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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0094/2009, którą złożył Radboud Verberne (Holandia) w sprawie 
korzystania z dotacji EFS w Holandii

1. Streszczenie petycji

Składający petycję utrzymuje, że pochodzące z Europejskiego Funduszu Społecznego środki 
na projekty realizowane w holenderskim sektorze edukacyjnym w celu zapobiegania 
przedwczesnemu opuszczaniu szkoły (projekty VSF) nigdy nie zostały wykorzystane zgodnie
z przeznaczeniem w jego szkole. Fakt ten ukryto dzięki odpowiednim manipulacjom. 
Informuje on, że szkoła ta wpisała dotacje z EFS do budżetu ogólnego i dlatego może 
wykorzystywać je na dowolne cele. Składający petycję utrzymuje, że tak naprawdę jego 
placówka nigdy nie rozważała podjęcia żadnych inicjatyw w zakresie zapobiegania 
przedwczesnemu opuszczaniu szkoły. Dlatego domaga się on wyjaśnienia, czy opisane przez 
niego wykorzystanie środków z EFS było zgodne z zasadami i celami tego funduszu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 25 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 12 maja 2009 r.

Petycja

Składający petycję, który pracuje jako nauczyciel w holenderskiej szkole (ROC Rijn IJssel), 
utrzymuje, że szkoły w Holandii wpisują dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS), których celem jest ograniczenie zjawiska przedwczesnego opuszczania szkoły, do 
budżetu ogólnego szkoły, po czym przeznaczają środki z EFS na dowolny cel według 
uznania. Składający petycję twierdzi, że jego szkoła niemal w ogóle nie przeznacza środków 
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na realizację przedsięwzięć w godzinach pracy szkoły, w tym w ogóle na przedsięwzięcia 
współfinansowane z EFS. Składający petycję zastanawia się, czy wykorzystywanie w ten 
sposób środków z EFS jest zgodne z zasadami.

Składający petycję wskazuje również, że w celu spełnienia wymogów od nauczycieli w jego 
szkole wymaga się antydatowania niektórych formularzy (tj. kart ewidencji czasu pracy 
nauczycieli). Przyznaje jednak, że praktyka ta nie jest tolerowana przez władze Holandii.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Program operacyjny dla Holandii w ramach EFS na okres programowania 2000–20061

przewiduje środki zapobiegawcze mające na celu ograniczenie zjawiska przedwczesnego 
opuszczania szkoły. W celu przeciwdziałania temu zjawisku holenderskie szkoły mogą 
ubiegać się o dotację z EFS w Ministerstwie Edukacji. Celem przedsięwzięcia objętego 
dotacją jest zachęcanie uczestników do kontynuacji kształcenia aż do zdobycia 
podstawowych kwalifikacji. Działania podejmowane w ramach przedsięwzięcia muszą 
odpowiadać tematom określonym w p r a w i e  krajowym2. Tematy te obejmują 
m.in. opracowanie procedur oraz koordynację indywidualnego poradnictwa zawodowego
i szkolnego (np. poprzez zmniejszenie liczebności klas i zwiększenie liczby nauczycieli), 
opracowanie procedur i narzędzi służących do naboru i oceny studentów oraz rozwój sieci 
kontaktów w szkołach. Uczestnikami przedsięwzięcia mogą być osoby, w przypadku których 
istnieje ryzyko przedwczesnego porzucenia nauki, zgodnie z definicją zawartą w prawie 
krajowym. Uczniów poddaje się ocenie na początku każdego roku szkolnego, przy czym
w trakcie roku swobodny nabór uczestników nie jest możliwy.

Wniosek o dotację z EFS (pokrywającą 50% kosztów przedsięwzięcia) obejmuje: plan 
przedsięwzięcia opisujący poszczególne działania, budżet przedsięwzięcia i wykaz źródeł,
z jakich działania te zostaną sfinansowane. Przedsięwzięcia współfinansowane są na zasadzie 
ryczałtowej ze środków, które szkoły otrzymują z Ministerstwa Edukacji. W przypadku 
przedsięwzięcia, w którym uczestniczą mniej liczne klasy, wydatki związane
z wynagrodzeniem nauczycieli – lub przynajmniej jego częścią – można zaliczyć do kosztów 
przedsięwzięcia w zależności od liczby uczniów spełniających kryterium, jakim jest ryzyko 
przedwczesnego porzucenia nauki, w stosunku do całkowitej liczby uczniów w klasie. Co 
miesiąc prowadzi się ewidencję obecności uczestników w celu obliczenia współczynnika. 
Nauczyciele uczestniczący w przedsięwzięciu muszą co miesiąc podpisywać karty ewidencji 
czasu pracy.

W okresie programowania 2000–2006 Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadził 
kontrolę realizowanych w Holandii przedsięwzięć na rzecz ograniczenia zjawiska 
przedwczesnego opuszczania szkoły. Nie znaleziono jakichkolwiek dowodów wskazujących, 
że środki z EFS przeznaczone na przeciwdziałanie temu zjawisku wykorzystywane były przez 
szkoły w dowolnym celu według uznania.

Odnośnie do domniemanego antydatowania w szkole składającego petycję można zauważyć, 

                                               
1 Program operacyjny dla Holandii w ramach EFS na lata 2007–2013 nie obejmuje przedsięwzięć na rzecz 

zapobiegania przedwczesnemu opuszczaniu szkoły.
2 Zasady przyznawania dotacji z EFS-3 placówkom oświatowym na lata 2000–2006.
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że po dochodzeniu przeprowadzonym przez władze Holandii dotacje z EFS przekazane szkole 
składającego petycję nie zostaną uwzględnione we wniosku o płatność końcową. Innymi 
słowy szkoła składającego petycję nie otrzyma jakichkolwiek środków z EFS na 
przedsięwzięcia na rzecz zapobiegania przedwczesnemu opuszczaniu szkoły.

Wnioski

Przedsięwzięcia na rzecz zapobiegania przedwczesnemu opuszczaniu szkoły mogą być 
współfinansowane w Holandii ze środków EFS, pod warunkiem że działania zaplanowane
w ramach przedsięwzięcia mieszczą się w ramach określonych w prawie krajowym, które 
uległy zmianie w porównaniu z programem na lata 2000–2006.

Zmniejszenie liczebności klas i zwiększenie liczby nauczycieli należą do działań 
kwalifikowalnych. Wynagrodzenie nauczyciela w całości lub w części – w zależności od 
liczby uczniów w klasie, w przypadku których istnieje ryzyko przedwczesnego porzucenia 
nauki (zgodnie z definicją zawartą w prawie krajowym) – można zaliczyć do kosztów 
przedsięwzięcia i objąć współfinansowaniem ze środków EFS. Wymaga się jednak, aby 
nauczyciele co miesiąc podpisywali kartę ewidencji czasu pracy, a obecność uczestników 
przedsięwzięcia była odpowiednio rejestrowana.

Zasady przyznawania szkołom dotacji z EFS obowiązujące w Holandii (ustalone przez 
Ministerstwo Edukacji) zawierają wykaz kwalifikowalnych tematów i działań oraz kryteriów, 
jakie muszą spełnić uczestnicy (tj. uczniowie, w przypadku których istnieje ryzyko 
przedwczesnego porzucenia nauki).

Komisję poinformowano, że Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych 
(OLAF) przeprowadza obecnie ocenę podobnych informacji otrzymanych w przedmiotowej 
sprawie. W wyniku oceny, którą OLAF przeprowadza w zgodzie z obowiązującymi w tego 
rodzaju sprawach procedurami operacyjnymi, podjęta zostanie decyzja o ewentualnym 
wszczęciu oficjalnego dochodzenia. OLAF w stosownym czasie powiadomi wszystkie 
zainteresowane strony o wyniku oceny.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 kwietnia 2010 r.

W odpowiedzi z września 2009 r. Komisja poinformowała Parlament, że Urząd
ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) przeprowadza ocenę podobnych informacji 
otrzymanych w przedmiotowej sprawie. W dniu 26 marca 2010 r. OLAF poinformował 
Komisję o swojej decyzji z dnia 10 lutego 2010 r. dotyczącej zamknięcia oceny i uznania 
problemu za niemający statusu sprawy.

Decyzja OLAF oparła się na dalszych działaniach w związku ze skargą składającego petycję 
skierowaną do holenderskiego Ministerstwa Edukacji. Działania te doprowadziły do 
wycofania wkładu wspólnotowego w wysokości 2,5 miliona euro, odzyskania zaliczki 
wypłaconej szkole składającego petycję przez Ministerstwo Edukacji oraz przekazania 
wyników kontroli przez Ministerstwo Edukacji do prokuratury. Podjęcie decyzji, czy 
informacje te uzasadniają wniesienie oskarżenia lub go wymagają, należy do prokuratora. 
Zgodnie z dalszymi informacjami przedłożonymi przez składającego petycję Parlamentowi 
Europejskiego w lutym 2010 r. prokurator postanowił wszcząć dochodzenie.
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Podejmując decyzję, OLAF uwzględnił także potwierdzenie Ministerstwa Edukacji, że 
kontrole przeprowadzone w innych szkołach nie ujawniły takiego rodzaju nieprawidłowości 
jak te zaobserwowane w szkole składającego petycję (tj. antydatowania właściwych 
formularzy). W związku z tym Ministerstwo Edukacji nawiązało również do kontroli 
przeprowadzonych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy i przez Komisję, które także 
nie ujawniły tego rodzaju nieprawidłowości.

Władze Holandii podjęły odpowiednie działania w następstwie skargi złożonej przez 
składającego petycję. Projekty mające na celu ograniczanie zjawiska przedwczesnego 
opuszczania szkoły realizowane w szkole składającego petycję nie korzystają
z dofinansowania z EFS, a prokurator został poinformowany o wnioskach holenderskiego 
Ministerstwa Edukacji, które doprowadziły do trwającego obecnie dochodzenia.


