu nodarbināšanas kārtību.

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja atsaucas uz sabiedrības veselības aizsardzības nozarē strādājošo 
Polijas ārstu nepamatotu nodarbināšanas kārtību un samaksu, kas 2007. gada pavasarī izraisīja 
masveida streikus, nesniedzot vēlamos rezultātus. Lūgumraksta iesniedzēja uzsver, ka, 
saglabājot ārstiem pašreizējo samaksu un nodarbinātības politiku, atbildīgās Polijas veselības 
pārvaldības iestādes būs vainojamas nopietnos Padomes Direktīvas 93/104/EK par dažiem 
darba laika organizācijas aspektiem un Eiropas Parlamenta un Padomes 
Direktīvas 2003/88/EK par konkrētiem darba laika organizēšanas aspektiem pārkāpumos. 
Tādēļ viņa aicina Eiropas Parlamentu veikt pasākumus, lai turpmāk uzlabotu Polijas ārstu 
nodarbinātības stāvokli.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2007. gada 11. decembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2008. gada 25. novembrī.

„I. Lūgumraksts

Lūgumraksta iesniedzēja norāda uz trim savstarpēji saistītām problēmām: 

 Polijas valsts veselības aprūpes iestādēs strādājošo ārstu nodarbinātības apstākļi —
zemās algas un Darba laika direktīvas (Direktīva 2003/88/EK) ievērošana;

 valsts veselības aprūpes finansējuma atbilstība Polijā;
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 sociālā dialoga stāvoklis starp valsts iestādēm un ārstu arodbiedrību attiecībā uz 
iepriekš minētajām problēmām. 

II. Komisijas komentāri par lūgumrakstu

Lielākā daļa no jautājumiem, uz kuriem attiecas šis lūgumraksts, ir ārpus Eiropas Kopienas 
kompetences. 

2.1. Valsts veselības aprūpes sistēmas finansēšana un pārvaldība

Saskaņā ar Līguma noteikumiem veselības aprūpes sistēmu pārvaldība ir valsts iestāžu 
kompetencē.

2.2. Sociālā dialoga aspekti 

Lūgumraksta iesniedzēja PĀA (Polijas Ārstu arodbiedrība) vārdā skaidro, ka šai organizācijai 
tika liegtas tiesības veikt neatkarīgas sarunas par ārstu algām, ka pret streikojošajiem ārstiem 
tika uzsākta nomelnošanas kampaņa un ka netika dota piekrišana koplīguma parakstīšanai.

Komisijai ir jāatgādina, ka Kopienai nav pilnvaru pieņemt juridiski saistošus pasākumus, jo 
EK līguma 137. panta 5. punktā par „sociālajiem noteikumiem” ir nepārprotami noteikts, ka 
„[šā] panta noteikumi neattiecas uz darba samaksu, uz tiesībām apvienoties, uz tiesībām 
streikot vai uz tiesībām pieteikt lokautus”.

Tomēr saskaņā ar EK līguma 138. pantu Komisija veicina Eiropas sociālo dialogu un 
2007. gadā ir izveidojusi sociālā dialoga komiteju slimnīcu nozarē, kurā tiekas Eiropas darba 
devēju un darba ņēmēju organizācijas HOSPEEM un EPSU. Šīm organizācijām ir piešķirts 
„Eiropas sociālo partneru” statuss to nozarē, un to sastāvā ir valstu organizācijas, kas vairākās 
valstīs atzītas par sociālajiem partneriem.

Tādēļ PĀA par šo situāciju ir jāvēršas Eiropas sociālā dialoga komitejā slimnīcu nozarē.

2.3. Valsts veselības aprūpes iestādēs strādājošo ārstu nodarbinātības apstākļi 

Uz darba samaksas likmēm, tostarp uz darba samaksu ārstiem, kurus nodarbina valsts 
iestādes, attiecas valsts tiesību akti. ES darba tiesību akti uz šo jautājumu neattiecas. 
Konkrētāk, EK Tiesa ir vairākkārt nospriedusi1, ka Darba laika direktīva 
(Direktīva 2003/88/EK)2 ir veselības un drošības direktīva un kā tāda neattiecas uz darba 
samaksas likmēm.  

Galvenā lūgumraksta iesniedzējas izvirzītā problēma, kas ir Savienības kompetencē, ir 
jautājums par Darba laika direktīvas ievērošanu.  

                                               
1 Sk., piemēram, lietu C–437/05, Vorel, 2007. gada 11. janvāra rīkojums 

2 OV L 299, 18.11.2003., 9. lpp. Ar šo direktīvu konsolidē un aizstāj (no 2004. gada 2. augusta) iepriekšējo 
Darba laika direktīvu 93/104/EK, uz kuru arī atsaucas lūgumraksta iesniedzējs. 
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Lūgumraksta iesniedzēja norāda, ka Polija nav transponējusi Darba laika direktīvu attiecībā 
uz ārstiem, kuri strādā valsts veselības aprūpes iestādēs, neraugoties uz kādas Polijas tiesas 
lēmumu, ar ko tika atzīts, ka minētā direktīva ir jāīsteno. 

Tomēr pēc lūgumraksta datuma šajā ziņā ir notikušas būtiskas izmaiņas attiecībā uz tiesību 
aktiem. 

Polijas valsts veselības aprūpes iestādēs strādājošo ārstu darba laiku reglamentē īpašs tiesību 
akts — Likums par veselības aprūpes iestādēm („ZOZ”) 91/1991. Līdz 2008. gada 1. janvārim 
ZOZ neatbilda Darba laika direktīvas prasībām. Galvenās problēmas bija šādas: 

- dežūras laiks darba vietā netika uzskatīs par darba laiku (kā noteikts EK Tiesas spriedumā 
lietā SIMAP (lieta C–303/98) un spriedumā lietā Jaeger (lieta C–151/02));

- ārsti nesaņēma atpūtas kompensāciju par dežūru darbu minimālajos atpūtas laikposmos, 
kas paredzēti minētajā direktīvā;

- ārstu darba laiks (ieskaitot dežūru laiku) ievērojami pārsniedza nedēļas vidējā darba laika 
ierobežojumus (48 stundas nedēļā, ieskaitot virsstundas), kas noteikti direktīvā.  

Komisija par šīm problēmām rakstīja valsts iestādēm. Kā norādījusi lūgumraksta iesniedzēja, 
ir arī vairāki Polijas tiesu lēmumi par ZOZ saderību ar minēto direktīvu1. 

Valsts iestādes tagad ir grozījušas ZOZ, pieņemot 2007. gada 27. augusta grozījumu tiesību 
aktu, kas stājās spēkā 2008. gada 1. janvārī. Pēc grozījumu tiesību akta pieņemšanas Polijas 
tiesību akti tagad paredz šādus noteikumus:

- viss dežūras laiks darba vietā ir jāieskaita darba laikā;

- jāsniedz līdzvērtīga atpūtas kompensācija, ja ārsts izlaiž direktīvā paredzētos minimālos 
dienas vai nedēļas atpūtas laikposmus;

- ārsta nedēļas vidējais darba laiks (ieskaitot virsstundas un dežūru laiku) nedrīkst pārsniegt 
vidēji 48 stundas nedēļā, ja vien konkrētais darba ņēmējs pats nav tam piekritis2, kā paredzēts 
Darba laika direktīvas 22. pantā.

Valsts iestādes norāda, ka, lai nodrošinātu atbilstību EK Tiesas spriedumiem šajā jomā, būs 
jāatrisina nopietnas problēmas attiecībā uz veselības pakalpojumu finansēšanu un 

                                               
1 Reģionālās tiesas 2006. gada 29. decembra spriedums IV Pa 445/06 pēc Augstākās tiesas 2005. gada 

6. jūnija sprieduma IPK 265/05. 

2 Saskaņā ar Darba laika direktīvas 22. pantu dalībvalsts var izvēlēties izņēmuma kārtā nepiemērot darba laika 
maksimālo ierobežojumu — vidēji 48 stundas nedēļā, ieskaitot virsstundas. To var darīt tikai saskaņā ar 
konkrētiem aizsargājošiem nosacījumiem un pēc tam, kad no attiecīgā darba ņēmēja iepriekš saņemta brīva 
un informēta piekrišana. Konkrētāk, direktīvas 22. panta 1. punkta b) apakšpunktā ir paredzēts, ka neviens 
darba ņēmējs nedrīkst tikt pakļauts kaitējumam no darba devēja puses, ja viņš atsakās strādāt vairāk nekā 
48 stundas nedēļā vai atsauc savu piekrišanu šādam darbam. 
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organizēšanu, un vienlaikus ar grozījumiem attiecībā uz dežūru laiku ir ieviesušas noteikumu 
par iespēju veselības aprūpes nozarē piekrist strādāt ilgāk.

Jaunais noteikums par iespēju piekrist strādāt ilgāk ir paredzēts 2007. gada grozījumu tiesību 
aktā un attiecas uz ārstiem un citiem augstākās izglītības iestāžu darbiniekiem, kuriem ir ārsta 
profesija un kuri strādā veselības aprūpes iestādēs, kas paredzētas personām, kuru veselības 
stāvokļa dēļ ir nepieciešama 24 stundu aprūpe. 

Šādiem darba ņēmējiem, ja viņi iepriekš devuši brīvprātīgu piekrišanu, var prasīt veikt ārsta 
dežūru, kas kopējo darba laiku padara ilgāku par 48 stundām nedēļā, rēķinot vidējo laiku 
4 mēnešu laikposmā. Nav konkrēta ierobežojuma attiecībā uz darba laiku, ko var strādāt darba 
ņēmējs, kurš piekritis strādāt ilgāk. Aizsargājošie nosacījumi, kas paredzēti direktīvā, kopumā 
ir transponēti. Vēl atliek noskaidrot dažas detaļas. 

III. Secinājumi

Dažas no problēmām, uz kurām norādījusi lūgumraksta iesniedzēja, tostarp darba samaksas 
likmes ārstiem, kas strādā valsts veselības aprūpes sistēmā, ir ārpus Kopienas darba tiesību 
aktu darbības jomas. 

Galvenā lūgumraksta iesniedzējas izvirzītā problēma saistībā ar Kopienas darba tiesību 
aktiem ir Polijas ārstu nodarbinātības apstākļu atbilstība Darba laika direktīvas prasībām. 
Attiecīgie valsts tiesību akti agrāk nebija saderīgi ar Kopienas tiesībām. Komisija par to 
rakstīja valsts iestādēm. 

Valsts iestādes attiecīgajos tiesību aktos izdarīja grozījumus, kuri stājās spēkā 2008. gada 
1. janvārī. Šo grozījumu rezultātā valsts tiesību akti tagad grosso modo ir saderīgi ar Darba 
laika direktīvu. Pašlaik Komisija rūpīgi analizē grozījumus, kas veikti tiesību aktos. Daži 
jautājumi, tostarp ikdienas atpūtas kompensācijas ilgums un aspekti, kas saistīti ar 
aizsargājošajiem nosacījumiem gadījumos, kad darba ņēmējs piekrīt strādāt ilgāk, vēl nav 
skaidri. Komisija rūpīgi sekos situācijai un informēs Parlamentu par jebkādām turpmākām 
izmaiņām.”


