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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0865/2012, którą złożyła Nadia Borisova (Bułgaria) w sprawie 
integracji osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję cierpi na mózgowe porażenie dziecięce i wymaga stałej opieki medycznej. 
Bułgarska Agencja ds. Opieki Społecznej zorganizowała konkurs, którego celem był nabór 
pracowników socjalnych. Choć składająca petycję uplasowała się na czele listy, została 
poinformowana, że agencja nie może jej zatrudnić, ponieważ nie jest w stanie stworzyć dla 
niej specjalnych warunków pracy. Dlatego składająca petycję wyraża rozczarowanie 
w związku z perspektywami dla osób niepełnosprawnych na rynku pracy.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Składająca petycję skarży się na osobistą sytuację, w jakiej znalazła się po tym, jak zdała 
pomyślnie konkurs zorganizowany dla pracowników socjalnych służby publicznej w 
Bułgarskiej Agencji ds. Opieki Społecznej. Ostatecznie odmówiono jej zatrudnienia. 
Składająca petycję uplasowała się na czele listy osób, które zdały pomyślnie konkurs.

Domaga się ona skutecznego stosowania przepisów antydyskryminacyjnych w Bułgarii w 
zakresie dostępu osób niepełnosprawnych do zatrudnienia.
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Uwagi Komisji

Kompetencja Komisji do interweniowania w imieniu indywidualnych osób jest ograniczona 
do zakresu stosowania prawa UE. Aby Komisja mogła podjąć działanie, musi istnieć 
powiązanie między konkretną sprawą a prawem UE. Na podstawie przedstawionych 
informacji jest możliwe ustalenie powiązania, na podstawie którego przedmiotowa petycja 
wchodziłaby w zakres stosowania dyrektywy 2000/78/WE1 (dyrektywa w sprawie równego 
traktowania w zakresie zatrudnienia), która zakazuje dyskryminacji między innymi ze 
względu na niepełnosprawność. Ma ona zastosowanie do kwestii zatrudnienia, więc powinna 
być stosowana w tym szczególnym przypadku.  

W myśl dyrektywy przyjęcie środków uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych 
w miejscu pracy jest istotnym krokiem w walce z dyskryminacją dotykającą osób 
niepełnosprawnych.

Należy także uznać, że niniejsza dyrektywa nie nakłada wymogu, aby osoba, która nie jest 
kompetentna ani zdolna bądź dyspozycyjna do wykonywania najważniejszych czynności na 
danym stanowisku lub kontynuacji danego kształcenia, była przyjmowana do pracy, 
otrzymywała awans lub była nadal zatrudniana, bez uszczerbku dla obowiązku 
wprowadzania racjonalnych zmian uwzględniających potrzeby osób niepełnosprawnych.

A dokładniej art. 5 dyrektywy dotyczący racjonalnych usprawnień dla osób 
niepełnosprawnych stanowi, że: 

W celu zagwarantowania przestrzegania zasady równego traktowania osób 
niepełnosprawnych, przewiduje się wprowadzenie racjonalnych usprawnień. Oznacza to, 
że pracodawca podejmuje właściwe środki, z uwzględnieniem potrzeb konkretnej 
sytuacji, aby umożliwić osobie niepełnosprawnej dostęp do pracy, wykonywanie jej lub 
rozwój zawodowy bądź kształcenie, o ile środki te nie nakładają na pracodawcę 
nieproporcjonalnie wysokich obciążeń. Obciążenia te nie są nieproporcjonalne, jeżeli są 
w wystarczającym stopniu rekompensowane ze środków istniejących w ramach polityki 
prowadzonej przez dane państwo członkowskie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Zasadniczo dyrektywa 2000/78/WE została prawidłowo przetransponowana do 
prawodawstwa bułgarskiego, które reguluje problem dyskryminacji ze względu na 
niepełnosprawność w drodze ustawy o ochronie przed dyskryminacją z 2006 r., która musi 
być stosowana przez sądy.

Bułgarska Agencja ds. Opieki Społecznej uznała zapewne, że zatrudnienie składającej petycję 
wiąże się z nieproporcjonalnymi obciążeniami dla agencji jako pracodawcy. Pomimo że 
Komisja nie posiada szczegółowych informacji w tej sprawie, fakt, że składająca petycję 
zdała pomyślnie konkurs i uplasowała się na czele listy laureatów, zdaje się wskazywać na to, 
że sam konkurs nie opierał się na ogólnych dyskryminujących warunkach lub wymogach. 
Komisja zasadniczo nie interweniuje w indywidualnych przypadkach, gdyż nie jest ona 
uprawniona do przeprowadzania szczegółowej oceny każdej ze spraw, na przykład w celu 
określenia, czy racjonalne usprawnienia wiążą się z nieproporcjonalnymi kosztami 
ponoszonymi przez pracodawcę. Jeżeli osoby takie jak składająca petycję uznają, że ich 
                                               
1

Dz.U. L 303/16 z 2.12.2000. 



CM\931997PL.doc 3/3 PE508.114v01-00

PL

prawa zostały naruszone z powodu dyskryminującej decyzji, muszą one szukać 
zadośćuczynienia na szczeblu krajowym za pośrednictwem właściwych organów, w tym 
sądów. 
Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez składającą petycję, nie wniosła ona jeszcze 
skargi do Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji (KZD), bułgarskiego organu do spraw 
równości odpowiedzialnego za zwalczanie dyskryminacji1, który może dokonać oceny 
sytuacji, w których mogła wystąpić dyskryminacja. 
KZD jest zapewnie organem najbardziej kompetentnym do tego, by pomóc składającej 
petycję podjąć wstępne kroki. Organ ten byłby również najwłaściwszą instytucją do której 
należy się zwrócić przed zaskarżeniem Bułgarskiej Agencji ds. Opieki Społecznej przed 
bułgarskim sądem. To do składającej petycję należy podjęcie decyzji o tym, czy zamierza ona 
wnieść o zadośćuczynienie do KZD czy też zwrócić się do sędziego sądu bułgarskiego 
odpowiedzialnego za stosowanie prawodawstwa UE. 

Wniosek

Na podstawie przedstawionych informacji  możliwe jest ustalenie powiązania, zgodnie z 
którym przedmiotowa petycja wchodziłaby w zakres stosowania prawa UE. Dyrektywa 
2000/78/WE2 zakazuje dyskryminacji między innymi ze względu na niepełnosprawność, ma 
zastosowanie do kwestii związanych z zatrudnieniem, a zatem powinna zostać zastosowana w 
tym szczególnym przypadku. Dyrektywa ta została właściwie przetransponowana do prawa 
bułgarskiego.

Poszczególne przypadki dyskryminacji powinny zostać rozpatrzone na szczeblu krajowym 
przez bułgarski organ ds. równości lub właściwe sądy krajowe. 
Jeżeli w wyniku dalszej wymiany korespondencji dotyczącej tej petycji ujawnione zostaną 
ogólne nieprawidłowości w związku ze stosowaniem dyrektywy 2000/78/WE wobec osób 
niepełnosprawnych, które wykroczą poza ten pojedynczy przypadek, Komisja zwróci się do 
władz bułgarskich o informacje.
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