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Komisja Petycji

20.9.2013

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1658/2012, którą złożył Tsvetan Vetsov (Bułgaria), z 3 podpisami, w 
sprawie nieprawidłowego zarządzania projektem finansowanym ze środków UE 
w Bułgarii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję reprezentuje grupę 35 pracowników socjalnych oraz osób świadczących 
domowe usługi opiekuńcze, rekrutowanych przez stowarzyszenie „Vratsa 2007” wybrane 
przez Agencję Pomocy Społecznej w Sofii (ASA Sofia) w ramach programu finansowanego 
ze środków UE. Wskazuje, że wypłata ich wynagrodzeń, która pierwotnie była opóźniona, 
została obecnie wstrzymana, a umowy o pracę zostały rozwiązane. Składający petycję 
twierdzi, że agencja ASA Sofia nie spełniła kryteriów wyboru projektu, gdyż ze względu na 
brak własnych środków nie była w dobrej kondycji finansowej oraz była zadłużona. Umowa 
zawarta pomiędzy agencją ASA Sofia a stowarzyszeniem Vratsa 2007 nie zawierała 
postanowień dotyczących zatrudniania pracowników.

Składający petycję uznaje, że dwie przedmiotowe organizacje były w zmowie w celu 
uzyskania w sposób niezgodny z prawem finansowania ze środków UE, zostawiając 70 osób 
bez pomocy socjalnej, oraz pozbawiając pracowników uprawnień finansowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 1 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Petycja złożona przez 20 obywateli Bułgarii dotyczy projektu przyznanego bułgarskiej 
organizacji pozarządowej stowarzyszenie Vratsa 2007 (beneficjent) przez Agencję Pomocy 
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Społecznej (instytucja zamawiająca) w ramach współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego programu operacyjnego „Rozwój zasobów ludzkich”. 
W ramach projektu składający petycję byli zatrudnieni przez stowarzyszenie Vratsa 2007 jako 
pracownicy socjalni. Przez kilka miesięcy nie otrzymywali oni jednak od pracodawcy 
wynagrodzenia z uwagi na jego pogorszoną sytuację finansową. Składający petycję twierdzą, 
że odpowiedzialność za niewypłacone pensje powinien ponosić zarówno pracodawca, jak i 
instytucja zamawiająca.
W petycji szczegółowo opisano trudności, jakich doświadczyli ją składający, usiłując uzyskać 
wynagrodzenie należne z tytułu projektu. Stowarzyszenie Vratsa 2007 zatrudniło ich na 
podstawie indywidualnych umów o pracę. Jako że przez kilka miesięcy składający petycję nie 
otrzymali wynagrodzenia, złożyli skargę przeciwko swojemu pracodawcy do wszystkich 
właściwych instytucji rządowych w Bułgarii – do Agencji Pomocy Społecznej (instytucji 
pośredniczącej EFS i instytucji zamawiającej), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
(instytucji zarządzającej EFS), Rzecznika Praw Obywatelskich, Zgromadzenia Narodowego, 
Prokuratury itd.

Składający petycję twierdzą także, że Agencja Pomocy Społecznej nie wykonała w należyty 
sposób swoich obowiązków jako instytucji zamawiającej, gdyż nie monitorowała 
wykonywania projektu przez beneficjenta od początku realizacji umowy (podpisanej w 
listopadzie 2010 r.). Zdaniem składających petycję Agencja powinna była wiedzieć, że 
sytuacja finansowa beneficjenta nie jest dobra, zanim przyznała mu projekt. Dostępne 
dokumenty niekoniecznie jednak potwierdzają te stwierdzenia. We wrześniu 2011 r. Agencja 
Pomocy Społecznej jednostronnie rozwiązała umowę z beneficjentem w oparciu o wyniki 
monitorowania oraz w następstwie stwierdzenia naruszenia postanowień umownych przez 
beneficjenta, w szczególności z uwagi na brak zapłaty pensji pracownikom socjalnym. Jako 
że Agencja nie była związana z obywatelami bezpośrednim stosunkiem umownym, zaleciła 
im wniesienie sprawy sądowej przeciwko ich pracodawcy i ochronę swoich praw na drodze 
sądowej zgodnie z bułgarskim prawem. W rezultacie złożyli oni skargę w sądzie pierwszej 
instancji w mieście Wraca, który to wydał korzystną dla nich decyzję. Decyzja ta nie została 
jednak wykonana przez właściwe organy egzekwowania prawa w Bułgarii. W międzyczasie, 
w marcu 2013 r., sąd rejonowy w mieście Wraca postawił stowarzyszenie Vratsa 2007 w stan 
upadłości.

Z drugiej strony dostępne dokumenty w żaden sposób nie potwierdzają domniemanej 
„zmowy” między instytucją zamawiającą a beneficjentem, która zdaniem składających 
petycję miała na celu pozbawienie ich należnego im wynagrodzenia. Wręcz przeciwnie, 
umowa wiążąca instytucję zamawiającą i beneficjenta obejmowała standardowe 
postanowienia ujęte także we wszystkich innych umowach zawartych w ramach 
przedmiotowego programu. W rzeczy samej Agencja Pomocy Społecznej prowadziła 
przedmiotową sprawę zgodnie z krajowymi przepisami w zakresie zamówień publicznych i 
Komisja nie posiada dowodów na nieprawidłowe zarządzanie środkami EFS przez Agencję.

W końcu składający petycję twierdzą, że naruszono należne im prawa człowieka. Z tego 
względu oczekują, że Komisja Petycji Parlamentu Europejskiego mogłaby pomóc skłonić 
instytucję krajową (Agencję Pomocy Społecznej) do wypłacenia należnych wynagrodzeń, 
ponieważ najwyraźniej nie mogą uzyskać ich od pracodawcy z uwagi na jego upadłość.

Wniosek
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Rozstrzygnięcie tej sprawy nie wchodzi w zakres kompetencji Komisji Europejskiej, gdyż nie 
może ona stwierdzać nieważności decyzji sądów krajowych ani ich wykonywać. Ponadto 
Komisja (ani jakakolwiek inna instytucja na szczeblu UE) nie posiada władzy prawnej 
umożliwiającej jej nakazanie krajowemu organowi wykonawczemu EFS (w tym przypadku 
Agencji Pomocy Społecznej) wypłacenia zaległych pensji. Co więcej, Agencja nie była 
związana ze składającymi petycję bezpośrednim stosunkiem umownym. Z uwagi na 
powyższe Komisja nie może udzielić składającym petycję pomocy w rozwiązaniu ich sprawy, 
którą należy dalej rozpatrywać zgodnie z bułgarskimi przepisami.


