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PARLAMENT EUROPEJSKI 2009 - 2014

Komisja Petycji

30.8.2012

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0131/2012, którą złożył Mario Di Nardo (Włochy) w sprawie 
uznawania certyfikatów kompetencji zawodowych, wydanych przez państwo 
członkowskie Unii Europejskiej

1. Streszczenie petycji

Zdaniem składającego petycję właściwe władze włoskie wprowadzają w ramach stosowania 
dyrektywy 2005/36/WE nieuzasadnione środki wyrównawcze w stosunku do kandydatów na 
nauczycieli, którzy występują z wnioskiem o uznanie dyplomu uprawniającego do 
wykonywania zawodu nauczyciela, uzyskanego w Hiszpanii – dyplomu „Master en formacion 
de Profesorado”. Władze włoskie rzekomo wprowadziły, jako warunek ogólny uznania tego 
dyplomu, wymóg okazania wydanego przez hiszpańskie ministerstwo certyfikatu 
potwierdzającego, że hiszpański dyplom magisterski odpowiada uzyskaniu włoskiego 
dyplomu uniwersyteckiego.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji, aby 
dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Petycja dotyczy uznania we Włoszech kwalifikacji zawodowych w zawodzie nauczyciela 
uzyskanych w Hiszpanii na podstawie dyplomu licencjackiego uzyskanego we Włoszech.

Instrumentem prawnym regulującym uznawanie kwalifikacji zawodowych jest dyrektywa 
2005/36/WE. Uznawanie kwalifikacji nauczycieli podlega przepisom tzw. systemu ogólnego 
przedstawionego w tytule III, rozdziale I dyrektywy. Zasadą działania tego systemu jest to, że 
przyjmujące państwo członkowskie (w tym przypadku Włochy) musi umożliwić obywatelowi 
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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 (w tym przypadku w Hiszpanii) do rozpoczęcia wykonywania lub 
dalszego wykonywania tego samego zawodu. System ten nie wprowadza jednak 
automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych. Jedynie w przypadku zasadniczych 
rozbieżności wykształcenia i wyszkolenia osoby migrującej (odnośnie do ich trwania lub 
zakresu) z wymogami przyjmującego państwa członkowskiego, państwo to może zastosować 
wobec osoby migrującej środki kompensacyjne (okres adaptacyjny lub test zdolności), przy 
czym ich wybór należy do osoby migrującej.

Komisja zdaje sobie sprawę z istnienia problemu w zakresie uznawania hiszpańskich 
kwalifikacji zawodowych we Włoszech. Według bazy danych o zawodach regulowanych1, 
zawód nauczyciela pracującego w szkole (i wiele rodzajów tego zawodu) jest uregulowany 
zarówno w Hiszpanii, jak i we Włoszech. Dyrektywa w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych ma zastosowanie, jeżeli dany zawód jest regulowany w przyjmującym państwie 
członkowskim (jak ma to miejsce w niniejszej sprawie), a wnioskodawca posiada 
odpowiednie kwalifikacje w macierzystym państwie członkowskim.

Komisja, wspólnie z władzami Hiszpanii i Włoch, pracuje nad rozwiązaniem tego problemu 
od maja 2011 r. Istotną kwestią było, czy wnioskodawcy, który uzyskali kwalifikacje 
zawodowe w Hiszpanii na podstawie włoskiego dyplomu licencjackiego posiadali 
odpowiednie kwalifikacje do uczenia w Hiszpanii.

Składający petycję wspomina w niej, że włoskie władze wystąpiły do władz Hiszpanii z 
prośbą o uznawanie włoskich dyplomów licencjackich. Zgodnie z dostępnymi informacjami, 
aby uzyskać odpowiednie kwalifikacje do wykonywania w Hiszpanii zawodu nauczyciela 
pracującego w szkole, należy uzyskać wymagany tytuł naukowy oraz wziąć udział w 
specjalistycznym kursie dla nauczycieli kończącym się uzyskaniem certyfikatu specjalizacji 
pedagogicznej (CAP). Forma specjalistycznego kursu dla nauczycieli (CAP) uległa niedawno 
zmianie i została przekształcona w studia magisterskie (Master de Formación del Profesorado 
de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional o Enseñanzas de 
Idiomas).

Jeżeli dana osoba studiowała częściowo za granicą, musi uzyskać dokument uznania dyplomu 
z macierzystego państwa członkowskiego (licencjat) oraz hiszpański tytuł magistra w zakresie 
nauczania (lub CAP). Uznanie kwalifikacji dotyczy w szczególności studiów odbytych za 
granicą, ponieważ zawód nauczyciela wymaga wykazania się konkretnymi kwalifikacjami 
koniecznymi do uczenia określonych przedmiotów.  

Komisja zdaje sobie sprawę, że niektórzy zagraniczni studenci uzyskali „homologation a 
grado” łącznie z tytułem magistra koniecznym do wykonywania zawodu nauczyciela. 
„Homologation a grado” jest jednak ogólniejszym poziomem uznania, które dotyczy czasu 
trwania studiów za granicą i nie obejmuje konkretnych kwalifikacji w zakresie nauczania 
określonych przedmiotów. Aby uzyskać pełne kwalifikacje, wymagana jest szczególna forma 
„homologation”.

                                               
1 http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm.
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W rezultacie, jeśli ma to miejsce w danym przypadku, macierzyste państwo członkowskie nie 
ma obowiązku uznania hiszpańskich kwalifikacji na podstawie dyrektywy w sprawie 
uznawania kwalifikacji zawodowych, ponieważ wnioskodawca nie uzyskał (jeszcze) pełnych 
kwalifikacji w Hiszpanii.

Jak stwierdzono powyżej, Komisja kontaktowała się z władzami Hiszpanii i Włoch, które 
kontaktowały się ze sobą w ostatnich latach. Władze omawiały zagadnienie edukacji i 
wymagań, które należy spełnić, aby być nauczycielem w obu państwach członkowskich. Dnia 
16 maja 2012 r. poinformowano Komisję o znalezieniu rozwiązania problemów dotyczących 
uznawania hiszpańskich kwalifikacji nauczycieli. W e-mailach z 20 marca, 21 czerwca i 5 
lipca 2012 r. Komisja zwróciła się do włoskich władz z prośbą o ostateczne potwierdzenie.


