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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0592/2011, którą złożyła P.I. (Włochy) w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych introligatora

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wskazuje na trudności w uznaniu przez włoskie władze jej trzyletniego 
doświadczenia w pracy introligatora, które zdobyła w Scuola di Spoleto.

Kurs ten był finansowany m.in. ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Społecznego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 26 września 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 16 marca 2012 r.

Według informacji dostarczonych przez składającą petycję władze włoskie zorganizowały w 
1992 r. w Spoleto (Włochy, region Umbria) trzyletni europejski kurs dla „konserwatorów 
materiałów drukowanych”. Kurs ten prowadzono do 2005 r. i był on finansowany m.in. ze 
środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Niemniej jednak w kontekście zreformowanych włoskich przepisów dotyczących dziedzictwa 
kulturowego kurs ten nie nadaje absolwentom uprawnień ani pełnoprawnego statusu 
licencjonowanych introligatorów na terenie Włoch. W rezultacie absolwenci nie mają pełnych 
uprawnień do pracy we włoskich instytucjach publicznych (takich jak muzea, biblioteki i 
archiwa) mimo uzyskanego tytułu.
Składająca petycję, pełniąca funkcję przedstawicielki grupy byłych uczestników kursu, 
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wskazuje na trudności z uznaniem tego kursu przez władze włoskie, dzięki czemu uczestnicy 
uzyskaliby dostęp do zawodu licencjonowanego introligatora. W 2009 r. składająca petycję 
złożyła podobną petycję we włoskim Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego i 
twierdzi, że nie uzyskała na nie oficjalnej odpowiedzi.

Uwagi Komisji

W odniesieniu do uznawania dyplomów Komisja pragnie podkreślić, że dyrektywa w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych 2005/36/WE1ma zastosowanie wyłącznie do 
specjalistów, którzy mają pełne uprawnienia do wykonywania zawodu w jednym państwie 
członkowskim i chcą wykonywać ten sam zawód w innym państwie członkowskim. 
Kluczowy jest w tym przypadku charakter transgraniczny. Przedmiotowa dyrektywa nie ma 
zatem zastosowania do sytuacji wewnątrz danego kraju – takiej, jaka została opisana przez 
składającą petycję.

Ponadto nawet gdyby sprawa miała charakter transgraniczny (np. w przypadku obywatela UE 
mającego kwalifikacje uzyskane w innym państwie członkowskim niż Włochy) informacje 
zawarte w petycji są niewystarczające, by stwierdzić, czy dyrektywa 2005/36/WE miałaby 
zastosowanie. 

– Przede wszystkim dyrektywa 2005/36/WE ma zastosowanie wyłącznie do zawodów 
regulowanych w przyjmującym państwie członkowskim, tzn. zawodów, do których dostęp lub 
których funkcjonowanie zależy od dysponowania określonymi kwalifikacjami zawodowymi 
na mocy prawa, rozporządzenia lub przepisów administracyjnych. Według bazy danych 
dotyczącej zawodów regulowanych2, aktualizowanej przez władze krajowe, zawód 
introligatora najprawdopodobniej nie jest we Włoszech regulowany. 

– Ponadto przedmiotowa dyrektywa ma zastosowanie tylko wobec uznawania kwalifikacji 
zawodowych, nie zaś kwalifikacji akademickich/równoważności dyplomów, co pozostaje w 
gestii poszczególnych państw członkowskich. W związku z tym informacje zawarte w 
przedmiotowej petycji są niejasne. W rzeczywistości omawiana sprawa odnosi się raczej do 
uznania we Włoszech włoskiego dyplomu oraz przypisania mu odpowiedniego poziomu 
kształcenia. Ma to z kolei wpływ na możliwości zatrudnienia posiadacza takiego dyplomu w 
niektórych włoskich instytucjach państwowych.

W związku z tym konieczne są dalsze wyjaśnienia, aby potwierdzić, czy zawód introligatora 
jest regulowany we Włoszech w rozumieniu dyrektywy 2005/36/WE i w jakim stopniu.

Ponadto w odniesieniu do uznawania kwalifikacji zawodowych we Włoszech w odpowiedzi 
na prośbę Komisji organ zarządzający obecnym programem operacyjnym EFS w regionie 
Umbria potwierdził, że omawiany kurs był współfinansowany przez EFS oraz że składająca 
petycję uzyskała tytuł „konserwatora materiałów drukowanych”. Zgodnie z uzyskanymi 
informacjami kwalifikacje te najwidoczniej nie są automatycznie uznawane w całym kraju, 
poza regionem Umbria. 

                                               
1 Dyrektywa 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).
2 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?fuseaction=regProf.home
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Niemniej jednak według władz regionalnych na mocy prawa krajowego (zwłaszcza ustawy nr 
62 z dnia 26 marca 2008 r. w sprawie zmiany „Codice dei beni culturali”) tytuł „konserwatora 
materiałów drukowanych” może być powiązany z zawodem „konserwatora dziedzictwa 
kulturowego”, który jest uznawany w całym kraju. Choć uznanie kwalifikacji do zawodu 
„konserwatora materiałów drukowanych” w innych regionach Włoch nie następuje 
samoczynnie, zgodnie z włoskim prawem można o nie wystąpić. W związku z tym składająca 
petycję znajdzie właściwy punkt kontaktowy na stronie internetowej www.beniculturali.it.

Wnioski

Na podstawie informacji dostarczonych Komisji w przedmiotowej petycji nie można 
stwierdzić, że doszło do naruszenia prawa UE. Przy obecnym stanie prawnym i z uwagi na 
ewidentny brak aspektu transgranicznego składająca petycję rzeczywiście nie może 
skorzystać z przepisów dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych zawartych w 
dyrektywie 2005/36/WE, aby wykonywać zawód introligatora we Włoszech.


