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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0839/2009, którą złożyła María Antonia Moro Ortigosa (Hiszpania)
w sprawie uznania przez Ministerstwo Edukacji jej kwalifikacji 
sekretarskich Brevet de Technicien Supérieur (B. T. S., techniczny dyplom 
ukończenia szkoły policealnej) za techniczny, dwujęzyczny dyplom 
sekretarski

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję skarży się, że uznając jej kwalifikacje sekretarskie na podstawie 
francuskiego dyplomu B. T. S., ministerstwo nie uwzględniło faktu, że było to świadectwo 
wyższego stopnia, i uznało je za kwalifikacje w zakresie technicznego wykształcenia 
zawodowego w szkole średniej. Składająca petycję nie zgadza się z oceną ministerstwa. To 
ostatnie proponuje natomiast, aby składająca petycję odwołała się do sądu administracyjnego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 października 2009 r. Zwrócono się do 
Komisji, aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 17 grudnia 2009 r.

Składająca petycję wystąpiła o uznanie uzyskanego we Francji dyplomu Brevet de Technicien 
Supérieur (B. T. S.). Jej zdaniem dyplom ten we francuskim systemie edukacji zalicza się do 
dyplomów szkolnictwa wyższego, na dowód czego do petycji załączyła ona fragment 
opisujący strukturę organizacyjną tego systemu. Ponadto studia uprawniające do uzyskania 
dyplomu odbywają się po egzaminie maturalnym.

Składająca petycję skarży się tymczasem, że hiszpańskie Ministerstwo Edukacji, uznając jej 
kwalifikacje, nie uwzględniło tego, że dyplom ten jest świadectwem ukończenia studiów 
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wyższych, i uznało go za dyplom zawodowy technika. Zgodnie z decyzją o uznaniu podjętą 
przez władze Hiszpanii dyplom B. T. S. składającej petycję uznano za „tytuł technika 
specjalisty w zakresie dwujęzycznej obsługi sekretariatu szczebla kierowniczego – kształcenie 
zawodowe drugiego stopnia, dziedzina administracyjno-handlowa” (Técnica Especialista en 
Secretaria Bilingüe de Dirección, Formación Profesional de Segundo Grado, Rama 
Administrativa y Comercial).

Zainteresowana nie zgadza się z decyzją ministerstwa, uważa bowiem, że spowodowała ona
zaniżenie wartości dyplomu. Zauważa ona, że w Hiszpanii nie ma odpowiednika francuskiego 
dyplomu. W odpowiedzi na wniosek składającej petycję o powtórzenie oceny ministerstwo 
zaproponowało jej odwołanie się do sądu administracyjnego.

Składająca petycję zauważa ponadto, że studia wymagały od niej wielu wyrzeczeń i że nie 
poświęciła dwóch dodatkowych lat na studia po egzaminie maturalnym, aby uzyskać dyplom 
równoważny z wykształceniem średnim. Decyzja władz Hiszpanii jest więc dla niej 
kłopotliwa. Zdaniem składającej petycję jej własny kraj karze ją za ukończenie studiów 
w innym państwie członkowskim.

Uwagi Komisji

Komisja zgadza się ze składającą petycję, że studia ukończone przez nią we Francji odbywają
się po egzaminie maturalnym i że kształcenie uprawniające do uzyskania dyplomu B. T. S. 
stanowi część francuskiego szkolnictwa wyższego. Komisja odnosi wrażenie, że uznanie
równoważności dyplomu składającej petycję jest jeszcze bardziej utrudnione tym, że dyplom
B. T. S. – uzyskiwany co do zasady po dwóch latach studiów – nie przynależy do systemu 
znanego obecnie we Francji pod nazwą „LMD” (Licence – Master – Doctorat), ponieważ
zgodnie z systemem bolońskim pierwszy z trzech etapów studiów trwa trzy lata, a żaden etap
pośredni nie istnieje. Analiza sprawy pozwala jednak stwierdzić, że składająca petycję 
uzyskała dyplom w 1990 r., tj. na długo przed wprowadzeniem systemu bolońskiego.

Komisja przypomina, że zgodnie z art. 149 traktatu WE odpowiedzialność za akademickie 
uznawanie dyplomów spoczywa na państwach członkowskich, a nie na Wspólnocie. Uważa, 
że problem składającej petycję należy rozwiązać, uwzględniając zasady uznawania 
równoważności obowiązujące w chwili uzyskania dyplomu. Należy również uwzględnić 
zasadę, zgodnie z którą na osobę – która kształciła się (w tym częściowo) w innym państwie 
członkowskim – nie można nakładać kary z tego tytułu. Odmowę uznania dyplomu bez 
należytego uzasadnienia czy stosowanie procedury zbyt długiej lub kosztownej można by 
zinterpretować jako karanie obywatela europejskiego za skorzystanie z przysługującego mu 
prawa do swobodnego przepływu i zdobycie wykształcenia w innym państwie członkowskim, 
co można by również uznać za naruszenie prawa Unii Europejskiej.

Niemniej, w celu zaradzenia trudnościom praktycznym związanym z uznawaniem 
kwalifikacji pomiędzy państwami członkowskimi UE bez konieczności interwencji wymiaru 
sprawiedliwości, Unia Europejska zachęciła państwa członkowskie do utworzenia sieci 
ośrodków informacyjnych ds. uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych, która 
nierzadko może pomóc w rozwiązaniu problemów z uznaniem lub dostępem do kształcenia, 
a to za sprawą bezpośredniego kontaktu pomiędzy poszczególnymi ośrodkami krajowymi.
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Zaleca się zatem, aby składająca petycję zwróciła się do sieci ENIC-NARIC, której adres 
internetowy podano poniżej (znajdzie tam ona pełen wykaz adresów i punktów kontaktowych 
we wszystkich państwach członkowskich).

http://www.enic-naric.net/

Komisja Europejska zgadza się, że wewnętrzna droga odwoławcza, zalecona przez władze 
Hiszpanii oraz przez Komisję Petycji Parlamentu Europejskiego (składająca petycję powinna 
wyczerpać środki prawne dostępne w Hiszpanii, składając odwołanie do sądu 
administracyjnego), jest słusznym kierunkiem działania, o ile problem nie zostanie do tego 
czasu rozwiązany w inny sposób. Władze krajowe, w tym wymiar sprawiedliwości, znajdują 
się bliżej problemów obywateli, takich jak problem przedstawiony w przedmiotowej petycji,
i są w związku z tym lepiej przygotowane do rozpatrywania ogółu elementów sprawy oraz
wyjaśniania niejasności i zmian, jakie zaszły w przepisach prawa krajowego.


