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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1464/2012, którą złożył George Dupont (Francja), w sprawie 
integracji osób niepełnosprawnych we francuskiej administracji 
państwowej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest osobą niepełnosprawną i przez 39 lat pracował jako urzędnik 
francuskiej administracji państwowej. Widocznie z powodu swojej niepełnosprawności, 
trwającej od roku 1995, został zwolniony z pracy przez francuską administrację państwową 
i wnioskuje o przywrócenie na stanowisko.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 29 kwietnia 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Komisja Europejska jest w pełni zaangażowana w ochronę praw podstawowych, a w 
szczególności w poprawę sytuacji osób niepełnosprawnych na szczeblu europejskim.

W dyrektywie 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. określono ogólne ramy dla walki z 
dyskryminacją, między innymi z powodu niepełnosprawności w odniesieniu do zatrudnienia i 
pracy1. Dyrektywa ta została przetransponowana do prawa krajowego, również we Francji.

Rzeczona dyrektywa obejmuje też kwestię rozwiązania umowy o pracę ze względu na 
niepełnosprawność. Jednakże w motywie 17 tejże dyrektywy stwierdza się również, że 

                                               
1 Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16
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dyrektywa nie nakłada wymogu przyjmowania do pracy, awansowania, dalszego zatrudniania 
bądź szkolenia osoby, która nie posiada kompetencji, zdolności i możliwości wykonywania 
podstawowych funkcji związanych z danym stanowiskiem. Przepis ten nie ma wpływu na 
nałożony na pracodawców obowiązek wprowadzania racjonalnych zmian uwzględniających 
potrzeby osób niepełnosprawnych.

A zatem to do krajowych sądów należy dokonanie oceny sytuacji przedstawionej przez 
składającego petycję, w szczególności w zakresie ustawodawstwa krajowego dotyczącego 
równego traktowania.

Wniosek
Komisja może potwierdzić, że sytuacja opisana przez składającego petycję rzeczywiście 
wchodzi w zakres prawa UE, a konkretnie dyrektywy 2000/78/WE. Należy jednak zauważyć, 
że jedynie sądy krajowe są właściwe do rozstrzygnięcia, czy decyzje podejmowane na 
szczeblu krajowym są zgodne z prawem w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji. Komisja 
Europejska nie może tym samym dokonać oceny faktów w tym indywidualnym przypadku.


