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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0950/2011, którą złożył Jacek Antonowicz (Polska), w sprawie 
domniemanej dyskryminacji osób niepełnosprawnych w Katowicach 
w Polsce

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje o sposobie, w jaki polskie władze rejestrują osoby 
niepełnosprawne. Osoby te figurują albo jako bezrobotni, albo jako poszukujący pracy 
i otrzymują odnośne wsparcie. Taki sposób rejestracji oznacza, że osoby niepełnosprawne nie 
kwalifikują się do uzyskania unijnego wsparcia na tworzenie przedsiębiorstw rolnych, 
co jasno wynika z uzasadnienia odrzucenia wniosku, jakie składający petycję otrzymał od 
urzędu pracy w Katowicach. Składający petycję zaznacza, że taki stan rzeczy stoi 
w sprzeczności z polskim ustawodawstwem w sprawie zawodowej i społecznej rehabilitacji 
oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, i dlatego zwraca się do Parlamentu Europejskiego 
o zbadanie, czy sytuacja ta jest zgodna z zasadami i przepisami UE obowiązującymi w 
przedmiotowym obszarze.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 kwietnia 2012 r.

Składający petycję jest osobą niepełnosprawną, zarejestrowaną w miejscowym urzędzie pracy 
jako „poszukująca pracy”. Złożył on do Agencji Rozwoju Lokalnego w Jaworznie wniosek 
o udzielenie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu 
„Przedsiębiorczość jest kobietą” współfinansowanego ze środków UE, mającego wspierać i
propagować samozatrudnienie kobiet. Składający petycję spotkał się z odmową udzielenia 
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dotacji z powodu niespełnienia kryteriów dotyczących udziału w projekcie, gdyż był 
zarejestrowany jako „poszukujący pracy”, a nie jako „bezrobotny”.

Na mocy polskiego prawa pracy osoba poszukująca zatrudnienia (w tym osoba 
niepełnosprawna) może być zarejestrowana jako „bezrobotna” (w ujęciu ogólnym osoba 
nieposiadająca innego źródła dochodu) lub jako „poszukująca pracy” (w ujęciu ogólnym 
osoba posiadająca inne źródło dochodu, np. pensję lub świadczenie z zabezpieczenia 
społecznego)1.

Przedmiotowy projekt był adresowany do dwóch grup odbiorców: (1) osób bezrobotnych 
i (2) osób zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony lub umowy cywilnoprawnej. 

Składający petycję twierdzi, że odmowa przyznania mu dotacji z uwagi na fakt, iż nie jest on 
zarejestrowany jako „osoba bezrobotna” stanowi dyskryminację ze względu na 
niepełnosprawność. 

Dyskryminacja ze względu na niepełnosprawność w dostępie do zatrudnienia, 
samozatrudnienia i kształcenia zawodowego jest zabroniona na mocy dyrektywy Rady 
2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy2. W art. 2 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy 
określone zostały formy zakazanej dyskryminacji, w tym dyskryminacji bezpośredniej 
i pośredniej:

„a) dyskryminacja bezpośrednia występuje w przypadku, gdy osobę traktuje się mniej 
przychylnie, niż traktuje się, traktowano lub traktowano by inną osobę 
w porównywalnej sytuacji, z jakiejkolwiek przyczyny wymienionej w art. 1;
b) dyskryminacja pośrednia występuje w przypadku, gdy przepis, kryterium lub 
pozornie neutralna praktyka może doprowadzić do szczególnej niekorzystnej sytuacji 
dla osób danej religii lub przekonań, niepełnosprawności, wieku lub orientacji 
seksualnej, w stosunku do innych osób, chyba że:

i) taki przepis, kryterium lub praktyka jest obiektywnie uzasadniona zgodnym 
z prawem celem, a środki mające służyć osiągnięciu tego celu są właściwe 
i konieczne, lub
(…)”.

Postępowanie polskich władz lokalnych nie stanowi bezpośredniej dyskryminacji osób 
niepełnosprawnych w przyznawaniu środków UE w ramach przedmiotowego projektu, gdyż 
osoby niepełnosprawne nie są wykluczone z ubiegania się o dotacje, jeśli spełniają warunek 
posiadania statusu albo osoby bezrobotnej, albo osoby zatrudnionej na podstawie umowy na 
czas określony lub umowy cywilnoprawnej. 

                                               
1 Por. art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych (Dz.U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.): „Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w 
powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu ma prawo 
korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy”.
2 Dz.U. L 303 z 2.12.2000, s. 16.
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Na mocy przedmiotowej dyrektywy postępowanie polskich władz lokalnych stanowiłoby 
dyskryminację pośrednią tylko wówczas, gdyby: (1) stawiałoby osoby niepełnosprawne w 
sytuacji mniej korzystnej niż inne osoby, np. jeśli zostanie udowodnione, że rejestracja osób 
niepełnosprawnych jako „bezrobotnych” jest w znacznie mniejszym stopniu prawdopodobna, 
gdyż osoby te zazwyczaj otrzymują świadczenie z zabezpieczenia społecznego oraz (2) polskie 
władze nie potrafiłyby obiektywnie uzasadnić zgodnego z prawem celu takiego określenia 
adresatów projektu oraz udowodnić, że środki mające służyć osiągnięciu tego celu są właściwe 
i konieczne. Informacje przekazane przez składającego petycję nie pozwalają stwierdzić, że 
warunki te zostały spełnione w kontekście tego konkretnego projektu.

Polska transponowała dyrektywę 2000/78/WE do ustawodawstwa krajowego, w szczególności 
do zmienionego kodeksu pracy oraz ustawy antydyskryminacyjnej z dnia 3 grudnia 2010 r.1.
To na władzach państwa członkowskiego spoczywa odpowiedzialność egzekwowania tych 
regulacji oraz stosowania odpowiednich przepisów ustawodawstwa krajowego w konkretnym 
przypadku2. Zgodnie z przytoczonymi przepisami ofiary dyskryminacji w Polsce mają dostęp 
do sądów, które mają uprawnienia pozwalające ocenić, czy dane postępowanie stanowi 
zakazaną formę dyskryminacji i jeśli tak, przyznać odszkodowanie. Polska powołała 
Rzecznika Praw Obywatelskich3, który jest organem odpowiedzialnym za propagowanie 
i ochronę zasady równego traktowania, a także instytucją właściwą dla udzielania pomocy 
ofiarom dyskryminacji w konkretnych przypadkach.

Wniosek

Polska transponowała odpowiednią dyrektywę UE, a jej władze administracyjne i sądowe są 
właściwe dla jej stosowania w poszczególnych przypadkach. Składający petycję może 
wykorzystać środki odwoławcze dostępne na szczeblu krajowym, w tym może skorzystać 
z pomocy polskiego organu ds. równości (Rzecznika Praw Obywatelskich).

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Dodatkowe informacje przekazane przez składającego petycję w kwietniu 2011 r. ponownie 
prezentują jego stanowisko przedstawione w pierwotnej petycji. Dlatego też Komisja nie 
zmienia stanowiska wyrażonego w pierwszym komunikacie.

W wiadomości e-mail z dnia 7 grudnia 2012 r. składający petycję podnosi kwestie, które nie 
zostały poruszone w początkowej petycji.  Twierdzi, że pomimo zasług składającego petycję 
oraz bardzo trudnej sytuacji osobistej (poważne problemy zdrowotne, niewystarczające środki 
                                               
1 Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania z dnia 3 grudnia 
2010 r., Dz.U. Nr 254, poz. 1700.
2 Punkt 15 preambuły dyrektywy 2000/78/WE stanowi, iż: „Ocena stanu faktycznego, z której można 
wnioskować, że doszło do bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji, należy do kompetencji krajowych 
organów sądowych lub innych właściwych organów, zgodnie z zasadami prawa krajowego lub praktyki. Zasady 
takie mogą przewidywać w szczególności ustalanie dyskryminacji pośredniej wszelkimi środkami, w tym na 
podstawie danych statystycznych”.
3Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich: Aleja Solidarności 77, 00-090 Warszawa, tel. (+ 48 22) 55 17 700, faks 

(+ 48 22) 827 64 53, e-mail biurorzecznika@brpo.gov.pl.
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na codzienne utrzymanie), premier Polski odmówił mu przyznania specjalnej emerytury, 
która może zostać według uznania przyznawana obywatelom za ich niezwykłe osiągnięcia dla 
Polski.  Twierdzi, że premier nie wykonał wyroku sądu w tej kwestii. Interwencja Komisji, o 
którą prosi składający petycję, miałaby polegać na zwróceniu się do premiera i Naczelnego 
Sądu Administracyjnego RP o udzielenie informacji dotyczących przyczyny ignorowania 
wyroku sądu.

Wniosek

Dodatkowe informacje nie zmieniają stanowiska Komisji wyrażonego w pierwszym 
komunikacie, gdyż informacje te wydają się dotyczyć sytuacji czysto wewnętrznej, która nie 
budzi żadnych wątpliwości co do dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność. Ponadto 
przedmiotowa sprawa wydaje się być rozstrzygana przez polskie sądy, a zatem wykonywanie 
nakazów sądowych pozostaje w zakresie uprawnień właściwych władz państw 
członkowskich.  Komisja nie jest uprawniona do podejmowania działań w tej konkretnej 
sprawie. 


