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Wniosek dotyczący decyzji 

– 

POPRAWKI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO* 

do wniosku Komisji 

--------------------------------------------------------- 

DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2018/... 

z dnia ... 

w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w zakresie 

umiejętności i kwalifikacji (Europass), uchylająca decyzję nr 2241/2004/WE  

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 165 i 

166, 

                                                 
* Poprawki: tekst nowy lub zmieniony został zaznaczony kursywą i wytłuszczonym drukiem; symbol 

▌sygnalizuje skreślenia. 
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uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej, 

po przekazaniu projektu aktu ustawodawczego parlamentom narodowym, 

uwzględniając opinię Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego1,  

po konsultacji z Komitetem Regionów, 

stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą2, 

                                                 
1 Dz.U. C 173 z 31.5.2017, s. 45. 
2  Stanowisko Parlamentu Europejskiego z dnia … (dotychczas nieopublikowane 

w Dzienniku Urzędowym) i decyzja Rady z dnia … 
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a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Przy poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu decyzji dotyczących ▌nauki, studiów 

lub pracy potrzebny jest dostęp do informacji i poradnictwa zawodowego w zakresie 

dostępnych możliwości, sposobów oceny swoich umiejętności oraz sposobów 

przedstawiania informacji dotyczących własnych umiejętności i kwalifikacji.  

(2) Różnice  w zakresie definicji, formatów dokumentów, języków oraz metod oceny i 

metody walidacji stanowią znaczne wyzwanie dla poszczególnych osób, 

pracodawców, właściwych organów i podmiotów. Takie problemy pojawiają się 

głównie podczas przemieszczania się osób do innych państw, w tym państw trzecich, 

ale również w związku z poszukiwaniem nowej pracy lub podejmowaniem nauki i 

zarządzaniem swoją karierą zawodową. Aby rozwiązać te problemy, ważne są jasne 

i szeroko rozpowszechniane informacje, wzajemne zrozumienie oraz większa 

przejrzystość kwalifikacji i kompetencji. 
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(3) W Nowym Europejskim Programie na rzecz Umiejętności, przyjętym przez Komisję 

w dniu 10 czerwcu 2016 r., wezwano państwa członkowskie, partnerów 

społecznych, przedstawicieli przemysłu i inne zainteresowane strony do współpracy 

w zakresie dziesięciu działań mających poprawić jakość i adekwatność 

kształtowania umiejętności, zwiększyć widoczność i porównywalność umiejętności 

oraz dopasowanie umiejętności, a zwłaszcza informacje umożliwiające trafniejszy 

wybór ścieżki zawodowej. Przegląd ram Europass zaproponowano jako jedno z 

tych dziesięciu działań, mających kluczowe znaczenie dla osiągnięcia i wspierania 

tych celów. 

(4) Decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2241/2004/WE1 ustanowiono ramy 

służące rozwiązaniu tych problemów w związku z poszukiwaniem pracy lub 

podejmowaniem nauki i zarządzaniem swoją karierą zawodową. Celem tej decyzji 

było osiągnięcie większej przejrzystości kwalifikacji i kompetencji za 

pośrednictwem portfolio dokumentów znanego jako „Europass”, który można 

wykorzystywać na zasadzie dobrowolności. Decyzją tą ustanowiono również 

krajowe organy zwane Krajowymi Centrami Europass, zajmujące się wdrażaniem 

ram Europass. 

(5) Aby osiągnąć swój główny cel, ramy Europass koncentrują się na narzędziach 

służących dokumentowaniu umiejętności i kwalifikacji. Narzędzia te zaczęto szeroko 

wykorzystywać za pośrednictwem internetowego systemu informacyjnego 

Europass. 

                                                 
1 Decyzja nr 2241/2004/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. 

w sprawie jednolitych ram wspólnotowych dla przejrzystości kwalifikacji 

i kompetencji (Europass) (Dz.U. L 390 z 31.12.2004, s. 6). 
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(6)  Krajowe Centra Europass zapewniają wsparcie użytkownikom oraz 

promujądokumentowanie umiejętności i kwalifikacji. Sieć Euroguidance, która 

promuje europejski wymiar poradnictwa zawodowego oraz zapewnia wysokiej 

jakości informacje na temat poradnictwa przez całe życie i międzynarodowej 

mobilności w celach edukacyjnych, przyczyniła się także do rozwoju działań 

informacyjnych na temat unijnych narzędzi wspierania umiejętności i kwalifikacji. 

Krajowe punkty koordynacyjne ds. europejskich ram kwalifikacji wspierają organy 

krajowe w procesie dostosowywania krajowych ram lub systemów do europejskich 

ram kwalifikacji do (zwanych dalej („ERK”) oraz koncentrują się na przybliżeniu 

ERK poszczególnym osobom i organizacjom. Należy zapewnić wsparcie tych 

krajowych służb i ich większą koordynację, aby zwiększyć ich oddziaływanie przy 

jednoczesnym poszanowaniu różnorodności systemów krajowych. 

(7)  W sprawozdaniu dla Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 grudnia 2013 r. w 

sprawie oceny ram Europass Komisja stwierdziła, że misja Krajowych Centrów 

Europass polegająca na upowszechnianiu wiedzy na temat Europass i 

zapewnianiu zainteresowanym stronom niezbędnych informacji jest 

zadowalającym modelem wdrażania Europass. Komisja stwierdziła też jednak, że 

większość narzędzi Europass wciąż jeszcze nie dociera do wszystkich potencjalnych 

użytkowników, a ich zasięg pod względem geograficznym i w różnych grupach 

wiekowych jest niejednakowy oraz że lepsza koordynacja i integracja usług 

wsparcia w zakresie poradnictwa i mobilności w ramach Europass umożliwiłyby 

dotarcie do większej liczby potencjalnych odbiorów. 
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(8)  Dowody wskazują, że z Europass korzystają grupy społeczne charakteryzujące się 

wysokim poziomem umiejętności cyfrowych, podczas gdy grupy znajdujące się w 

mniej korzystnej sytuacji, takie jak osoby o niższym poziomie wykształcenia, 

seniorzy czy osoby długotrwale bezrobotne, często nie zdają sobie sprawy z istnienia 

Europass ani z jego narzędzi, i dlatego nie mogą czerpać z nich korzyści.. 

(9) Portfolio Europass jest ▌jednym z wielu narzędzi i instrumentów, jakie 

wprowadzono na poziomie unijnym w celu poprawy przejrzystości i zrozumienia 

umiejętności i kwalifikacji. 

(10) Portfolio Europass obejmuje pięć wzorów dokumentów. Wzór curriculum vitae 

Europass (CV) umożliwia uzupełnienie CV w ustandaryzowanym formacie. Od 

utworzenia CV Europass w 2004 r. stworzono w internecie ponad 100 mln CV 

Europass. W dwóch wzorach suplementów do kwalifikacji, mianowicie w 

suplemencie Europass do dyplomu i suplemencie Europass do świadectwa, 

podawane są informacje dotyczące treści i efektów uczenia się związanych z 

kwalifikacjami, a także informacje na temat systemu kształcenia w państwie 

przyznającym kwalifikacje. Europass Paszport językowy służy do opisywania 

umiejętności językowych. We wzorze Europass-Mobilność opisuje się umiejętności 

nabyte za granicą podczas nauki lub pracy. 
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(11) W zaleceniu Rady z dnia 22 maja 2017 r.1 ustanowiono wspólne ramy odniesienia 

mające pomóc indywidualnym osobom i organizacjom w porównywaniu różnych 

systemów kwalifikacji i ich poziomów kwalifikacji z tych systemów. 

(12)  W zaleceniu Rady z dnia 20 grudnia 2012 r.2 zachęcono państwa członkowskie do 

wprowadzenia do 2018 r. – zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami i specyfiką 

oraz jeżeli uznają to za stosowne – rozwiązań służących walidacji wiedzy, 

umiejętności i kompetencji w drodze uczenia się pozaformalnego i nieformalnego 

oraz uzyskanie pełnych kwalifikacji lub, w stosownych przypadkach, kwalifikacji 

częściowych. 

                                                 
1 Zalecenie Rady z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie europejskich ram kwalifikacji dla 

uczenia się przez całe życie i uchylające zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla 

uczenia się przez całe życie (Dz.U. C 189 z 15.6.2017, s. 15). 
2  Zalecenie Rady z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie walidacji uczenia się 

pozaformalnego i nieformalnego (Dz.U. C 398 z 22.12.2012, s. 1). 
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(13)  W rezolucji Rady z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie wzmacniania polityk, systemów 

i praktyk stosowanych w dziedzinie poradnictwa przez całe życie określono główne 

cele polityki w zakresie poradnictwa przez całe życie dla wszystkich obywateli Unii 

Europejskiej. W rezolucji Rady z dnia 21 listopada 2008 r.1 podkreślono znaczenie 

poradnictwa dla uczenia się przez całe życie. 

(14) Portal możliwości edukacyjnych i kwalifikacji w Europie zapewnia dostęp do 

informacji dotyczących możliwości uczenia się i kwalifikacji oferowanych w ramach 

różnych systemów kształcenia w Europie oraz informacji dotyczących porównania 

krajowych ram kwalifikacji przy pomocy ERK. 

(15) Panorama umiejętności UE dostarcza informacji na temat umiejętności potrzebnych 

w różnych zawodach i poszczególnych sektorach, w tym na temat zapotrzebowania i 

podaży na szczeblu krajowym. 

(16) Analiza wolnych miejsc pracy i innych tendencji na rynkach pracy jest powszechnie 

przyjętą praktyką służącą lepszemu dopasowaniu umiejętności w celu zrozumienia 

kwestii niedoboru wykwalifikowanej kadry i wykwalifikowanej siły roboczej, jak 

również przypadków niedopasowania kwalifikacji. ▌ 

                                                 
1  Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów państw członkowskich zebranych w Radzie z 

dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie lepszego uwzględniania poradnictwa przez całe 

życie w strategiach uczenia się przez całe życie (Dz.U. C 319 z 13.12.2008, s. 4). 
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(17) Celem wielojęzycznej europejskiej klasyfikacji umiejętności, kompetencji, 

kwalifikacji i zawodów ( zwanej dalej „ESCO”), opracowanej i stale aktualizowanej 

przez Komisję w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi i zainteresowanymi 

stronami, jest promowanie przejrzystości umiejętności i kwalifikacji na potrzeby 

kształcenia i szkolenia, jak również celów związanych z pracą. Po przeprowadzeniu 

odpowiednich badań i uwzględnieniu stanowiska państw członkowskich Komisja 

mogłaby wykorzystywać ESCO w ramach Europass; państwa członkowskie 

korzystają z ESCO na zasadzie dobrowolności, po przeprowadzeniu badań i ocen. 

(18) Europejska sieć służb zatrudnienia (EURES), ustanowiona rozporządzeniem (UE) 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/5891, to sieć współpracy, której zadaniem 

jest wymiana informacji i ułatwianie kontaktów między osobami poszukującymi 

pracy a pracodawcami. Zapewnia ona bezpłatną pomoc osobom poszukującym 

pracy, które chcą przeprowadzić się do innego państwa, oraz wspiera 

pracodawców, którzy chcą zatrudniać pracowników z innych państw. Synergia i 

współpraca między portalami Europass i EURES mogłyby zwiększyć oddziaływanie 

obu usług.  

                                                 
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/589 z dnia 13 kwietnia 

2016 r. w sprawie europejskiej sieci służb zatrudnienia (EURES), dostępu 

pracowników do usług w zakresie mobilności i dalszej integracji rynków pracy oraz 

zmiany rozporządzeń (UE) nr 492/2011 i (UE) nr 1296/2013 (Dz.U. L 107 z 

22.4.2016, s. 1). 
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(19) W coraz większym stopniu procesy zachodzące na rynku pracy, takie jak publikacja 

ofert pracy, składanie podania o pracę, ocena umiejętności i rekrutacja, prowadzone 

są za pośrednictwem internetu z użyciem narzędzi korzystających z mediów 

społecznościowych, dużych zbiorów danych i innych technologii. Selekcją 

kandydatów zarządza się przy użyciu narzędzi i procesów, które wyszukują 

informacje na temat umiejętności i kwalifikacji nabytych poprzez uczenie się  

formalne, pozaformalne i nieformalne.  

(20) Obecnie uczenie się formalne, pozaformalne i nieformalne przybiera też nowe 

formy, odbywa się w nowych warunkach i jest oferowane przez różne podmioty, 

szczególnie z wykorzystaniem technologii i platform cyfrowych, kształcenia na 

odległość, e-uczenia się, wzajemnego uczenia się, masowych, otwartych kursów 

internetowych oraz otwartych zasobów edukacyjnych. Ponadto umiejętności, 

doświadczenia i osiągnięcia w zakresie uczenia się uznaje się w różnych formach, 

takich jak cyfrowe odznaki. Technologie cyfrowe są również ▌wykorzystywane w 

przypadku umiejętności uzyskanych w drodze uczenia się pozaformalnego, np. w 

ramach pracy z młodzieżą i wolontariatu. 
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(21) Dla potrzeb niniejszej decyzji umiejętności należy rozumieć w szeroko jako to, co 

dana osoba wie, rozumie i potrafi wykonać. Odnoszą się one do różnych rodzajów 

efektów uczenia się, w tym wiedzy i kompetencji, a także zdolności do stosowania 

wiedzy i korzystania z know-how w celu wykonywania zadań i rozwiązywania 

problemów. Oprócz niekwestionowanego znaczenia umiejętności zawodowych 

uznaje się, że umiejętności przekrojowe lub „miękkie”, takie jak myślenie krytyczne, 

praca zespołowa, rozwiązywanie problemów i kreatywność, umiejętności cyfrowe 

lub językowe, są coraz ważniejsze i stanowią niezbędny warunek spełnienia 

osobistego i zawodowego oraz że można je stosować w różnych obszarach. 

Przydatne mogą być narzędzia i poradnictwo dotyczące ▌oceny i przedstawiania 

tych oraz innych umiejętności ▌.  

(22) Tradycyjnie, osoby przedstawiały informacje o nabytych przez nich umiejętnościach 

i kwalifikacjach w CV i w dokumentach potwierdzających, takich jak świadectwa 

lub dyplomy. Obecnie, dostępne są narzędzia, które mogą ułatwiać prezentację 

umiejętności i kwalifikacji dzięki wykorzystaniu różnych internetowych i cyfrowych 

formatów. Te nowe narzędzia mogą pomagać w samoocenie umiejętności nabytych 

w różnych warunkach. 



 

AM\1148076PL.docx 12/34 PE616.071v01-00 

PL Zjednoczona w różnorodności PL 

 

(23) Ramy Europass powinny reagować na bieżące i przyszłe potrzeby. Użytkownicy 

potrzebują narzędzi pozwalających dokumentować własne umiejętności i 

kwalifikacje. Ponadto narzędzia służące ocenie umiejętności i samoocenie 

umiejętności, a także dostęp do istotnych informacji, w tym informacji o 

możliwościach walidacji, oraz poradnictwa mogą być przydatne przy 

podejmowaniu decyzji dotyczących możliwości zatrudnienia i kształcenia▌. 

(24) Unijne narzędzia ▌dotyczące umiejętności i kwalifikacji należy dostosowywać do 

zmieniających się praktyk i rozwoju technologii, aby zapewnić ich ciągłą 

adekwatność i przydatność dla użytkowników. Należy to osiągnąć m.in. dzięki 

stworzeniu innowacyjnych elementów, takich jak narzędzia interaktywne, 

redagowanie i projektowanie dokumentów, dążąc do zapewnienia bardziej 

wszechstronnych, skutecznych i wydajnych narzędzi oraz uproszczenia, jak również 

większej interoperacyjności technicznej i synergii między powiązanymi narzędziami 

▌, w tym narzędziami ▌opracowanymi przez osoby trzecie, i z uwzględnieniem 

szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych. Ponadto, aby pomóc w weryfikacji 

dokumentów cyfrowych dotyczących umiejętności i kwalifikacji, można by 

stosować środki uwierzytelniania. 
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(25) Ramy Europass ustanowione decyzją nr 2241/2004/WE należy zatem zastąpić 

nowymi ramami, aby uwzględnić zmieniające się potrzeby.  

(26) Nowe ramy Europass powinny spełniać potrzeby i oczekiwania wszystkich 

indywidualnych użytkowników końcowych, takich jak osoby uczące się, osoby 

poszukujące pracy, w tym bezrobotni i pracownicy, a także innych 

zainteresowanych stron, takich jak pracodawcy (w szczególności małe i średnie 

przedsiębiorstwa), izby handlowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego, 

wolontariusze, doradcy zawodowi, publiczne służby zatrudnienia, partnerzy 

społeczni, organizatorzy kształcenia i szkolenia, organizacje młodzieżowe, podmioty 

prowadzące pracę z młodzieżą, właściwe organy krajowe oraz decydenci. Ramy te 

powinny też uwzględniać potrzeby obywateli państw trzecich przybywających do 

Unii lub rezydujących w Unii, aby wspierać ich integrację. 

(27) Ramy Europass powinny podlegać zmianom, aby umożliwić opis różnych rodzajów 

uczenia się i umiejętności, w szczególności zdobytych w drodze uczenia się 

pozaformalnego i nieformalnego. 
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(28) Ramy Europass należy opracować z zastosowaniem podejścia zorientowanego na 

użytkownika i opartego na informacji zwrotnej, określając wymogi, w tym na 

podstawie ankiet i badań, ze zwróceniem uwagi na obecne i przyszłe szczególne 

potrzeby grup, dla których przeznaczony jest Europass. Cechy Europass powinny w 

szczególności odzwierciedlać zobowiązanie państw członkowskich i Unii do 

zapewnienia równego dostępu do rynku pracy oraz technologii i systemów 

informacyjno-komunikacyjnych osobom niepełnosprawnym. Narzędzia Europass 

powinny być dostrzegalne, funkcjonalne, zrozumiałe irzetelne, dzięki czemu będą 

bardziej dostępne dla użytkowników, szczególnie dla osób niepełnosprawnych. 

(29)  Aktualizacji i zmian ram Europass należy dokonywać we współpracy z właściwymi 

zainteresowanymi stronami, takimi jak służby zatrudnienia, doradcy zawodowi, 

organizatorzy kształcenia i szkolenia, partnerzy społeczni, tacy jak związki 

zawodowe i stowarzyszenia pracodawców, oraz z pełnym poszanowaniem bieżącej 

współpracy politycznej, np. w ramach procesu bolońskiego w europejskim obszarze 

szkolnictwa wyższego. Konstruktywna współpraca między Komisją, państwami 

członkowskimi i zainteresowanymi stronami ma zasadnicze znaczenie dla 

pomyślnego opracowania i wdrożenia ram Europass.  

▌ 
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(30) Do przetwarzania danych osobowych, które są przechowywane i przetwarzane 

zgodnie z niniejszą decyzją, powinno mieć zastosowanie właściwe prawo Unii 

dotyczące ochrony danych osobowych oraz krajowe środki wykonawcze. 

Użytkownicy powinni mieć możliwość ograniczenia dostępu do swoich danych 

osobowych.  

(31) Uczestnictwo w tych ramach powinno być otwarte dla członków Europejskiego 

Obszaru Gospodarczego, a którzy nie są pastwami członkowskimi Unii, państw 

przystępujących, państw kandydujących i potencjalnych państw kandydujących do 

przystąpienia do Unii Europejskiej z uwagi na ich długotrwałe zainteresowanie i 

długotrwałą współpracę z Unią w tym obszarze. Uczestnictwo powinno być zgodne z 

odpowiednimi przepisami instrumentów regulujących stosunki pomiędzy Unią a 

tymi państwami. Informacje dostarczane przy pomocy ram Europass w zakresie 

umiejętności i kwalifikacji powinny pochodzić z szerszego spektrum państw i 

systemów kształcenia niż ma to miejsce w przypadku państw uczestniczących i 

powinny odzwierciedlać ruchy migracyjne do innych części świata i z innych części 

świata. 

(32) Komisja powinna zapewnić spójne wdrażanie i monitorowanie niniejszej decyzji za 

pośrednictwem grupy doradczej Europass, w skład której wchodzą przedstawiciele 

państw członkowskich i odpowiednich zainteresowanych stron. Grupa doradcza 

powinna w szczególności opracować strategiczne podejście do wdrażania i 

przyszłego rozwoju Europass oraz doradzać w zakresie opracowywania narzędzi 

internetowych, w tym na podstawie testów, oraz dotyczących informacji 

uzyskanych za pośrednictwem platformy internetowej Europass, w stosownych 

przypadkach we współpracy z innymi grupami. 
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(33) Współfinansowanie wykonania niniejszej decyzji zapewnione jest między innymi za 

pośrednictwem unijnego programu Erasmus+, ustanowionego rozporządzeniem 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/20131. Komitet utworzony na 

mocy tego rozporządzenia uczestniczy w strategicznej dyskusji na temat postępów 

prac we wdrażaniu Europass i jego dalszego rozwoju. 

(34) Ponieważ cel określony w niniejszej decyzji, mianowicie ustanowienie spójnych i 

interoperacyjnych ram narzędzi ▌i informacji, w szczególności do celów 

transgranicznej mobilności zawodowej i edukacyjnej, nie może zostać osiągnięty w 

sposób wystarczający przez ▌państwa członkowskie, natomiast ze względu na efekty 

działania możliwe jest lepsze jego osiągnięcie na szczeblu unijnym, Unia może 

podjąć działania ▌zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. 5 Traktatu o 

Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadą proporcjonalności określoną w tym artykule 

niniejsza decyzja nie wykracza poza to, co jest konieczne do osiągnięcia tego celu. 

(35) Co do zasady obowiązki oraz obciążenia administracyjne i finansowe państw 

członkowskich powinny być zrównoważone pod względem kosztów i korzyści. 

                                                 
1  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1288/2013 z dnia 11 

grudnia 2013 r. ustanawiające „Erasmus+” : unijny program na rzecz kształcenia, 

szkolenia, młodzieży i sportu oraz uchylające decyzje nr 1719/2006/WE, 

1720/2006/WE i 1298/2008/WE (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 50). 
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(36) Działania prowadzone w kontekście niniejszej decyzji powinny być wspierane 

wiedzą fachową agencji Unii, w szczególności Europejskiego Centrum Rozwoju 

Kształcenia Zawodowego, w zakresie ich kompetencji. 

(37)  Należy zatem uchylić decyzję nr 2241/2004/WE, bez uszczerbkudla ważności lub 

statusu uprzednio wydanych dokumentów Europass. Wszystkie przyjęte wzory 

dokumentów Europass powinny zostać utrzymane w nowych ramach do czasu 

wprowadzenia niezbędnych zmian lub aktualizacji zgodnie z niniejszą decyzją. W 

celu zapewnienia płynnego przejścia na platformę internetową Europass, 

internetowy system informacyjny Europass ustanowiony decyzją 2241/2004/WE 

powinien funkcjonować do momentu utworzenia i uruchomienia platformy 

internetowej Europass.  

PRZYJMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:  
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Artykuł 1 

Przedmiot i zakres stosowania 

1. Niniejszą decyzją ustanawia się europejskie ramy mające na celu wspieranie 

przejrzystości i zrozumienia umiejętności i kwalifikacji zdobytych w warunkach 

formalnych, pozaformalnych i nieformalnych, w tym w drodze doświadczeń 

praktycznych, mobilności i wolontariatu („Europass”). 

2. Europass obejmuje narzędzia internetowe i odpowiednie dostępne informacje, w 

tym informacje wspierające europejski wymiar poradnictwa zawodowego 

dostarczanego za pośrednictwem platformy internetowej i wspieranego przez 

krajowe służby, aby pomóc użytkownikom lepiej opisywać i prezentować swoje 

umiejętności i kwalifikacje oraz umożliwić porównanie kwalifikacji. 

3. Europass jest skierowany do:  

a)  indywidualnych użytkowników końcowych, takich jak osoby uczące się, 

osoby poszukujące pracy, pracownicy i wolontariusze, oraz  

b)  odpowiednich zainteresowanych stron, takich jak organizatorzy kształcenia i 

szkolenia zawodowego, doradcy zawodowi, pracodawcy, publiczne służby 

zatrudnienia, partnerzy społeczni, podmioty prowadzące pracę z młodzieżą, 

organizacje młodzieżowe oraz decydenci.  
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4. Korzystanie z Europass jest dobrowolne i nie nakłada żadnych obowiązków ani nie 

wiąże się z przyznaniem jakichkolwiek praw poza obowiązkami i prawami 

określonymi w niniejszej decyzji. 

Artykuł 2 

Definicje 

Do celów niniejszej decyzji zastosowanie mają następujące definicje: 

a) „suplement Europass do świadectwa” oznacza dokument dołączony do świadectwa 

potwierdzającego wykształcenie i wyszkolenie zawodowe lub do świadectwa 

kwalifikacji, wydany przez właściwe organy lub podmioty w celu ułatwienia osobom 

trzecim – zwłaszcza w innym kraju – zrozumienia efektów uczenia się osiągniętych 

przez posiadacza tych kwalifikacji oraz charakteru, stopnia, kontekstu, treści i statusu 

ukończonego kształcenia, odbytych szkoleń oraz zdobytych kwalifikacji; 

b) „suplement Europass do dyplomu” oznacza dokument dołączony do dyplomu 

wyższego wykształcenia, wydany przez właściwe organy lub podmioty w celu 

ułatwienia osobom trzecim – zwłaszcza w innym kraju – zrozumienia efektów 

uczenia się osiągniętych przez posiadacza tych kwalifikacji oraz charakteru, stopnia, 

kontekstu, treści i statusu ukończonego kształcenia, odbytych szkoleń oraz 

zdobytych kwalifikacji; 
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c) „suplementy Europass ▌” oznaczają zestaw dokumentów, takich jak suplementy do 

dyplomu i suplementy do świadectwa, wydanych przez właściwe organy lub 

podmioty; 

d)  „poradnictwo zawodowe” oznacza ciągły proces, który pozwala osobom, za pomocą 

szeregu działań indywidualnych i zbiorowych, określić swoje zdolności, 

umiejętności i zainteresowania, podejmować decyzje dotyczące kształcenia, 

szkolenia i pracy oraz zarządzać indywidualnymi ścieżkami życia w nauce, pracy i 

innych sytuacjach, w których te zdolności i umiejętności są wyuczone lub są 

wykorzystywane;  

e) „europejski wymiar poradnictwa zawodowego” oznacza współpracę i wsparcie na 

poziomie Unii w celu wzmocnienia strategii politycznych, systemów i praktyk w 

zakresie poradnictwa zawodowego w Unii;  

▌ 

f) „kwalifikacje” oznaczają formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany 

wówczas, gdy właściwy organ lub podmiot stwierdza, że dana osoba osiągnęła 

efekty uczenia się zgodne z określonymi standardami; 

▌ 
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g) „ocena umiejętności” oznacza proces lub metodę stosowane do oceny, pomiaru i 

ostatecznie opisu, poprzez samoocenę lub ocenę poświadczoną przez osobę trzecią 

albo obie te formy oceny, umiejętności nabytych poprzez naukę formalną, 

nieformalną lub pozaformalną. .  

h) „Samoocena umiejętności” oznacza proces systematycznej analizy przez osoby 

swoich umiejętności za pomocą odniesienia do ustalonego opisu umiejętności; 

▌ 

i)  „dopasowanie umiejętności” oznaczają wszelkie ilościowe lub jakościowe analizy – 

w odniesieniu do rynku pracy – dostępnych zagregowanych i pochodzących z 

istniejących źródeł danych dotyczących umiejętności oraz analizy odpowiadających 

im możliwości nauki w systemie kształcenia i szkolenia, które mogą pomóc w 

poradnictwie i doradztwie zawodowym, procesach rekrutacji, a także wyborze 

ścieżki kształcenia, szkolenia i kariery; 

j)  „usługi uwierzytelniania” oznaczają procesy techniczne, takie jak podpisy 

elektroniczne oraz uwierzytelnianie witryn internetowych, które dają 

użytkownikom możliwość weryfikacji informacji, np. ich tożsamości, za 

pośrednictwem Europass; 

k)  „interoperacyjność techniczna” oznacza zdolność systemów teleinformatycznych 

do współdziałania w celu umożliwienia wymiany informacji, uzyskana dzięki 

porozumieniu wszystkich stron i właścicieli informacji; 
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l) „walidacja” oznacza proces, poprzez który właściwy organ lub podmiot potwierdza, 

że dana osoba osiągnęła efekty nauczania, w tym te nabyte w ramach 

pozaformalnego i nieformalnego uczenia się, mierzone zgodnie z odpowiednimi 

standardami, a który składają się z czterech odrębnych etapów, mianowicie 

identyfikacji, dokumentacji, oceny i certyfikacji wyników oceny w formie pełnej 

kwalifikacji, punktów zaliczeniowych lub kwalifikacji częściowej, w zależności od 

przypadku i zgodnie z uwarunkowaniami krajowymi;   

m)  „otwarte standardy” oznaczają normy techniczne, które zostały opracowane w 

ramach procesu współpracy i zostały opublikowane do nieodpłatnego 

wykorzystania przez wszystkie zainteresowane strony;  

n)  „platforma internetowa” oznacza aplikację internetową, która zapewnia 

użytkownikom końcowym informacje i narzędzia oraz umożliwia im wykonanie 

określonych zadań online;  

o)  „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub 

możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 
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Artykuł 3 

Platforma internetowa 

1. Europass zapewnia, za pośrednictwem platformy internetowej, narzędzia 

internetowe służące do:  

a) dokumentowania i opisywania informacji osobowych w różnorodnych 

formatach, w tym wzory CV; 

aa) narzędzia służące dokumentowania i opisywania umiejętności i kwalifikacji 

zdobytych dzięki doświadczeniom zawodowym i edukacyjnym, w tym dzięki 

mobilności i wolontariatowi; 

b) oceny umiejętności, w tym narzędzia do samooceny; 

c) dokumentowania efektów uczenia się w odniesieniu do kwalifikacji, w tym 

wzór lub wzory suplementów Europass ▌, jak określono w art. 5; 

▌ Korzystanie z narzędzi Europass służących ocenie umiejętności i samoocenie 

umiejętności, o której mowa w lit. b), nie prowadzi bezpośrednio do formalnego 

uznania lub wydania kwalifikacji. 
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2. Platforma internetowa Europass zawiera dostępne informacje lub linki do 

dostępnych informacji na następujące tematy: 

a) ▌możliwości uczenia się; 

b)  kwalifikacje i ramy lub systemy kwalifikacji; 

c) możliwości walidacji uczenia się pozaformalnego i nieformalnego; 

d) praktyki ▌w zakresie uznawania kwalifikacji i odnośne prawodawstwo w 

innych państwach, w tym w państwach trzecich ▌; 

e) usługi poradnictwa w zakresie transgranicznej mobilności edukacyjnej i 

zarządzania karierą; 

f) dopasowanie umiejętności przygotowane w ramach odpowiednich działań na 

szczeblu Unii lub przez agencje unijne w zakresie ich kompetencji;  

g) ▌informacje dotyczące umiejętności i kwalifikacji, które mogą mieć znaczenie 

w kontekście szczególnych potrzeb obywateli państw trzecich przybywających 

do Unii lub zamieszkałych w Unii, aby wspierać ich integrację. 

▌ 
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Artykuł 4 

Główne zasady i cechy 

1. Platforma internetowa Europass jak i narzędzia internetowe oraz ich treści i 

funkcje, muszą być przyjazne dla użytkownika i bezpieczne a także muszą być 

dostępne bezpłatnie dla wszystkich użytkowników.  

2. Platforma internetowa Europass jak i narzędzia internetowe oraz ich treści i 

funkcje muszą być dostępne dla osób niepełnosprawnych zgodnie z wymogami 

dostępności ustanowionymi w odpowiednich przepisach Unii.  

3. Narzędzia internetowe Europass muszą stosować otwarte standardy, udostępniane 

nieodpłatnie, aby państwa członkowskie i inne zainteresowane strony mogły je 

ponownie wykorzystywać na zasadzie dobrowolności.  

▌ 

4. ▌W informacjach dotyczących kwalifikacji, opisach krajowych systemów 

kształcenia i szkolenia oraz w innych istotnych obszarach narzędzia internetowe 

Europass muszą – w stosownych przypadkach i zgodnie z uwarunkowaniami 

krajowymi – odnosić się do europejskich ram kwalifikacji.  

▌ 
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5. Platforma internetowa Europass może przewidywać możliwość przechowywania 

danych osobowych przez użytkowników, np. na ich prywatnych profilach. Do 

przetwarzania takich danych osobowych ma zastosowanie unijne prawo dotyczące 

ochrony danych. Należy udostępnić użytkownikom kilka możliwości ograniczenia 

dostępu do ich danych lub do określonych atrybutów. 

6. Europass wspiera usługi uwierzytelniania w odniesieniu do wszelkich dokumentów 

cyfrowych lub sposobów przedstawiania informacji dotyczących umiejętności i 

kwalifikacji. 

7. Internetowe narzędzia Europass są dostępne w językach urzędowych instytucji Unii. 

▌ 

8. Narzędzia internetowe Europass wspierają i zapewniają interoperacyjność 

techniczną i synergię z innymi odpowiednimi instrumentami i usługami dostępnymi 

na szczeblu unijnym i, w stosownych przypadkach, na szczeblu krajowym. ▌ 
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Artykuł 5 

Suplementy Europass  

1. Suplementy Europass wydawane są przez właściwe organy lub podmioty zgodnie ze 

wzorami. W szczególności należy przestrzegać określonej w tych wzorach 

kolejności poszczególnych elementów, aby zapewnić łatwość zrozumienia i 

dostarczenie pełnych informacji. 

2.  Wzory, o których mowa w ust. 1, są opracowywane i, w razie konieczności, 

zmieniane przez Komisję w ścisłej współpracy i w porozumieniu z państwami 

członkowskimi i innymi zainteresowanymi stronami, takimi jak Rada Europy i 

Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury, aby 

zapewnić adekwatność i przydatność suplementów. 

3. Suplementy Europass są wydawane nieodpłatnie i, o ile to możliwe, w formie 

elektronicznej. Suplementy Europass są wydawane w języku danego kraju oraz, o 

ile to możliwe, w innym języku europejskim.  

4. Suplementy Europass nie zastępują oryginalnych dyplomów i świadectw jak i nie 

jest umożliwiają formalnego uznania oryginału dyplomu lub świadectwa przez 

właściwe organy lub podmioty w innych krajach. 

▌ 
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Artykuł 6 

Zadania Komisji 

1. Komisja zarządza platformą internetową Europass. W związku z tym Komisja: 

a) zapewnia dostępność i wysoką jakość informacji na szczeblu Unii lub linków 

do dostępnych informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2; 

b) opracowuje, testuje i, w razie potrzeby, aktualizuje platformę internetową 

Europass, w tym otwarte standardy, biorąc pod uwagę potrzeby 

użytkowników i postęp technologiczny, a także zmiany na rynkach pracy oraz 

zmiany w zakresie kształcenia i szkolenia; 

c) śledzi na bieżąco najnowsze zdobycze technologii, które mogą poprawić 

dostęp osób starszych i niepełnosprawnych do Europass, a także w 

stosownych przypadkach wykorzystuje te zdobycze technologii; 

d) zapewnia, by każda zmiana lub aktualizacja platformy internetowej 

Europass, w tym otwartych standardów, wzmacniała spójność informacji i 

wykazywała wyraźną wartość dodaną;  
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e) zapewnia, aby wszelkie narzędzia internetowe, w szczególności narzędzia 

służące ocenie i samoocenie, zostały w pełni przetestowane i skontrolowane 

pod względem jakości; oraz 

f) zapewnia jakość i monitoruje skuteczność platformy internetowej Europass, 

w tym narzędzi internetowych, zgodnie z potrzebami użytkowników. 

▌ 

3. Komisja zapewnia skuteczne wdrożenie niniejszej decyzji. W związku z tym 

Komisja:  

a)  zapewnia aktywne uczestnictwo i zaangażowanie państw członkowskich w 

planowaniu strategicznym, w tym określaniu i ukierunkowywaniu celów 

strategicznych, zapewnianie jakości i finansowania, a także w należyty 

sposób uwzględnia ich stanowiska; 

b)  zapewnia aktywne uczestnictwo i zaangażowanie państw członkowskich w 

opracowywaniu, testowaniu, aktualizacji i ocenie platformy internetowej 

Europass, w tym otwartych standardów, a także w należyty sposób 

uwzględnia ich stanowiska; 
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c)  zapewnia udział odpowiednich zainteresowanych stron na szczeblu Unii we 

wdrażaniu i ocenie niniejszej decyzji; 

▌ 

d) organizuje działania edukacyjne i wymianę najlepszych praktyk między 

państwami członkowskimi i w stosownych przypadkach ułatwia wzajemne 

doradztwo na wniosek państw członkowskich; oraz 

e) zapewnia prowadzenie skutecznych i odpowiednich działań promocyjnych, 

doradczych i informacyjnych na szczeblu Unii w celu dotarcia do 

odpowiednich użytkowników i zainteresowanych stron, w tym do osób 

niepełnosprawnych. 

▌ 

Artykuł 7 

Zadania państw członkowskich 

1. Każde państwo członkowskie jest odpowiedzialne za wdrożenie niniejszej decyzji na 

poziomie krajowym za pośrednictwem właściwych służb krajowych oraz bez 

uszczerbku dla rozwiązań krajowych w zakresie wdrażania i organizacji. W 

związku z tym państwa członkowskie: 
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▌ 

a) koordynują działania związane z wdrażaniem narzędzi internetowych 

Europass ▌;  

b) promują wykorzystanie Europass, upowszechniają informacje o nim i 

zwiększają jego widoczność;  

c) promują usługi poradnictwa w zakresie transgranicznej mobilności 

edukacyjnej i zarządzania przebiegiem kariery, w tym w stosownych 

przypadkach indywidualne usługi poradnictwa zawodowego, oraz informują 

o tych usługach; 

d)  udostępniają informacje na temat możliwości edukacyjnych, kwalifikacji 

oraz praktyk w zakresie ich uznawania na platformie internetowej Europass, 

w tym za pomocą linków do odpowiednich krajowych stron internetowych;  

▌e) angażują zainteresowane strony ze wszystkich odpowiednich sektorów w 

działania stosownie do ich kompetencji, a także promują współpracę między 

publicznymi i prywatnymi zainteresowanymi stronami. 

▌ 
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2. Dostarczanie informacji na platformie internetowej Europass zgodnie z art. 3 

ust. 2 nie tworzy dodatkowych obowiązków dla państw członkowskich. 

▌ 

Artykuł 8 

Przetwarzanie i ochrona danych 

Środki przewidziane w niniejszej decyzji są realizowane zgodnie z prawem Unii dotyczącym 

ochrony danych osobowych, w szczególności z dyrektywą 95/46/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady1 i rozporządzeniem (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i 

Rady2. 

Artykuł 9 

Monitorowanie i ocena 

1.  Po przyjęciu niniejszej decyzji Komisja w stosownych przypadkach przedkłada 

sprawozdanie dotyczące postępów i oczekiwanych przyszłych wydarzeń w 

kontekście odpowiednich ram polityki kształcenia, szkolenia i zatrudnienia. 

2. Do dnia ... [pięć lat od dnia wejścia w życie niniejszej decyzji], a następnie co pięć 

lat, Komisja przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdanie z 

oceny dotyczące wdrażania i skutków niniejszej decyzji. 

                                                 
1 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 95/46/WE z dnia 24 października 

1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 

osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 z 23.11.1995, s. 31). 
2  Rozporządzenie (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 

grudnia 2000 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych przez instytucje i organy wspólnotowe i o swobodnym przepływie takich 

danych (Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1). 
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3. Ocenę przeprowadza niezależny podmiot w oparciu o wskaźniki jakościowe i 

ilościowe opracowane przez Komisję w porozumieniu z państwami członkowskimi. 

Artykuł 10 

Państwa uczestniczące 

1. Udział w działaniach, o których mowa w niniejszej decyzji, jest otwarty dla 

▌członków Europejskiego Obszaru Gospodarczego, , a którzy nie są pastwami 

członkowskimi Unii na warunkach określonych w Porozumieniu o Europejskim 

Obszarze Gospodarczym.  

2. Udział w działaniach jest również otwarty dla państw przystępujących, państw 

kandydujących i dla potencjalnych państw kandydujących do przystąpienia do Unii 

zgodnie z ich porozumieniami zawartymi z Unią. 

Artykuł 11 

Przepisy finansowe 

Wdrażanie niniejszej decyzji na szczeblu krajowym jest współfinansowane za pośrednictwem 

programów unijnych. Roczne środki zatwierdzane są przez Parlament Europejski i Radę w 

granicach wieloletnich ram finansowych. 
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Artykuł 12 

Uchylenie i przepisy przejściowe 

1. Decyzja nr 2241/2004/WE traci moc. 

2.  Internetowy system informacyjny Europass ustanowiony decyzją 2241/2004/WE 

będzie funkcjonować do momentu utworzenia i uruchomienia platformy 

internetowej Europass ustanowionej niniejszą decyzją. 

Artykuł 13 

Wejście w życie 

Niniejsza decyzja wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

Sporządzono w … dnia … r. 

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady 

Przewodniczący Przewodniczący 

 

 

Or. en 

 


