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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0567/2011, którą złożył Fabio Albanese (Włochy), w sprawie odmowy 
poświadczenia zgodności „Diploma di maturità magistrale” (świadectwa 
wykształcenia nauczyciela szkoły średniej) z dyrektywą 2005/36/WE przez 
włoskie Ministerstwo Edukacji

1. Streszczenie petycji

W dniu 26 listopada 2010 r. składający petycję złożył w Ministerstwie Edukacji wniosek 
o wydanie dokumentu poświadczającego, że „Diploma di maturità magistrale” jest zgodny 
z definicją określoną w dyrektywie 2005/36/WE. Celem tego wniosku było udokumentowanie 
kwalifikacji składającego petycję w ramach ewentualnej procedury ich uznawania przez 
państwa członkowskie. Włoskie Ministerstwo Edukacji odmówiło wydania takiego 
świadectwa, ponieważ uzyskanie statusu „nauczyciela” wymaga posiadania odpowiedniego 
stopnia licencjata. Składający petycję przekonuje, że odmowa ta jest sprzeczna z dyrektywą 
2005/36/WE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 23 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 28 sierpnia 2013 r.

Składający petycję twierdzi, że włoskie Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa Wyższego i 
Badań Naukowych odmawia poświadczenia, że na podstawie dyplomu „di Maturità 
Magistrale” posiada on pełne kwalifikacje do nauczania we włoskich przedszkolach i 
szkołach podstawowych. Składający petycję wyjaśnia, że organ ten poświadcza jedynie 
kwalifikacje uprawniające do działalności pedagogicznej w oparciu o umowy o pracę na czas 
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nieokreślony we włoskich szkołach państwowych. 
W konsekwencji nieuznania go za w pełni wykwalifikowanego nauczyciela składający 
petycję nie może podjąć zatrudnienia jako nauczyciel w przedszkolu ani w szkole 
podstawowej w Zjednoczonym Królestwie. Dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych nie odnosi się do przypadków, w których dana osoba nie posiada 
pełnych kwalifikacji w rodzimym państwie członkowskim.

Aby ustalić, czy stanowisko władz włoskich było uzasadnione, Komisja podjęła kroki na 
rzecz uzyskania dodatkowych informacji na temat obowiązujących we Włoszech regulacji 
dotyczących nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych. W tym celu Komisja wymieniła 
kilka pism z władzami włoskimi, głównie w ramach systemu EU Pilot (system wymiany 
informacji i rozwiązywania problemów pomiędzy Komisją a państwami członkowskimi). 

W swoich odpowiedziach władze włoskie wyjaśniły, że zgodnie z ustawodawstwem włoskim 
posiadacze dyplomu „di Maturità Magistrale” mogą zostać zatrudnieni w szkołach 
państwowych na podstawie umów na czas określony lub w szkołach prywatnych na 
podstawie umów na czas określony lub nieokreślony. Natomiast aby ubiegać się o pracę w 
szkole państwowej na podstawie umowy na czas nieokreślony, posiadacze takiego dyplomu 
muszą zdać konkurs.

Na tej podstawie Komisja uznała, że posiadacze dyplomów „di Maturità Magistrale” 
posiadają pełne kwalifikacje do nauczania we Włoszech, a konkurs stanowi jedynie element 
procesu rekrutacji niezbędny do uzyskania stałego zatrudnienia w szkole państwowej. 

Dnia 31 maja 2013 r. Komisja wysłała do władz włoskich pismo w tej sprawie za 
pośrednictwem systemu EU Pilot. 

Komisja poinformuje Parlament Europejski o odpowiedzi władz włoskich.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Składający petycję skarżył się na fakt, że włoskie Ministerstwo Edukacji, Szkolnictwa 
Wyższego i Badań Naukowych odmawia poświadczenia, że posiada on pełne kwalifikacje do 
nauczania we włoskich przedszkolach i szkołach podstawowych na podstawie dyplomu „di 
Maturità Magistrale”, ponieważ organ ten poświadcza jedynie kwalifikacje uprawniające do 
działalności pedagogicznej w oparciu o umowy o pracę na czas nieokreślony we włoskich 
szkołach państwowych. Dlatego też jego kwalifikacje nie zostały uznane w Zjednoczonym 
Królestwie. 

Po przeanalizowaniu prawodawstwa włoskiego Komisja uznała, że posiadacze dyplomów „di 
Maturità Magistrale” posiadają pełne kwalifikacje do nauczania we Włoszech, a konkurs 
stanowi jedynie formę procedury rekrutacji niezbędną do uzyskania stałego zatrudnienia w 
szkole państwowej. 

Dnia 31 maja 2013 r. Komisja wysłała do władz włoskich pismo w tej sprawie za pomocą 
systemu EU Pilot. Władze włoskie odpowiedziały dnia 21 sierpnia 2013 r. Potwierdziły, że 
konkurs stanowił wyłącznie procedurę rekrutacji. Następnie wydały one składającemu petycję 
certyfikat zaświadczający, że posiada on kwalifikacje wymagane do nauczania we Włoszech i 
potwierdziły ten fakt władzom Wielkiej Brytanii. 
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Wniosek

Na podstawie tej informacji kwalifikacje składającego petycję zostały uznane przez władze 
Zjednoczonego Królestwa.  Jest on zatem obecnie upoważniony do nauczania w tym 
państwie. 


