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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0950/2011, внесена от Яцек Антонович (Jacek Antonowicz), с полско 
гражданство, относно предполагаема дискриминация срещу лица с 
увреждания в полския град Катовице

1. Резюме на петицията

Вносителят на петицията се оплаква от начина, по който полските органи регистрират 
лицата с увреждания, тъй като те се посочват или като безработни, или като търсещи 
работа и получават съответните помощи. Тази регистрация означава, че лицата с 
увреждания не отговарят на условията за получаване на помощ от ЕС за създаване на 
селскостопански предприятия, което е очевидно от основанията, посочени в получения 
от него отказ от страна на бюрото по труда в Катовице. Вносителят на петицията 
посочва, че това е в противоречие с полското законодателство в областта на 
професионалната и социална рехабилитация и заетост на лицата с увреждания и поради 
това моли Европейския парламент да провери дали това положение е в съответствие с 
принципите и разпоредбите на ЕС, приложими в тази област.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 12 декември 2011 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 20 април 2012 г.

Вносителят на петицията е лице с увреждания, регистрирано в местното бюро по труда 
като „лице, което търси работа“. Той е кандидатствал в местната агенция за развитие в 
полския град Явожно за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за извършване на 
стопанска дейност в рамките на финансирания от ЕС проект „Предприемачеството е 
жена“, насочен към подпомагане и насърчаване самостоятелната заетост на жените. 
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Финансовата помощ му е отказана на основание на това, че не отговаря на критериите 
за участие в проекта, тъй като е регистриран като „лице, което търси работа“, а не като 
„безработен“.

Съгласно трудовото законодателство на Полша лице, търсещо работа (включително 
лице с увреждания), може да бъде регистрирано като „безработен“ (най-общо казано, 
лице без други източници на доход) или като „лице, което търси работа“ (в общия 
случай, лице с друг източник на доход, например работна заплата или социално-
осигурителни обезщетения)1.

Въпросният проект е бил насочен към две групи бенефициенти: 1) безработните и 2) 
тези, които работят на срочен трудов договор или на граждански договор. 

Вносителят на петицията твърди, че отказът на финансова помощ поради това, че не е 
регистриран като „безработен“, представлява дискриминация на основание 
увреждания. 

Дискриминацията на основание увреждания при достъпа до заетост, самостоятелна 
заетост и професионално обучение е забранена от Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 
27 ноември 2000 г. за създаване на обща рамка за равно третиране в областта на 
заетостта и професиите.2 В член 2, параграф 2 от директивата се определят формите на 
забранена дискриминация, включително пряката и непряката дискриминация:

„a) проява на пряка дискриминация има, когато едно лице е, било е, или би било 
третирано по-малко благоприятно от друго в сравнима ситуация въз основа един 
от признаците, упоменати в член 1;
б) проява на непряка дискриминация има, когато видимо неутрална разпоредба, 
критерий или практика биха поставили лицата от определена религия или 
убеждение, увреждане, възраст или сексуална ориентация в сравнение с други 
лица в неблагоприятно положение, овен ако:

i) тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдана от законната 
си цел и средствата за постигане на тази цел са подходящи и необходими, или
(…).“

Поведението на местните органи в Полша не е проява на пряка дискриминация срещу 
лицата с увреждания при отпускане на финансиране от ЕС по въпросния проект, тъй 
като хората с увреждания не са изключени от възможността да кандидатстват за 
безвъзмездна помощ, ако отговарят на условието да са безработни или да работят на 
срочен или граждански договор. 

                                               
1 Вж. член 11, параграф 1 от Закона относно професионалната и социална рехабилитация на лица с 
увреждания от 27 август 1997 г. (Вестник на законите № 123, позиция 776, с измененията): „Лице с 
увреждания, което е регистрирано в местното бюро по труда като безработно или като търсещо работа и 
което не е наето по трудов договор, има право да се възползва от услугите или от инструментите на 
пазара на труда в съответствие с правилата, установени в разпоредбите за насърчаване на заетостта и 
институциите на пазара на труда“.
2 OВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
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Съгласно директивата поведението на местните органи в Полша би представлявало 
непряка дискриминация, единствено ако: 1) лицата с увреждания биха били поставени в 
особено неблагоприятно положение в сравнение с други лица, например, ако се докаже, 
че е много по-малко вероятно лицата с увреждания да бъдат регистрирани като 
„безработни“, тъй като те могат да получават социално-осигурителни обезщетения, и 2) 
органите в Полша не биха могли обективно да оправдаят със законна цел едно такова 
определяне на бенефициентите на проекта и да докажат, че средствата за постигането на 
тази цел са подходящи и необходими. От предоставената от вносителя на петицията 
информация не може да се направи заключението, че тези условия са налице за 
конкретния проект.

Полша е транспонирала Директива 2000/78/ЕО в националното си законодателство, по-
конкретно в изменения Кодекс на труда и в Закона срещу дискриминацията от 3 
декември 2010 г.1 Отговорност на органите на държавата членка е да изпълняват тези 
закони и да прилагат съответните разпоредби на националното законодателство в 
отделните случаи.2 Според това законодателство жертвите на дискриминация в Полша 
имат достъп до съдилища, в чиято компетентност е да решават дали дадено поведение е 
забранена форма на дискриминация и ако е така, да присъждат обезщетение. Полша е 
определила своя комисар по граждански права (омбудсмана Rzecznik Praw 
Obywatelskich3) като орган, който отговаря за насърчаването и защитата на принципа на 
равно третиране и който е оправомощен да подпомага жертвите на дискриминация в 
отделните случаи.

Заключение

Полша е транспонирала съответната директива на ЕС и нейните административни и 
съдебни органи са компетентни да я прилагат в отделните случаи. Вносителят на 
петицията може да използва наличните средства за правна защита на национално 
равнище, включително съдействие от страна на полския орган за равенство (комисаря 
по граждански права).

4. Отговор от Комисията (REV), получен на 27 март 2013 г.

Допълнителната информация, получена от вносителя на петицията през април 2011 г., 
отново повтаря случая, изложен от него в оригиналната петиция. Поради тази причина 
това не променя позицията на Комисията, посочена в първото й съобщение.

                                               
1 Закон за приложение на някои разпоредби на Европейския съюз относно равното третиране от 3 
декември 2010 г., Вестник на законите № 254, позиция 1700.
2 Съображение 15 от Директива 2000/78/ЕО гласи, че: „Оценяването на фактите, от които може да се 
заключи, че е налице пряка или непряка дискриминация е от компетенциите на националните съдебни 
или други компетентни органи, в съответствие с разпоредбите на националното законодателство или 
практика. Такива разпоредби могат да регламентират, по-специално, за установяване на непряка 
дискриминация чрез всички средства, включително въз основа доказателство на статистиката.“
3 Служба на омбудсмана Rzecznika Praw Obywatelskich: Aleja Solidarności 77 00 - 090 Варшава тел. (+ 48 
22) 55 17 700 факс (+ 48 22) 827 64 53 ел. поща biurorzecznika@brpo.gov.pl
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В своето електронно писмо от 7 декември 2012 г. вносителят на петицията повдига 
въпроси, които не са били засегнати в първоначалната петиция.  Той твърди, че 
министър-председателят на Полша, въпреки основанията и много затрудненото лично 
положение на вносителя на петицията (сериозни здравословни проблеми, недостатъчни 
средства за дневни надбавки), му е отказал специална пенсия, която може по преценка 
да бъде предоставена на граждани с изключителни заслуги за Полша. Той заявява, че 
премиерът не е изпълнил решение на съда по този въпрос. Той призовава Комисията да 
се намеси по въпроса, като поиска информация от министър-председателя и Върховния 
административен съд на Полша за основанията, поради които решението на съда е 
пренебрегнато.

Заключение

Допълнителната информация не променя позицията на Комисията, посочена в първото 
съобщение, тъй като тази информация очевидно засяга чисто вътрешен въпрос, който 
не изглежда да повдига въпроси, свързани с дискриминация на основания увреждания. 
Освен това въпросната материя изглежда е била разгледана от полските съдилища и 
следователно изпълнението на съдебни разпореждания остава в сферата на 
компетентност на съответните органи на държавите членки. Комисията не разполага с 
правомощия да се намесва по този конкретен въпрос. 


