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állítólagos hátrányos megkülönböztetésről

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója kifogásolja azt a módszert, ahogyan a lengyel hatóságok nyilvántartásba 
veszik a fogyatékossággal élő személyeket, mivel őket munkanélküliként vagy 
munkakeresőként tüntetnek fel, akik megkapják az ennek megfelelő támogatást. Ez a 
nyilvántartásba vétel azt jelenti, hogy a fogyatékossággal élő személyeket nem veszik 
számításba a mezőgazdasági üzemek létesítésére elkülönített uniós támogatások odaítélésével 
kapcsolatban, ami kiderül annak az elutasításnak az indoklásából is, amelyet a petíció 
benyújtója kapott a katowicei munkaügyi hatóságtól. A petíció benyújtója rámutat, hogy ez 
ellentétes a fogyatékossággal élő személyek foglalkozási és szociális rehabilitációjára és 
foglalkoztatására vonatkozó lengyel jogszabályokkal, és ezért az Európai Parlamentet annak 
vizsgálatára kéri, hogy ez a helyzet összhangban áll-e az Európai Unió e területen hatályos 
elveivel és rendelkezéseivel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2011. december 12. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az 
eljárási szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. április 20.

A petíció benyújtója egy fogyatékossággal élő személy, akit a helyi munkaügyi hivatalban 
„munkakeresőként” vettek nyilvántartásba. A lengyelországi Jaworzno városban a helyi 
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fejlesztési ügynökségnél pályázott egy gazdasági tevékenységhez nyújtott támogatásra, „A 
vállalkozó szellem a nők sajátja” elnevezésű uniós forrásból finanszírozott projekt keretében, 
amelynek célja a nők önfoglalkoztatásának támogatása és előmozdítása. Támogatás iránti 
kérelmét azonban elutasították azon az alapon, hogy nem felel meg a projektben való 
részvétel kritériumainak, mivel nem „munkanélküliként”, hanem „munkakeresőként” vették 
nyilvántartásba.

A lengyel munkajog alapján az állást kereső személyeket (köztük a fogyatékossággal élőket) 
„munkanélküliként” (általában olyan személy, akinek nincs más jövedelemforrása) vagy 
„munkakeresőként” (általában olyan személy, aki más jövedelemforrással, például fizetéssel 
vagy társadalombiztosítási ellátással is rendelkezik) vehetik nyilvántartásba1.

A kérdéses projekt a kedvezményezettek két csoportjának szólt: 1) a munkanélkülieknek és 2) 
a határozott idejű munkaszerződés vagy polgári jogi szerződés alapján foglalkoztatott 
személyeknek. 

A petíció benyújtója azt állítja, hogy a támogatás elutasítása azon az alapon, hogy nem 
„munkanélküliként” vették nyilvántartásba, fogyatékosságon alapuló megkülönböztetésnek 
minősül. 

A foglalkoztatás és a munkavégzés során alkalmazott egyenlő bánásmód általános kereteinek 
létrehozásáról szóló, 2000. november 27-i 2000/78/EK tanácsi irányelv tiltja a 
munkavállaláshoz, önálló vállalkozáshoz és szakképzéshez való hozzájutásban a 
fogyatékosságon alapuló megkülönböztetést2. Az irányelv 2. cikkének (2) bekezdése 
meghatározza a tiltott megkülönböztetés formáit, a közvetlen és közvetett megkülönböztetést 
is ideértve:

„a) közvetlen hátrányos megkülönböztetés akkor áll fenn, ha egy személy egy 
másikhoz képest kedvezőtlenebb elbánásban részesül, részesült vagy fog részesülni egy 
hasonló helyzetben az 1. cikkben hivatkozott okok bármelyike alapján;
b) közvetett hátrányos megkülönböztetés akkor áll fenn, ha egy látszólag semleges 
előírás, feltétel vagy gyakorlat egy bizonyos vallású vagy meggyőződésű, egy bizonyos 
fogyatékosságú, egy bizonyos életkorú vagy egy bizonyos szexuális irányultságú 
személyt más személyekkel szemben hátrányos helyzetbe hoz, kivéve, ha:

i. az előírás, feltétel vagy gyakorlat törvényes cél által objektíve igazolható, és a cél 
elérésére irányuló eszközök megfelelők és szükségesek; vagy ha
(…).”

A lengyel helyi hatóságok magatartása nem jelent közvetlen megkülönböztetést a 

                                               
1 Lásd a fogyatékkal élők szakmai és társadalmi rehabilitációjáról szóló, 1997. augusztus 27-i törvény 11. 
cikkének (1) bekezdését (a Hivatalos Közlöny 123. száma, 776. tétel, módosított változat): „Az a fogyatékkal élő 
személy, akit a tartományi munkaügyi hivatalban munkanélküliként vagy munkakeresőként vesznek 
nyilvántartásba, és aki nem áll foglalkoztatásban, a foglalkoztatás előmozdításáról és a munkaerő-piaci 
intézményekről szóló rendelkezésekben megállapított szabályokkal összhangban jogosult a szolgáltatások vagy 
munkaerő-piaci eszközök igénybevételére.”
2 HL L 303., 2000.12.02., 16. o.
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fogyatékossággal élőkkel szemben az uniós forrásoknak a kérdéses projekt keretében történő 
elosztása során, mivel a fogyatékossággal élőket nem fosztják meg annak lehetőségétől, hogy 
támogatás iránti kérelmet nyújtsanak be, amennyiben megfelelnek annak a feltételnek, hogy 
munkanélküliek, vagy pedig annak, hogy határozott idejű vagy polgári jogi szerződés alapján 
foglalkoztatják őket. 

A lengyel helyi hatóságok magatartása csak akkor minősülne az irányelv alapján közvetett 
megkülönböztetésnek, ha: 1) a fogyatékossággal élőket más személyekkel szemben hátrányos 
helyzetbe hozná, például ha bizonyított lenne, hogy a fogyatékossággal élőket sokkal kisebb 
valószínűséggel veszik nyilvántartásba „munkanélküliként”, mivel rendszerint szociális 
biztonsági ellátásban részesülnek, és 2) a lengyel hatóságok nem tudnák a projekt címzettjeinek 
ilyesfajta kijelölését valamilyen törvényes cél által objektíve igazolni, és nem tudnák 
bizonyítani, hogy a cél elérésére irányuló eszközök megfelelők és szükségesek. A petíció 
benyújtója által adott tájékoztatás alapján nem vonható le az a következtetés, hogy ezek a 
feltételek a szóban forgó projekt esetében teljesültek.

Lengyelország átültette nemzeti jogába a 2000/78/EK irányelvet, mégpedig a módosított 
munkajogi törvénykönyvbe és a megkülönböztetés tilalmáról szóló 2010. december 3-i 
törvénybe1. A tagállami hatóságok feladata e törvények betartatása és a nemzeti jog vonatkozó 
rendelkezéseinek alkalmazása meghatározott esetekben.2 E jogszabály szerint a 
megkülönböztetés lengyelországi áldozatai a bíróságokhoz fordulhatnak, amelyek 
illetékességgel rendelkeznek annak megállapítására, hogy egy adott magatartás a 
megkülönböztetés tiltott formájának minősül-e, és amennyiben igen, kártérítést ítélhetnek meg.
Lengyelország kijelölte a polgári jogokért felelős biztosát (Rzecznik Praw Obywatelskich3) 
mint az egyenlő bánásmód elvének előmozdításáért és védelméért felelős szervet, amely az 
egyes esetekben a megkülönböztetés áldozatainak nyújt segítséget.

Következtetés

Lengyelország átültette a vonatkozó uniós irányelvet, és közigazgatási, illetve igazságügyi 
hatóságai rendelkeznek illetékességgel annak az egyes esetekben történő alkalmazására. A 
petíció benyújtója élhet a nemzeti szinten rendelkezésre álló jogorvoslati lehetőségekkel, 
beleértve a lengyel esélyegyenlőségi szerv (a polgári jogi biztos) által nyújtott segítséget is.

4. A Bizottságtól kapott válasz (REV): 2013. március 27.

A petíció benyújtója által 2011 áprilisában adott további tájékoztatás újra leírja az eredeti 
petícióban foglalt esetet. A Bizottság első válaszában kifejtett álláspontja tehát nem változik.
                                               
1 Az egyenlő bánásmódra vonatkozó bizonyos európai uniós rendelkezések végrehajtásáról szóló, 2010. 
december 3-i törvény, a Hivatalos Közlöny 254. száma, 1700. tétel
2 A 2000/78/EK irányelv (15) preambulumbekezdése kimondja az alábbiakat: „Azoknak a tényeknek a 
megítélése, amelyek alapján közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetésre lehet következtetni, a 
nemzeti joggal vagy gyakorlattal összhangban a nemzeti igazságszolgáltatásra vagy egyéb, illetékes hatóságokra 
tartozik. Az ilyen tagállami előírások rendelkezhetnek arról, hogy a közvetett megkülönböztetés minden 
eszközzel, akár statisztikai bizonyítékok alapján is megállapítható.”
3Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: Aleja Solidarności 77 00 - 090 Warszawa,   telefon: (+ 48 22) 55 

17 700, fax: (+ 48 22) 827 64 53, e-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
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2012. december 7-i levelében a petíció benyújtója olyan kérdéseket is felvet, amelyeket az 
eredeti petíció nem tartalmazott.  Azt állítja, hogy Lengyelország miniszterelnöke, a petíció 
benyújtójának érdemei és rendkívül nehéz személyes helyzete – komoly egészségügyi 
problémák, napi megélhetési gondok – ellenére megtagadta tőle a speciális nyugdíjat, amelyet 
a Lengyelország szolgálatában rendkívüli teljesítményt elért polgároknak ítélhetnek oda. Azt 
állítja, hogy a miniszterelnök nem tartotta be az ezen ügyben hozott bírósági ítéletet. A 
Bizottság beavatkozását kéri az ügyben azáltal, hogy kérjen tájékoztatást a miniszterelnöktől 
és Lengyelország Legfelső Bíróságától arról, hogy miért nem hajtják végre a bírósági ítéletet.

Következtetés

A további információk nem változtatják meg a Bizottság első válaszában kifejtett álláspontját, 
mivel ezen információk egy olyan belső ügyre vonatkoznak, amely nem vet fel a 
fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetéshez kapcsolódó kérdéseket. Emellett a 
kérdéses ügyet a lengyel bíróság már rendezte, a bírósági ítéletek végrehajtása pedig továbbra 
is a tagállamok illetékes hatóságainak hatáskörébe tartozik. A Bizottság nem rendelkezik 
hatáskörrel ahhoz, hogy ebben az ügyben beavatkozzon. 


