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Komisja Petycji

18.12.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0414/2012, którą złożyła Stefanie Mack (Niemcy), w sprawie 
niewłaściwego administrowania przez Komisję

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję ma dzieci z urzędnikiem Komisji, wychowuje je jednak sama. 
Otrzymywały one przez kilka lat dodatek szkolny na podstawie świadectw szkolnych, które 
w imieniu matki przedstawiał ojciec. Następnie Komisja (PMO) uznała, że świadczenia te 
wypłacane były błędnie i zażądała zwrotu znaczącej kwoty. Składająca petycje sądzi, że 
Komisja nie zachowała należytej staranności i powinna jej pozwolić zatrzymać połowę 
środków. Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich zbadał sprawę i stwierdził, że odmowa ze 
strony Komisji na wniosek składającej petycję, by mogła zachować połowę środków, stanowi 
przypadek niewłaściwego administrowania przez Komisję. Jednak wnioski rzecznika nie są
wiążące prawnie, zaś Komisja nie chce się do nich zastosować. Składająca petycję zwraca się 
do Parlamentu Europejskiego o podjęcie działań.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 18 lipca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 18 grudnia 2012 r.

Petycja dotyczy decyzji Komisji Europejskiej o niewyrażeniu zgody umorzenie części 
nienależnie wypłaconych kwot autorce petycji, co zaproponował Europejski Rzecznik Praw 
Obywatelskich. Ten ostatni uznał decyzję Komisji Europejskiej za przypadek niewłaściwego 
zarządzania.
Autorka petycji jest byłą żoną pracownika Wspólnego Centrum Badawczego. W związku z 
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tym uprawniona była do otrzymywania bezpośrednich wypłat dodatków rodzinnych 
przyznawanych na mocy Regulaminu pracowniczego urzędników Unii Europejskiej na dwóch 
synów. W skład dodatków rodzinnych wchodzi dodatek na gospodarstwo domowe 
(wypłacany na dane gospodarstwo domowe), dodatek na dziecko pozostające na utrzymaniu 
(kwota ryczałtowa na dziecko) oraz dodatek szkolny (również kwota ryczałtowa na dziecko 
dla dzieci uczęszczających na uczelnie wyższe).
Bezpośrednia wypłata dodatków rodzinnych byłym małżonkom to instrument, który 
wprowadzono w celu umożliwienia nieprzerwanej i bieżącej wypłaty dodatków rodzinnych 
rodzicowi, który wychowuje dzieci. Bezpośrednie wypłaty na rzecz byłych małżonków to z 
definicji płatności wykonywane na rzecz osób, które nie znają przepisów regulaminu 
pracowniczego. Osoby te otrzymują standardowe pismo zawierające podstawowe informacje 
na temat dodatków rodzinnych, do których są uprawnione poprzez byłego małżonka. Osoby 
te są też wyraźnie proszone o informowanie administracji o wszelkich zmianach sytuacji 
dzieci, które mogłyby mieć wpływ na dodatki wypłacane na ich rzecz.
W 2005 r. Urząd Administrowania i Wypłacania Należności Indywidualnych Komisji 
Europejskiej (zwany dalej PMO) przejął administrację należności indywidualnych od 
Wspólnego Centrum Badawczego. Kontrolując dokumentację dzieci autorki petycji stwierdził 
on brak dokumentów potwierdzających zapis obojga dzieci do szkoły na rok szkolny 2002-
2003. Brakowało również informacji na temat wynagrodzenia wypłacanego jednemu z dzieci 
podczas odbywanej przez nie praktyki.
Autorka petycji zwraca uwagę, że nie ma dostępu do przepisów unijnych dotyczących 
dodatków rodzinnych i nie była świadoma szczegółowych wymogów, jakie obowiązują w tej 
materii. Jest to prawda. Jednak Komisja jest zdania, że w tym konkretnym przypadku 
argument ten nie zmienia sytuacji.
W większości systemów prawnych wypłata dodatków rodzinnych na dzieci powyżej 18 roku 
życia uzależniona jest od kontynuowania przez nie nauki szkolnej. Dlatego też oczywiste jest, 
że należy przedstawić dowód zapisu do szkoły jako uzasadnienie dalszej wypłaty dodatku 
szkolnego. Dokumentów potwierdzających zapis do szkoły dzieci autorki petycji nie 
przedstawiono. Składająca petycję przedstawiła kopię dokumentu rejestracyjnego dopiero w 
2006 r. po obszernej korespondencji z Komisją i na jej liczne wnioski.
Większość systemów prawnych nakłada również ograniczenia na dochody, jakie mogą 
uzyskiwać uczniowie. Fakt, że dziecko zaczyna uzyskiwać dochód można uznać za znaczącą 
zmianę sytuacji dziecka, o której należy poinformować administrację, a przynajmniej 
sprawdzić, czy fakt ten może mieć wpływ na uprawnienie do otrzymywania dodatków 
rodzinnych. Żadnych tego rodzaju informacji jednak nie przekazano. Niestety poziom 
dochodów jednego z dzieci składającej petycję w trakcie odbywania praktyki przewyższał 
próg uprawniający do otrzymania dodatku rodzinnego, dlatego też utraciła ona uprawnienie 
zarówno do dodatku na dziecko pozostające na utrzymaniu jak i dodatek szkolny.

Autorka petycji utrzymuje, że dokumenty te przedstawiono na czas oraz że administracja nie 
podjęła odpowiednich działań, co doprowadziło do ściągnięcia z mocą wsteczną znacznej 
kwoty. Komisja może jedynie potwierdzić, że w chwili weryfikacji dokumentacji autorki 
petycji przez PMO brakowało dokumentów dotyczących roku szkolnego 2002-2003 oraz że 
autorka petycji (ponownie) przekazała te dokumenty po uruchomieniu procedury 
odzyskiwania nienależnych kwot.
Choć od 2005 r. PMO wielokrotnie kontaktowało się ze składającą petycję, ta ostatnia nie 
poinformowała PMO o ukończeniu studiów przez syna na początku 2006 r. PMO zostało 
poinformowane o tym fakcie dopiero we wrześniu przez ojca dzieci. Niestety w związku z 
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tym dług autorki petycji jeszcze się powiększył.
Komisja pragnie podkreślić, że chodzi tu o pieniądze podatników. Dodatek rodzinny 
wypłacany na mocy regulaminu pracowniczego to ważna pomoc w utrzymaniu i wychowaniu 
dzieci pracowników instytucji UE. Oczywistym jest to, że rygorystycznie przestrzega się 
warunków wypłaty tych dodatków. Warunkami, których nie spełniono w przypadku autorki 
petycji były: 1) kontynuacja nauki szkolnej przez dzieci po ukończeniu 18 roku życia (brak 
dokumentów rejestracyjnych lub informacji o ukończeniu studiów) oraz 2) uzyskiwanie przez 
dziecko dochodu przekraczającego pewien pułap (brak informacji na temat rozpoczęcia przez 
dziecko płatnej praktyki).
Administracje UE zobowiązane są art. 85 regulaminu pracowniczego oraz zasadami 
określonymi w rozporządzeniu finansowym odzyskać nienależnie wypłacone kwoty. Również 
ściśle przestrzega się warunków zwolnień ze spłaty długów. Komisja była zdania, że warunki 
zwolnienia ze spłaty długu na mocy art. 85 regulaminu pracowniczego nie zostały w 
przypadku autorki petycji spełnione, jako że mogła ona wiedzieć, że dziecko kończące 
edukację (lub dziecko, w przypadku którego nie przedstawiono dowodu uczęszczania do 
szkoły) lub dziecko, które rozpoczyna uzyskiwać dochody nie może być uprawnione do 
otrzymywania dodatku rodzinnego, niezależnie od tego jaka administracja wypłaca tego 
rodzaju świadczenie.
Komisja była zdania, że nie mogła przyjąć wniosku o polubowne rozpatrzenie sprawy 
złożonego przez Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich w postaci zwrotu autorce 
petycji połowy odzyskanej od niej kwoty za okres 2002-2005. Komisja rozumie stanowisko 
Rzecznika i ubolewa nad trudnościami, z jakimi borykała się autorka petycji, jednak przyjęcie 
propozycji Rzecznika oznaczałoby w rzeczywistości wykonanie na rzecz autorki petycji 
płatności, co do której nie istnieje żadna podstawa prawna. Chociaż z punktu widzenia 
budżetu Komisji kwota, o którą tu chodzi jest minimalna, zaś z punktu widzenia autorki 
petycji, znaczna, Komisja jest zdania, że wykonanie takiej dobrowolnej płatności byłoby 
niesprawiedliwe w stosunku do innych przypadków, w których obowiązujące zasady 
zastosowano w ten sam sposób, jak w przypadku autorki petycji.

Podsumowanie

Komisja ubolewa nad trudną sytuacją autorki petycji, jednak utrzymuje nadal, że jej sprawa 
została rozpatrzona prawidłowo. Sprawa składającej petycje została rozpatrzona w ten sam 
sposób, jak inne, podobne sprawy.


