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1. Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE

a. Wprowadzenie

Możliwość świadczenia usług lub podjęcia zatrudnienia w innym państwie członkowskim jest 

konkretnym przykładem tego, w jaki sposób obywatel może czerpać korzyści z jednolitego 

rynku. W dyrektywie 2005/36/WE z dnia 7 września 2005 r. określono zasady mające na celu 

ułatwianie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych w państwach członkowskich. 

W dyrektywie tej dokonano konsolidacji 15 wcześniej przyjętych dyrektyw i wprowadzono 

mniej rygorystyczny i bardziej elastyczny system w zakresie czasowego świadczenia usług. 

Każde państwo członkowskie może jednak prawnie uwarunkować dostęp do danego zawodu 

posiadaniem szczególnych kwalifikacji zawodowych. W przeszłości konieczność posiadania 

kwalifikacji zdobytych w danym państwie mogła wykluczać obywatela z jednolitego rynku, 

co zbliżone było do dyskryminacji ze względu na przynależność państwową.

b. Modernizacja dorobku prawnego w dziedzinie kwalifikacji zawodowych

Niniejszy dokument roboczy stanowi przegląd głównych elementów dyrektywy w sprawie 

uznawania kwalifikacji zawodowych oraz zawiera ogólne stanowisko sprawozdawczyni na 

temat priorytetów w zakresie przeglądu tej dyrektywy. Modernizacja dyrektywy w sprawie 

uznawania kwalifikacji zawodowych, zgodnie z propozycją zawartą w Akcie o jednolitym 

rynku1, będzie miała zasadnicze znaczenie dla bardziej skutecznego równoważenia popytu 

i podaży na rynku pracy, dalszego zwiększania elastyczności tego rynku, spełnienia 

oczekiwań obywateli i wspierania mobilności wewnątrz UE.

2. Główne elementy dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

a. Swoboda świadczenia usług

Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych obejmuje konkretne przepisy 

                                               
1 COM(2010) 608 wersja ostateczna.
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dotyczące działalności w zakresie świadczenia usług o charakterze tymczasowym oraz 

podjęcia stałej działalności gospodarczej. Każdy obywatel UE, który legalnie prowadzi 

działalność w którymś z państw członkowskich, może świadczyć usługi w innym państwie 

członkowskim bez konieczności ubiegania się o uznanie swoich kwalifikacji. U podstaw tego 

podejścia leży założenie, że wykwalifikowany pracownik, który zgodnie z prawem wykonuje 

swój zawód w jednym państwie członkowskim, uważany jest za wystarczająco 

wykwalifikowanego, aby tymczasowo wykonywać ten zawód w każdym innym państwie 

członkowskim. Jeśli jednak dany zawód nie jest regulowany przepisami w państwie 

członkowskim, którego usługodawca ubiegający się o pozwolenie jest obywatelem, musi on 

przedstawić dokumenty potwierdzające dwuletnie doświadczenie zawodowe. W przypadku 

wykwalifikowanych pracowników działających w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa 

publicznego przyjmujące państwo członkowskie może przeprowadzić wstępną weryfikację 

kwalifikacji usługodawcy.

b. Podejmowanie działalności gospodarczej

i. Ogólny system uznawania kwalifikacji

System ten ma zastosowanie do zawodów, dla których nie istnieją szczególne zasady 

uznawania. System ogólny oparty jest na zasadzie wzajemnego uznawania, a jego celem jest 

dopilnowanie, aby wykwalifikowani pracownicy nie mogli być dłużej zmuszani do 

odbywania pełnego cyklu kształcenia w przyjmującym państwie członkowskim. 

W niektórych przypadkach przyjmujące państwo członkowskie może zastosować środki 

wyrównawcze, które mogą obejmować test umiejętności lub staż adaptacyjny trwający 

maksymalnie trzy lata. 

ii. Uznawanie na podstawie doświadczenia zawodowego

Działalność w branży przemysłowej, rzemieślniczej i handlowej, zgodnie z wykazem 

zawartym w załączniku IV do dyrektywy, może być przedmiotem automatycznego uznania 

kwalifikacji uzależnionego od posiadanego przez usługodawcę doświadczenia zawodowego. 

iii. Uznawanie na podstawie koordynacji minimalnych wymogów 

w zakresie kształcenia
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W przypadku lekarzy, personelu pielęgniarskiego odpowiedzialnego za opiekę ogólną, 

stomatologów, weterynarzy, położnych, farmaceutów i architektów (zawody sektorowe) 

obowiązuje automatyczne uznawanie kwalifikacji na podstawie koordynacji minimalnych 

wymogów w zakresie kształcenia określonych na szczeblu wspólnotowym. 

3. Priorytety w zakresie modernizacji dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji 

zawodowych

a. Właściwe wdrażanie 

Mimo iż przedmiotowa dyrektywa stanowiła w znacznej mierze konsolidację wcześniejszych 

tekstów, jej całkowitej transpozycji dokonano dopiero po trzech latach od pierwotnie 

ustalonego terminu, którym był październik 2007 r. Ponadto stosowanie dyrektywy przez 

blisko tysiąc organów oraz istnienie ponad 4600 zawodów regulowanych sprawia, że proces 

wdrażania tej dyrektywy jest wyjątkowo żmudny. W dalszym ciągu istnieje wiele wątpliwości 

dotyczących egzekwowania tej dyrektywy – blisko 20% spraw rozpatrywanych przez 

SOLVIT odnosi się do kwestii uznawania kwalifikacji. Trwające konsultacje 

z zainteresowanymi stronami i państwami członkowskimi mają zasadnicze znaczenie dla 

zapobiegania przekraczaniu kolejnych terminów transpozycji. 

b. Uproszczenie

Z wyników konsultacji społecznej wyłania się wyraźny apel o uproszczenie procedur w celu 

zmniejszenia obciążeń administracyjnych dla obywateli przy jednoczesnym poszanowaniu 

obowiązku ochrony zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. Wykwalifikowani pracownicy 

borykają się ze zbyt rygorystycznymi środkami wyrównawczymi, uciążliwymi wymogami 

w zakresie dokumentacji i tłumaczeń, a także trudnościami przy potwierdzaniu doświadczenia 

zawodowego, co w rezultacie może powodować niepotrzebną zwłokę. W odniesieniu do 

mobilności tymczasowej za szczególnie uciążliwą uznana została procedura składania 

oświadczenia. Główną nowością wprowadzoną na mocy dyrektywy w sprawie uznawania 

kwalifikacji zawodowych był mniej rygorystyczny i bardziej elastyczny system dotyczący 

mobilności tymczasowej. W związku z faktem, że większość państw członkowskich korzysta 

z procedury składania uprzedniego oświadczenia, mniej rygorystyczny system nie miał jednak 

szansy spełnić swojej roli. Należy określić, czy centralny portal internetowy może pomóc 
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w rozwiązaniu obecnych problemów i zapewnić ściślejszą współpracę i dialog pomiędzy 

właściwymi organami. Należy wreszcie wziąć także pod uwagę możliwość zwrócenia się do 

państw członkowskich o dokonanie oceny ich możliwości w zakresie bardziej 

proporcjonalnego regulowania niektórych zawodów lub nawet ograniczenia liczby zawodów 

regulowanych w niektórych dziedzinach z wyłączeniem sektora służby zdrowia. 

c. Aktualizacja obowiązujących przepisów 

Przegląd dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, będącej konsolidacją 

15 wcześniejszych tekstów, z których część przyjęto jeszcze w 1977 r., będzie okazją do 

dokonania oceny w zakresie konieczności aktualizacji przepisów dotyczących środków 

wyrównawczych, wymaganego doświadczenia zawodowego czy minimalnych wymogów 

w zakresie kształcenia specjalistów, np. personelu pielęgniarskiego, oraz oceny konieczności 

uwzględnienia takich elementów jak ustawiczne doskonalenie umiejętności zawodowych. 

d. Uwzględnienie ostatnich zmian

W orzecznictwie2Trybunału Sprawiedliwości ustalona została zasada częściowego dostępu do 

zawodu. Przy założeniu, że z punktu widzenia interesu publicznego nie istnieje żaden 

uzasadniony powód, aby częściowego dostępu do zawodu zakazać, wykwalifikowany 

pracownik musi taki dostęp uzyskać, jeśli różnice pomiędzy dziedzinami działalności danego 

zawodu są tak poważne, że nie mogą zostać wyrównane poprzez zastosowanie dodatkowych 

środków. W ramach konsultacji publicznej stwierdzono jednak istnienie poważnych 

zastrzeżeń w odniesieniu do częściowego dostępu do zawodów z sektora służby zdrowia. 

e. Podniesienie poziomu zdrowia i bezpieczeństwa publicznego

Konieczne jest określanie przypadków dotyczących poważnych wykroczeń zawodowych 

i w takich sytuacjach bardziej aktywna wymiana informacji pomiędzy właściwymi organami 

powinna być obowiązkowa. Zwłaszcza w odniesieniu do zawodów z sektora służby zdrowia 

przegląd przedmiotowej dyrektywy powinien uwzględniać analizę sposobów, dzięki którym 

aktywny mechanizm ostrzegawczy mógłby przyczynić się do dopilnowania, aby mobilność 

zawodowa była realizowana z poszanowaniem zdrowia i bezpieczeństwa publicznego. 

                                               
2 Collegios de ingenieros, sprawa C-330/03 z dnia 19 stycznia 2006 r.
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W związku z powyższym należy zbadać, czy wartościową inicjatywą nie byłoby stworzenie 

kodeksu postępowania dotyczącego umiejętności językowych, zwłaszcza w odniesieniu do 

zawodów z sektora służby zdrowia. 

f. Opracowywanie narzędzi mających wartość dodaną

i. Rozszerzanie systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym 

(IMI)

W ramach przeglądu dyrektywy w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych należy 

zbadać możliwości rozszerzenia systemu IMI w celu poprawy współpracy i wymiany 

informacji pomiędzy właściwymi organami. Rozszerzenie systemu IMI poprzez włączenie 

w jego ramy mechanizmu ostrzegawczego zwiększyłoby zaufanie do systemu zarówno ze 

strony obywateli, jak i organów publicznych. Mechanizm ostrzegawczy mógłby opierać się na 

modelu zastosowanym w dyrektywie usługowej3lub na obowiązku wysłania ostrzeżenia do 

wszystkich państw członkowskich w sytuacji, gdy nałożona została sankcja dotycząca prawa 

danej osoby do wykonywania zawodu; w obu wariantach należałoby zagwarantować 

poszanowanie praw podstawowych i ochronę danych osobowych. 

ii. Legitymacja zawodowa 

W ramach konsultacji społecznej przeprowadzonej przez Komisję Europejską wystąpiła ona 

z propozycją wykorzystania legitymacji zawodowej jako ewentualnego narzędzia 

ułatwiającego uznawanie kwalifikacji zawodowych. Wyniki konsultacji społecznej pokazały, 

że istnieje wiele wątpliwości dotyczących kosztów, wiarygodności oraz elementów wszelkich 

legitymacji zawodowych. W zakresie istniejących ram prawnych podjęto wysiłki zmierzające 

do opracowania tego typu legitymacji dla różnych zawodów, a wyniki tych działań były 

różne. W związku z powyższym istnieje potrzeba dokonania szczegółowej 

i udokumentowanej oceny skutków w zakresie potencjalnej wartości dodanej wprowadzenia 

legitymacji zawodowej. Wydaje się oczywiste, że wprowadzenie jakiejkolwiek legitymacji 

                                               
3 Na mocy art. 29 ust. 3 oraz art. 32 ust. 1 dyrektywy usługowej na państwach członkowskich ciąży obowiązek 
informowania pozostałych państw członkowskich i Komisji o wszelkiej działalności usługowej, która mogłaby 
spowodować istotną szkodę dla zdrowia lub bezpieczeństwa osób lub dla środowiska naturalnego („mechanizm 
ostrzegawczy”).
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zawodowej musi odbyć się na zasadzie dobrowolności zarówno po stronie 

wykwalifikowanych pracowników, jak i właściwych władz. Legitymacje zawodowe powinny 

być dostosowane do konkretnych zawodów, a ich wdrożenie przez organy regulujące musi 

być objęte pewnym stopniem elastyczności. W związku z tym zasadnicze znaczenie ma 

udzielenie odpowiedzi na szereg pytań. Jaka będzie wartość dodana legitymacji z punktu 

widzenia wykwalifikowanych pracowników i konsumentów? Ile będzie kosztować ten 

system? Jakie informacje powinny znaleźć się w legitymacji? W jaki sposób można zapewnić 

ochronę przed fałszowaniem danych? Jakie są zalety zwykłej legitymacji w porównaniu 

z elektroniczną legitymacją? I na koniec należy odpowiedzieć na pytanie, być może 

najważniejsze ze wszystkich, w jaki sposób można stworzyć system IT obsługujący 

legitymację i zapewnić jego funkcjonowanie? 


