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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0950/2011, adresată de Jacek Antonowicz, de cetățenie poloneză, 
privind presupusa practică discriminatorie în privința persoanelor cu handicap în 
orașul polonez Katowice

1. Rezumatul petiției

Petiționarul reclamă modul în care autoritățile poloneze înregistrează persoanele cu handicap, 
acestea fiind introduse în registru fie ca persoane fără loc de muncă, fie ca solicitante ale unui 
loc de muncă și primesc ajutorul corespunzător respectivei înregistrări. Aceasta implică faptul 
că persoanele cu handicap nu sunt luate în considerare în legătură cu acordarea subvenției din 
partea Uniunii Europene pentru înființarea de întreprinderi agricole, după cum reiese din 
motivarea respingerii primite de acesta de la Direcția Muncii din Katowice. Petiționarul atrage 
atenția asupra faptului că această situație contravine legislației poloneze privind reabilitarea 
profesională și socială și angajarea persoanelor cu handicap și, prin urmare, acesta solicită 
Parlamentului European să investigheze în ce măsură această situație este în conformitate cu 
principiile și dispozițiile UE în vigoare în acest domeniu.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 12 decembrie 2011. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 20 aprilie 2012

Petiționarul este o persoană cu handicap, înregistrată ca fiind „în căutarea unui loc de muncă” 
la oficiul local al forței de muncă. Acesta a solicitat la Agenția locală pentru dezvoltare din 
orașul polonez Jaworzno atribuirea unei activități economice în cadrul proiectului finanțat de 
UE „Antreprenoriatul e femeie”, pus în aplicare pentru a sprijini și promova desfășurarea de 
către femei a unor activități independente. Petiționarul a fost refuzat, pe baza faptului că nu 
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îndeplinea criteriile de participare în cadrul proiectului, întrucât era înregistrat ca fiind „în 
căutarea unui loc de muncă” și nu ca „șomer”.

Conform legislației poloneze a muncii, o persoană care este în căutarea unui loc de muncă 
(inclusiv o persoană cu handicap) poate fi înregistrată ca „șomer” (în general o persoană care 
nu are altă sursă de venit) sau ca fiind „în căutarea unui loc de muncă” (în general o persoană 
care mai are și o altă sursă de venit, de exemplu un salariu sau o alocație de securitate 
socială1.

Proiectul în discuție se axa pe două grupuri de beneficiari: (1) șomerii și (2) persoanele care 
lucrează în baza unui contract de muncă pe durată determinată sau a unui contract civil. 

Petiționarul susține că refuzul de a i se acorda subvenția, bazat pe faptul că nu este înregistrat 
ca „șomer” reprezintă o discriminare din motive de handicap. 

Discriminarea pe motive de handicap în cadrul ocupării forței de muncă, al activităților 
independente și al formării profesionale este interzisă de Directiva 2000/78/CE a Consiliului 
din 27 noiembrie 2000 de creare a unui cadru general în favoarea tratamentului egal privind 
ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă2. La articolul 2 alineatul (2), directiva 
definește formele de discriminare interzisă, inclusiv discriminarea directă și indirectă:

„(a) o discriminare directă se produce atunci când o persoană este tratată într-o manieră 
mai puțin favorabilă decât este, a fost sau va fi tratată într-o situație asemănătoare o altă 
persoană, pe baza unuia dintre motivele menționate la articolul 1;
(b) o discriminare indirectă se produce atunci când o dispoziție, un criteriu sau o 
practică aparent neutră poate avea drept consecință un dezavantaj special pentru 
persoane de o anumită religie sau cu anumite convingeri, cu un anumit handicap, de o 
anumită vârstă sau de o anumită orientare sexuală, în raport cu altă persoană, cu 
excepția cazului în care:

(i) această dispoziție, acest criteriu sau această practică este obiectiv justificată de un 
obiectiv legitim, iar mijloacele de realizare a acestui obiectiv nu sunt adecvate și 
necesare sau
(…).”

Modul de lucru al autorităților locale poloneze nu discriminează direct persoanele cu handicap 
în atribuirea finanțării europene în cadrul proiectului în discuție, întrucât persoanele cu 
handicap nu sunt excluse din procesul de solicitare a subvențiilor dacă îndeplinesc condițiile de 
a fi șomere sau angajate în baza unui contract de muncă pe durată determinată sau a unui 
contract civil. 

                                               
1 A se vedea articolul 11 alineatul (1) din Actul din 27 august 1997 privind reabilitarea socială și formarea 
profesională a persoanelor cu handicap (Jurnalul de legi nr. 123, articolul 776, astfel cum a fost modificat): „O 
persoană cu handicap care este înregistrată ca șomeră sau fiind în căutarea unui loc de muncă la Oficiul local 
pentru ocuparea forței de muncă și care nu este angajată are dreptul de a beneficia de servicii sau instrumente pe 
piața muncii în conformitate cu regulamentul menționat în prevederile privind promovarea ocupării forței de 
muncă și a instituțiilor de pe piața muncii.”
2 JO L 303, 2.12.2000, p. 16.
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În conformitate cu prevederile directivei, modul în care acționează autoritățile locale poloneze 
ar duce la discriminarea indirectă a persoanelor cu handicap numai dacă: (1) ar dezavantaja 
persoanele cu handicap în mod special în comparație cu alte persoane, de exemplu, dacă se 
demonstrează că persoanele cu handicap au șanse mai mici să fie înregistrate ca fiind 
„șomere”, întrucât acestea primesc în general o alocație de securitate socială și (2) autoritățile 
poloneze nu ar fi capabile să justifice obiectiv această desemnare a beneficiarilor proiectului 
printr-un scop legitim și să demonstreze că mijloacele de realizare sunt adecvate și necesare 
scopului respectiv. Informațiile oferite de petiționar nu permit să se tragă concluzia că sunt 
îndeplinite aceste condiții în cazul acestui proiect specific.

Polonia a transpus Directiva 2000/78/CE în legislația națională, mai exact în Codul Muncii, 
astfel cum a fost modificat, și în Legea împotriva discriminării din 3 decembrie 20101. Este 
responsabilitatea autorităților statelor membre să aplice aceste legi și prevederile legislației 
naționale într-un anumit caz2. În conformitate cu această legislație, victimele discriminării din 
Polonia au acces la instanțe, care au competența de a evalua modul în care un anumit tip de 
acțiune reprezintă o formă interzisă de discriminare și, în caz afirmativ, să acorde despăgubiri.
Polonia a numit un comisar pentru drepturi civile (Rzecznik Praw Obywatelskich3), în calitate 
de organism responsabil pentru promovarea și protejarea principiului tratamentului egal, având 
competența de a sprijini victimele discriminării în cazuri individuale.

Concluzii

Polonia a transpus directiva relevantă a UE, iar autoritățile administrative și juridice au 
competența de a o aplica în cazuri individuale. Petiționarul poate utiliza căile de atac 
disponibile la nivel național, inclusiv asistența oferită ce organismul polonez pentru egalitate 
(comisarul pentru drepturi civile).

4. Răspunsul Comisiei (REV), primit la 27 martie 2013

Informațiile suplimentare primite din partea petiționarului în aprilie 2011 reformulează 
situația prezentată de el în petiția inițială. De aceea, nu implică modificarea poziției Comisiei 
exprimată în prima sa comunicare.

În scrisoarea sa din 7.12.2012, petiționarul ridică probleme care nu au fost semnalate în petiția 
inițială.  El pretinde că primul ministru al Poloniei, în ciuda meritelor personale ale 
petiționarului și a unei situații personale foarte grele (probleme grave de sănătate, mijloace 
insuficiente de asigurare a traiului zilnic) a refuzat să îi acorde o pensie specială, care poate fi 

                                               
1 Legea privind punerea în aplicare a anumitor prevederi ale Uniunii Europene pentru egalitatea de tratament, 
din 3 decembrie 2010, Jurnalul de Legi nr. 254, articolul 1700.
2 Considerentul (15) al Directivei 2000/78/CE menționează următoarele: „aprecierea faptelor care permit 
presupunerea existenței unei discriminări directe sau indirecte aparține instanței juridice naționale sau unei alte 
instanțe competente, în conformitate cu dreptul național sau cu practicile naționale, care pot să prevadă, în 
special, că discriminarea indirectă poate fi stabilită prin toate mijloacele, inclusiv pe bază de date statistice.”
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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oferită în mod discreționar cetățenilor cu realizări extraordinare pentru Polonia. El afirmă că 
primul ministru nu a dat curs unei hotărâri judecătorești în această privință. El solicită 
Comisiei să intervină în această chestiune și să întrebe Cabinetul primului ministru și Înalta 
Curte Administrativă a Poloniei de ce a fost ignorată hotărârea judecătorească.

Concluzii

Informațiile suplimentare nu modifică poziția Comisiei exprimată în prima comunicare, din 
moment ce informațiile par să se refere la o chestiune pur internă care nu pare să aibă vreo 
legătură cu discriminarea față de persoanele cu dizabilități. În plus, chestiunea respectivă pare 
să fi fost tratată de instanțele poloneze și, ca urmare, executarea hotărârilor judecătorești ține 
de competența autorităților relevante ale statelor membre. Comisia nu are nicio prerogativă 
pentru a interveni în această chestiune. 


