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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 1434/2010, którą złożyła L.G. (Hiszpania) w sprawie uznania jej za 
nauczyciela kwalifikowanego w Holandii

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję, która uzyskała tytuł nauczyciela kwalifikowanego (QTS) w Wielkiej 
Brytanii, mieszka w Holandii, gdzie od wielu lat wykonuje zawód nauczyciela. Władze 
holenderskie odrzuciły jednak jej wniosek o uznanie jej za nauczyciela kwalifikowanego 
i poinformowały ją, że w tym celu musi ona przebyć okres wprowadzający wymagany w 
Wielkiej Brytanii. Składająca petycję twierdzi, że nie miałoby to żadnego sensu, zważywszy 
na to, że systemy edukacyjne w Wielkiej Brytanii i Holandii są zupełnie inne oraz że tak 
naprawdę wykonywała już ona zawód nauczyciela w Holandii, ukończyła wiele kursów 
i uczestniczyła w wielu warsztatach. Składająca petycję chce wiedzieć, czy warunek 
określony przez holenderskie Ministerstwo Edukacji jest zgodny z dyrektywą 2005/36/WE 
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 28 lutego 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 6 maja 2011 r.

Składająca petycję uzyskała tytuł nauczyciela kwalifikowanego (QTS) w Wielkiej Brytanii, 
ale nie przebyła okresu wprowadzającego wymaganego do uznania za w pełni 
wykwalifikowanego nauczyciela w Wielkiej Brytanii. Składająca petycję złożyła wniosek o 
uznanie jej kwalifikacji w Holandii. Holandia odrzuciła wniosek, uzasadniając decyzję tym, 
że składająca petycję nie jest w pełni wykwalifikowana do nauczania w Wielkiej Brytanii.
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Uwagi Komisji

Uznawanie kwalifikacji zawodowych w UE jest uregulowane przepisami dyrektywy 
2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Dyrektywa ta pozwala 
specjaliście/migrantowi, który zdobył kwalifikacje zawodowe w jednym państwie 
członkowskim, podjąć działalność gospodarczą i wykonywać swój zawód w innym państwie 
członkowskim, pod warunkiem, że:

– jego zawód podlega regulacjom w przyjmującym państwie członkowskim;

– migrant uzyskał kwalifikacje zawodowe w UE (lub uzyskał kwalifikacje zawodowe w 
państwie trzecim i zdobył 3 lata doświadczenia zawodowego w tym zawodzie na terytorium 
państwa członkowskiego, które uznało te oficjalne kwalifikacje zawodowe).

Zawód nauczyciela nie podlega harmonizacji w Unii Europejskiej. Uznanie kwalifikacji 
nauczycielskich podlega przepisom tak zwanego ogólnego systemu uznawania dokumentów 
potwierdzających posiadanie kwalifikacji ustanowionego w tytule III, rozdziale I dyrektywy 
2005/36/WE. Ogólny system nie przewiduje automatycznego uznawania kwalifikacji 
zawodowych. Zasadą działania tego systemu jest to, że przyjmujące państwo członkowskie 
(w tym przypadku Holandia) musi umożliwić obywatelowi UE wykonywanie na swoim 
terytorium danego zawodu, nawet jeżeli obywatel ten nie ma wymaganego dyplomu 
krajowego, pod warunkiem, że ma dyplom wymagany w innym państwie członkowskim do 
rozpoczęcia wykonywania lub dalszego wykonywania tego samego zawodu. 

W odniesieniu do tytułu nauczyciela kwalifikowanego (QTS) Wielka Brytania wprowadziła 
w dniu 1 września 1999 r. wymóg, by nauczyciele, którzy uzyskali kwalifikacje po 7 maja 
1999 r., odbyli i pozytywnie ukończyli okres wprowadzający, aby uzyskać dostęp do 
zatrudnienia w szkołach utrzymywanych z funduszy publicznych i specjalnych szkołach 
nieutrzymywanych z funduszy publicznych w Anglii. Okres wprowadzający trwa trzy 
semestry (lub ich odpowiedniki) i łączy zindywidualizowany program monitoringu i pomocy 
z oceną wyników.

Bez odbycia okresu wprowadzającego składająca petycję nie jest więc w pełni 
wykwalifikowanym nauczycielem w Wielkiej Brytanii. Z tego powodu przepisy dyrektywy 
2005/36/WE nie mają zastosowania. Władze Holandii nie muszą uznać brytyjskich 
kwalifikacji zawodowych składającej petycję, gdyż w Wielkiej Brytanii nie jest ona 
uznawana za w pełni wykwalifikowanego nauczyciela bez odbycia okresu wprowadzającego. 

Władze Holandii powinny jednak w przypadkach, gdy nie ma zastosowania dyrektywa w 
sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych, stosować zasady ustalone w Traktacie o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Władze Holandii powinny sprawdzić, czy muszą 
uznać kwalifikacje zawodowe składającej petycję na podstawie art. 45 i nast. TFUE i 
orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, takiego jak w sprawie C-345/08.

Wnioski

Dyrektywa 2005/36/WE nie ma zastosowania w tym przypadku. Władze Holandii nie muszą 
uznawać kwalifikacji składającej petycję na podstawie tej dyrektywy. Władze Holandii muszą 
jednak sprawdzić, czy uznanie może podlegać przepisom TFUE. Na tym etapie Komisja 
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zaleca składającej petycję skontaktowanie się z krajowym punktem kontaktowym do spraw 
uznawania kwalifikacji zawodowych w Holandii1. 

Mimo że dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych nie ma zastosowania w 
tym przypadku, punkt kontaktowy może być w stanie pomóc składającej petycję i 
poinformować ją o jej prawach.

                                               
1 Kitty Wigleven, tel.: +31 70 426 02 86, faks: +31 70 426 03 95, e-mail: wigleven@nuffic.nl.


