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Temats: Lūgumraksts Nr. 0885/2007, ko „OZZL (Valsts ārstu arodbiedrība)” vārdā 
iesniedza Polijas valstspiederīgais Krzysztof Bukiel un kam pievienoti 
6770 paraksti, par Polijas ārstu darba apstākļiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs vērš uzmanību uz sabiedriskās veselības aprūpē strādājošo Polijas 
ārstu nepamatotajiem apmaksas līmeņiem un darba apstākļiem. Šie apstākļi 2007. gada 
sākumā izraisīja daudzus streikus, kas vēl nav devuši nekādus apmierinošus rezultātus. 
Lūgumraksta iesniedzējs paziņo, ka, ņemot vērā pašreizējo apmaksu un darba politiku 
attiecībā uz ārstiem, kompetentās Polijas veselības iestādes ir vainojamas gan Padomes 
Direktīvas 94/104/EK, gan Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 4. novembra 
Direktīvas 2003/88/EK par darba laika organizēšanas noteiktiem aspektiem nopietnā
pārkāpšanā, un viņš aicina Eiropas Parlamentu pieņemt mērus, lai uzlabotu Polijas ārstu darba 
apstākļus nākotnē. 

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2008. gada 15. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 192. panta 4. punktu.

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

„1. Lūgumraksts
Šis lūgumraksts pēc būtības ir tāds pats kā lūgumraksts Nr. 709/2007, kas iepriekš iesniegts 
šīs pašas arodbiedrības vārdā un attiecas uz trīs saistītiem jautājumiem: 
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- Polijas valsts veselības aprūpes iestādēs nodarbināto ārstu darba apstākļi, jo īpaši 
zemās algas un atbilstība Darba laika direktīvai (Direktīva 2003/88/EK)1;

- finansējuma pietiekamība valsts veselības aprūpes jomā Polijā;

- situācija saistībā ar sociālo dialogu, ko valsts iestādes un ārstu arodbiedrība risina par 
iepriekš minētajiem jautājumiem. 

Lūgumrakstā Nr. 885/2007 ietverti arī citi jautājumi, jo lūgumraksta iesniedzēja 2008. gada 
31. marta papildu vēstulē norādīts, ka pretēji Darba laika direktīvas noteikumiem valsts 
iestādes ir netaisnīgi izturējušās pret ārstiem — tie bijuši konkrēti starpgadījumi konkrētajā 
slimnīcā 2008. gada pirmajā ceturksnī.  

2. Komisijas komentāri par lūgumrakstu 

Daži no jautājumiem, kas ietverti šajā lūgumrakstā, neietilpst Eiropas Savienības kompetencē. 

2.1. Valsts veselības aprūpes sistēmu finansējums un pārvaldība

Saskaņā ar Eiropas Kopienas dibināšanas līguma 152. pantu ir jānodrošina, ka Kopienas 
rīcība respektē dalībvalstu atbildību par medicīnas pakalpojumu un medicīniskās aprūpes 
organizēšanu un īstenošanu. Tādēļ katra dalībvalsts pati paredz noteikumus, kuri reglamentē 
attiecīgās valsts veselības aprūpes sistēmas organizēšanu un finansēšanu.

2.2. Sociālā dialoga aspekti 

PĀA (Polijas ārstu arodbiedrība) skaidro, ka tai bija atņemtas tiesības neatkarīgi risināt 
sarunas par ārstu algām, pret streikojošajiem ārstiem tika uzsākta nomelnošanas kampaņa un 
netika dota piekrišana attiecībā uz kopīgas vienošanās parakstīšanu.

Attiecībā uz šiem jautājumiem Komisijai jānorāda, ka Kopienai nav likumīgu pilnvaru, jo 
Līguma 137. panta 5. punkts par „sociālo pakalpojumu sniegšanu” skaidri nosaka, ka „šā 
panta noteikumi neattiecas uz darba samaksu, uz tiesībām apvienoties, uz tiesībām streikot
vai uz tiesībām pieteikt lokautus”.

Tomēr, pamatojoties uz Līguma 138. pantu, Komisija veicina Eiropas sociālo dialogu, turklāt 
2007. gadā tā izveidoja komiteju sociālā dialoga risināšanai slimnīcu nozarē, apvienojot 
Eiropas darba devēju un darba ņēmēju organizācijas, Eiropas Slimnīcu un veselības aprūpes 
darba devēju asociāciju (HOSPEEM) un Eiropas Sabiedrisko pakalpojumu arodbiedrību 
federāciju (EPSU). Šīm organizācijām ir piešķirts „Eiropas sociālo partneru” statuss 
attiecīgajā nozarē, turklāt tās veido valsts organizācijas, kas vairākās valstīs ir atzītas par 
sociālajiem partneriem.

Tādēļ saistībā ar šo situāciju PĀA vajadzētu vērsties pie Eiropas sociālā dialoga komitejas 
slimnīcu nozarē.

                                               
1 OV L 299, 18.11.2003., 9. lpp.
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2.3. Valsts veselības aprūpes iestādēs nodarbināto ārstu darba apstākļi 

Jautājumu par samaksas likmēm, arī samaksu valsts veselības aprūpes iestādēs 
nodarbinātajiem ārstiem, reglamentē valsts tiesību akti. ES darba tiesības neattiecas uz šo 
jautājumu. Vairākas reizes1 Tiesa ir nolēmusi, ka Darba laika direktīva 
(Direktīva 2003/88/EK)2 ir direktīva, kas attiecas uz veselību un drošību, nevis uz samaksas 
likmēm.  

Galvenais jautājums, ko ierosinājis lūgumraksta iesniedzējs un kas ietilpst Komisijas 
kompetencē, ir jautājums par atbilstību Darba laika direktīvai.  

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka Polija nav transponējusi Darba laika direktīvu saistībā ar 
valsts veselības aprūpes iestādēs nodarbinātajiem ārstiem, neskatoties uz Polijas Tiesas 
spriedumu, kurā atzīts, ka šī direktīva ir jāīsteno. 

Patiesībā kopš lūgumraksta iesniegšanas datuma šajā saistībā ir veikti būtiski grozījumi 
tiesību aktos. 

Valsts veselības aprūpes iestādēs nodarbināto ārstu darba laiku Polijā regulē īpašs tiesību akts, 
proti, Likums par veselības aprūpes iestādēm („ZOZ”) Nr. 91/1991. Līdz 2008. gada 
1. janvārim nebija panākta ZOZ atbilstība Darba laika direktīvas prasībām. Galvenie iemesli 
bija šādi: 

- dežūras laiks darbavietā netika uzskatīts par darba laiku (kā to pieprasīja Tiesas spriedumi 
SIMAP (C-303/98) un Jaeger (C-151/02) lietā);

- ārstiem nepiešķīra kompensējošu atpūtas laikposmu par dežūru obligātajos atpūtas 
laikposmos, kas noteikti šajā direktīvā;

- ārstu darba stundas (ieskaitot dežūras) ievērojami pārsniedza ierobežojumus, kas noteikti 
attiecībā uz direktīvā noteikto vidējo iknedēļas darba laiku (48 stundas nedēļā, ieskaitot 
virsstundas).  

Saistībā ar šiem jautājumiem Komisija rakstiski vērsās pie valsts iestādēm. Kā norāda 
lūgumraksta iesniedzējs, Polijas tiesas ir pieņēmušas arī vairākus nolēmumus par ZOZ
atbilstību šai direktīvai3. 

Tagad valsts iestādes ir grozījušas ZOZ, pieņemot 2007. gada 27. augusta grozījumu tiesību 
aktu, kurš stājās spēkā 2008. gada 1. janvārī. Pēc šī grozījumu tiesību akta stāšanās spēkā 
Polijā likums paredzēja, ka:

                                               
1 Skatīt, piemēram, 2007. gada 11. janvāra rīkojumu lietā C-437/05 Vorel. 

2 Sākot ar 2004. gada 2. augustu, šī direktīva konsolidē un aizstāj

iepriekšējo Darba laika direktīvu 93/104/EK, uz kuru arī atsaucas lūgumraksta iesniedzējs. 

3 Reģionālās tiesas 2006. gada 29. decembra spriedums IV Pa 445/06, pēc kura pasludināja Augstākās tiesas 
2005. gada 6. jūnija spriedumu I PK 265/05.
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- dežūras laiks darbavietā vienmēr jāuzskata par darba laiku;

- jāpiešķir līdzvērtīgi kompensējoši atpūtas laikposmi, ja ārsts zaudē obligāto ikdienas vai 
iknedēļas atpūtas laiku, ko paredz šī direktīva;

- ārstu iknedēļas darba laiks (ieskaitot virsstundas un dežūras laiku) nedrīkst pārsniegt vidēji 
aprēķinātās 48 stundas nedēļā, ja vien konkrētais darba ņēmējs nav piekritis izmantot Darba 
laika direktīvas 22. pantā paredzēto atteikšanos1.

Valsts iestādes norāda, ka atbilstība Tiesas nolēmumiem šajā nozarē radīs ievērojamus 
izaicinājumus attiecībā uz veselības aprūpes pakalpojumu finansējumu un organizāciju, 
turklāt noteikums par atteikšanos veselības nozarē ir ieviests vienlaikus ar grozījumu par 
dežūras laiku.

Jaunās atteikšanās tiesības ir paredzētas 2007. gada grozījumu tiesību aktā, kas attiecas uz 
ārstiem un citiem darba ņēmējiem, kuriem ir augstākā izglītība un kuri ir medicīnas profesiju 
pārstāvji, kā arī uz tiem, kuri strādā veselības aprūpes iestādēs, kas paredzētas personām, kam 
veselības stāvokļa dēļ nepieciešama 24 stundu aprūpe. 

Ja šāds darba ņēmējs ir brīvprātīgi sniedzis iepriekšēju rakstisku piekrišanu, tad viņam var 
pieprasīt uzņemties veselības aprūpes dežūru, kā rezultātā kopējais darba laiks pārsniedz 
48 stundas nedēļā, aprēķinot to četru mēnešu periodam. Šajā saistībā nav noteikts precīzs 
ierobežojums attiecībā uz stundām, ko darbā drīkst pavadīt darba ņēmējs, kurš izmantojis 
attiekšanās tiesības. Tādējādi izskatās, ka kopumā direktīvā paredzētie aizsardzības 
nosacījumi ir transponēti. Tomēr vēl jāprecizē dažas nianses. 

2.4. Iespējama netaisnība

Saistībā ar lūgumrakstu Nr. 0885/2007 nosūtītā papildu vēstule attiecas uz izmaiņām, kas 
veiktas Polijas tiesību aktos kopš 2008. gada 1. janvāra, turklāt norādīts, ka atbilstīgi 
grozītajam likumam tagad ārstiem ir tiesības strādāt vidējo iknedēļas darba laiku, kas 
nepārsniedz vidēji 48 stundas nedēļā, ieskaitot virsstundas un dežūras laiku darbavietā. 
Virsstundas var strādāt vienīgi tad, ja konkrētais ārsts tam ir brīvprātīgi piekritis, turklāt par 
šāda lūguma noraidīšanu ārstu nedrīkst sodīt. 

Tomēr lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka konkrētos gadījumos Radomas Reģionālajā 
specializētajā slimnīcā 2008. gada pirmajā ceturksnī identificētas valsts iestāžu augstākā 
līmeņa amatpersonas patiesībā draudēja ārstiem, kuri ar parakstu neapliecināja atteikšanās 
tiesības, tādējādi radot negatīvas sekas, un atlaida no darba dažus ārstus, kuri joprojām 
atteicās parakstīt šo piekrišanu. Minētās amatpersonas ir: Mazovijas vojevodistes mērs, Valsts 

                                               
1 Saskaņā ar Darba laika direktīvu dalībvalsts, izmantojot atkāpes iespēju, var izvēlēties nepiemērot 

maksimālo darba laiku nedēļā, kas vidēji ir 48 stundas, ieskaitot virsstundas. Šādi var rīkoties, ja ir precizēti 
aizsardzības nosacījumi, un ja konkrētais darba ņēmējs brīvprātīgi ir sniedzis iepriekšēju piekrišanu. Jo īpaši 
direktīvas 22. panta 1. punkta b) apakšpunktā ir skaidri noteikts, ka darba devējs nedrīkst pakļaut 
kaitējumam nevienu darba ņēmēju, ja šī persona nevēlas strādāt vairāk par 48 stundām nedēļā vai atsauc 
savu piekrišanu šādi rīkoties. 
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veselības fonda (NFZ) priekšsēdētājs, Mazovijas reģionālās padomes locekļi un veselības 
ministra vietnieki. 

Minēti šādi konkrēti starpgadījumi: 
- draudi par darba zaudēšanu tiem ārstiem, kuri nevēlējās izmantot attiekšanās tiesības;
- divās slimnīcas specializētajās nodaļās atlaisti divi ārsti, kuri atteicās sniegt savu piekrišanu; 
- minēto amatpersonu komentāri, kuri citēti valsts presē un kuros tie ārsti, kas nevēlējās 
izmantot attiekšanās tiesības, raksturoti kā slikti cilvēki, kuri nevērīgi izturējušies pret savu 
pacientu dzīvību un veselību. 

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka šādas rīcības dēļ Radomas slimnīcas ārsti tagad ir 
parakstījuši piekrišanu par atteikumu.

Darba laika direktīvas 22. panta 1. punkta b) apakšpunktā ir skaidri noteikts, ka neviens darba 
ņēmējs nav pakļauts kaitējumam, ko rada darba devējs, ja viņš nevēlas strādāt virsstundas, kas 
pārsniedz šajā direktīvā noteikto ierobežojumu. 

Tā kā Parlaments ir pievērsis uzmanību šim jautājumam, Komisija ir paredzējusi tiešā veidā 
rakstiski vērsties pie lūgumraksta iesniedzēja, pieprasot pilnīgu informāciju, kas vairāk 
pamatotu varbūtējos starpgadījumus, kā arī pie valsts iestādēm, lai pieprasītu viņu 
apsvērumus, turklāt saglabā tiesības veikt jebkādus turpmākus pasākumus, kuri varētu būt 
vajadzīgi, ņemot vērā saņemtās atbildes. Tā kā šī direktīva ir pilnībā transponēta valsts tiesību 
aktos, attiecīgo ārstu tiesības ir noteiktas arī valsts tiesību aktos, kuras var tiešā veidā īstenot 
ar valsts tiesu starpniecību. 

3. Secinājumi

Daži no lūgumraksta iesniedzēja ierosinātajiem jautājumiem, arī par ārstu samaksas likmēm 
valsts veselības aprūpes sistēmās, neietilpst Kopienas darba tiesību aktu darbības jomā. 

Galvenais jautājums, kas attiecas uz Kopienas darba tiesībām un kas minēts lūgumrakstā, ir 
Polijas ārstu darba apstākļu atbilstība Darba laika direktīvas prasībām. Iepriekš attiecīgie 
valsts tiesību akti nebija saderīgi ar Kopienas tiesību aktiem. Tādēļ Komisija rakstiski vērsās 
pie valsts iestādēm. 

Valsts iestādes tiesību aktos veica grozījumus, kas stājās spēkā 2008. gada 1. janvārī. Tādējādi 
tika panākta lielāka atbilstība Darba laika direktīvai. Komisija veic detalizētu analīzi, 
izvērtējot tiesību aktos ieviestās izmaiņas. Tomēr joprojām nav skaidrības par atsevišķiem 
aspektiem, jo īpaši par ikdienas atpūtas laika noteikšanu un aizsardzības nosacījumu 
aspektiem saistībā ar atteikšanās tiesībām. 

Komisija ļoti nopietni vērtē varbūtējos starpgadījumus, par kuriem informējis lūgumraksta 
iesniedzējs, un ir paredzējusi tiešā veidā rakstiski vērsties pie lūgumraksta iesniedzēja, 
pieprasot pilnīgu informāciju, kas vairāk pamatotu varbūtējos starpgadījumus, kā arī pie valsts 
iestādēm, lai pieprasītu to apsvērumus. Tā kā šīs direktīvas attiecīgie noteikumi ir pilnībā 
transponēti valsts tiesību aktos, attiecīgo ārstu tiesības ir noteiktas arī valsts tiesību aktos, 
kuras var tiešā veidā īstenot ar valsts tiesu starpniecību. 
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Komisija cieši uzraudzīs šo situāciju un informēs Parlamentu par turpmāko attīstību.”


