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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1172/2008, którą złożyła Christine Joyce Williams (Wielka Brytania), 
w sprawie dodatku na utrzymanie dziecka

1. Streszczenie petycji

Córka składającej petycję jest bardzo zdolnym dzieckiem, które ukończyło edukację 
podstawową szybciej niż inni uczniowie w tym samym wieku i we wczesnych latach życia 
spełniło już wszystkie wymogi mające zastosowanie wobec dzieci w zakresie nauczania 
obowiązkowego. Obecnie pragnie ona rozpocząć kształcenie ponadpodstawowe, a ze względu 
na finansowe konsekwencje takiego kroku wystąpiła o dodatek na utrzymanie. Nie przyznano 
go jednak, ponieważ jej urodziny (5 września) przypadają kilka dni po otwarciu bieżącego 
roku akademickiego (2 września), co oznacza, że w momencie rozpoczęcia zajęć była ona 
zbyt młoda, by uzyskać dodatek. W odniesieniu do dyrektywy 2000/78/WE składająca 
petycję twierdzi, że jej córka padła ofiarą co najmniej pośredniej dyskryminacji ze względu 
na wiek, ponieważ władze brytyjskie z jednej strony uznają, iż dziewczynka może być 
przyjęta przez instytucję prowadzącą nauczanie ponadpodstawowe, a z drugiej 
uniemożliwiają to, odmawiając dodatku na pokrycie kosztów uzyskania takiego 
wykształcenia. Składająca petycję zwraca się o pomoc do Parlamentu Europejskiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 6 lutego 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 20 marca 2009 r.

Petycja

Składająca petycję twierdzi, że jej córka, która jest na bardzo zaawansowanym poziomie, jeśli 
chodzi o edukację, padła ofiarą pośredniej dyskryminacji ze względu na wiek, ponieważ 
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władze brytyjskie z jednej strony uznają, iż dziewczynka może być przyjęta przez instytucję 
prowadzącą nauczanie ponadpodstawowe, a z drugiej uniemożliwiają to, odmawiając dodatku 
na pokrycie kosztów uzyskania takiego wykształcenia. Zdaniem składającej petycję takie 
postępowanie stanowi naruszenie dyrektywy 2000/78/WE w związku z odmiennym 
traktowaniem ze względu na wiek.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Zgodnie z dyrektywą 2000/78/WE z dnia 27 listopada 2000 r. ustanawiającą ogólne warunki 
ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy zakazana jest wszelka 
bezpośrednia i pośrednia dyskryminacja ze względu na wyznawaną religię lub przekonania, 
niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną. 

Na mocy art. 3 przedmiotowa dyrektywa ma zastosowanie do:

a) warunków dostępu do zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, w tym również 
kryteriów selekcji i warunków rekrutacji, niezależnie od dziedziny działalności i na wszystkich 
szczeblach hierarchii zawodowej, również w odniesieniu do awansu zawodowego;
b) dostępu do wszystkich rodzajów i szczebli poradnictwa zawodowego, kształcenia 
zawodowego, doskonalenia i przekwalifikowania zawodowego, łącznie ze zdobywaniem 
praktycznych doświadczeń;
c) warunków zatrudnienia i pracy, łącznie z warunkami zwalniania i wynagradzania;
d) członkostwa i działania w organizacjach pracowników lub pracodawców bądź 
jakiejkolwiek organizacji, której członkowie wykonują określony zawód, łącznie 
z korzyściami, jakie dają tego typu organizacje.

Zgodnie z art. 3 ust. 3:

Niniejszej dyrektywy nie stosuje się do wszelkiego rodzaju płatności dokonanych z systemów 
publicznych lub podobnych, włączając w to systemy zabezpieczenia społecznego i ochrony 
socjalnej.

Wnioski

Dostęp do edukacji jako taki nie wchodzi w zakres dyrektywy 2000/78/WE, której przepisy 
ograniczają się do kształcenia zawodowego. Ponadto przedmiotowej dyrektywy nie stosuje 
się do wszelkiego rodzaju płatności dokonanych z systemów publicznych lub podobnych, 
włączając w to systemy zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej. W związku 
z powyższym, po rozpatrzeniu informacji przedstawionych przez składającą petycję, która 
chciałaby uzyskać dodatek na pokrycie kosztów wykształcenia, nie można stwierdzić 
naruszenia przepisów przedmiotowej dyrektywy. 

Komisja Europejska chciałaby podkreślić, że wniosek dotyczący nowej dyrektywy Rady 
w sprawie wprowadzania w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię 
lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną będzie w szczególny 
sposób obejmował kwestię edukacji. Zgodnie z tekstem zaproponowanym przez Komisję 
Europejską zabrania się odmiennego traktowania ze względu na wiek, chyba że jest ono 
uzasadnione zgodnym z prawem celem, a środki mające służyć osiągnięciu tego celu są 
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właściwe i konieczne. Projekt dyrektywy jest obecnie rozpatrywany przez Radę.


