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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1159/2008, którą złożył Udo Nietz (Niemcy), w sprawie wspieranej 
przez UE polityki włączania do siły roboczej osób po 50 roku życia

1. Streszczenie petycji

Składający petycję otrzymuje świadczenia socjalne (ALG II) i uczestniczy w projekcie, 
którego celem jest dokonanie oceny zakresu, w jakim mógłby on stać się osobą 
samozatrudnioną (Startbahn Existenzgründung). Projekt ten realizowany jest w kilku etapach, 
a za niektóre z nich uczestnicy muszą płacić. Według składającego petycję w sąsiednim 
okręgu można zapłacić za moduły kursu „voucherami studenckimi”, jednak w jego okręgu nie 
jest to dopuszczalne, a uczestnicy muszą uiścić około 450 euro, aby ukończyć kurs. 
Składający petycję zastanawia się, jak to możliwe, by uczestnicy finansowanego przez UE 
projektu byli traktowani odmiennie, jeśli chodzi o zwrot kosztów, i wzywa do wprowadzenia 
w przyszłości jednolitych zasad dotyczących takich przedsięwzięć.

2. Dopuszczalność

Petycję uznano za dopuszczalną w dniu 6 lutego 2009 r. Na mocy art. 192 ust. 4 zwrócono się 
do Komisji o udzielenie informacji.

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 19 czerwca 2009 r.

Petycja

Składający petycję otrzymuje świadczenia socjalne (ALG II) i uczestniczył w kursie 
szkoleniowym EFS przygotowującym do założenia firmy w okręgu Pinneberg (Szlezwik-
Holsztyn). Szkolenie składało się z sześciu różnych modułów, z czego cztery były za darmo, 
jednak za moduł czwarty i szósty trzeba było wnieść opłatę w wysokości 450 euro. 



PE426.972v01-00 2/3 CM\785699PL.doc

PL

Składający petycję dowiedział się, że w sąsiadującym okręgu Segeberg na takie same kursy 
EFS  wręczano tzw. „vouchery studenckie” (Bildungsgutscheine). W rezultacie uczestnicy 
szkolenia w okręgu Segeberg nie musieli płacić za żaden z modułów.
Składający petycję twierdzi ponadto, że musiał również pokryć dodatkowe wysokie koszty 
podróży, ponieważ kurs nie odbywał się w jego miejscu zamieszkania. Koszty podróży są 
uważane za dodatkowe obciążenie dla osoby otrzymującej świadczenia socjalne (ALG II).

Uwagi Komisji

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) są objęte wspólnym zarządzaniem. 
Państwa członkowskie są w pełni odpowiedzialne za faktyczne wdrożenie programu i 
projektów. Komisja nie ma zatem szczegółowych informacji na temat poszczególnych 
projektów. W celu wyjaśnienia pytań autora petycji Komisja skontaktowała się z organem 
zarządzającym programem EFS w Szlezwiku-Holsztynie.

Zgodnie z informacjami otrzymanymi od organu zarządzającego organizator projektu w 
Pinnebergu wprowadził tzw. „vouchery studenckie” (Bildungsgutscheine) na samym 
początku projektu jako współfinansowanie z budżetu państwa. ARGE (Arbeitsgemeinschaft) 
Pinnebergu ustaliła, że będzie to płatność ex gratia. Ze względu na stan budżetu pod koniec 
2007 r. zaprzestano stosowania tej procedury. Decyzje o przyznaniu „voucherów 
studenckich” (Bildungsgutscheine) podejmowane są wyłącznie przez ARGEN 
(Arbeitsgemeinschaften), a zatem mogą się różnić w zależności od ARGE i jej sytuacji 
finansowej. Szlezwik-Holsztyn nie ma na to żadnego wpływu. 

W czasie kursu szkoleniowego dotychczasowa praktyka finansowania przez ARGE Pinneberg 
zmieniła się bez odwołania. Składający petycję został zatem obciążony przez organizatora 
projektu kosztami za pewne moduły. Ponadto większość pozostałych uczestników kursu 
szkoleniowego otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych (ALG I), który jest wyższy od 
świadczeń ALG II, lub należała do innej ARGE, która utrzymała system „voucherów 
studenckich” (Bildungsgutscheine).

To samo ma zastosowanie do kosztów podróży: każda ARGE osobno decyduje o 
ewentualnym zwrocie kosztów podróży. 

Organizator projektu postanowił zadbać o to, by podobna sytuacja nie powtórzyła się w 
przyszłości. Składający petycję otrzyma zwrot kosztów uczestnictwa w module czwartym i 
szóstym.

Organ zarządzający potwierdził również, że w jego opinii ma miejsce nierówne traktowanie 
uczestników projektów finansowanych z EFS, jeżeli chodzi o koszty podróży.  Skontaktuje 
się on z ARGEN i zwróci się do nich o pokrycie kosztów podróży uczestników szkoleń 
poświęconych zakładaniu firmy (Gründungscamps).

Wnioski

Po przeprowadzeniu oceny szczegółowych informacji otrzymanych od organu zarządzającego 
i wobec gotowości organizatora projektu do zwrotu dodatkowych kosztów uczestnictwa 
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autorowi petycji, Komisja Europejska doszła do wniosku, że omawiany konflikt można uznać 
za rozstrzygnięty.  Organ zarządzający będzie śledził rozwój wypadków i poinformuje 
Komisję po dokonaniu płatności. 


