
CM\931948PL.doc PE508.097v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

27.3.2013
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Przedmiot: Petycja 529/2012, którą złożył C.G. (Rumunia) w sprawie programu 
szkoleniowego dla osób niepełnosprawnych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, który jest osobą niewidomą, chciał się wpisać na listę uczestników 
programu organizowanego przez przedsiębiorców działających w sektorze medycyny 
integracyjnej (PMI) we współpracy z instytutem kształcenia policealnego „Phoenix” 
w Bukareszcie, w Rumunii. Początkowo otrzymał informację, że o udział w programie mogą 
ubiegać się wszystkie osoby, które ukończyły siedem lat kształcenia. Następnie ze 
składającym petycję skontaktował się koordynator projektu, aby poinformować go, że nie 
może on wziąć udziału w kursie informatycznym, ponieważ warunkiem jest ukończenie przez 
uczestników 10 lat kształcenia. Ponadto ośrodek nie jest dostosowany do potrzeb osób 
niewidomych. Składający petycję pyta, czy zgodnie z przepisami Unii Europejskiej osoby 
niepełnosprawne muszą posiadać określony poziom wykształcenia, aby uczestniczyć 
w rzeczonym projekcie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 września 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 27 marca 2013 r.

Zarządzanie wdrażaniem funduszy strukturalnych jest kompetencją dzieloną miedzy 
państwami członkowskimi a Komisją. Państwa członkowskie odpowiadają za zarządzanie 
programami operacyjnymi i kontrolę nad nimi, natomiast Komisja zajmuje się wyłącznie 
monitorowaniem ich realizacji. W przypadku pytań dotyczących projektów realizowanych ze 



PE508.097v01-00 2/2 CM\931948PL.doc

PL

środków EFS obywatele i beneficjenci powinni zatem kontaktować się z właściwymi 
władzami rumuńskimi. 
W tym przypadku za kontrolowanie projektu realizowanego przez stowarzyszenie 
przedsiębiorców działających w sektorze medycyny integracyjnej (PMI) odpowiedzialna jest 
instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Zasobów Ludzkich.
Służby Komisji skontaktowały się z instytucją zarządzającą odpowiedzialną za zarządzanie 
Programem Rozwoju Zasobów Ludzkich w Rumunii i kontrolę nad nim (AM POSDRU) 
i zwróciły się o wyjaśnienie kwestii podniesionych przez składającego petycję w odniesieniu 
do projektu realizowanego przez stowarzyszenie PMI.
Kryteria kwalifikowalności dla uczestników programu organizowanego przez stowarzyszenie 
PMI nie są ustalane przez instytucje europejskie. Kryteria wyznacza się zgodnie 
z postanowieniami umowy o finansowaniu oraz z ustawodawstwem rumuńskim. Według 
informacji otrzymanych od instytucji zarządzającej wyboru uczestników programu dokonano 
na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”. Jeśli chodzi o wymagany minimalny poziom 
wykształcenia, na listę uczestników zapisywane były osoby, które wypełniły obowiązek 
szkolny. 
Natomiast według instytucji zarządzającej koszty transportu ponoszone przez uczestników 
programu nie były zwracane z projektu, ponieważ w ramach projektu finansowano jedynie 
posiłki i koszty zakwaterowania.
Jeśli zaś chodzi o dostępność dla osób niewidomych i niepełnosprawnych ośrodka Cosim, 
zlokalizowanego przy ul. Dobrogeanu Gherea nr 155/1 w Bukareszcie, instytucja 
zarządzająca poinformowała służby Komisji, że projekt, do którego odnosi się składający 
petycję, jest realizowany pod adresem: Dobrogeanu Gherea nr 150/8, Bukareszt. W dniu 
18 lutego 2013 r. odbyła się w tym lokalu wizyta kontrolna. Podczas wizyty przedstawiciele 
organu pośredniczącego dla regionu północno-wschodniego sprawdzili warunki dostępności 
ośrodka szkoleniowego. Z przekazanego Komisji sprawozdania z tej wizyty wynika, że 
potwierdzono domniemane nieprawidłowości dotyczące braku dostępu do lokalu dla osób 
niewidomych i niepełnosprawnych. W związku z tym służby Komisji zwróciły się do 
instytucji zarządzającej o podjęcie odpowiednich działań w celu zapewnienia zgodności 
działań wspieranych z EFS z prawem krajowym i unijnym.


