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Komisja Petycji

11.5.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0046/2009, którą złożyła D.R. (Wielka Brytania) w sprawie 
rzekomej niezgodności przepisów art. 32 ustawy o zatrudnieniu z 2002 r. 
z brytyjską ustawą o dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność
z 2005 r.

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która pracowała w służbie cywilnej w Wielkiej Brytanii, twierdzi, że 
zmuszono ją do rezygnacji z pracy w wyniku nieustannych aktów dyskryminacji ze względu 
na niepełnosprawność. Składająca petycję skierowała kilka roszczeń do brytyjskiego 
Trybunału Pracy, lecz z uwagi na swoją niepełnosprawność i rzekomą interwencję 
pracodawcy w przedstawicielstwie jej związku zawodowego, nie mogła spełnić wymogów 
proceduralnych określonych w art. 32 ustawy o zatrudnieniu z 2002 r. i dlatego jej roszczenia 
nie zostały rozpatrzone. Składająca petycję twierdzi, że postanowienia art. 32 dyskryminują 
osoby niepełnosprawne i są sprzeczne z ustawą o dyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność z lat 1995 i 2005. Składająca petycję zwraca się do Parlamentu 
Europejskiego, aby podjął interwencję u władz brytyjskich w celu zmiany ustawy
o zatrudnieniu zgodnie z ustawą o dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz aby 
nakłonił Trybunał Pracy do wysłuchania jej roszczeń.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 21 kwietnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 1 września 2009 r.
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Przedmiot petycji podlega przepisom dyrektywy 2000/78/WE1 z dnia 27 listopada 2000 r. 
ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. 
Dyrektywa 2000/78/WE zakazuje dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, jeśli 
chodzi o zatrudnienie. Art. 5 dyrektywy przewiduje, że pracodawca powinien wprowadzić 
racjonalne usprawnienia dla osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 9 (ochrona praw): 
„Państwa członkowskie zapewnią, aby procedury sądowe i/lub administracyjne oraz,
w przypadku gdy uznają to za właściwe, procedury pojednawcze, których celem jest 
doprowadzenie do stosowania zobowiązań wynikających z niniejszej dyrektywy, były 
dostępne dla wszystkich osób, które uważają się za pokrzywdzone w związku z naruszeniem 
wobec nich zasady równego traktowania, nawet po zakończeniu związku, w którym 
przypuszczalnie miała miejsce dyskryminacja”.

Składająca petycję domaga się, aby brytyjska ustawa o zatrudnieniu z 2002 r. została 
dostosowana do brytyjskiej ustawy o dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność: jest to 
zadanie władz brytyjskich i nie kwestionuje ono zgodności prawa brytyjskiego z prawem WE.

Ponieważ jednak przedmiotowa petycja podlega przepisom dyrektywy 2000/78/WE, należy 
przyjrzeć się zgodności prawa Wielkiej Brytanii z tą dyrektywą. W przeciwieństwie do 
ustawy o dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność z 1995 r. i 2005 r. dyrektywa 
2000/78/WE nie ustanawia obowiązku wprowadzenia racjonalnych usprawnień w zakresie 
dostępu do trybunałów i sądów pracy, a jedynie dostępu do zatrudnienia (i szkolenia). 
Zgodnie z art. 9 dyrektywy państwa członkowskie powinny jednak zapewnić dostępność 
procedur sądowych i/lub administracyjnych wszystkim osobom, które uważają się za ofiary 
dyskryminacji.

Składająca petycję twierdzi, że art. 32 ustawy o zatrudnieniu z 2002 r. skutecznie 
uniemożliwia jej złożenie skargi przed brytyjskimi sądami, lecz nie dostarcza żadnego 
argumentu dowodzącego, że art. 32 może stanowić przeszkodę w dostępie do wymiaru 
sprawiedliwości. W związku z powyższym Komisja nie stwierdza naruszenia prawa WE
w przedmiotowej sprawie.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana w dniu 11 maja 2010 r.

Od czasu pierwszej odpowiedzi udzielonej w sprawie niniejszej petycji Komisja miała 
możność przeanalizowania art. 32 ustawy o zatrudnieniu z 2002 r., do którego odniosła się 
składająca petycję, i pragnie zgłosić następujące uwagi. 

Zapewniając możliwość ewentualnego odwołania się do procedury przed Trybunałem Pracy, 
Wielka Brytania wdrożyła art. 9 dyrektywy. Zgodnie z dyrektywą racjonalne usprawnienia 
dla osób niepełnosprawnych są obowiązkiem pracodawcy oraz są związane z dostępem do 
zatrudnienia. Zgodnie z obecnie obowiązującym prawem UE, obowiązek ten nie dotyczy 
procedur sądowych. Z tego względu Komisja nie może żądać, by art. 32 zawierał specjalne 
ustalenia dla osób niepełnosprawnych.

Komisja rozumie trudną sytuację składającej petycję. Pomimo że Komisja nie znajduje w 
obecnej sprawie naruszenia prawa unijnego, pragnie podkreślić potrzebę zapewnienia osobom 

                                               
1 Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16.
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niepełnosprawnym sprawiedliwej możliwości rozpatrzenia ich sprawy przed sądami. 


