Odpowiedź na interpelację J. Zemke ws. dyskryminujących studiów w toruńskiej uczelni

17.07.2018 W marcu br. poseł Janusz Zemke skierował zapytanie poselskie do Komisji
Europejskiej o spełnienie jako warunku koniecznego – przedłożenia zaświadczenia proboszcza, by podjąć studia w Wyższej
Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej. Odpowiedziała komisarz
Marianne Thyssen w imieniu Komisji Europejskiej.
Oto treść interpelacji posła Janusza Zemke:
“Zwrócił się do mnie z prośbą o interwencję w Komisji Europejskiej mieszkaniec z mojego okręgu wyborczego, który uważa że
jest dyskryminowany ze względu na przekonania. Zgłosił się na studia w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w
Toruniu – w ramach projektu „Informatyka medialna twoją szansą na sukces!” (POWR.03.01.00-00-N192/16). Studia te są
współfinansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 EFS.
Niestety, zainteresowany nie został przyjęty do tej popularnej w Polsce uczelni, gdyż zażądano od niego zaświadczenia od
miejscowego proboszcza potwierdzającego zaangażowanie religijne kandydata na studia. Jako osoba niewierząca, nie mógł on
z oczywistych względów uzyskać takiego zaświadczenia.
Proszę w związku z tym o informację, czy warunkiem przesądzającym przyjęcie na studia, współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej – może być dokument potwierdzający przekonania religijne kandydata.”
Na interpelację posła Janusza Zemke odpowiedziała 13 czerwca 2018 r. komisarz Marianne Thyssen w imieniu Komisji
Europejskiej.
Oto tekst odpowiedzi:
"Komisja dziękuje Szanownemu Panu Posłowi za informację o przypadku wyborcy, któremu odmówiono prawa do udziału w
programie „Informatyka medialna twoją szansą na sukces!” w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu,
współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny (EFS), program operacyjny „Wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020”
(POWR.03.01.00-00-N192/16) z powodu nieprzedłożenia zaświadczenia od proboszcza.
Komisja skontaktowała się z instytucją zarządzającą (IZ) programu operacyjnego „Wiedza, edukacja, rozwój 2014-2020” i
dowiedziała się, że instytucja zarządzająca nie otrzymała bezpośredniej skargi od obywatela, któremu odmówiono udziału w
programie.
W związku z tym, że EFS jest realizowany w trybie zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi, Komisja proponuje, aby
wyborca zgłosił swój przypadek do Departamentu EFS w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju, czyli do instytucji zarządzającej.
Komisja przypomina, że zgodnie z art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 dotyczącym promowania równości mężczyzn i
kobiet oraz niedyskryminacji, państwa członkowskie oraz Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkim
formom dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek
lub orientację seksualną podczas przygotowania i wdrażania programów.
Komisja ocenia obecnie przestrzeganie art. 7 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013 w tym przypadku i zwróciła się do instytucji
zarządzającej o przeprowadzenie kontroli procesów rekrutacji w ramach projektu.".
nim, 17 lipca 2018 r.
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