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PRANEŠIMAS NARIAMS

Tema: Peticija Nr. 0950/2011 dėl tariamos neįgaliųjų diskriminacijos Lenkijos Katovicų 
mieste, kurią pateikė Lenkijos pilietis Jacek Antonowicz

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas skundžiasi dėl to, kaip Lenkijos valdžios institucijos registruoja 
neįgaliuosius – jie įtraukiami į bedarbių ar darbo ieškančių asmenų sąrašus ir gauna susijusią 
paramą. Tokia registracija reiškia, kad neįgalieji neatitinka kriterijų, pagal kuriuos skiriama 
ES parama žemės ūkio įmonėms steigti – tai akivaizdžiai parodo Katovicų darbo biržos jam 
atsiųstame atsisakyme išdėstytos priežastys. Peticijos pateikėjas pažymi, kad ši padėtis 
prieštarauja Lenkijos teisės aktui dėl neįgaliųjų profesinės ir socialinės reabilitacijos ir 
įdarbinimo, todėl jis prašo Europos Parlamento išnagrinėti, ar ši padėtis atitinka šioje srityje 
taikomus ES principus ir nuostatas.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2011 m. gruodžio 12 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. balandžio 20 d.

„Peticijos pateikėjas yra neįgalus; vietos darbo biržoje jis registruotas kaip darbo ieškantis 
asmuo. Jis pateikė paraišką Lenkijos Javožno miesto vietos plėtros agentūrai, siekdamas gauti 
dotaciją ekonominei veiklai vykdyti pagal ES finansuojamą projektą „Verslininkystė yra 
moteris“, kurio tikslas – remti ir skatinti moterų savisamdą. Peticijos pateikėjui atsisakyta 
suteikti dotaciją remiantis tuo, kad jis neatitinka dalyvavimo projekte kriterijų, kadangi jis 
buvo registruotas kaip darbo ieškantis asmuo, o ne kaip bedarbis.
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Remiantis Lenkijos darbo teisės nuostatomis, darbo ieškantys asmenys (įskaitant 
neįgaliuosius) gali būti registruoti kaip bedarbiai (apskritai tai asmenys, neturintys kitų 
pajamų šaltinių) arba darbo ieškantys asmenys (apskritai tai asmenys, turintys kitą pajamų 
šaltinį, pvz., gaunantys atlyginimą ar socialinės apsaugos išmoką)1.

Aptariamas projektas buvo skirtas dviem paramos gavėjų grupėms: 1) bedarbiams ir 2) tiems, 
kurie dirba pagal terminuotą darbo sutartį arba civilinės teisės sutartį.

Peticijos pateikėjas tvirtina, kad atsisakymas suteikti dotaciją remiantis tuo, kad jis nėra 
registruotas kaip bedarbis, prilygsta diskriminacijai dėl negalios.

Diskriminacija dėl negalios, kai siekiama įsidarbinti, užsiimti savisamda ir įgyti profesinį 
lavinimą, draudžiama pagal 2000 m. lapkričio 27 d. Tarybos Direktyvą 2000/78/EB, 
nustatančią vienodo požiūrio užimtumo ir profesinėje srityje bendruosius pagrindus2. Šios 
direktyvos 2 straipsnio 2 dalyje apibrėžtos draudžiamos diskriminacijos rūšys, įskaitant 
tiesioginę ir netiesioginę diskriminaciją:

„a) tiesioginė diskriminacija yra akivaizdi tada, kai dėl bet kurios iš 1 straipsnyje 
nurodytų priežasčių su vienu asmeniu elgiamasi mažiau palankiai nei panašioje 
situacijoje yra, buvo ar galėjo būti elgiamasi su kitu asmeniu;
b) netiesioginė diskriminacija yra akivaizdi tada, kai dėl akivaizdžiai neutralių sąlygų, 
kriterijų ar taikomos praktikos tam tikrą religiją ar įsitikinimus išpažįstantys, tam tikrą 
negalią turintys, tam tikro amžiaus ar tam tikros seksualinės orientacijos asmenys gali 
patekti tam tikru atžvilgiu į prastesnę padėtį nei kiti asmenys, nebent:

i) tas sąlygas, kriterijus ar taikomą praktiką objektyviai pateisina teisėtas tikslas, o šio 
tikslo siekiama atitinkamomis ir būtinomis priemonėmis arba
(…).“

Lenkijos vietos valdžios institucijų elgesys skiriant ES finansavimą pagal atitinkamą projektą 
nėra tiesiogiai nediskriminacinis neįgaliųjų atžvilgiu, kadangi jiems nedraudžiama kreiptis dėl 
dotacijų, jeigu jie atitinka sąlygas ir yra bedarbiai arba dirba pagal terminuotą ar civilinės teisės 
sutartį.

Pagal direktyvą Lenkijos vietos valdžios institucijų elgesys laikytinas netiesiogine 
diskriminacija tik tuo atveju, jei: 1) neįgalieji, palyginti su kitais asmenimis, atsidurtų ypač 
nepalankioje padėtyje, pvz., jei būtų įrodyta, jog kur kas mažiau tikėtina, kad neįgalieji bus 
registruojami kaip bedarbiai, nes paprastai jie gauna socialinės apsaugos išmokas, ir 2)
Lenkijos valdžios institucijos negalėtų objektyviai pateisinti šio projekto adresatų paskyrimo 
remdamosi teisėtu tikslu ir įrodyti, kad šio tikslo siekiama tinkamomis ir būtinomis 
priemonėmis. Remiantis peticijos pateikėjo pateikta informacija negalima daryti išvados, kad 
šio konkretaus projekto atveju šios sąlygos tenkinamos.

                                               
1 Žr. 1997 m. rugpjūčio 27 d. Akto 11 straipsnio 1 dalį dėl neįgaliųjų profesinės ir socialinės reabilitacijos 
(Teisės aktų leidinys Nr. 123, 776 punktas, su pakeitimais), kurioje pažymima, kad neįgalusis – tai asmuo, vietos 
darbo biržoje užsiregistravęs kaip bedarbis arba darbo ieškantis asmuo, kuris nedirba ir turi teisę gauti paslaugas 
arba naudotis darbo rinkos priemonėmis pagal nuostatose dėl užimtumo skatinimo ir darbo rinkos institucijų 
nustatytas taisykles.
2 OL L 303, 2000 12 2, p. 16.
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Lenkija yra perkėlusi Direktyvą 2000/78/EB į nacionalinę teisę, t. y. į iš dalies pakeistą Darbo 
kodeksą ir į 2010 m. gruodžio 3 d. Kovos su diskriminacija įstatymą1. Valstybės narės valdžios 
institucijos atsakingos už tai, kad šie teisės aktai būtų vykdomi ir konkrečiu atveju būtų 
taikomos atitinkamos nacionalinės teisės aktų nuostatos2. Remdamosi šiais teisės aktais, 
diskriminacijos Lenkijoje aukos gali kreiptis į teismus, kurie kompetentingi įvertinti, ar 
konkretus elgesys priskirtinas draudžiamos rūšies diskriminacijai, ir, jei taip, priteisti 
kompensaciją. Lenkija yra paskyrusi pilietinių teisių atstovą (lenk. Rzecznik Praw 
Obywatelskich3) – tarnybą, atsakingą už vienodo požiūrio principo skatinimą ir apsaugą, kuri 
kompetentinga atskirais atvejais padėti diskriminacijos aukoms.

Išvada

Lenkija į nacionalinę teisę yra perkėlusi atitinkamą ES direktyvą, o jos administracinės ir 
teisminės institucijos kompetentingos atskirais atvejais ją taikyti. Peticijos pateikėjas gali 
pasinaudoti nacionaliniu lygmeniu prieinamomis teisės gynimo priemonėmis, įskaitant 
Lenkijos lygybės tarnybos (pilietinių teisių atstovo) pagalbą.“

4. Peržiūrėtas Komisijos atsakymas (REV), gautas 2013 m. kovo 27 d.

„2011 m. balandį atsiuntęs papildomos informacijos peticijos pateikėjas performulavo 
problemą, kurią jis buvo išdėstęs pradinėje peticijoje. Todėl Komisijos pozicija, išdėstyta jos 
pirmajame pranešime, nesikeičia.

Savo 2012 m. gruodžio 7 d. laiške peticijos pateikėjas kelia klausimus, kurie nebuvo iškelti 
pradinėje peticijoje. Jis tvirtina, kad Lenkijos ministras pirmininkas, neatsižvelgdamas į 
ypatingus peticijos pateikėjo nuopelnus ir labai sudėtingą asmeninę situaciją (dideles 
sveikatos problemas, kasdieniam išlaikymui nepakankamas lėšas), atsisakė jam skirti specialią 
pensiją, kuri gali būti savo nuožiūra skiriama Lenkijai išskirtinai nusipelniusiems piliečiams. 
Jis teigia, kad ministras pirmininkas nevykdo šiuo klausimu priimtos teismo nutarties. Jis 
prašo Komisijos įsikišti sprendžiant šį klausimą ir kreiptis į ministrą pirmininką ir Lenkijos 
aukščiausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti informaciją, kodėl ignoruojama
teismo nutartis.

Išvada

Papildoma informacija nekeičia pirmajame pranešime išdėstytos Komisijos pozicijos, kadangi 
panašu, jog informacija susijusi išimtinai su vidaus reikalu, taigi neatrodo, kad turėtų kilti 
kokių nors klausimų, susijusių su diskriminacija dėl negalios. Be to, panašu, kad aptarimą 
klausimą nagrinėjo Lenkijos teismai, taigi teismo nutarčių vykdymas toliau priklauso 
valstybių narių susijusių valdžios institucijų kompetencijai. Komisija neturi jokių įgaliojimų 
                                               
1 2010 m. gruodžio 3 d. Įstatymas dėl tam tikrų Europos Sąjungos nuostatų dėl vienodo požiūrio įgyvendinimo, 
Teisės aktų leidinys Nr. 254, 1700 punktas.
2 Direktyvos 2000/78/EB 15 konstatuojamojoje dalyje nustatyta: „kadangi faktų, pagal kuriuos galima daryti 
prielaidą, jog buvo tiesioginė ar netiesioginė diskriminacija, įvertinimas yra nacionalinių teismų ar kitų 
kompetentingų institucijų reikalas pagal nacionalinę teisę ar praktiką. Tokiose taisyklėse visų pirma gali būti 
numatyta bet kokiomis priemonėmis, įskaitant statistiniais įrodymais paremtas, nustatyti netiesioginę 
diskriminaciją.“
3 Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Aleja Solidarności 77 00–090, Varšuva, tel. (+ 48 22) 55 17 700, 
faks. (+ 48 22) 827 64 53, e. paštas biurorzecznika@brpo.gov.pl.
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įsikišti svarstant šį konkretų klausimą.“


