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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1069/2008, którą złożyła S. B. (Włochy), w sprawie uznawania 
nauczycieli oraz stawianych im wymogów w zakresie biegłości językowej 
we Włoszech

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję zaznacza, że Europejczycy starający się o uznanie we Włoszech zdobytych 
w innym kraju nauczycielskich kwalifikacji zawodowych muszą na ogół zdobyć dyplom 
językowy CELI 5 DOC, który przekazuje się wraz z wnioskiem. Testy CELI 5 DOC 
odbywają się tylko dwa razy w roku w Perugii i według składającej petycję kosztują około 
1 000 euro, co obejmuje koszty podróży i zakwaterowania. Składająca petycję utrzymuje, że 
na przykład w przypadku rejestrowania na włoskich uniwersytetach osób niemówiących po 
włosku mają zastosowanie znacznie niższe standardy. Uważa ona, że wymóg CELI 5 DOC 
jest po prostu środkiem ograniczającym do minimum liczbę nauczycieli wykształconych poza 
terytorium Włoch. Składająca petycję sprzeciwia się też niejasnym i arbitralnym w jej opinii 
wyjątkom od zasady ogólnej, przekonując, że choć we Włoszech funkcjonują placówki SSIS 
przygotowujące do nauczania języka rumuńskiego, nauczyciele języka rumuńskiego nie są 
uznawani przez odpowiedzialnego włoskiego ministra. Składająca petycję domaga się 
wyjaśnień i zmiany właściwego ustawodawstwa.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 16 grudnia 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 24 kwietnia 2009 r.

Petycja
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Składająca petycję wskazuje, że Europejczycy starający się o uznanie we Włoszech 
nauczycielskich kwalifikacji zawodowych zdobytych w innym państwie członkowskim na 
ogół zobowiązani są przedłożyć wraz z wnioskiem dyplom CELI 5 DOC, który poświadcza 
bardzo dobrą znajomość języka włoskiego. Test warunkujący uzyskanie dyplomu CELI 
5 DOC przeprowadza się jedynie dwa razy w roku w Perugii. Ponadto, jak informuje 
składająca petycję, koszt przystąpienia do testu wynosi około 1 000 euro, jeżeli uwzględni się 
koszty podróży i zakwaterowania. Składająca petycję podkreśla, że w przypadku osób 
niemówiących po włosku, które zapisują się na uniwersytet we Włoszech, stosuje się mniej 
surowe zasady. Uważa, że wymaganie we Włoszech dyplomu CELI 5 DOC służy po prostu 
ograniczeniu do minimum liczby nauczycieli wykształconych poza granicami Włoch.

Składająca petycję wspomina, że w ustawodawstwie włoskim przewiduje się odstępstwa od 
wymogu przystąpienia do testu. Uważa je jednak za arbitralne i niejasne.

W odniesieniu do przedmiotowej sprawy składająca petycję podkreśla, że pomimo istnienia 
takich placówek jak SSIS (kształcących nauczycieli szkół średnich), w których osoby chcące 
nauczać języka rumuńskiego we Włoszech mogą zdobyć kwalifikacje zawodowe, właściwe 
włoskie ministerstwo byłoby skłonne uznać kwalifikacje składającej petycję wyłącznie 
w zawodzie „nauczyciela języka francuskiego”, czego jeszcze zresztą nie uczyniło. Władze 
włoskie odmawiają natomiast uznania jej kwalifikacji jako „nauczyciela języka 
rumuńskiego”, którego nie uznają za „zawód”.

Ze wstępnej analizy sprawy wynika, że odmowa dotycząca nauczania języka rumuńskiego 
prawdopodobnie uwarunkowana jest tym, iż nie stanowi ono części programów nauczania we 
Włoszech.

Zdaniem składającej petycję przeszkody, które napotkała ze strony władz włoskich, mogą 
dotyczyć każdej osoby starającej się o uznanie kwalifikacji nauczycielskich we Włoszech.

Tytułem podsumowania składająca petycję uważa, że zachodzi naruszenie dyrektywy 
2005/36/WE1. Zwraca się o wyjaśnienie obowiązujących przepisów i udoskonalenie 
ustawodawstwa między innymi poprzez zniesienie wymogu przystąpienia do testu CELI 
5 DOC i zastąpienie go testem ALTE (Association of Language Testers in Europe).

Stanowisko Komisji

Odnośnie do testu sprawdzającego znajomość języka włoskiego zdaniem służb Komisji 
wysokość opłaty pobieranej za przystąpienie do testu nie powinna przewyższać rzeczywistego 
kosztu ponoszonego przez organy administracyjne. Zawyżoną cenę można by uznać za 
przejaw dyskryminacji i naruszenie art. 12 traktatu WE. Składająca petycję oszacowała łączny 
koszt przystąpienia do testu na około 1 000 euro, uwzględniając koszty zakwaterowania 
i podróży, przy czym miejscem docelowym jest Perugia, nieznane jest zaś miejsce 
rozpoczęcia podróży. Informacje, jakimi dysponuje obecnie Komisja, nie pozwalają jednak 
stwierdzić, czy kwota wymagana przez włoskie organy administracyjne jest proporcjonalna 
do rzeczywistego kosztu procedury.
                                               
1 Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22–142.
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Odnośnie do charakteru testu, a w szczególności jego stopnia trudności, zastosowanie również 
powinna mieć zasada proporcjonalności pomiędzy uzasadnionym interesem państwa 
członkowskiego w tym, aby wszyscy nauczyciele w szkołach na jego terytorium znali język 
urzędowy w stopniu zadowalającym czy wręcz zaawansowanym, a swobodą przemieszczania 
się nauczycieli w Unii Europejskiej, zgodnie z którą krajowe organy administracyjne nie 
powinny utrudniać w sposób nieracjonalny nauczycielom z krajów europejskich podjęcia 
pracy w innym państwie członkowskim. W tym kontekście prawdą jest, że w niektórych 
dziedzinach nauczania wymogi znajomości języka, w szczególności języka urzędowego, 
mogą być surowsze w porównaniu z innymi dziedzinami, co znajduje swoje uzasadnienie.

W tym kontekście Komisja informuje PE, że składająca petycję przedłożyła skargę w 2008 r., 
a następnie dodatkową skargę pod koniec 2008 r. W skardze tej składająca petycję również 
porusza kwestię testów językowych.

Po otrzymaniu skargi, pismem z dnia 4 listopada 2008 r., Komisja przekazała składającej 
petycję szczegółową analizę obejmującą kwestię testów językowych w oparciu o art. 53 
dyrektywy 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Analizę 
przeprowadzono w oparciu o rzeczoną dyrektywę, gdyż zdaniem składającej petycję 
migrujący nauczyciele (nauczyciel jest we Włoszech zawodem regulowanym) napotykają we 
Włoszech przeszkody. Podkreślono, że dodatkowe poświadczenie znajomości języka nie 
stanowi na ogół części procedury uznawania kwalifikacji. Odwołano się do orzeczenia ETS, 
w którym stwierdzono, że za wymogiem znajomości języka może przemawiać nadrzędny 
interes publiczny (sprawa C-424/97 Haim1, ust. 59) oraz że w przypadku zawodu nauczyciela 
może obowiązywać wymóg znajomości języka. Wymóg ten nie jest jednak bezwarunkowy, 
musi być proporcjonalny i niezbędny na danym stanowisku, jak również nie może służyć za 
wymówkę do wykluczania pracowników z innych państw członkowskich.

Komisja sprawdza obecnie, w jakim zakresie przepisy prawa, na mocy których migrujący 
nauczyciele zobowiązani są podchodzić do testu CELI 5 DOC na uniwersytecie w Perugii, 
stanowią naruszenie dyrektywy 2005/36/WE.

Co do przekonania składającej petycję, jakoby rzeczone środki służyły po prostu ograniczeniu 
liczby zagranicznych nauczycieli, zarzut ten wymaga rozpatrzenia wyłącznie w połączeniu 
z odpowiedziami udzielonymi na wyżej postawione pytania i ewentualnymi dowodami 
pomocniczymi.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 26 października 2009 r.

Składająca petycję twierdzi, że we Włoszech narusza się swobodę przepływu osób z uwagi na 
nieuznawanie zawodowych kwalifikacji nauczycielskich zdobytych w innych państwach 
członkowskich UE.

Składająca petycję napotkała we Włoszech problemy, gdy chciała uzyskać uznanie swoich 
kwalifikacji nauczycielskich zdobytych w Rumunii. Choć zdobyła uznanie swoich 
                                               
1 Salomone Haim przeciwko Kassenzahnärztliche Vereinigung Nordrhein, wyrok z dnia 4.7.2000 r. w sprawie 
C-424/97.
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kwalifikacji w zakresie nauczania języka francuskiego, w przypadku kwalifikacji w zakresie
nauczania języka rumuńskiego sprawa wygląda zupełnie inaczej. Ponadto składająca petycję 
twierdzi, że nałożony przez Włochy na nauczycieli wykształconych w UE obowiązek 
poświadczenia znajomości języka włoskiego wyłącznie certyfikatem „CELI DOC 5”, który 
można zdobyć jedynie w Perugia Università per Stranieri, ma na celu ograniczenie uznawania 
kzagranicznych nauczycieli we Włoszech.

Komisja Europejska dowiedziała się o tej sprawie już wcześniej, po wniesieniu przez 
składającą petycję skargi do Komisji Europejskiej w listopadzie 2008 r. Dnia 4.11.2008 r. 
składającej petycję przesłano analizę, w odpowiedzi na którą dnia 12.11.2008 r. dostarczyła 
ona wyjaśnień. Na tej podstawie dnia 4.5.2009 r. składającej petycję przesłano dodatkową 
analizę, na którą odpowiedziała ona tego samego dnia.

Uwagi Komisji Europejskiej dotyczące petycji 

Uznawanie kwalifikacji zawodowych

Instrumentem prawnym regulującym uznawanie kwalifikacji zawodowych jest dyrektywa 
2005/36/WE1. Dyrektywa ma zastosowanie pod warunkiem, że zawód jest regulowany 
w przyjmującym państwie członkowskim i że wnioskodawca uzyskał:

- kwalifikacje zawodowe w UE lub 
- [jeśli uzyskał kwalifikacje zawodowe w państwie trzecim i jeśli posiada trzyletnie 
doświadczenie zawodowe w tym zawodzie] na terytorium państwa członkowskiego, które 
uznało te formalne kwalifikacje zawodowe. 

Odnośnie do zawodu nauczyciela, wymogi w zakresie szkolenia nie są zharmonizowane 
w Unii Europejskiej, a zatem uznawanie takich kwalifikacji będzie podlegać przepisom tak 
zwanego ogólnego systemu uznawania kwalifikacji zawodowych ustanowionego w tytule III 
rozdział I dyrektywy. System ten uzasadnia się w taki sposób, że przyjmujące państwo 
członkowskie musi zezwolić obywatelowi UE na wykonywanie zawodu na swoim terytorium, 
nawet jeśli nie posiada on wymaganego dyplomu krajowego, o ile posiada dyplom wymagany 
w innym państwie członkowskim od osób chcących podjąć lub prowadzić taką samą 
działalność. System ten nie wprowadza jednak automatycznego uznawania kwalifikacji 
zawodowych. Tylko tam, gdzie występują znaczne różnice między wykształceniem 
i wyszkoleniem migranta (pod względem czasu trwania albo zakresu działalności) 
a wymogami obowiązującymi w przyjmującym państwie członkowskim, państwo to może 
nałożyć na migranta środki wyrównawcze (staż adaptacyjny lub test umiejętności), lecz 
wybór środka należy do migranta. 

Zastosowanie dyrektywy 2005/36/WE w przypadku składającej petycję 

a) kwalifikacje w zakresie nauczania języka francuskiego
                                               
1 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, Dz.U. L 255/22 z 30.9.2005.
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Składająca petycję uzyskała już we Włoszech uznanie swoich kwalifikacji w zakresie 
nauczania języka francuskiego.

b) kwalifikacje w zakresie nauczania języka rumuńskiego

Odnośnie do kwalifikacji w zakresie nauczania języka rumuńskiego, składająca petycję 
poinformowała Komisję Europejską, że władze Włoch nadal odmawiają uznania jej 
kwalifikacji (decyzja władz Włoch z grudnia 2007 r.).

Według Komisji Europejskiej z treści wspomnianej decyzji wynika, że zawód nauczyciela 
języka rumuńskiego nie jest we Włoszech zawodem regulowanym. Dyrektywa 2005/36/WE 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nie ma zatem zastosowania w przypadku 
składającej petycję. Dodatkowym elementem potwierdzającym wniosek Komisji Europejskiej 
jest fakt, że choć Ambasada Rumunii w Rzymie przeprowadza procedurę selekcyjną dla 
rumuńskich nauczycieli nauczających języka rumuńskiego we włoskich szkołach, 
nauczycielom tym płacić będzie rząd Rumunii (a nie administracja Włoch), a całe 
przedsięwzięcie stanowi część pilotażowego systemu stworzonego przez Włochy we 
współpracy z Ministerstwem Edukacji Rumunii. Nawet jeśli wspomniany system pilotażowy 
wdrażany jest we współpracy z władzami Włoch, nie oznacza to, że zawód nauczyciela 
języka rumuńskiego jest we Włoszech zawodem regulowanym. Ponadto warto zauważyć, że 
najwyraźniej pensję tym nauczycielom wypłaca rząd Rumunii, a nie administracja Włoch.

W kontekście dodatkowych informacji dostarczonych przez składającą petycję stanowisko 
Komisji Europejskiej w tej sprawie  pozostaje niezmienione. Składająca petycję 
poinformowała Komisję Europejską, że scuole di specializzazione all'insegnamento (SISS) 
oferuje kursy kwalifikacyjne dla nauczycieli we Włoszech, lecz równocześnie zaznaczyła, że 
język rumuński nie należy do przedmiotów nauczanych we włoskich szkołach państwowych. 
Na podstawie tych informacji Komisja Europejska jeszcze raz wyciąga wniosek, że nauczanie 
języka rumuńskiego nie jest we Włoszech zawodem regulowanym i dlatego składająca 
petycję powinna mieć możliwość nauczania języka rumuńskiego we wszystkich innych 
instytucjach we Włoszech – z wyłączeniem szkół państwowych – bez potrzeby uzyskania 
uznania swoich kwalifikacji zawodowych.

c) poświadczenie znajomości języka włoskiego

Odnośnie do obowiązku poświadczenia znajomości języka włoskiego certyfikatem CELI 5 
DOC, dnia 12.11.2008 r. składająca petycję poinformowała Komisję Europejską, że sprawa ta 
nie dotyczy jej osobiście. Jest nią jednak zainteresowana, ponieważ słyszała o szeregu osób, 
które muszą przedłożyć ten certyfikat, ograniczający według niej mobilność 
wykwalifikowanych nauczycieli.

Komisja Europejska otworzyła w „EU-Pilot” postępowanie przeciwko Włochom, pytając 
o podstawę prawną certyfikatu CELI 5 DOC i zwracając się o dostarczenie dodatkowych 
wyjaśnień dotyczących stosowania właściwych przepisów wobec zawodu nauczyciela. 
Władze Włoch przedłożyły swoją odpowiedź dnia 21 lipca 2009 r. Komisja Europejska 
przeanalizuje tę odpowiedź i podejmie decyzję dotyczącą dalszego postępowania w tej 
sprawie.
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Właściwym przepisem dyrektywy 2005/36/WE jest artykuł 53, który wskazuje, że państwa 
członkowskie mogą wymagać, by osoby, których kwalifikacje podlegają uznaniu, muszą 
posiadać znajomość języków niezbędną do wykonywania danego zawodu w przyjmującym 
państwie członkowskim. Sprawdzanie znajomości języka nie jest jednak oficjalną częścią 
procedury uznawania kwalifikacji. Podlega ono jednak testowi proporcjonalności, co 
potwierdzono w orzecznictwie ETS (C-424/97 Haim II).

Wnioski

Komisja Europejska dochodzi do wniosku, że w dokumentacji nie występują żadne dowody 
prowadzące do wniosku, że w przypadku składającej petycję doszło do pogwałcenia 
prawodawstwa UE:

- składająca petycję uzyskała już we Włoszech uznanie swoich kwalifikacji w zakresie 
nauczania języka francuskiego;
- składająca petycję nie musi uzyskiwać we Włoszech uznania swoich kwalifikacji w zakresie 
nauczania języka rumuńskiego;
- składającej petycję nie dotyczy wymóg poświadczenia znajomości języka włoskiego 
certyfikatem CELI 5 DOC (ponieważ uzyskała dyplom z języka włoskiego we Włoszech).


