
CM\851844PL.doc PE454.620v01-00

PL Zjednoczona w różnorodności PL

PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

9.12.2010

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0619/2010, którą złożył Laszlo Siklosi (Węgry) w sprawie uznania we 
Francji jego kwalifikacji instruktora wychowania fizycznego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję informuje, że nie może wykonywać zawodu instruktora wychowania 
fizycznego w pewnym hotelu we Francji, ponieważ jego oficjalne kwalifikacje węgierskie nie 
zostały uznane. Składający petycję, który obecnie ubiega się u władz francuskich o uznanie 
jego kwalifikacji, nie jest w stanie znaleźć w tym czasie pracy w wybranej dziedzinie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 7 października 2010 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 9 grudnia 2010 r.

Petycja 

Składający petycję posiada dyplom akademickiego nauczyciela wychowania fizycznego 
wydany przez węgierską uczelnię wyższą, ma też kwalifikacje trenera sportowego. Wyraża on 
sprzeciw w związku z tym, że władze francuskie uniemożliwiają mu wykonywanie jego 
zawodu we Francji. Składający petycję oświadcza ponadto, że władze francuskie nałożyły na 
niego zbędne obciążenie administracyjne, ponieważ żądały od niego złożenia pełnej 
dokumentacji przy sześciu różnych okazjach. 

Uwagi Komisji
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Komisja odnotowuje, że dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych1pozostaje bez wpływu na kompetencje państw członkowskich w zakresie 
podejmowania decyzji dotyczących wprowadzania regulacji zawodu nauczyciela wychowania 
fizycznego i trenera sportowego oraz ustalania konkretnych wymogów dostępu do tego 
zawodu, jeżeli jest on regulowany. W przedmiotowej dyrektywie ustala się warunki, na jakich 
osoby, które uzyskały kwalifikacje w innym państwie członkowskim, mogą wykonywać dany 
zawód w przyjmującym państwie członkowskim w ramach prowadzonej działalności lub 
systemu świadczenia usług. 

Dyrektywa 2005/36/WE harmonizuje na szczeblu UE wymogi dotyczące wykształcenia w 
odniesieniu do siedmiu zawodów, jednak nie do zawodu nauczyciela wychowania fizycznego 
i trenera sportowego. A zatem w przypadku nauczyciela wychowania fizycznego i trenera 
sportowego, który pragnie wykonywać swój zawód we Francji, nie dochodzi do 
automatycznego uznania jego kwalifikacji zawodowych uzyskanych w innych państwach 
członkowskich. Uznawanie takich kwalifikacji podlega tak zwanemu systemowi ogólnemu. 
W ramach tego systemu wnioskodawcy muszą złożyć wniosek u uznanie ich kwalifikacji 
zawodowych, a w przypadku istotnych różnic między ich wykształceniem a wykształceniem 
wymaganym w przyjmującym państwie członkowskim (tutaj we Francji) – odbyć staż 
adaptacyjny lub poddać się testowi umiejętności (art. 14 przedmiotowej dyrektywy).

Zgodnie z przedmiotową dyrektywą właściwe organy francuskie muszą potwierdzić 
otrzymanie wniosku dotyczącego uznania kwalifikacji zawodowych w ciągu miesiąca od jego 
otrzymania oraz zawiadomić wnioskodawcę o konieczności dostarczenia brakujących 
dokumentów. Procedura rozpatrywania wniosku powinna się zakończyć jak najszybciej, a w 
każdym razie nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty złożenia przez 
wnioskodawcę kompletu dokumentów. W niektórych przypadkach termin ten może zostać 
przedłużony maksymalnie o miesiąc (co daje całkowity maksymalny czas trwania procedury 
wynoszący 4 miesiące). Procedura ta powinna prowadzić do wydania przez właściwe organy 
należycie uzasadnionej decyzji. Od decyzji lub braku wydania decyzji przysługuje odwołanie 
zgodnie z prawem krajowym. 

Z informacji przekazanych już w tej sprawie nie wynika jasno, czy organy francuskie 
zastosowały się do omawianych zasad zapisanych w dyrektywie. Wydaje się jednak, że 
obciążenie administracyjne nałożone na wnioskodawcę (żądanie złożenia pełnej dokumentacji 
przy sześciu różnych okazjach) jest niezgodne z przedmiotową dyrektywą.

Ponadto z petycji nie wynika jasno, czy składający petycję wystąpił z wnioskiem o uznanie 
kwalifikacji zawodowych czy też dyplomu wyższej uczelni, a jeśli tak, to jakiego konkretnie 
stopnia/zawodu miało to dotyczyć. W tym momencie należy dokonać rozróżnienia: 
Uznawanie dyplomów wyższych uczelni ma na celu ocenę wartości akademickiej danego 
dyplomu, na przykład w celu kontynuacji studiów w danym państwie członkowskim lub 
poinformowania potencjalnego pracodawcy prywatnego. Z drugiej strony uznawanie 
kwalifikacji zawodowych odbywa się zawsze wtedy, gdy osoba wykonująca dany zawód, 
która uzyskała kwalifikacje w jednym państwie członkowskim, pragnie prowadzić działalność 
w innym państwie członkowskim, w którym dany zawód podlega prawnej regulacji. Choć 

                                               
1Dyrektywa 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, s. 22–142).
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główne przepisy dotyczące uznawania kwalifikacji zawodowych ustanawiane są na szczeblu 
europejskim1, uznawanie dyplomów wyższych uczelni leży w gestii rządów krajowych, a 
Komisja Europejska może podjąć działania tylko wówczas, gdy odmowa uznania kwalifikacji 
zawodowych stanowi dyskryminację ze względu na przynależność państwową lub gdy 
nieproporcjonalnie długie i kosztowne procedury ograniczają swobodę przemieszczania się.

Z przekazanych informacji nie wynika też jasno, jaka była decyzja organów francuskich i czy 
zastosowano jakieś środki wyrównawcze.

Wnioski

Komisja doradza składającemu petycję, by skontaktował się z SOLVIT2– siecią służącą 
rozwiązywaniu problemów i skupiającą organy administracji krajowej ze wszystkich państw 
członkowskich UE, która za pośrednictwem Internetu i bez konieczności inicjowania 
postępowań sądowych podejmuje działania w celu szybkiego rozstrzygania kwestii 
zaistniałych w wyniku złego stosowania prawa UE przez władze publiczne. Usługi SOLVIT 
są bezpłatne. 

                                               
1Przepisy te ujednolicono dyrektywą 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, s. 22–142. Zobacz 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm.
2http://ec.europa.eu/solvit/


