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Tema: Peticija Nr. 0885/2007 dėl Lenkijos gydytojų darbo sąlygų, kurią pateikė 
Lenkijos pilietis Krzysztof Bukiel OZZL (Nacionalinės gydytojų profesinės 
sąjungos) vardu, su 6 770 parašų

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas atkreipia dėmesį į netinkamą Lenkijos gydytojų, dirbančių visuomenės 
sveikatos priežiūros paslaugų srityje, atlyginimo dydį ir darbo sąlygas. Dėl tokių sąlygų 
2007 m. buvo daug streikų, kurie nedavė jokių gerų rezultatų. Peticijos pateikėjas teigia, kad, 
esant dabartiniam gydytojų atlyginimui ir su jais susijusiai darbo politikai, kompetentingos 
Lenkijos sveikatos institucijos yra kaltinamos šiurkščiai pažeidusios Tarybos direktyvą 
94/104/EB ir 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/88/EB dėl 
tam tikrų darbo laiko organizavimo aspektų ir ragina Europos Parlamentą imtis priemonių 
siekiant ateityje pagerinti Lenkijos gydytojų darbo sąlygas. 

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2008 m. vasario 15 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 192 straipsnio 4 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2008 m. lapkričio 25 d.

„1. Peticija
Šios peticijos turinys iš esmės yra tapatus peticijos Nr. 709/2007, kuri anksčiau pateikta tos 
pačios profesinės sąjungos vardu, turiniui, ir peticija susijusi su trimis klausimais: 
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– Lenkijos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų darbo 
sąlygomis, labai mažais atlyginimais ir atitiktimi Darbo laiko direktyvai (Direktyva 
2003/88/EB)1;

– per mažu Lenkijos visuomenės sveikatos priežiūros finansavimu;

– valdžios institucijų ir gydytojų profesinės sąjungos socialinio dialogo minėtais 
klausimais eiga. 

Peticijoje Nr. 885/2007 yra papildomų klausimų, nes peticijos pateikėjo papildomame 
2008 m. kovo 31 d. rašte teigiama, kad valdžios institucijos netinkamai elgėsi su gydytojais, o 
tai prieštarauja Darbo laiko direktyvai, pirmąjį 2008 m. ketvirtį įvardytoje ligoninėje įvykus 
konkretiems incidentams.   

2. Komisijos pastabos dėl peticijos 

Kai kurie šioje peticijoje keliami klausimai nepatenka į Europos Sąjungos kompetencijos sritį. 

2.1. Visuomenės sveikatos priežiūros sistemų finansavimas ir valdymas 

Pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 152 straipsnį Bendrijos veiksmais turi būti 
gerbiama valstybių narių atsakomybė už sveikatos paslaugų ir sveikatos priežiūros 
organizavimą ir teikimą. Todėl pačios valstybės narės turi nustatyti taisykles, kuriomis 
reguliuojamas jų sveikatos priežiūros sistemos organizavimas ir finansavimas.

2.2. Socialinio dialogo aspektai 

Lenkijos gydytojų profesinė sąjunga aiškina, kad jai nesuteikta teisė savarankiškai derėtis dėl 
gydytojų atlyginimų, kad prieš streikuojančius gydytojus pradėta šmeižikiška kampanija ir 
kad neduota sutikimo pasirašyti kolektyvinę sutartį.

Šiais klausimais Komisija turi pasakyti, kad Bendrija neturi teisinės kompetencijos, nes 
Sutarties 137 straipsnio 5 dalyje dėl socialinių nuostatų aiškiai nustatyta: „Šio straipsnio 
nuostatos netaikomos darbo užmokesčiui, teisei jungtis į asociacijas, teisei streikuoti arba 
teisei imtis lokautų“.

Tačiau pagal Sutarties 138 straipsnį Komisija palengvina Europos socialinį dialogą ir 2007 m. 
ligoninių sektoriuje įsteigė socialinio dialogo komitetą, kurį sudaro Europos organizacijų –
HOSPEEM (Europos ligoninių ir sveikatos priežiūros organizacijų asociacija) ir EPSU 
(Europos visuomeninių paslaugų sąjungų federacija) – darbdaviai ir darbuotojai. Šioms 
organizacijoms suteiktas Europos socialinių partnerių statusas jų sektoriuje ir jas sudaro 
nacionalinės organizacijos, pripažįstamos socialiniais partneriais keliose šalyse.

Todėl Lenkijos gydytojų profesinė sąjunga nurodo šią padėtį ligoninių sektoriuje veikiančiam 
Europos socialinio dialogo komitetui.

                                               
1 OL L 299, 2003 11 18, p. 9.
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2.3. Visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų darbo sąlygos 

Atlyginimo dydis, įskaitant ir valstybinėse įstaigose dirbančių gydytojų, yra nacionalinės 
teisės dalykas. ES darbo teisė šiam klausimui netaikoma. Visų pirma Europos Teisingumo 
Teismas kelis kartus1 nustatė, kad Darbo laiko direktyva (Direktyva 2003/88/EB)2 yra 
sveikatos ir saugos direktyva ir ji nesusijusi su atlyginimo dydžiu.

Pagrindinis klausimas, kurį kelia peticijos pateikėjas ir kuris patenka į Komisijos 
kompetencijos sritį, yra atitikties Darbo laiko direktyvai klausimas.

Peticijos pateikėjas teigia, kad Lenkija neperkėlė į nacionalinę teisę Darbo laiko direktyvos 
visuomenės sveiktos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų atžvilgiu, nepaisant Lenkijos 
teismo sprendimo, kuriuo pripažįstama, kad ši direktyva turėtų būti įgyvendinama. 

Iš tikrųjų nuo peticijos pateikimo dienos šioje srityje būta didelių pokyčių. 

Lenkijos visuomenės sveikatos priežiūros įstaigose dirbančių gydytojų darbo laikas 
reglamentuojamas specialiu teisės aktu – Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu Nr. 91/1991. 
Iki 2008 m. sausio 1 d. šis įstatymas neatitiko Darbo laiko direktyvos reikalavimų. 
Pagrindinės problemos buvo šios: 

– budėjimo laikas nebuvo laikomas darbo laiku (kaip nustatyta Teisingumo Teismo 
sprendimuose SIMAP (byla C-303/98) ir Jaeger (byla C-151/02));

– gydytojai negaudavo jokios kompensacijos už budėjimą per trumpiausius poilsio 
laikotarpius, kurių reikalaujama pagal direktyvą; 

– gydytojų darbo valandos (įskaitant budėjimo laiką) gerokai viršijo direktyvoje nustatytas 
vidutinio savaitės darbo laiko ribas (48 valandos per savaitę, įskaitant viršvalandžius).  

Komisija dėl šių klausimų raštu kreipėsi į nacionalines valdžios institucijas. Kaip nurodo 
peticijos pateikėjas, keletą sprendimų dėl Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo atitikties šiai 
direktyvai priėmė ir Lenkijos teismai3. 

Nacionalinės valdžios institucijos 2007 m. rugpjūčio 27 d. pakeitimo aktu, kuris įsigaliojo 
2008 m. sausio 1 d., iš dalies pakeitė Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą. Priėmus pakeitimo 
teisės aktą Lenkijos įstatyme dabar nustatyta:

– visas budėjimo darbo vietoje laikas skaičiuojamas kaip darbo laikas;

– lygiavertis kompensuojamasis poilsis, suteikiamas, kai gydytojas neišnaudoja Direktyvoje 
nustatyto trumpiausio dienos ar savaitės poilsio laiko;

                                               
1 Žr., pvz., 2007 m. sausio 11 d. nutartį Vorel byloje, C-437/05. 
2 Šia direktyva konsoliduojama ir pakeičiama (nuo 2004 m. rugpjūčio 2 d.)
ankstesnė Darbo laiko direktyva 93/104/EB, kurią nurodo peticijos pateikėjas. 
3 2006 m. gruodžio 29 d. Regioninio teismo sprendimas IV Pa 445/06, priimtas po 
2005 m. birželio 6 d. Aukščiausiojo teismo sprendimo I PK 265/05. 
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– gydytojų savaitės darbo laikas (įskaitant viršvalandžius ir budėjimo laiką) negali viršyti 
vidutiniškai 48 valandų per savaitę, išskyrus tuos atvejus, kai pats darbuotojas sutinka dirbti 
ilgiau („atsisakymo nuostata“)1, kaip nustatyta Darbo laiko direktyvos 22 straipsnyje.

Nacionalinės valdžios institucijos nurodo, kad dėl Teisingumo Teismo sprendimų laikymosi 
šiame sektoriuje kils rimtų sunkumų, susijusių su sveikatos priežiūros paslaugų finansavimu ir 
organizavimu, ir kartu su pakeitimu dėl budėjimo laiko patvirtino atsisakymo nuostatą 
sveikatos priežiūros sektoriuje.

Nauja atsisakymo nuostata įtvirtinta 2007 m. pakeitimo aktu ir taikoma gydytojams bei 
kitiems aukštąjį išsilavinimą turintiems darbuotojams, kurie siekia verstis gydytojo profesija ir 
kurie dirba sveikatos priežiūros įstaigose, skirtose asmenims, kuriems dėl jų sveikatos būklės 
reikalinga priežiūra visą parą. 

Gali būti reikalaujama, kad tokie darbuotojai, jei davė savanorišką raštišką išankstinį 
sutikimą, budėtų gydymo įstaigoje, nors dėl budėjimo jų vidutinis darbo laikas per keturis 
mėnesius viršytų 48 valandas per savaitę. Nėra nustatyta aiški valandų, kurias gali dirbti toks 
atsisakęs darbuotojas, riba. Apskritai atrodo, kad pagal šią direktyvą reikalaujamos apsaugos 
sąlygos perkeltos į nacionalinę teisę. Dar reikia išsamiau išsiaiškinti kelis klausimus. 

2.4. Tariamai netinkamas elgesys

Su peticija Nr. 0885/2007 pateiktame papildomame rašte nurodyti Lenkijos įstatymo 
pakeitimai nuo 2008 m. sausio 1 d. ir pabrėžiama, kad pagal iš dalies pakeistą įstatymą 
gydytojai dabar turi teisę į vidutinį savaitės darbo laiką, neviršijantį vidutiniškai 48 valandų, 
įskaitant viršvalandžius, ir budėjimo laiką darbo vietoje. Dirbti viršvalandžius gali tik 
savanoriškai su tuo sutikęs gydytojas, kurio negalima bausti, jeigu jis atsisako sutikti. 

Tačiau peticijos pateikėjas teigia, kad per konkrečius incidentus Radomo regioninėje 
specializuotoje ligoninėje pirmąjį 2008 m. ketvirtį įvardyti vyresnieji nacionalinių institucijų 
pareigūnai gydytojams, kurie nesutiko pasirašyti, kad atsisako, iš tikrųjų grasino neigiamais 
padariniais ir atleido kelis pasirašyti atsisakiusius gydytojus. Įvardyti pareigūnai – tai 
Mazovijos regiono pirmininkas, Nacionalinio sveikatos fondo pirmininkas, Mazovijos 
regioninės vykdomosios valdžios atstovai ir sveikatos viceministrai. 

Konkretūs paminėti incidentai: 
– grasinimai, kad gydytojai, kurie neduoda sutikimo jiems taikyti atsisakymo nuostatą, neteks 
darbo;
– faktinis dviejų nurodytų ligoninės skyrių gydytojų, kurie nedavė sutikimo, atleidimas; 
– nacionalinėje spaudoje cituotos įvardytų pareigūnų pastabos, kad gydytojai, kurie neduoda 

                                               
1 Pagal Darbo laiko direktyvos 22 straipsnį valstybė narė, taikydama leidžiančias 
nukrypti nuostatas, gali pasirinkti netaikyti maksimalios 48 valandų darbo laiko per savaitę 
vidurkio, įskaitant viršvalandžius, ribos. Tai galima daryti tik laikantis nurodytų apsaugos 
sąlygų ir tik gavus laisvą ir žinojimu pagrįstą išankstinį su tuo susijusio darbuotojo sutikimą. 
Visų pirma Direktyvos 22 straipsnio 1 dalies b punkte nustatyta, kad joks darbuotojas dėl 
darbdavio veiksmų neturi patirti jokių nuostolių dėl to, kad jis atsisako dirbti daugiau kaip 
48 valandas per savaitę arba atšaukia savo sutikimą tai daryti.
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sutikimo jiems taikyti atsisakymo nuostatą, yra blogi žmonės, kuriems nesvarbi jų pacientų 
gyvybė ir sveikata. 

Peticijos pateikėjas nurodo, jog dėl tokių veiksmų Radomo ligoninės gydytojai dabar pasirašė, 
kad atsisako.

Darbo laiko direktyvos 22 straipsnio 1 dalies b punkte aiškiai nustatyta, kad nei vienas 
darbuotojas dėl darbdavio veiksmų neturi patirti jokių nuostolių dėl to, kad jis nenori sutikti 
dirbti ilgiau, negu šioje direktyvoje nustatytos laiko ribos.

Parlamentui atkreipus Komisijos dėmesį į šį atvejį, Komisija ketina tiesiogiai raštu kreiptis į 
peticijos pateikėją ir paprašyti visos tariamus incidentus pagrindžiančios informacijos, taip pat 
į nacionalinės valdžios institucijas ir paprašyti, kad jos pateiktų pastabas; Komisija taip pat 
pasilieka teisę imtis tolesnių veiksmų, kurių gali prireikti atsižvelgiant į iš jų gautus 
atsakymus. Kadangi į nacionalinę teisę perkelta visa minėta direktyva, susiję gydytojai taip 
pat turi teises pagal nacionalinę teisę ir tas teises gali tiesiogiai įgyvendinti nacionaliniuose 
teismuose. 

3. Išvados

Kai kurios peticijos pateikėjo iškeltos problemos, įskaitant visuomenės sveikatos priežiūros 
sistemoje dirbančių gydytojų atlyginimo dydį, nepatenka į Bendrijos darbo teisės taikymo 
sritį. 

Pagrindinės Bendrijos darbo teisės problemos, kurias nurodo peticijos pateikėjas, – tai 
Lenkijos gydytojų darbo sąlygų atitiktis Darbo laiko direktyvos reikalavimams. Anksčiau ši 
nacionalinės teisės dalis nebuvo suderinta su Bendrijos teise. Komisija dėl šių problemų raštu 
kreipėsi į nacionalinės valdžios institucijas. 

Nacionalinės valdžios institucijos pakeitė įstatymą, pakeitimai įsigaliojo 2008 m. sausio 1 d. 
Taigi nacionalinė teisė dabar daug labiau atitinka Darbo laiko direktyvą. Komisija atlieka 
išsamią teisės aktų pakeitimų analizę. Kai kurie aspektai, būtent kompensuojamojo dienos 
poilsio laikas ir apsaugos sąlygos atsisakymo atveju, dar neaiškios. 

Komisija labai rimtai vertina tariamus su netinkamu elgesiu susijusius incidentus, kuriuos 
nurodo peticijos pateikėjas, ir ketina tiesiogiai raštu kreiptis į peticijos pateikėją ir paprašyti 
visos tariamus incidentus pagrindžiančios informacijos, taip pat į nacionalinės valdžios 
institucijas ir paprašyti jų pastabų. Kadangi į nacionalinę teisę perkeltos atitinkamos šios 
direktyvos nuostatos, susiję gydytojai taip pat turi teises pagal nacionalinę teisę ir tas teises 
gali tiesiogiai įgyvendinti nacionaliniuose teismuose. 

Komisija atidžiai stebės šią padėtį ir nuolat informuos Parlamentą apie tolesnius jos 
pokyčius.“

4. Komisijos atsakymas dėl peticijų Nr. 709/2007 ir 885/2007, gautas 2009 m. gruodžio 
17 d.
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„Šių peticijų turinys yra labai panašus. Jose pateikiama nuomonė1, kad Lenkijos visuomenės 
sveikatos priežiūros institucijose dirbančių gydytojų darbo sąlygos neatitinka Darbo laiko 
direktyvoje (Direktyva 2003/88/EB)2 nustatytų reikalavimų.

Remiantis peticija Nr. 0885/2007, peticijos pateikėjas 2008 m. kovo 31 d. rašte nurodė, kad 
2008 m. pirmame ketvirtyje valstybės institucijos pažeisdamos Darbo laiko direktyvos 
nuostatas konkrečiais atvejais nurodytoje ligoninėje neteisingai elgėsi su gydytojais.

Komisija jau 2008 m. lapkričio mėn. išsiuntė raštus dėl šių dviejų peticijų. Juose buvo 
nurodyta, kad: 

 Peticijų pateikimo dieną Lenkijos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas 
teikiančiose institucijose dirbančių gydytojų darbo sąlygos dėl daugelio dalykų 
neatitiko Darbo laiko direktyvos reikalavimų. Komisija dėl to raštu kreipėsi į 
nacionalinės valdžios institucijas.

 Nacionalinės valdžios institucijos atliko išsamius teisės aktų pakeitimus, kurie 
įsigaliojo 2008 m. sausio 1 d. (išsami informacija pateikta). Todėl dabar nacionalinės 
teisės aktų nuostatos daug labiau atitinka Darbo laiko direktyvos nuostatas. 

 Komisija baigia atlikti išsamią teisės aktų nuostatų pakeitimų analizę. Kai kurie 
klausimai, būtent kompensuojamojo dienos poilsio trukmė ir išimčiai numatytų 
apsaugos sąlygų aspektai, nebuvo aiškūs.

 Rašte dėl peticijos Nr. 0885/2007 teigiama, kad Komisija labai rimtai sureagavo į 
peticijos pateikėjo aprašytus galimo neteisingo elgesio atvejus ir raštu kreipėsi į 
nacionalinės valdžios institucijas prašydama jų pastabų. Kadangi dabar svarbios 
direktyvos nuostatos jau buvo perkeltos į nacionalinės teisės aktus, aptariami gydytojai 
taip pat įgijo teises pagal nacionalinę teisę, kurias galima tiesiogiai įgyvendinti 
padedant nacionaliniams teismams.

 Komisija atidžiai stebės padėtį ir nuolat informuos Europos Parlamentą apie visus 
pokyčius.

Šio papildomo rašto tikslas yra informuoti Europos Parlamentą apie iki šiol gautus dėl abiejų 
peticijų Komisijos atliekamų tyrimų rezultatus.

Kiti pokyčiai ir Komisijos vertinimas

Komisijos tarnybos ir toliau atidžiai stebėjo paskutiniame rašte nurodytų nacionalinės teisės 
aktų nuostatų pakeitimų praktinį taikymą. 

                                               
1 Peticijose taip pat keliami klausimai dėl visuomenės sveikatos priežiūros sektoriaus 
finansavimo pakankamumo ir valstybės institucijų ir gydytojų profesinės sąjungos socialinio 
dialogo eigos. Komisija savo ankstesniame bendrame rašte paaiškino, kad tie klausimai 
nepatenka į Bendrijos darbo teisės taikymo sritį.
2 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/88/EB dėl tam tikrų 
darbo laiko organizavimo aspektų, OL L 299, 2003 11 18, p. 9.
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Komisijos tarnybos įregistravo skundus dėl peticijose nurodytų klausimų ir tiesiogiai 
susisiekė su peticijų pateikėjų atstovaujama organizacija, paskutinį kartą – 2009 m. 
gegužės mėn., norėdamos sužinoti, kaip ji šiame etape vertina Darbo laiko direktyvos 
nuostatų taikymą praktiškai Lenkijos visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose 
įstaigose dirbantiems gydytojams.

Šiame papildomame rašte atkreipiamas dėmesys į iki 2009 m. birželio mėn. pabaigos gautus 
išsamius atsakymus. Visų pirma nagrinėsime atitiktį Darbo laiko direktyvos nuostatoms 
apskritai (a punktas toliau), o tada – konkrečius įtarimus dėl neteisingo elgesio (b punktas 
toliau).

a) Atitiktis direktyvoje nustatytiems reikalavimams apskritai

Matyti, kad Darbo laiko direktyvoje nustatytų minimalių standartų dėl visuomenės sveikatos 
priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose dirbančių gydytojų darbo laikui taikymas 
praktiškai labai patobulintas atlikus nacionalinės teisės aktų nuostatų pakeitimus, kurie 
įsigaliojo 2008 m. sausio 1 d. 

Atrodo, kad kaip ir nustatyta iš dalies keičiančiuose teisės aktuose, 
- dabar visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose dirbančių gydytojų 
budėjimo valandos darbo vietoje skaičiuojamos kaip darbo valandos pagal Europos 
Teisingumo Teismo sprendimus SIMAP1 ir Jaeger2;
- gydytojų savaitės darbo laikas (įskaitant viršvalandžius ir budėjimo laiką darbo vietoje) 
negali viršyti vidutiniškai 48 valandų per savaitę, nebent konkretus gydytojas sutiko dirbti 
daugiau valandų (vadinamoji atsisakymo nuostata, įtvirtinta Darbo laiko direktyvos 22 
straipsnio 1 dalyje);
- nedelsiant suteikiamas kompensuojamasis poilsio laikas, kai gydytojas laikinai praleidžia 
direktyvoje nustatytą trumpiausio dienos ar savaitės poilsio laiką.

Be to, atrodo, kad 2008 m. darbo inspekcija išsamiai patikrino viešąsias ligonines norėdama 
įsitikinti, kad pakeistos nacionalinės teisės aktų nuostatos yra tinkamai taikomos. Iš bendros 
informacijos galima manyti, kad daugelyje ligoninių dėl nacionalinės teisės aktų nuostatų 
pakeitimų buvo pakeistas darbo organizavimas ir kad atitiktis direktyvos nuostatoms labai 
pagerinta.

Rengdamos savo paskutinį raštą Komisijos tarnybos dar turėjo abejonių dėl 
kompensuojamojo poilsio trukmę reglamentuojančių nacionalinių taisyklių aiškumo bei 
aiškaus didžiausio valandų, kurias su atsisakymo nuostatos taikymu sutikęs gydytojas gali 
dirbti, skaičiaus. Tačiau, kol kas nesame gavę skundų, kad dėl šių dalykų praktiškai kiltų 
problemų.

Šiame etape peticijų pateikėjų nurodytos problemos dėl taikymo praktiškai yra dažniausiai į 
direktyvos taikymo sritį nepatenkančios problemos. Minimi toliau nurodyti pagrindiniai 
dalykai: 

                                               
1 2000 m. spalio 3 d. sprendimas byloje SIMAP, C-303/98.
2 2002 m. rugsėjo 9 d. sprendimas byloje Jaeger, C-151/02.
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- užmokesčio struktūra
Iki neseniai atliktų nacionalinės teisės aktų nuostatų pakeitimų Lenkijoje už budėjimo laiką 
darbo vietoje paprastai nebuvo mokama. Įsigaliojus pakeitimams už budėjimo laiką mokama 
kaip už viršvalandžius. Peticijų pateikėjai mano, kad maži atlyginimo už įprastinį darbo laiką 
tarifai kartu su palyginti dideliais užmokesčio už viršvalandžius tarifais skatina gydytojus 
dirbti ilgiau nei 48 valandas per savaitę. Tačiau, užmokesčio už įprastinį darbą, viršvalandžius 
ar budėjimą tarifai nepatenka į Darbo laiko direktyvos taikymo sritį; tai keliais sprendimais 
patvirtino Europos Teisingumo Teismas1. 

- visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų struktūrinės problemos ir kvalifikuotų gydytojų 
trūkumas
Peticijų pateikėjai atkreipia dėmesį į kvalifikuotų gydytojų trūkumą Lenkijos visuomenės 
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose tvirtindami, kad dėl to gydytojai patiria 
didelį moralinį spaudimą ilgai dirbti tam, kad būtų užtikrintas pagrindinių medicinos paslaugų 
teikimas pacientams. 
Tačiau visuomenės sveikatos priežiūros paslaugų finansavimas ir organizavimas yra 
struktūrinio pobūdžio dalykas, kuris ir toliau priklauso valstybių narių kompetencijai. Šie 
klausimai nepatenka į ES darbo teisės taikymo sritį.

- budėjimo valandos ne darbo vietoje 
Peticijų pateikėjai susirūpinę, kad budėjimo ne darbo vietoje statusas nėra aiškiai apibrėžtas iš 
dalies pakeistų nacionalinės teisės aktų nuostatose.
Europos Teisingumo Teismas jau yra išaiškinęs poziciją dėl budėjimo ne darbo vietoje pagal 
Bendrijos teisę byloje SIMAP2. 

Europos Teisingumo Teismas jau yra nusprendęs, kad visą budėjimo laiką, per kurį gydytojai 
turi būti darbo vietoje, reikia laikyti darbo laiku, kaip apibrėžta Darbo laiko direktyvoje. 
Priešingai, kaip pareiškė Europos Teisingumo Teismas, budėjimo laiko, kai gydytojai privalo 
būti pasiekiami, bet neprivalo būti darbo vietoje, nereikia laikyti darbo laiku, nebent tai būtų 
laikas, per kurį iš esmės gydytojai po budėjimo teikdavo medicinos paslaugas: 

„kitokia padėtis susiklosto tuomet, kai pirmosios pagalbos brigadų gydytojai budi pagal tokią 
darbo organizavimo sistemą, kai jie yra įpareigoti būti nuolat pasiekiami, tačiau neprivalo 
būti sveikatos priežiūros įstaigoje. Tokiu atveju net ir būdami darbdavio žinioje gydytojai, 
tiek, kiek jie turi būti nuolat pasiekiami, vis dėlto gali organizuoti savo laisvalaikį su 
mažesniais apribojimais ir užsiimti tuo, kas atitinka jų interesus, nes „darbo laiku“ pagal 
Darbo laiko direktyvą turi būti laikomas tik tas laikas, kai jie realiai teikia pirmosios 
pagalbos paslaugas“3. 
Lenkijos Aukščiausiasis Teismas rėmėsi šiuo aiškinimu 2008 m. kovo mėn. sprendime4, o 
Komisija mano, kad Bendrijos teisės aktuose nustatyti reikalavimai jau yra perkelti į 
nacionalinę teisę. 

- užmokesčio už viršvalandžius nemokėjimas atgaline data
                                               
1 2007 m. sausio 11 d. nutartis byloje Vorel, C-437/05, ir kiti nutartyje aptarti atvejai.
2 2000 m. spalio 3 d. sprendimas byloje SIMAP, C-303/98, 2000, Rink. p. I-07963.
3 Sprendimo byloje SIMAP 50 punktas. 
4 2008 m. kovo 13 d. Lenkijos Aukščiausiojo Teismo sprendimas byloje Nr. 1 PZP 11/07.
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Nuo 2004 m. gegužės 1 d., kai Lenkija įstojo į ES, iki 2008 m. sausio 1 d., kai įsigaliojo 
nacionalinės teisės aktų pakeitimai, nacionalinės teisės nuostatos ir praktika neatitiko 
Bendrijos teisės nuostatų, skirtų darbo laiko ribojimui ar ligoninėse dirbantiems gydytojams 
nustatytam minimaliam poilsio laikui. Peticijų pateikėjai mano, kad gydytojams už 
viršvalandžius, kuriuos jie privalėjo dirbti tuo laikotarpiu, turėtų būti mokama atgaline tvarka.

2008 m. kovo mėn. Lenkijos Aukščiausiasis Teismas nusprendė1, kad pagal nacionalinės 
teisės nuostatas gydytojai turi teisę gauti atitinkamą kompensaciją už jų teisių pagal Darbo 
laiko direktyvos nuostatas pažeidimą, tačiau pagal Bendrijos teisės nuostatas neturi teisės 
gauti atlyginimo už poilsio valandas, kuriomis jie privalėjo dirbti, atgaline tvarka. Atrodo, kad 
pagal šį sprendimą užtikrinamas teisingas Bendrijos teisės nuostatų taikymas ir pirmiausia 
šiam dalykui skirta Europos Teisingumo Teismo nutartis Vorel2.

- pasinaudojimas keliomis sutartimis 
Vienas peticijų pateikėjams dar rūpimas klausimas yra tai, kad kai kuriose (nenurodytose) 
ligoninėse siekiama išvengti Darbo laiko direktyvoje nustatytų reikalavimų taikymo 
įdarbinant gydytojus pagal daugiau nei vieną tuo pačiu metu pasirašomą darbo sutartį. 

Komisija jau yra pareiškusi savo poziciją dėl to, kad Darbo laiko direktyvą šiame kontekste 
būtina aiškinti kaip taikytiną kiekvienam darbuotojui, o ne kiekvienai sutarčiai. Todėl joje 
nustatytų reikalavimų negalima teisėtai išvengti su tuo pačiu darbuotoju pasirašant kelias 
darbo sutartis.

b) Neteisingo elgesio problema

Peticijoje Nr. 0885/2007 peticijos pateikėjo nurodyti galimo neteisingo elgesio atvejai yra 
susiję su konkrečioje ligoninėje dirbančiais gydytojais, kurie nepanoro sutikti su atsisakymo 
nuostatos taikymu, tai yra dirbti ilgiau nei direktyvoje nustatyta 48 darbo valandų 
(vidutiniškai) per savaitę riba.

Darbo laiko direktyvos 22 straipsnio 1 dalies b punkte aiškiai nurodyta, kad joks darbuotojas 
dėl darbdavio veiksmų negali patirti jokių nuostolių dėl to, kad jis ar ji nenori sutikti dirbti 
ilgiau, nei nustatyta direktyvoje. Europos Teisingumo Teismas jau yra pabrėžęs, kad teisėtai 
daugiau valandų būtų dirbama tik tada, jei darbuotojas duoda specialų, savanorišką ir 
informacija pagrįstą sutikimą tai daryti3. 
Kai Europos Parlamentas informavo Komisiją apie peticijos pateikėjui kilusį susirūpinimą, 
Komisijos tarnybų atsakingas generalinis direktorius parašė raštą peticijos pateikėjui ir 
nacionalinės valdžios institucijoms pabrėždamas direktyvoje nustatytus reikalavimus, kad 
toks sutikimas taikyti atsisakymo nuostatą turi būti duodamas laisva valia. Raštuose 
pabrėžiama, kad, Komisijos nuomone, ši problema yra labai svarbi ir abi šalys prašomos 
pateikti visapusiškas ir išsamias pastabas apie minėtus atvejus. 

Nacionalinės valdžios institucijos ir peticijos pateikėjas pateikė išsamius atsakymus, kuriuos 
atidžiai išnagrinėjo Komisijos tarnybos.
                                               
1 2008 m. kovo 13 d. Lenkijos Aukščiausiojo Teismo sprendimas byloje Nr. 1 PZP 11/07.
2 2007 m. sausio 11 d. nutartis byloje Vorel, C-437/05.
3 2004 m. spalio 5 d. sprendimo byloje Pfeiffer, C-398/01, 82–86 punktai.
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Nacionalinės valdžios institucijos pabrėžia, kad į nacionalinės teisės aktus buvo tiksliai 
perkelti direktyvos reikalavimai, kad darbuotojas sutikimą taikyti jam atsisakymo nuostatą 
turi duoti laisva valia ir kad darbuotojui atsisakius duoti tokį sutikimą su juo ar ja nebus 
nepalankiai elgiamasi. Šių reikalavimų nevykdymas yra darbuotojo teisių pažeidimas, už kurį 
gali būti baudžiama pinigine bauda iki 30 000 Lenkijos zlotų, o jų vykdymą įgaliota prižiūrėti 
Nacionalinė darbo inspekcija.

Pasak nacionalinės valdžios institucijų, buvo nuspręsta uždaryti du Radomo regioninės 
specializuotos ligoninės chirurgijos skyrius, nes ligoninėje trūko kvalifikuotų gydytojų, kurie 
būtų galėję tinkamai dirbti reikiamą darbo valandų skaičių.

Nacionalinės valdžios institucijos nurodo, kad nei Radomo ligoninės valdyba, nei ligoninės 
steigėjas, nei kokia nors vyriausybinė institucija ar agentūra nesiėmė jokių veiksmų, kuriais 
būtų buvę siekiama daryti spaudimą gydytojams, kurie nesutiko duoti sutikimo taikyti jiems
atsisakymo nuostatą, arba sudaryti jiems ne tokias palankias sąlygas.

Peticijų pateikėjai pateikė 2008 m. balandžio 30 d. darbo inspekcijos ataskaitos apie įvykį 
Radome kopiją. Joje rašoma: 

- 2008 m. kovo 18 d. Radomo ligoninės direktorius raštu kreipėsi į Mazovijos vaivadijos 
valdytoją prašydamas laikinai uždaryti aštuonis ligoninės skyrius, nes trūksta darbuotojų, 
galinčių užtikrinti sveikatos paslaugų teikimą pacientams visą parą. Rašte nurodyta, kad tokia 
padėtis susiklostė, nes minėti gydytojai nesutiko duoti sutikimo taikyti jiems atsisakymo 
nuostatą.
- 2008 m. kovo 20 d. Mazovijos visuomenės sveikatos centro direktorius išleido sprendimus, 
kuriais iš įgaliotų skyrių registro išbraukiami du Radomo ligoninės skyriai. Nurodyta, kad 
tokie sprendimai buvo priimti dėl to, kad skyriai nebedirbo pritrūkus medicinos darbuotojų.
- Kadangi buvo priimti minėti sprendimai, 2008 m. kovo mėn. ligoninė, kaip darbdavys, 
išdalijo pranešimus apie darbo sutarčių nutraukimą visiems minėtuose dviejuose skyriuose 
dirbantiems gydytojams. Pranešimuose buvo nurodyta, kad darbo sutartys nutraukiamos dėl 
atitinkamo skyriaus veiklos nutraukimo. Darbo inspekcijos ataskaitoje teigiama, kad ji nėra 
įgaliota nagrinėti skundų dėl atleidimo iš darbo ir kad paaiškėjo, jog iki ataskaitos parengimo 
dienos nė vienas iš minėtų gydytojų nepateikė apeliacinio skundo darbo ginčų teismui dėl 
atleidimo iš darbo. 
- Iki 2008 m. balandžio 19 d. iš 199 Radomo ligoninėje dirbančių gydytojų 118 parašė 
sutikimą taikyti jiems atsisakymo nuostatą. Dauguma šių sutikimų buvo pasirašyti po 2008 m. 
kovo 20 d., kai buvo uždaryti minėti du skyriai.
- Darbo inspekcijos atstovai susitiko su keliais gydytojais ir dalyvaujant gydytojų profesinės 
sąjungos atstovams aptarė jų pasirašytus sutikimus taikyti jiems atsisakymo nuostatą. 
Remiantis ataskaita gydytojai pabrėžė, kad sutikimus jie pasirašė todėl, kad norėjo užtikrinti, 
jog ligoninės skyriai galėtų toliau dirbti ir kad du skyrius, kurie buvo uždaryti, būtų galima vėl 
atidaryti. Nė vienas gydytojas nepareiškė pasirašęs sutikimą taikyti jam atsisakymo nuostatą 
paveiktas vadovybės ar visuomenės veikėjų vertinimo (žr. toliau).
- Darbo inspekcija apibendrindama pareiškė, kad jos turimi duomenys neleidžia daryti 
išvados, kad gydytojai buvo persekiojami arba jiems būtų grėsę nuostoliai. Gydytojas, 
manantis, kad taip yra, galėjo iškelti ieškinį darbo ginčų teisme, kuris yra kompetentinga šios 
srities institucija. 
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- Darbo inspekcija taip pat pažymėjo neturinti kompetencijos nagrinėti visuomenės veikėjų 
vertinimo arba žiniasklaidoje paskelbtų pranešimų, kurie buvo nurodyti skunde. Gydytojas, 
manantis, kad jo teisės buvo pažeistos tokių nurodytų pranešimų, galėjo iškelti ieškinį 
civiliniame ar baudžiamajame teisme.

Peticijų pateikėjai teigia, kad: 
- Nors atvirai nebuvo nurodyta, kad gydytojai iš darbo buvo atleisti dėl to, kad atsisakė 
parašyti sutikimą taikyti jiems atsisakymo nuostatą, tai buvo savaime suprantama;
- Valstybės institucijos gydytojams, kurie atsisakė duoti sutikimą taikyti jiems atsisakymo 
nuostatą, tiesiogiai negrasino gresiančiais nuostoliais. Tačiau, buvo padaryti keli vieši 
pareiškimai, kurie buvo plačiai skelbiami spaudoje ir televizijoje, apie tai, kad atsisakantys 
dirbti viršvalandžius gydytojai kelia pavojų pacientų sveikatai ir rizikuoja pacientų gyvybe bei 
sveikata. Peticijų pateikėjų generalinei prokuratūrai pateiktoje ataskaitoje nurodyti konkretūs 
pavyzdžiai. Tarp jų pateiktas ir Nacionalinio sveikatos fondo pirmininko pranešimas, kurį 
2008 m. kovo 21 d. perdavė Lenkijos spaudos agentūra, sveikatos apsaugos viceministro 
pranešimas, kurį 2008 m. kovo 21 d. perdavė Lenkijos spaudos agentūra, ir nenurodyto 
vaivadijos administracijos nario pranešimas, paskelbtas 2008 m. kovo 21 d. dienraštyje 
Dziennik.
- 2008 m. kovo 20 d. gydytojams nusprendus pasirašyti sutikimą taikyti jiems atsisakymo 
nuostatą, 2008 m. kovo 30 d. sveikatos apsaugos ministras nusprendė vėl atidaryti uždarytus 
skyrius. Todėl buvo atšaukti gydytojams pateikti pranešimai apie atleidimą iš darbo.
- Peticijų pateikėjų nuomone, priimti sprendimą atidaryti uždarytus skyrius ir iš naujo priimti į 
darbą gydytojus paskatino Komisijai pateiktas skundas.
- Peticijų pateikėjai mano, kad Mazovijos vaivadijos valdytojas nusprendė neįprastai greitai 
uždaryti minėtus du skyrius atsižvelgdamas ir į neigiamą nuomonę, kurią valdytojui buvo 
išsakęs regiono konsultantas dėl pasiūlymo uždaryti vieną iš šių skyrių. 
- Nors ir atsisakę sutikti, kad jiems būtų taikoma atsisakymo nuostata, minėti gydytojai 
pasiūlė laikinai budėti minėtuose skyriuose be atlygio norėdami aiškiai primygtinai 
pareikalauti savo teisės neprisiimti įsipareigojimo dirbti ilgiau nei 48 valandas.
- Atsižvelgiant į visas aplinkybes, fakto, kad minėti gydytojai darbo inspekcijai atvirai 
nepareiškė pasirašę sutikimą taikyti jiems atsisakymo nuostatą per prievartą, negalima laikyti 
lemiamu veiksniu. 

Išvados

Apskritai Komisija mano, kad padarius 2008 m. sausio 1 d. įsigaliojusius nacionalinės teisės 
nuostatų pakeitimus Lenkija grosso modo laikosi Darbo laiko direktyvos nuostatų, kuriomis 
reglamentuojamas visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose dirbančių 
gydytojų darbo laikas. 

Kaip nurodyta, daugelis abiejose peticijose iškeltų klausimų nepatenka į Darbo laiko 
direktyvos taikymo sritį. 

Peticijų pateikėjai ir nacionalinės valdžios institucijos nurodė įvairiausius visuomenės 
sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms kylančius organizavimo ir finansavimo 
sunkumus, visų pirma sunkumus, kylančius dėl kvalifikuotų medicinos srities specialistų 
trūkumo. Komisija susirūpinusi šių sunkumų poveikiu visoms šalims ir tikisi, kad sprendimą, 
kuriuo bus atsižvelgta į visiems rūpestį keliančius dalykus, bus įmanoma palaipsniui rasti 
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konstruktyvaus dialogo dėka. Tačiau, visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių 
įstaigų organizavimas ir finansavimas vis dėlto yra valstybių narių reikalas ir nepatenka į 
Bendrijos darbo teisės taikymo sritį. 

Komisijai vis dar neramu dėl 2008 m. nuo kovo iki balandžio mėn. Radomo ligoninėje 
vykusių įvykių, pirmiausia dėl konkrečių visuomenės atstovų ir visuomenės sveikatos 
valdžios institucijų pareikštų nuomonių. Komisija ketina dėl kai kurių susirūpinimą keliančių 
dalykų tiesiogiai kreiptis į nacionalinės valdžios institucijas vadovaudamasi įregistruotu 
skundu. 

Komisijai nerimą kelia ir pranešimas apie tai, kad kai kuriose ligoninėse tapo įprasta su 
gydytojais sudaryti keletą darbo sutarčių siekiant išvengti Darbo laiko direktyvos nuostatų 
taikymo. Komisija ketina vėl susisiekti su nacionalinės valdžios institucijomis norėdama šį 
klausimą išsiaiškinti vadovaudamasi įregistruotu skundu“.


