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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0699/2009, którą złożył Paweł Gregorek (Polska), w sprawie 
dyskryminacji osób posiadających polski dyplom architekta

1. Streszczenie petycji

Składający petycję, posiadający polski dyplom architekta, relacjonuje trudności, które 
napotkał, próbując zapisać się na podyplomowy roczny kurs architektury na uniwersytecie 
w Belfaście. Został poinformowany, że do polskiego dyplomu musi być załączone 
zaświadczenie o członkostwie we właściwej polskiej izbie architektów, uprawniającym go do 
wykonywania zawodu architekta w Polsce. Jednakże, aby zostać członkiem polskiej izby 
architektów, należy ukończyć odpowiednie studia podyplomowe w Polsce. Składający petycję 
wskazuje, że chociaż w 2008 r. nastąpiła zmiana polskich przepisów dotyczących 
członkostwa w izbie architektów, nie rozwiązało to problemu zarówno jego, jak i innych osób 
posiadających polskie dyplomy architekta i zamieszkałych za granicą. Uważając, że jest to 
przypadek dyskryminującego traktowania, zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie 
się sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 24 września 2009 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 22 stycznia 2010 r.

Składający petycję ma dyplom studiów magisterskich w dziedzinie architektury, który 
otrzymał w 2003 r. na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej (Polska). Po 
otrzymaniu tytułu magistra podjął pracę w polskim biurze projektowym, a w 2007 r. 
postanowił wyjechać do pracy w biurze projektowym w Irlandii Północnej, gdzie od tamtej 
pory jest wciąż zatrudniony. W zeszłym roku rozpoczął wypełnianie formalności w celu 
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otrzymania zezwolenia na wykonywanie zawodu architekta w Wielkiej Brytanii.

Władze brytyjskie powiadomiły składającego petycję, że w celu uzyskania powyższego 
zezwolenia powinien odbyć roczny kurs na jednym z akredytowanych uniwersytetów oraz 
mieć co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy w biurze projektowym. Natomiast
Queen’s University w Belfaście poinformował go, że aby móc odbyć studia podyplomowe 
w dziedzinie architektury, powinien załączyć do swego polskiego dyplomu także 
zaświadczenie o członkostwie we właściwej regionalnej izbie architektów w Polsce, 
uprawniającym go do wykonywania zawodu architekta w Polsce. Zdaniem składającego 
petycję to paradoksalne, że gdyby posiadał prawo do wykonywania zawodu architekta 
w Polsce, prawo to byłoby automatycznie uznawane w Wielkiej Brytanii i nie musiałby 
odbywać dodatkowych kursów uniwersyteckich; z kolei aby zostać przyjętym do izby 
architektów musiałby ukończyć nie tylko studia magisterskie, lecz także podyplomowe. 
Składający petycję w związku z tym uważa, że znajduje się w sytuacji błędnego koła. Dodaje 
także, że w 2008 r. wprowadzono zmiany w polskich przepisach regulujących kwestię 
wstępowania do izby architektów, lecz nie stanowią one rozwiązania ani dla niego, ani dla 
innych osób mieszkających za granicą i posiadających polskie dyplomy w dziedzinie 
architektury.

Z chwilą, gdy zainteresowany nie otrzymał prawa do wykonywania zawodu architekta 
w Polsce, jego wniosek o przyjęcie na kurs w dziedzinie architektury w Wielkiej Brytanii 
przeszedł w zakres kwestii uznawania jego kwalifikacji akademickich, a nie kwalifikacji 
zawodowych. W związku z tym, zgodnie z postanowieniami art. 5 Traktatu ustanawiającego 
Wspólnotę Europejską, obowiązującego do dnia 30 listopada 2009 r. i zastąpionego art. 5 
Traktatu o Unii Europejskiej1, obowiązującym od dnia 1 grudnia 2009 r., Unia Europejska 
zgodnie z zasadą przyznania działa wyłącznie w granicach kompetencji przyznanych jej przez 
państwa członkowskie w traktatach do osiągnięcia określonych w nich celów, a wszelkie 
kompetencje nieprzyznane Unii w traktatach należą do państw członkowskich. W dziedzinie 
edukacji art. 149 traktatu WE (zastąpiony art. 165 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej obowiązującym od dnia 1 grudnia 2009 r.) stanowi, że Unia Europejska 
przyczynia się do rozwoju edukacji o wysokiej jakości poprzez zachęcanie państw 
członkowskich do współpracy oraz, jeśli jest to niezbędne, poprzez wspieranie i uzupełnianie 
ich działalności, w pełni szanując odpowiedzialność państw członkowskich za treść nauczania 
i organizację systemów edukacyjnych, jak również ich różnorodność kulturową i językową.

W tym kontekście uznawanie dyplomów uniwersyteckich, które reguluje dostęp do edukacji, 
należy do kompetencji państw członkowskich.

W tej sytuacji Komisja Europejska mogłaby podjąć działania wyłącznie, jeśli odmowa 
uznania dyplomu uniwersyteckiego wynikałaby z dyskryminacji ze względu na przynależność 
państwową. Ponadto odmowę uznania dyplomu bez należytego uzasadnienia, bądź też 
stosowanie nadmiernie długich lub kosztownych procedur można interpretować jako sankcję 
wobec obywatela europejskiego w związku ze skorzystaniem przez niego z przysługującego 
mu prawa do swobodnego przepływu oraz podjęcia studiów w innym państwie 
członkowskim. Tego rodzaju praktyki można zatem również traktować jako naruszenie prawa 
Unii Europejskiej.

                                               
1 Wersja skonsolidowana opublikowana w Dz.U. C 115 z 9.5.2008, s. 13.
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Jednakże aby wyeliminować praktyczne trudności związane z uznawaniem kwalifikacji 
w państwach członkowskich UE bez konieczności podejmowania działań prawnych, Unia 
Europejska zachęciła państwa członkowskie do utworzenia sieci ośrodków informacji 
ds. uznawania kwalifikacji akademickich i zawodowych, która niejednokrotnie może pomóc 
w rozwiązaniu problemów z uznawaniem lub dostępem do studiów poprzez bezpośredni 
kontakt między ośrodkami we właściwych krajach.

W związku z tym zainteresowanemu zaleca się nawiązanie kontaktu z siecią ENIC-NARIC. 
Na stronie internetowej sieci, podanej poniżej, znajduje się kompletny wykaz wszelkich
adresów i punktów kontaktowych we wszystkich państwach członkowskich.

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

Wreszcie, aby dopełnić niniejszy komunikat, Komisja pragnie nadmienić, że w 2007 r. 
otrzymała skargę złożoną przez Stowarzyszenie Absolwentów Polskich Wydziałów 
Architektury dotyczącą tego samego problemu. Skontaktowała się ona wówczas z władzami 
brytyjskimi, które w piśmie z dnia 9 kwietnia 2008 r. zwróciły się o udzielenie dodatkowych 
informacji o konkretnym przedmiocie skargi. Zdaniem władz brytyjskich organ 
odpowiedzialny za rejestrację architektów (ARB, Architects Registration Board) nie może 
uniemożliwić studentom dostępu do kursów akademickich. W skardze błędnie zrozumiano 
pojęcie dostępu do studiów w sensie akademickim oraz przeprowadzanej przez ARB 
procedury oceny kwalifikacji zawodowych. W piśmie z dnia 20 czerwca 2008 r. Komisja 
przekazała skarżącym prośbę władz brytyjskich o udzielenie dalszych wyjaśnień. Nie 
otrzymawszy odpowiedzi od skarżących, Komisja uznała sprawę za zamkniętą.


