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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1235/2009, którą złożył A.H. (Niemcy) w sprawie opłat za materiały
szkolne jego córki

1. Streszczenie petycji

Składający petycję mieszka po francuskiej stronie granicy między Lotaryngią a krajem 
związkowym Saara, jednak podlega opodatkowaniu w Niemczech, gdzie jego córka 
uczęszcza do niemieckiej szkoły państwowej. Skarży się on, że niemieckie władze oświatowe 
żądają, by jako mieszkaniec Francji płacił 700 EUR rocznie w celu pokrycia kosztów 
materiałów szkolnych („Schulsachkostenbeitrag”), a ponieważ uważa ten wymóg za 
sprzeczny z unijną zasadą swobodnego przemieszczania się, wzywa Parlament Europejski do 
zajęcia się tą sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 8 grudnia 2009 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 25 marca 2010 r.

Służby Komisji mogą już przedstawić pewne informacje ogólne.

Zgodnie z art. 45 TFUE oraz art. 7 rozporządzenia (EWG) nr 1612/68 pracownicy migrujący 
muszą być traktowani na równi z obywatelami kraju przyjmującego w odniesieniu do dostępu 
do zatrudnienia, jak również warunków pracy i przywilejów pracowniczych. Pracownik 
przygraniczny, który zachował zatrudnienie w kraju pochodzenia i przeniósł swoje miejsce 
zamieszkania do innego państwa członkowskiego, może domagać się przyznania mu statusu 
pracownika migrującego dla celów art. 45 TFUE oraz rozporządzenia nr 1612/68 w sprawie 
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swobodnego przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty1.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia nr 1612/68 pracownik migrujący „korzysta z takich
samych przywilejów socjalnych i podatkowych jak pracownicy krajowi”.

Koncepcja przywileju socjalnego jest szeroka i może obejmować zarówno świadczenia 
finansowe2, jak i świadczenia o charakterze niefinansowym3 dla pracownika migrującego. 
Służby Komisji uznają zatem, że kwestia tego, czy dziecko pracownika migrującego może za 
darmo chodzić do szkoły w kraju zatrudnienia pracownika, czy też należy ponosić koszty 
kształcenia, stanowi przywilej socjalny pracownika przygranicznego w kontekście art. 7 
ust. 2.

Ponieważ w przedmiotowej petycji nie zawarto informacji szczegółowych, przede wszystkim 
dotyczących odnośnych władz oświatowych, obowiązujących przepisów oraz sytuacji dzieci, 
których rodzice pracują i mieszkają w Niemczech, służby Komisji skontaktują się ze 
składającym petycję, aby uzyskać większą liczbę danych.

Po dokonaniu oceny informacji szczegółowych Komisja podejmie decyzję, w jaki sposób 
postąpić. Powiadomi ona Komisję Petycji tak szybko, jak będzie to możliwe.

4. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Ponieważ w przedmiotowej petycji nie zawarto informacji szczegółowych (przede wszystkim 
dotyczących odnośnych władz oświatowych, obowiązujących przepisów oraz sytuacji dzieci, 
których rodzice pracują i mieszkają w Niemczech) Komisja zwróciła się do składającego 
petycję (w piśmie z dnia 4 lutego 2010 r.) o dostarczenie dodatkowych informacji. Komisja 
ponownie wystosowała pismo do składającego petycję dnia 27 kwietnia 2010 r. 

W związku z brakiem reakcji ze strony składającego petycję Komisja nie jest w stanie 
przeprowadzić szczegółowej oceny petycji.

                                               
1 Patrz sprawa C-212/05 Hartmann.
2 Np. minimalny zasiłek na utrzymanie (C- 249/83 Hoeckx), zasiłek wychowawczy (C-85-96 Martinez Sala, 

granty na studia (C-39/86 Lair, C- 197/86 Brown), pożyczki z okazji narodzenia dziecka (C- 65/81 Reina).
3 Np. wymóg, by postępowania prawne toczyły się w konkretnym języku (C-137/84 Mutsch) oraz możliwość 

uzyskania przez pracownika migrującego pozwolenia dla partnera, z którym nie zawarł związku 
małżeńskiego, na zamieszkanie z nim (C-59/85 Reed).


