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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0959/2012, którą złożyła Paula Romero Ganuza (Hiszpania)
w sprawie pozwoleń dla nauczycieli będących cudzoziemcami w Niemczech 
oraz procedury uznawania ich kwalifikacji

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję jest obywatelką Hiszpanii. Ma ona umową o pracę na czas określony na 
stanowisku nauczyciela w Niemczech. Nie może jednak zawrzeć umowy o pracę na czas 
nieokreślony, ponieważ w Niemczech, w przeciwieństwie do większości innych państw 
członkowskich UE, nauczyciele są kształceni w taki sposób, by mogli nauczać więcej niż 
jednego przedmiotu. Aby uzyskać stanowisko nauczyciela na czas nieokreślony
w Niemczech, składająca petycję musi przejść stosowne szkolenie umożliwiające jej 
nauczanie drugiego przedmiotu. Zdaniem składającej petycję zagadnienie to określone zostało
w dyrektywie 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Procedura 
przyjmowania na wspomniane szkolenie i uznawania kwalifikacji nauczyciela drugiego 
przedmiotu zależy od pozwolenia wydawanego przez Ministerstwo Kultury. Składająca 
petycję jest zdania, że procedura uznawania kwalifikacji nie jest przejrzysta i ma charakter 
dyskryminacyjny wobec nauczycieli pochodzących z innych państw członkowskich UE.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 22 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Petycja dotyczy kwalifikowalności na stanowisko nauczyciela zatrudnionego na czas 
nieokreślony w Niemczech. Aby ubiegać się o to stanowisko, składająca petycję musi przejść 
szkolenie umożliwiające jej nauczanie drugiego przedmiotu. Składająca petycję jest zdania, 
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że procedura uznawania kwalifikacji nie jest przejrzysta i dyskryminuje nauczycieli 
pochodzących z innych państw członkowskich UE. 

Zawód nauczyciela nie podlega harmonizacji w Unii Europejskiej. Uznanie kwalifikacji 
nauczycielskich podlega przepisom tak zwanego ogólnego systemu uznawania dokumentów 
potwierdzających kwalifikacje zawodowe ustanowionego w tytule III rozdział I dyrektywy
w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Ogólny system, o którym mowa powyżej, 
nie przewiduje automatycznego uznawania kwalifikacji zawodowych. System taki uzasadnia 
się tym, że przyjmujące państwo członkowskie (w tym przypadku Niemcy) musi umożliwić 
obywatelowi UE wykonywanie na swoim terytorium danego zawodu, nawet jeżeli obywatel 
ten nie posiada wymaganego dyplomu krajowego, pod warunkiem że uzyskał dyplom 
wymagany w innym państwie członkowskim do rozpoczęcia lub dalszego wykonywania tego 
samego zawodu.

Jeżeli składająca petycję posiada wszelkie kwalifikacje do nauczania w Hiszpanii, Niemcy są 
zobowiązane do zastosowania wobec niej ogólnego systemu przewidzianego w tej dyrektywie
i wspomnianego powyżej. W takim przypadku właściwy niemiecki organ zobowiązany jest 
porównać wykształcenie i wyszkolenie składającej petycję z wykształceniem i szkoleniami 
wymaganymi dla danego zawodu w Niemczech. W przypadku znaczących różnic pomiędzy 
wykształceniem i wyszkoleniem składającej petycję (w odniesieniu do okresu lub zakresu 
edukacji) a wymogami obowiązującymi w Niemczech, Niemcy mogą zastosować środki 
wyrównawcze (staż adaptacyjny lub test umiejętności).
W związku z tym, że warunki podjęcia pracy nauczyciela nie zostały ujednolicone na 
szczeblu Wspólnoty, państwa członkowskie zachowują prawo do określenia tych warunków. 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł jednak w sprawie C-102/02 
Beuttenmüller, że wymóg przewidujący obowiązek nauczania co najmniej dwóch 
przedmiotów, nawet jeżeli wnioskodawca chciałby uczyć tylko jednego z przedmiotów,
w których zdobył wykształcenie i wyszkolenie, może uniemożliwiać wielu obywatelom UE 
pracę w zawodzie nauczyciela w danym przyjmującym państwie członkowskim, mimo że 
posiadają oni kwalifikacje niezbędne do pracy w tym zawodzie w państwie członkowskim
pochodzenia. Służby Komisji są zdania, że byłoby pomocne, gdyby władze elastycznie 
podchodziły do kwestii kwalifikacji uprawniających do nauczania drugiego przedmiotu. 
Z petycji wynika, że niemieckie władze rozpatrzyły wniosek składającej petycję i uznały, że 
istnieją zasadnicze różnice między kwalifikacjami i wyszkoleniem składającej petycję
a wymogami obowiązującymi w Niemczech. Według składającej petycję władze 
zaproponowały środek wyrównawczy w postaci pełnego programu kształcenia i szkolenia
z jednego przedmiotu, mimo że składająca petycję studiowała już język niemiecki jako drugi 
język w Niemczech.  
Komisja nie jest w stanie ocenić szczegółów krajowych kwalifikacji składającej petycję ani 
szczegółowych wymogów dostępu do zawodu nauczyciela w Niemczech. Służby Komisji 
mogą sprawdzić, czy państwo członkowskie spełniło obowiązek przewidziany na mocy 
dyrektywy w sprawie kwalifikacji zawodowych i zaproponowało środki wyrównawcze
w przypadku znaczącej różnicy. Komisja nie może ocenić, czy konkretny środek 
wyrównawczy jest proporcjonalny do wymogu wyrównania ewentualnych zasadniczych 
różnic.
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Na podstawie udzielonych informacji wydaje się, że właściwe władze zaproponowały jedynie 
możliwość stażu adaptacyjnego (pełny program wykształcenia i szkolenia z jednego
przedmiotu). Zgodnie z art. 14 ust. 2 dyrektywy właściwe władze powinny zapewnić 
wnioskodawcy możliwość wyboru między stażem adaptacyjnym a testem umiejętności. 

Ponadto, jeżeli różnice między daną dziedziną w obu państwach członkowskich są tak 
poważne, że w celu ich wyrównania niezbędny jest de facto pełny program wykształcenia
i wyszkolenia, oraz jeżeli daną działalność można oddzielić od innych działalności w ramach 
danego zawodu, na wniosek zainteresowanego, przyjmujące państwo członkowskie musi 
rozważyć – na prośbę wnioskodawcy – przyznanie częściowego dostępu do zawodu.
W sprawie C-330/03 Colegio de Ingenieros de Caminos Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej orzekł w szczególności, co następuje:
„ […] art. 39 WE i art. 43 WE nie stoją na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie 
przyznawało częściowy dostęp do zawodu, jeśli braki w wykształceniu zainteresowanego
w porównaniu z wykształceniem wymaganym w przyjmującym państwie członkowskim 
mogą być faktycznie zniesione poprzez zastosowanie środków wyrównawczych, 
przewidzianych w art. 4 ust. 1 wspomnianej dyrektywy. Natomiast art. 39 WE i art. 43 WE 
stoją na przeszkodzie temu, by państwo członkowskie nie przyznawało takiego częściowego 
dostępu, jeśli wnosi o to zainteresowany i gdy różnice pomiędzy dziedzinami działalności są 
tak poważne, że w rzeczywistości należałoby przebyć pełny cykl kształcenia, chyba że 
odmowa takiego częściowego dostępu jest uzasadniona bezwzględnymi wymogami interesu 
ogólnego, właściwymi do zagwarantowania realizacji zamierzonego celu i niewykraczającymi 
ponad to, co jest niezbędne do jego osiągnięcia (pkt 39).1”

Podsumowanie
Niemieckie władze mogą zastosować środek wyrównawczy w przypadku znacznych różnic. 
Komisja nie jest jednak w stanie ocenić konieczności czy proporcjonalności środka 
wyrównawczego zastosowanego w danym przypadku. Niezależnie od tego niemieckie władze 
były zobowiązane do umożliwienia składającej petycję przystąpienia do testu umiejętności 
oraz do rozważenia, na jej wniosek, udzielenia częściowego dostępu do zawodu nauczyciela.
Składająca petycję może również wnieść skargę za pośrednictwem sieci internetowej 
SOLVIT, w ramach której państwa członkowskie UE współpracują w celu rozwiązywania 
problemów spowodowanych niewłaściwym stosowaniem przepisów prawa rynku 
wewnętrznego przez władze publiczne, z pominięciem postępowania sądowego. W każdym 
państwie członkowskim znajdują się ośrodki SOLVIT, które mogą pomóc w rozpatrywaniu 
skarg otrzymywanych od obywateli i przedsiębiorstw. Ośrodki te stanowią część krajowego 
systemu administracyjnego, a ich zadaniem jest znalezienie realnego rozwiązania problemów
w terminie dziesięciu tygodni. Więcej informacji o SOLVIT można uzyskać na stronie 
internetowej pod następującym adresem: http://ec.europa.eu/solvit/site/index_pl.htm.
W przypadku gdyby składająca petycję chciała wnieść o ponowne rozważenie środka 
wyrównawczego, musiałaby zaskarżyć decyzję niemieckich władz lub wnieść odwołanie 
przed właściwym sądem krajowym w Niemczech.

                                               
1 Sprawa C-330/03, Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, z dnia 19 stycznia 2006 r.


