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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1576/2012, którą złożył Rolf Juschkewitz (Niemcy), w sprawie uznawania 
na terenie całej UE szkoleń dla pielęgniarek i pielęgniarzy osób starszych oraz 
opiekunów i opiekunek osób starszych

1. Streszczenie petycji

Składający petycję opowiada się za uznawaniem na terenie całej UE szkoleń dla pielęgniarek 
i pielęgniarzy oraz opiekunów i opiekunek osób starszych, jak również za uznawaniem dwóch 
wymienionych zawodów. Zauważa, że jak dotąd tylko szkolenia niemieckie są uznawane na 
terenie całej UE, oraz że w innych państwach członkowskich UE szkolenia na potrzeby tych
zawodów są regulowane w różny sposób lub nie są regulowane wcale. Ze względu na brak 
odpowiednio przeszkolonego do wykonywania tych zawodów personelu składający petycję 
uważa za konieczne przyjęcie europejskich przepisów, które pomogą w umożliwieniu 
pielęgniarkom i pielęgniarzom oraz opiekunkom i opiekunom uzyskania zatrudnienia na 
terenie całej UE, bez długotrwałych procedur uznawania. Odpowiedź z komisji petycji 
niemieckiego Bundestagu wskazuje, że w Niemczech weszły niedawno w życie przepisy 
mające na celu uproszczenie uznawania zawodów.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 maja 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 20 września 2013 r.

Każde państwo członkowskie może zgodnie z prawem uzależnić dostęp do lub wykonywanie 
określonego zawodu od posiadania określonych kwalifikacji zawodowych, zgodnie z 
zasadami rynku wewnętrznego.
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Dzięki dyrektywie 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 
(„dyrektywa”) ułatwiono wzajemne uznawanie kwalifikacji, w sytuacji gdy obywatel danego 
państwa członkowskiego UE chce wykonywać zawód regulowany w państwie członkowskim 
innym niż państwo, w którym uzyskał kwalifikacje. W dyrektywie określono 
zharmonizowane minimalne wymogi w zakresie wykształcenia przedstawicieli siedmiu 
zawodów związanych z konkretnymi sektorami (w tym pielęgniarek i pielęgniarzy 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną), które pozwalają na automatyczne uznawanie takich 
kwalifikacji.

Chociaż w dyrektywie nie określono minimalnych wymogów w zakresie wykształcenia 
przedstawicieli innych zawodów regulowanych (np. pielęgniarek i pielęgniarzy osób 
starszych oraz pielęgniarek i pielęgniarzy geriatrycznych), nadal mogą oni korzystać z tzw. 
ogólnego systemu uznawania kwalifikacji na mocy dyrektywy. Ogólny system przewiduje, że 
właściwy organ przyjmującego państwa członkowskiego może porównać wykształcenie w 
zakresie danego zawodu z wymogami w zakresie wykształcenia obowiązującymi w tym 
państwie. W przypadku istotnych różnic dotyczących wykształcenia przyjmujące państwo 
członkowskie przed uznaniem kwalifikacji zawodowych może zastosować środki 
wyrównawcze.

W dyrektywie przewidziano również możliwość odstąpienia od środków wyrównawczych na 
podstawie wspólnych platform, tj. zestawu kryteriów dotyczących kwalifikacji zawodowych 
(dodatkowe szkolenie, test umiejętności, staż adaptacyjny), których spełnienie pozwala na 
wyrównanie ustalonych zasadniczych różnic występujących pomiędzy poszczególnymi 
państwami członkowskimi odnośnie do wymogów w zakresie kształcenia obowiązujących w 
danym zawodzie. Warunki ustanowienia platformy są jednak szczególnie trudne do spełnienia 
i do tej pory nie ustanowiono żadnej wspólnej platformy.

W grudniu 2011 r. Komisja przedstawiła wniosek dotyczący aktualizacji dyrektywy1. 
Współprawodawcy zasadniczo osiągnęli porozumienie w zakresie aktualizacji dyrektywy w 
czerwcu 2013 r. Porozumienie to popiera wiodąca komisja Parlamentu Europejskiego 
(Komisja Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów) oraz państwa członkowskie Rady. 
Zmieniona dyrektywa będzie podlegać oficjalnemu przyjęciu w drodze głosowania, które 
odbędzie się pod koniec 2013 r.

W przyszłej dyrektywie koncepcja „wspólnych platform” zostanie zastąpiona wspólnymi 
zasadami w zakresie wykształcenia, takimi jak wspólny ramowy program szkolenia, w 
oparciu o wspólne kryteria w zakresie minimalnej wiedzy oraz minimalnych umiejętności i 
kompetencji, lub wspólnymi testami kształcenia. Podczas gdy „wspólne platformy” 
umożliwiały wyłącznie zharmonizowanie środków wyrównawczych, dzięki wspólnym 
zasadom w zakresie wykształcenia istniałaby możliwość zwolnienia osób wykonujących dany 
zawód ze wszystkich środków wyrównawczych. Nowe przepisy wprowadziłyby nową metodę 
automatycznego uznawania zawodów, do których obecne przepisy nie mają zastosowania. 
Państwa członkowskie mogą jednakże korzystać z odstępstw przy stosowaniu tego systemu w 
pewnych ograniczonych warunkach, takich jak warunki zdrowia publicznego.

Ponadto warunki ustanowienia wspólnych zasad w zakresie wykształcenia będą łatwiejsze do 
                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/policy_developments/modernising/COM2011_883_pl.pdf.
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spełnienia niż warunki ustanowienia wspólnych platform. Do wprowadzenia stosowania 
wspólnych zasad w zakresie wykształcenia przez krajowe organizacje zawodowe lub 
właściwe organy władzy potrzebny jest udział przynajmniej 1/3 państw członkowskich. 
Wspólny ramowy program szkolenia umożliwi większej liczbie osób wykonujących dany 
zawód przemieszczanie się w UE oraz będzie obejmować wiedzę, umiejętności i kompetencje 
wymagane w przynajmniej 1/3 wszystkich państw członkowskich. Dany zawód (lub 
wykształcenie oraz szkolenie prowadzące do zdobycia takiego zawodu) powinien być 
regulowany w przynajmniej 1/3 państw członkowskich1. Wspólny ramowy program szkolenia 
powinien zostać opracowany w oparciu o przejrzystą należytą procedurę i w ramach takiego 
programu nie powinno się wymagać od osoby wykonującej dany zawód, aby najpierw została 
członkiem jakiejkolwiek organizacji zawodowej. Podobne warunki miałyby zastosowanie do 
wspólnych testów kształcenia. Zaproponowanie wspólnego ramowego programu szkolenia 
byłoby zadaniem przedstawicieli organizacji lub stowarzyszeń zawodowych z przynajmniej 
1/3 państw członkowskich. Gdyby Komisja przyjęła na mocy aktu delegowanego wspólny 
ramowy program szkolenia, odpowiednie tytuły zawodowe stosowane w danym państwie 
byłyby automatycznie uznawane. Wprowadzenie wspólnego programu ramowego w zakresie 
szkolenia dla pielęgniarek i pielęgniarzy geriatrycznych nie jest wykluczone, pod warunkiem, 
że wymogi zostaną spełnione.

Wniosek
Na mocy zmienionej dyrektywy wprowadza się nową koncepcję wspólnych zasad w zakresie 
szkolenia, która przewiduje automatyczne uznawanie kwalifikacji odnośnie do zawodów, 
które obecnie podlegają ogólnemu systemowi uznawania (tak jak pielęgniarki i pielęgniarze 
lub opiekunki i opiekunowie osób starszych). Z zastrzeżeniem warunków określonych w 
dyrektywie, przepisy te umożliwiłyby osobom wykonującym różne zawody korzystanie z 
takich samych przywilejów, jakimi cieszą się osoby, dla których minimalne wymogi w 
zakresie wykształcenia zostały określone w dyrektywie. W tym celu niezbędne jest 
przedstawienie stosownych sugestii przez organizacje zawodowe oraz podjęcie dalszych 
działań przez Komisję.

                                               
1 Zawody te będą również obejmować specjalizacje uzyskane na studiach podyplomowych, które obecnie nie 
podlegają automatycznemu uznawaniu.


