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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0299/2013, którą złożył(a) M. K. (Polska), z 9 podpisami, w 
sprawie uznania w Niemczech kwalifikacji „technika ekonomisty” zdobytych 
w Polsce

1. Streszczenie petycji

W celu uzyskania dyplomu technika ekonomisty należy zdać egzamin państwowy. 
Kwalifikacje te nie są jednak uznawane w Niemczech, co uniemożliwia osobom z takim 
dyplomem podejmowanie zatrudnienia w dziedzinie, w której zostały przeszkolone.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 listopada 2013 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 31 stycznia 2014 r.

Składający petycję twierdzą, że w Niemczech nie uznaje się ich polskich kwalifikacji 
zawodowych technika ekonomisty. Składający petycję, którzy informują, że ich petycja jest 
ćwiczeniem w ramach szkolnego projektu „Spotkanie z Parlamentem Europejskim”, nie 
załączają jednak żadnych dokumentów poświadczających brak uznania takich kwalifikacji 
przez niemieckie organy, by poprzeć swoje stanowisko.

Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005/36/WE1 ma zastosowanie 
tylko do specjalistów, którzy są w pełni wykwalifikowani do wykonywania zawodu w jednym 

                                               
1 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych (Dz.U. L 255 z 30.9.2005), zmieniona dyrektywą 2013/55/UE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 20 listopada 2013 r. (Dz.U. L 354 z 28.12.2013).
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państwie członkowskim i pragną wykonywać ten sam zawód w innym państwie 
członkowskim. Ponadto przedmiotowa dyrektywa ma zastosowanie wyłącznie do zawodów 
regulowanych w przyjmującym państwie członkowskim, tzn. zawodów, do których dostęp lub 
których funkcjonowanie zależy od dysponowania określonymi kwalifikacjami zawodowymi 
na mocy prawa, rozporządzenia lub przepisów administracyjnych.

Zgodnie z informacjami zawartymi w bazie danych Komisji dotyczącej zawodów 
regulowanych w Unii Europejskiej1 wydaje się, że zawód technika ekonomisty nie jest 
regulowany ani w Polsce, ani w Niemczech. W przypadku gdy dany zawód nie jest 
regulowany w przyjmującym państwie członkowskim, nie ma potrzeby składania wniosku 
o wydanie przez organ publiczny świadectwa uznania. W takim przypadku wartość 
przypisywana kwalifikacjom zależy od sytuacji na rynku pracy, nie od przepisów.

Jeśli jednak składający petycję pragną ewaluacji/uznania kwalifikacji w przyjmującym 
państwie członkowskim, powinni zwrócić się do jednego z krajowych ośrodków 
informacyjnych ds. uznawalności wykształcenia akademickiego (NARIC)2. Akademickie 
uznawanie dyplomów należy zasadniczo do kompetencji państw członkowskich.

Wniosek

Biorąc pod uwagę kilka czynników, na jakie zwrócono uwagę Komisji, nie jest ona w stanie 
rozpatrzyć petycji, która zdaje się mieć charakter czysto hipotetyczny.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm (ta baza danych zawiera dostarczone przez 
krajowe organy administracji informacje dotyczące zawodów, które są regulowane w rozumieniu dyrektywy 
2005/36/WE).
2 http://www.enic-naric.net/.


