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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 iestādes, kas atbildīgas par veselības aizsardzību, 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 attiecīgi rīkoties, lai 
nākotnē uzlabotu Polijas ārstu darba apstākļus.

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. Tiesa vairākas reizes1 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 attiecībā uz 
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:

- dežūras laiks darbavietā vienmēr jāuzskata par darba laiku;

- jāpiešķir līdzvērtīgi kompensējoši atpūtas laikposmi, ja ārsts zaudē obligāto ikdienas vai 
                                               
1 Skatīt, piemēram, 2007. gada 11. janvāra rīkojumu lietā C-437/05 Vorel.
2 Sākot ar 2004. gada 2. augustu, š ī  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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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 ārstiem un citiem darba ņēmējiem, 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 konkrētas valsts iestāžu augstākā līmeņa 
amatpersonas draudēja ārstiem, kuri ar parakstu neapliecināja atteikšanās tiesības, tādējādi 
radot negatīvas sekas, un atlaida no darba dažus ārstus, kuri joprojām atteicās parakstīt šo 
dokumentu. Minētās amatpersonas ir: Mazovijas vojevodistes mērs, Valsts veselības fonda 
(NFZ) priekšsēdētājs, Mazovijas reģionālās padomes locekļi un veselības ministra vietnieki.

Minēti šādi konkrēti starpgadījumi:

                                               
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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- 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.

Komisija cieši uzraudzīs šo situāciju un informēs Parlamentu par turpmāko attīstību.”

4. Komisijas atbilde uz Lūgumrakstiem Nr. 0709/2007 un Nr. 0885/2007, kas saņemta 
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2009. gada 17. decembrī

„Šo lūgumrakstu saturs lielā mērā ir identisks. Lūgumrakstu iesūtītāji uzskata,1 ka Polijas 
valsts veselības aprūpes iestādēs strādājošo ārstu nodarbinātības apstākļi neatbilst Darba laika 
direktīvas (Direktīva 2003/88/EK).2 prasībām.

Lūgumraksta Nr. 0885/2007 iesniedzējs 2008. gada 31. marta vēstulē arī apgalvoja, ka 
pretrunā Darba laika direktīvai valsts iestādes ir padarījušas ārstus par upuriem konkrētos 
gadījumos, kas notika 2008. gada pirmajā ceturksnī kādā lūgumraksta iesniedzēja minētā 
slimnīcā.

Komisija 2008. gada novembrī jau nosūtīja paziņojumus par šiem diviem lūgumrakstiem. 
Paziņojumos norādīti šādi aspekti.

 Lūgumrakstu saņemšanas brīdī Polijas valsts veselības aprūpes iestādēs strādājošo 
ārstu nodarbinātības apstākļi vairākos aspektos nebija saderīgi ar Darba laika 
direktīvu. Komisija par to ir rakstījusi valsts iestādēm.

 Valsts iestādes ir veikušas plašas izmaiņas attiecīgajos tiesību aktos, kas stājās spēkā 
2008. gada 1. janvārī (tika nosūtīta konkrēta informācija). Izmaiņu rezultātā valsts 
tiesību akti tagad ir daudz saderīgāki ar Darba laika direktīvu.

 Komisija tobrīd beidza rūpīgi analizēt 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.

 Paziņojumā attiecībā uz lūgumrakstu Nr. 0885/2007 bija teikts arī tas, ka Komisija ļoti 
nopietni attiecas pret lūgumraksta iesniedzēja aprakstītajiem gadījumiem, kad ārstiem 
nācies ciest, un ir rakstījusi par to valsts iestādēm, lai lūgtu to komentārus. Tā kā 
direktīvas atbilstīgie noteikumi tagad ir transponēti valsts tiesību aktos, attiecīgo ārstu 
tiesības ir saskaņā ar šiem valsts tiesību aktiem, un viņi tās var nepastarpināti īstenot ar 
valsts tiesu palīdzību. 

 Komisija rūpīgi sekos situācijai un informēs Parlamentu par jebkādām turpmākām 
izmaiņām.

Šā papildu paziņojuma mērķis ir informēt Parlamentu par Komisijas veiktās izpētes 
līdzšinējiem rezultātiem attiecībā uz abiem lūgumrakstiem.

Turpmākas izmaiņas un Komisijas novērtējums

Komisijas dienesti ir turpinājuši rūpīgi novērot, kā praksē tiek piemērotas iepriekšējos 

                                               
1 Lūgumrakstos skatīti arī tādi jautājumi kā valsts veselības aprūpes finansējuma atbilstība un sociālā dialoga 
stāvoklis starp valsts iestādēm un ārstu arodbiedrību. Komisija savā iepriekšējā kopīgajā paziņojumā 
paskaidroja, ka šīs problēmas neietilpst Kopienas darba tiesību aktu darbības jomā.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2003/88/EK (2003. gada 4. novembris) par konkrētiem darba laika 
organizēšanas aspektiem, OV L 299, 18.11.2003., 9. lpp.
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paziņojumos minētās izmaiņas, kas veiktas valsts tiesību aktos. 

Komisijas dienesti ir reģistrējuši sūdzības attiecībā uz lūgumrakstos skatītajiem jautājumiem 
un ir tieši sazinājušies ar lūgumrakstu iesniedzēju pārstāvēto organizāciju (pēdējā saziņa 
notika 2009. gada maijā), lai uzzinātu, kā tā pašlaik vērtē Darba laika direktīvas praktisko 
piemērošanu attiecībā uz Polijas valsts veselības aprūpes iestādēs strādājošajiem ārstiem.

Šajā papildu paziņojumā ņemtas vērā tās detalizētās atbildes, kas saņemtas līdz 2009. gada 
jūnija beigām. Vispirms izskatīsim vispārējo saderību ar Darba laika direktīvu (skatīt 
a) punktu turpmāk) un pēc tam — konkrētās apsūdzības par to, ka ārstiem nācies ciest (skatīt 
b) punktu turpmāk).

a) Vispārēja saderība ar direktīvas prasībām

Kopumā šķiet, ka pēc valsts tiesību aktu grozījumu stāšanās spēkā 2008. gada 1. janvārī 
Darba laika direktīvas obligāto prasību praktiskā piemērošana attiecībā uz valsts veselības 
aprūpes iestādēs strādājošo ārstu darba laiku ir krietni uzlabojusies.

Saskaņā ar tiesību aktu grozījumiem ir noteiktas šādas prasības:  
- valsts veselības iestāžu ārstu dežūras laiks darba vietā uzskatāms par darba laiku saskaņā 
ar EK Tiesas spriedumiem lietā SIMAP1 un lietā Jaeger2;
- ārstu vidējais darba laiks (ieskaitot virsstundas un dežūru laiku darba vietā) vairs nedrīkst 
pārsniegt 48 stundas nedēļā, ja vien konkrētais ārsts pats nav piekritis strādāt ilgāk (iespēju 
strādāt ilgāk nodrošina Darba laika direktīvas 22. panta 1. punkts);
- jānodrošina līdzvērtīga atpūtas laika kompensācija, ja ārsts uz laiku neizmanto direktīvā 
paredzētos obligātos dienas vai nedēļas atpūtas periodus.

Redzams arī, ka 2008. gadā nodarbinātības inspekcija ir veikusi plašas pārbaudes valsts 
slimnīcās, lai nodrošinātu valsts tiesību aktu izmaiņu pareizu piemērošanu. Vispārējā 
informācija liecina, ka valsts tiesību aktu izmaiņu rezultātā daudzās slimnīcās ir ļoti būtiski 
mainīta darba organizācija un ka saderība ar direktīvu ir krietni uzlabojusies.

Iepriekšējā paziņojuma nosūtīšanas laikā Komisijas dienestiem vēl bija nelielas bažas par 
valsts noteikumu skaidrību attiecībā uz kompensācijas atpūtas periodu ilgumu un par to, ka 
nav skaidrs maksimālais virsstundu skaits, ja ārsts piekrīt strādāt ilgāk. Taču pašlaik Komisija 
nav saņēmusi nekādas sūdzības par to, ka šie jautājumi praksē radītu problēmas.

Problēmas saistībā ar praktisko piemērošanu, uz ko šobrīd ir norādījuši lūgumrakstu 
iesniedzēji, lielākoties ir ārpus direktīvas darbības jomas. Galvenās minētās problēmas bija 
šādas:

- darba samaksas struktūra:
Pirms nesenajām izmaiņām valsts tiesību aktos ārstu dežūras laiks darba vietā Polijā parasti 
netika apmaksāts. Pēc izmaiņu veikšanas dežūras tagad apmaksā kā virsstundas. Lūgumrakstu 
iesniedzēji uzskata, ka zemās samaksas likmes par parasto darba laiku kopā ar relatīvi 

                                               
1 SIMAP, lieta C–303/98, 2000. gada 3. oktobra spriedums.
2 Jaeger, lieta C–151/02, 2002. gada 9. septembra spriedums. 
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augstajām likmēm par virsstundām var motivēt ārstus strādāt vairāk nekā 48 stundas nedēļā. 
Taču Darba laika direktīva neattiecas uz parastā darba laika, virsstundu un dežūru samaksas 
likmēm — EK Tiesa to ir apstiprinājusi vairākos spriedumos.1

- valsts veselības aprūpes iestāžu struktūras problēmas un kvalificētu ārstu trūkums:
Lūgumrakstu iesniedzēji norāda uz kvalificētu ārstu trūkumu Polijas valsts veselības aprūpes 
iestādēs, apgalvojot, ka tas uz ārstiem rada smagu morālo spiedienu, liekot strādāt ilgāk, nekā 
to paredz darba laiks, lai pacientiem nodrošinātu medicīnas pamatpakalpojumus.
Tomēr valsts veselības aprūpes iestāžu finansēšana un organizēšana ir struktūras jautājums, 
kas ir dalībvalstu kompetencē. Šie jautājumi neietilpst ES nodarbinātības tiesību aktu darbības 
jomā.

- dežūras laiks ārpus darbavietas:
Lūgumrakstu iesniedzēji izsaka bažas, ka grozītajos valsts tiesību aktos nav skaidri definēts 
statuss dežūras laikam ārpus darbavietas. 

EK Tiesa jau SIMAP lietā izskaidroja Kopienas tiesību aktu nostāju attiecībā uz dežūrām 
ārpus darbavietas.2

Tiesa jau ir lēmusi, ka dežūras laiks, kad ārstiem jāpaliek darbavietā, kopumā ir uzskatāms par 
darba laiku tādā nozīmē, kādā tas lietots Darba laika direktīvā. Savukārt, kā norādījusi Tiesa, 
dežūras laiku, kurā ar ārstu jāvar sazināties, taču viņam nav pienākuma būt darbavietā, var 
neuzskatīt par darba laiku, izņemot to laiku, kad pēc izsaukuma tiek faktiski sniegti medicīnas 
pakalpojumi: 

„Atšķirīga situācija ir tad, ja ar pamataprūpes ārstiem dežūras laikā var jebkurā brīdī 
sazināties, taču viņiem nav jāatrodas veselības aprūpes iestādē. Pat ja viņi ir darba devēja 
rīcībā tādā ziņā, ka ar viņiem jāvar sazināties, šādā situācijā ārsti var brīvāk rīkoties ar savu 
laiku un nodoties savām interesēm. Tādā gadījumā par darba laiku [Darba laika direktīvas 
izpratnē] jāuzskata tikai tas laiks, kad faktiski tiek sniegti medicīnas pakalpojumi.” 3
Polijas Augstākā tiesa atsaucās uz šo nostāju savā 2008. gada marta spriedumā4, un Komisija 
uzskata, ka līdz ar to Kopienas tiesību aktu prasības jau ir ietvertas valsts tiesību aktos.

- nostrādāto virsstundu retrospektīvas apmaksas neesamība:
No 2004. gada 1. maija, kad Polija iestājās ES, līdz 2008. gada 1. janvārim, kad stājās spēkā 
valsts tiesību aktu grozījumi, valsts tiesību akti un prakse nebija saderīgi ar Kopienas tiesību 
aktiem attiecībā uz slimnīcu ārstu darba laika ierobežojumiem un obligātajiem atpūtas 
periodiem. Lūgumrakstu iesniedzēji uzskata, ka ārstiem ar atpakaļejošu spēku būtu jāsaņem 
apmaksa par virsstundām, kuras viņiem šajā periodā bija jānostrādā.

Polijas Augstākā tiesa 2008. gada martā lēma5, ka saskaņā ar valsts tiesību aktiem ārstiem 
faktiski pienākas saņemt kompensāciju par Darba laika direktīvā nodrošināto tiesību 
neievērošanu, taču Kopienas tiesību akti neparedz retrospektīvu samaksu par darbu, ko nācies 
                                               
1 Vorel, lieta C-437/05, 2007. gada 11. janvāra rīkojums, un citas šajā rīkojumā apspriestās lietas.
2  SIMAP, lieta C-303/98, [2000] ECR I-07963, 2000. gada 3. oktobra spriedums
3  SIMAP, 50. punkts
4   Polijas Augstākā tiesa, 2008. gada 13. marta spriedums, lieta Nr. 1 PZP 11/07. 
5   Polijas Augstākā tiesa, 2008. gada 13. marta spriedums, lieta Nr. 1 PZP 11/07. 
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veikt atpūtai paredzētajā laikā. Šķiet, ka Kopienas tiesību akti, jo sevišķi EK Tiesas rīkojums 
Vorel lietā1, šajā ziņā ir piemēroti pareizi.

- vairāku līgumu noslēgšana:
Lūgumrakstu iesniedzēji apgalvo, ka joprojām aktuāla problēma ir tas, ka dažas (nenosauktas) 
slimnīcas cenšas apiet Darba laika direktīvas prasības, nodarbinot ārstus uz vairāk nekā viena 
darba līguma pamata vienlaikus.

Komisija jau ir uzsvērusi savu viedokli, ka Darba laika direktīva šajā kontekstā ir jāinterpretē 
attiecībā uz katru darba ņēmēju, nevis katru darba līgumu. Līdz ar to no direktīvas prasībām 
nevar likumīgi izvairīties, nodarbinot darba ņēmēju uz vairāku darba līgumu pamata.

b) Viktimizācijas jautājums

Iespējamas viktimizācijas gadījumi, ko lūgumrakstā Nr. 0885/2007 minēja tā iesniedzējs,
attiecas uz kādas konkrētas slimnīcas ārstiem, kuri nebija piekrituši direktīvā atļautajai 
iespējai strādāt ilgāk, tas ir, vairāk nekā 48 stundas nedēļā (vidēji).

Darba laika direktīvas 22. panta 1. punkta b) apakšpunktā ir skaidri noteikts, ka neviens darba 
ņēmējs nav pakļauts kaitējumam, ko rada darba devējs, ja darba ņēmējs nevēlas strādāt ilgāk 
par direktīvā noteikto maksimālo stundu skaitu. Arī EK Tiesa ir uzsvērusi, ka šādu virsstundu 
strādāšana ir likumīga tikai tad, ja darba ņēmējs tam ir devis konkrētu, brīvprātīgu un apzinātu 
piekrišanu.2

Pēc tam, kad Parlaments informēja Komisiju par lūgumraksta iesniedzēja minētajām 
problēmām, Komisijas atbildīgais ģenerāldirektorāts nosūtīja vēstuli gan lūgumraksta 
iesniedzējam, gan valsts iestādēm, kurā uzsvēra direktīvas prasību, ka piekrišanai strādāt ilgāk 
ir jābūt brīvprātīgai. Vēstulēs bija uzsvērts Komisijas viedoklis, ka šī problēma ir saistīta ar 
ļoti nozīmīgiem jautājumiem, un abām pusēm tika lūgts iesniegt pilnīgus un detalizētus 
komentārus par minētajiem gadījumiem.

Gan valsts iestādes, gan lūgumraksta iesniedzējs sniedza detalizētas atbildes, un Komisijas 
dienesti tās rūpīgi izskatīja.

Valsts iestādes uzsver, ka valsts tiesību aktos ir precīzi transponētas direktīvas prasības par to, 
ka piekrišana strādāt ilgāk ir jādod brīvprātīgi un ka pret darba ņēmēju nedrīkst izturēties 
sliktāk, ja viņš ir atteicies dot šādu piekrišanu. Šo prasību neievērošana ir darba ņēmēja 
tiesību pārkāpums, par ko var piemērot soda naudu līdz PLN 30 000, un Valsts nodarbinātības 
inspekcijai ir tiesības pārraudzīt un nodrošināt šo tiesību ievērošanu.

Valsts iestādes informēja, ka lēmums slēgt divas ķirurģijas nodaļas Radomas rajona 
specializētajā slimnīcā tika pieņemts tādēļ, ka nebija iespējams nolīgt pietiekamu skaitu 
kvalificētu medicīnas darbinieku, kas korekti strādātu nepieciešamo stundu skaitu.

Valsts iestādes apgalvo, ka ne Radomas slimnīcas vadība, ne slimnīcas dibinātājiestāde, ne arī 

                                               
1  Vorel, lieta C–437/05, 2007. gada 11. janvāra rīkojums.
2 Pfeiffer, lieta C-398/01, 2004. gada 5. oktobra spriedums, 82.–86. punkts.
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kāda cita valdības iestāde vai aģentūra neveica nekādas darbības, lai izdarītu spiedienu uz 
ārstiem, kuri atteicās strādāt ilgāk, vai tādēļ sliktāk pret viņiem izturētos.

Lūgumraksta iesniedzēji atsūtīja Nodarbinātības inspekcijas 2008. gada 30. aprīļa ziņojumu 
par gadījumiem Radomā. Ziņojumā ir šāda informācija.

- 2008. gada 18. martā Radomas slimnīcas direktors nosūtīja iesniegumu Mazovijas 
vojevodistes gubernatoram ar lūgumu uz laiku slēgt 8 slimnīcas nodaļas, jo trūkst personāla, 
lai pacientiem nodrošinātu diennakts medicīnisko aprūpi. Vēstulē bija teikts, ka situācijas 
iemesls ir iesaistīto ārstu atteikšanās parakstīt piekrišanu strādāt ilgāk.
- 2008. gada 20. martā Mazovijas Valsts veselības aprūpes centra direktors izdeva lēmumus 
par divu Radomas slimnīcas nodaļu svītrošanu no apstiprināto nodaļu reģistra. Lēmumi tika 
pamatoti ar to, ka medicīnas personāla trūkuma dēļ šīs nodaļas ir pārtraukušas darbību.
- Minēto lēmumu rezultātā slimnīca kā darba devējs 2008. gada martā visiem ārstiem, kas 
strādāja šajās divās nodaļās, izsniedza paziņojumus par darba attiecību izbeigšanu. 
Paziņojumos bija teikts, ka darba attiecības tiek izbeigtas attiecīgā departamenta darbības 
pārtraukšanas dēļ. Nodarbinātības inspekcijas ziņojumā teikts, ka inspekcijai nav tiesību 
izšķirt atlaišanas strīdus un ka līdz ziņojuma izdošanas brīdim neviens no iesaistītajiem 
ārstiem nebija vērsies Nodarbinātības tiesā saistībā ar atlaišanu.
- No 199 Radomas slimnīcā strādājošajiem ārstiem 118 līdz 2008. gada 19. aprīlim bija 
parakstījuši piekrišanu strādāt ilgāk. Lielākā daļa šo piekrišanu tika parakstītas pēc 2008. gada 
20. maija, kad tika slēgtas abas nodaļas.
- Nodarbinātības inspekcija tikās ar vairākiem ārstiem, lai ārstu arodbiedrības pārstāvju 
klātbūtnē apspriestu ārstu parakstītās piekrišanas strādāt ilgāk. Saskaņā ar ziņojumu ārsti 
uzsvēra, ka piekrišanas parakstījuši tādēļ, ka gribējuši nodrošināt slimnīcas nodaļu darbības 
saglabāšanos un abu slēgto nodaļu darbības atjaunošanu. Neviens ārsts neatzina, ka piekrišanu 
būtu parakstījis vadības vai publisko personu komentāru rezultātā (sk. turpmāk).
- Nodarbinātības inspekcija secināja, ka tās rīcībā esošie pierādījumi ir nepietiekami, lai 
secinātu, ka ārsti tikuši padarīti par upuriem vai pakļauti kaitējumam. Ja kāds ārsts uzskata, ka 
tā tomēr noticis, viņš var uzsākt tiesvedību Nodarbinātības tiesā, kas ir kompetentā iestāde.
- Inspekcija arī atzīmēja, ka tā nav kompetenta spriest par sūdzībā minētajiem publisko 
personu izteikumiem un komentāriem plašsaziņas līdzekļos. Ja kāds ārsts uzskata, ka ar 
šādiem izteikumiem tikušas pārkāptas viņa tiesības, viņš var uzsākt tiesvedību civilajā vai 
kriminālajā tiesā.

Lūgumraksta iesniedzēji apgalvo turpmāko:
- Lai gan netika atklāti atzīts, ka ārstu atlaišanas iemesls ir atteikšanās parakstīt piekrišanu par 
strādāšanu ilgāk, kopējais viedoklis ir, ka tieši tas ir iemesls.
- Valsts iestādes tieši nedraudēja pakļaut kaitējumam ārstus, kuri atteicās strādāt ilgāk. Tomēr 
bija vairāki publiski paziņojumi, kas tika plaši atspoguļoti presē un televīzijā, ka ārsti, kuri 
atsakās strādāt papildstundas, apdraud pacientu dzīvību un veselību. Konkrēti piemēri bija 
minēti ziņojumā, ko lūgumrakstu iesniedzēji iesniedza valsts prokuratūrai. Tostarp runa ir par 
Nacionālā veselības fonda priekšsēdētāja izteikumu, ko 2008. gada 21. martā publicēja Polijas 
Preses aģentūra, veselības ministra vietnieka izteikumu, ko Polijas Preses aģentūra publicēja 
šajā pašā dienā, kā arī anonīma vojevodistes pašvaldības locekļa izteikumu, ko 2008. gada 
21. martā publicēja dienas avīze „Dziennik”.
- Pēc tam, kad ārsti 2008. gada 20. martā nolēma parakstīt piekrišanu strādāt ilgāk, veselības 
ministrs 2008. gada 30. martā nolēma atjaunot slēgto nodaļu darbību. Līdz ar to ārstiem 



CM\800203LV.doc 11/11 PE416.423REV

                      Ārējais tulkojums LV

nosūtītie paziņojumi par darba attiecību izbeigšanu tika anulēti.
- Lūgumrakstu iesniedzēji uzskata, ka lēmumu atkal atvērt nodaļas un pieņemt ārstus atpakaļ 
darbā ietekmēja fakts, ka tika iesniegta sūdzība Komisijai.
- Lūgumrakstu iesniedzēji uzskata, ka Mazovijas vojevodistes gubernators lēmumu par abu 
nodaļu slēgšanu pieņēma neparasti ātri, turklāt reģionālais konsultants arī bija gubernatoram 
izteicis savu negatīvo viedokli par priekšlikumu slēgt vienu no šīm nodaļām.
- Iesaistītie ārsti atteicās strādāt ilgāk, taču piedāvāja pagaidām nodrošināt neapmaksātas 
dežūras šajās nodaļās, lai skaidri aizstāvētu savas tiesības būt brīviem no pienākuma strādāt 
vairāk nekā noteiktās 48 stundas.
- Ņemot vērā vispārējos apstākļus, faktu, ka iesaistītie ārsti nodarbinātības inspekcijai atklāti 
neatzina, ka piekrišanu strādāt ilgāk būtu parakstījuši piespiedu kārtā, nevar uzskatīt par 
noteicošo faktoru.

Secinājumi

Kopumā Komisija uzskata, ka pēc valsts tiesību aktos izdarītajiem grozījumiem, kas stājās 
spēkā 2008. gada 1. janvārī, Polijas tiesību akti tagad grosso modo ir saderīgi ar Darba laika 
direktīvu attiecībā uz valsts veselības aprūpes iestādēs strādājošo ārstu darba laiku.

Kā iepriekš norādīts, vairākas abos lūgumrakstos minētās problēmas neietilpst Darba laika 
direktīvas darbības jomā.

Gan lūgumrakstu iesniedzēji, gan valsts iestādes ir norādījuši uz virkni grūtību valsts 
veselības aprūpes iestāžu organizācijā un finansēšanā, jo sevišķi attiecībā uz kvalificēta 
medicīniskā personāla trūkumu. Komisija apzinās, kā šīs grūtības ietekmē visas iesaistītās 
puses, un cer, ka ar laiku izdosies rast risinājumus visām šīm problēmām arī konstruktīva 
dialoga veidā. Veselības aprūpes dienestu organizācija un finansēšana tomēr ir tikai 
dalībvalstu kompetencē un neietilpst Kopienas nodarbinātības tiesību aktu darbības jomā.

Komisijai vēl ir bažas par notikumiem Radomas slimnīcā 2008. gada martā un aprīlī, jo
sevišķi attiecībā uz konkrētiem publicētiem izteikumiem, ko it kā paudušas publiskas 
personas un valsts veselības aprūpes iestādes. Komisija plāno reģistrētās sūdzības kontekstā 
vērsties ar šīm problēmām tieši pie valsts iestādēm.

Komisija arī pauž bažas saistībā ar saņemto informāciju, ka atsevišķas slimnīcas slēdz ar 
ārstiem vairākus līgumus, lai izvairītos no Darba laika direktīvas piemērošanas. Komisija 
plāno reģistrētās sūdzības kontekstā turpināt sazināties ar valsts iestādēm, lai noskaidrotu šo
jautājumu.”


