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Komisja Petycji

18.12.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0430/2012, którą złożył Heikki Auvinen (Finlandia) w sprawie 
zwolnienia go przez Komisję Europejską ze stanowiska lidera zespołu 
odpowiedzialnego za realizację projektu edukacyjnego UE w 
Turkmenistanie

1. Streszczenie petycji

Składający petycję zgłasza skargę w związku ze zwolnieniem go przez Komisję Europejską 
ze stanowiska lidera zespołu odpowiedzialnego za realizację dotowanego przez UE projektu 
edukacyjnego w Turkmenistanie. Twierdzi on, że został zwolniony niesłusznie. Zwolnienie 
składającego petycję nie jest jednak jedynym powodem złożenia przedmiotowej petycji. 
W obszernym dokumencie, który składający petycję dołączył do petycji, kwestionuje on 
również metody pracy stosowane przez Komisję podczas realizacji polityki UE w sektorze, 
w którym pracował, sposób wykorzystania unijnych funduszy rozwojowych, wizerunek UE 
oraz traktowanie urzędników UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 19 lipca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 18 grudnia 2012 r.

Składający petycję informuje, że został zwolniony przez IBF International, wykonawcę 
pracującego dla Komisji Europejskiej, ze stanowiska lidera zespołu w ramach zamówienia 
2009/225-522 „Wsparcie na rzecz modernizacji systemu edukacyjnego” w Turkmenistanie.
W wyniku przeprowadzonej procedury ograniczonego przetargu międzynarodowego Komisja 
Europejska, jako instytucja zamawiająca, udzieliła w dniu 20 grudnia 2009 r. zamówienia na 
usługi firmie IBF (wykonawcy), zgodnie z zasadami bezpośredniego zarządzania 
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scentralizowanego. Składający petycję uważa, że został zwolniony niesłusznie oraz w oparciu 
o nieobiektywne i niemierzalne przesłanki. Kwestionuje on ponadto metody pracy i 
podstawowe wartości UE, jakie Komisja uwzględnia przy realizowaniu polityki UE w 
sektorze edukacji oraz ogólnie w ramach unijnej pomocy rozwojowej w Azji Środkowej. Do 
przedmiotowej petycji załączono 78-stronicowy załącznik, który obejmuje dokumentację na 
poparcie argumentów składającego petycję.
Składający petycję załącza ponadto kolejne obszerne dokumenty dotyczące dwóch całkowicie 
różnych przypadków i potwierdzające rzekomo nieuczciwe traktowanie ze strony innych 
wykonawców oraz Komisji, jak również braki przy realizacji pomocy UE. W petycji nie 
odnosi się on jednak bezpośrednio do tych dwóch spraw.
Przedmiotowa petycja dotyczy głównie zamówienia 2009/225-522 „Wsparcie na rzecz 
modernizacji systemu edukacyjnego” w Turkmenistanie. A zatem oprócz ogólnych 
stwierdzeń na temat sposobu udzielania przez UE pomocy w Azji Środkowej uwagi Komisji 
odnoszą się do konkretnych zagadnień poruszonych w związku z rzeczonym zamówieniem. 
Informacje dodatkowe w tych załącznikach dotyczą głównie różnych projektów i relacji 
między ekspertem i wykonawcą, a tego Komisja nie może komentować. 

Rozdział 4 – Sprawozdanie dotyczące monitoringu zorientowanego na wyniki
W art. 255 Traktatu WE stwierdza się, że „każda instytucja wskazana powyżej”, tj. również 
Komisja, „opracowuje w swoim regulaminie wewnętrznym przepisy szczególne dotyczące 
dostępu do jej dokumentów”. W podręczniku dotyczącym ROM (monitoringu 
zorientowanego na wyniki) z lipca 2009 r.1, w rozdziale 2.7 „Rozpowszechnianie”, zaleca się 
przekazywanie sprawozdania ROM wszystkim zainteresowanym podmiotom (co zostało 
potwierdzone w wersji tego podręcznika z 2012 r.). Wyraźnie jednak stwierdza się, że 
rozpowszechnianie wyników monitoringu (głównie sprawozdania dotyczącego monitoringu) 
poza Komisją leży w gestii danej delegatury bądź osoby odpowiedzialnej w centrali2. Zgodnie 
z zasadami obowiązującymi dla przedmiotowego zamówienia ustalenia kluczowe, tj. 
zasadnicze wyniki określone w sprawozdaniu dotyczącym monitoringu zorientowanego na 
wyniki, nie zaś całe sprawozdanie opisowe, przekazano wykonawcy w nakazie 
administracyjnym nr 12 z dnia 14 grudnia 2010 r., wskazując środki naprawcze i działania, 
jakie należy podjąć (zob. poniżej). Jest to zwykła procedura, szczególnie w przypadkach, w 
których Komisja, na podstawie sprawozdania ROM, uznaje za istotne zwrócenie uwagi 
wykonawcy na kwestie zasadnicze, jakie należy podjąć w celu zwiększenia efektywności 
projektu. 
Składający petycję, jako osoba indywidualna, mógł wnioskować o udzielenie dostępu do 
sprawozdania ROM na podstawie rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego 
dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji. W takim przypadku 
Komisja dokonałaby oceny wniosku na podstawie kryteriów określonych w przedmiotowym 
rozporządzeniu. 

Rozdział 5 – Komunikowanie się
W zakresie zadań dla tego projektu jasno określono cele oraz wyniki działań podejmowanych 
w ramach projektu, jakich uzyskania oczekuje się od wykonawcy i jego ekspertów. Do czasu 
zwolnienia lidera zespołu następowała stała i otwarta wymiana wiadomości e-mail, 
dochodziło też do spotkań, w trakcie których omawiano cele i wyniki działań podejmowanych 

                                               
1http://ec.europa.eu/europeaid/how/ensure-aid-effectiveness/documents/rom_handbook2009_en.pdf.
2 tj. właściwego subdelegowanego urzędnika zatwierdzającego.
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w ramach projektu, kwestie związane z zarządzaniem projektem oraz z efektywnością. 
Szczególnie w listopadzie i w grudniu 2010 r. Komisja odbyła kilka spotkań z liderem 
zespołu wykonawcy oraz z samym zespołem, tak aby dojść do porozumienia w kwestii 
podejścia, jakie należy przyjąć, aby zwiększyć efektywność projektu. Zob. informacje na 
temat efektywności poniżej.

Rozdział 6, rozdział 7 i rozdział 10 – Zwolnienie ze stanowiska lidera zespołu
Komisja nie ma żadnych stosunków umownych z liderem zespołu ani z którymkolwiek z 
ekspertów, a jedynie z wykonawcą i dlatego nie może formułować uwag na temat 
dwustronnej umowy o pracę regulującej stosunki umowne między ekspertami a ich 
pracodawcą (wykonawca). Komisja przyznaje jednak, że umowa została rozwiązana przez 
IBF International. Podmiot ten odniósł się do przewidzianych w rzeczonej umowie 
postanowień w sprawie jej rozwiązania, a podane uzasadnienie dotyczyło efektywności. Jak 
rozumie Komisja, stosunki między wykonawcą a liderem zespołu pogorszyły się do tego 
stopnia, że wykonawca powiadomił lidera zespołu o zwolnieniu go w związku z brakiem 
zaufania co do uzyskania oczekiwanych wyników w odpowiedni sposób.
Zwolnienie w żadnym razie nie było „niezgodne z procedurami UE” lub „nieuzasadnione”. 
Przy wymianie ekspertów kluczowych w ramach zamówienia na usługi zastosowano 
zwyczajową w takich przypadkach procedurę, zgodnie z zasadami bezpośredniego 
zarządzania scentralizowanego. Procedura ta obejmuje: korespondencję z wykonawcą na 
temat wyników działań w ramach projektu, wymaganej efektywności zgodnie z planem pracy, 
wniosków dotyczących ulepszeń, modyfikacji itd., a następnie formalny wniosek wykonawcy 
do Komisji o wydanie zgody na zmianę lidera zespołu. Zostało to formalnie zapisane w 
załączniku do zamówienia, jak stanowi art. 17 ogólnych warunków umownych w sprawie 
wymiany ekspertów, a w szczególności akapit drugi tego artykułu, w którym przewiduje się 
taką wymianę, jeżeli uznaje się że członek personelu pracuje nieefektywnie lub nie wykonuje 
swoich obowiązków wynikających z umowy.
Następujące przykłady stanowią ilustrację faktów, które doprowadziły do podjęcia decyzji o 
zmianie:

 Konieczne było wydłużenie fazy wstępnej, ponieważ problemy te stały się oczywiste 
już w momencie rozpoczęcia realizacji. Dopiero po bardzo długim iteratywnym 
procesie wprowadzania zasadniczych zmian (zainicjowanym pismem Komisji z dnia 
10 lipca 2010 r. w sprawie informacji zwrotnej na temat projektu sprawozdania z fazy 
wstępnej skierowanym do wykonawcy IBF) oraz bezpośrednim i ciągłym udziale 
Komisji w monitoringu wraz z beneficjentem (państwem trzecim) realizacji 
zamówienia, sprawozdanie z fazy wstępnej zostało ostatecznie zatwierdzone we 
wrześniu 2010 r. Pierwsze sprawozdanie okresowe zostało sporządzone dopiero w 
lutym 2011 r., czyli 13 miesięcy od daty rozpoczęcia realizacji projektu. Niektóre 
działania kluczowe, za które odpowiedzialność ponosił lider zespołu, realizowano 
całkowicie niezgodnie z harmonogramem. Nie dały one żadnych rezultatów w 
momencie, kiedy opracowywano pierwsze sprawozdanie okresowe. 

 W celu rozwiązania tych problemów napotkanych w pierwszej fazie realizacji 
Komisja, jako instytucja zamawiająca, wydała w sierpniu 2010 r. nakaz 
administracyjny nr 5, który zawierał instrukcje dla wykonawcy dotyczące sposobu 
usprawnienia procesu zarządzania projektem i zapewnienia uzyskania wyników. 
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 W sprawozdaniu dotyczącym monitoringu zorientowanego na wyniki, który stanowił 
podsumowanie misji ROM z listopada 2010 r., wyraźnie potwierdzono przedstawione 
wyżej fakty. W nakazie administracyjnym nr 12 z grudnia 2012 r. Komisja przekazała 
wykonawcy kluczowe ustalenia zawarte w sprawozdaniu ROM i zwróciła się do niego 
z wnioskiem o podjęcie pilnych działań w celu poczynienia postępu i uzyskania 
wyników. 

 Na brak efektywności i postępu w odniesieniu do kluczowych wyników działań w 
ramach przedmiotowego projektu zwrócił też uwagę beneficjent (Bayram Byashimov, 
dyrektor Narodowego Instytutu Edukacji) na posiedzeniu komitetu sterującego w 
listopadzie 2011 r.

Należy zauważyć, że w ostatecznym sprawozdaniu ROM sporządzonym na zakończenie 
okresu realizacji potwierdzono bardzo pozytywne wyniki uzyskane w ramach projektu, 
przyznając mu cztery oceny „B”.
W tym przypadku nie można brać pod uwagę ani efektywności składającego petycję jako 
eksperta przy realizacji innych zamówień, ani uprzednio zdobytego przez niego 
wszechstronnego doświadczenia zawodowego, o jakim wspomina, ani oceny jego CV w 
ramach innych procedur przetargowych. Kwestii efektywności nie należy też mylić z 
wymogami regulacyjnymi i umownymi. O wymogach tych wykonawcy muszą informować 
ekspertów zatrudnianych przez nich do wykonywania, w czasie ustalonym w odnośnych 
zaproszeniach do składania wniosków, działań UE, których dotyczył wygrany przez nich 
przetarg. Nie mogą oni zmieniać zespołu ekspertów bez zgody instytucji zamawiającej i/lub 
Komisji. 
Jeżeli chodzi o uwagi eksperta dotyczące jego szans na znalezienie pracy po zwolnieniu, 
Komisja odnotowuje, że kandydatury ekspertów zgłaszane są przez przedsiębiorstwa 
uczestniczące w procedurach przetargowych. Zamówienia udzielane są na podstawie 
obiektywnych kryteriów określonych w dokumentacji przetargowej i wyłącznie w oparciu o 
materiał przedstawiony przez oferentów w ich ofertach. Komisja nie prowadzi centralnego 
rejestru w zakresie efektywności ekspertów, zaś informacje na temat skuteczności danego 
eksperta w ramach projektu nigdy nie są rozpowszechniane.

Rozdział 8 i rozdział 9 – Korespondencja i działalność ekspercka po rozwiązaniu umowy
Po tym, jak ustały stosunki umowne między wykonawcą a ekspertem, nie było, w opinii 
Komisji, powodów, by dalej kontaktować się z tym ekspertem w kwestiach merytorycznych 
dotyczących projektu. 

Rozdział 11 i rozdział 12
W odniesieniu do stosunków umownych między ekspertem a wykonawcą oraz decyzji o 
zmianie tego eksperta zgodnie z wnioskiem wykonawcy – patrz uwagi powyżej.
Jeżeli chodzi o uwagi składającego petycję na temat pomocy rozwojowej UE w 
przedmiotowym sektorze i ogólnie w Azji Środkowej, należy zauważyć, że programowanie 
pomocy UE w Azji Środkowej jest wynikiem szeroko zakrojonego i opartego na 
uczestnictwie cyklu programowania i realizacji zgodnego z unijnymi przepisami politycznymi 
i proceduralnymi. A zatem kwestionowany program edukacyjny w Turkmenistanie został 
opracowany w jednym z kluczowych sektorów wspólnie określonych przez UE i beneficjenta 
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(państwo trzecie). Jest on zapisany w strategii nowego partnerstwa z Azją Środkową 20071

przyjętej na najwyższym szczeblu politycznym i określonej w krajowym programie 
orientacyjnym dla Turkmenistanu na lata 2011–2013, który stanowi część programu 
orientacyjnego w ramach instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju dla Azji 
Środkowej (2011–2013)2. Założenia z nim związane przekładają się później na kartę działań 
w ramach programu, która przyjmuje formę decyzji Komisji, oraz odnośną umowę finansową, 
sporządzaną w porozumieniu z beneficjentem (państwem trzecim) i przez niego zatwierdzaną. 

Wniosek
W odniesieniu do stosunków umownych między składającym petycję a IBF International 
Consulting, a także ze względu na brak związków prawnych między składającym petycję a 
Komisją Komisja Europejska wzywa eksperta, by poruszył swój problem bezpośrednio z 
wykonawcą.
Jeżeli chodzi o uwagi składającego petycję na temat relacji między ekspertem a Komisją, 
Komisja odsyła do swoich uwag sformułowanych w odniesieniu do rozdziałów 4, 5, 6, 7, 8, 9 
i 10.
Jeżeli chodzi o uwagi składającego petycję na temat metod realizacji pomocy UE, Komisja 
odsyła do swoich uwag sformułowanych w odniesieniu do rozdziałów 11 i 12.

                                               
1 http://eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_strategy_eu_centralasia_en.pdf.
2 http://www.eeas.europa.eu/central_asia/docs/2010_ca_mtr_en.pdf.


