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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja nr 0688/2019, którą złożył A.T. (Francja), w sprawie trudności z 
uznaniem jego kwalifikacji do nauczania obcokrajowców języka włoskiego

1. Streszczenie petycji

Składający petycję sprzeciwia się odmowie wydania mu przez włoskie Ministerstwo Edukacji, 
Szkolnictwa Wyższego i Badań Naukowych wymaganego oświadczenia o zgodności, bez 
którego nie jest uznawany za osobę wykwalifikowaną do nauczania obcokrajowców języka 
włoskiego. Organy włoskie wskazują, że przedmiotowy dokument jest przeznaczony wyłącznie 
dla osób, które wymagają uznania ich kwalifikacji za uprawniające do nauczania za granicą. 
Składający petycję odnosi się jednak do nowego konkursu (A-23) w zakresie nauczania 
obcokrajowców języka włoskiego w lokalnych i regionalnych ośrodkach kształcenia dorosłych 
(CTP – CPIA). Składający petycję skarży się, że w odniesieniu do jego kwalifikacji Włochy 
nie wydały mu poświadczenia kompetencji, o którym mowa w dyrektywie 2005/36/WE1, w 
związku z przeprowadzką za granicę.

2. Dopuszczalność

Petycja została uznana za dopuszczalną dnia 10 grudnia 2019 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 227 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 8 kwietnia 2020 r.

Z petycji Komisja wnioskuje, że składający petycję uczył obcokrajowców na podstawie umowy 
w kategorii włoskich konkursów EEEE obejmującej nauczycieli szkół podstawowych.

Stwierdza on, że chce się przeprowadzić za granicę i nadal móc wykonywać ten zawód w innym 

1 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22–142.
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państwie członkowskim zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych (zwaną dalej „dyrektywą”).

Dyrektywa ma zastosowanie do w pełni wykwalifikowanych specjalistów, którzy chcą 
wyjechać za granicę w celu wykonywania tego samego zawodu w innym państwie 
członkowskim, gdzie zawód ten jest regulowany.

Składający petycję zwrócił się do właściwego organu włoskiego o wydanie zgodnie z procedurą 
określoną w dyrektywie poświadczenia kompetencji potwierdzającego, że posiada on 
kwalifikacje do nauczania obcokrajowców języka włoskiego. Jednak właściwy organ, czyli 
włoskie Ministerstwo Edukacji, odmówił mu wydania poświadczenia kompetencji. Włoskie 
Ministerstwo Edukacji już raz, w 2014 r., odmówiło mu wydania poświadczenia, tłumacząc, że 
nauczanie obcokrajowców nie jest we Włoszech zawodem regulowanym2.

W petycji z 2019 r. składający petycję zaznacza, że od czasu ustanowienia kategorii 
konkursowej A-23 dla nauczycieli uczących „lingua italiana per discenti di lingua straniera” 
ten rodzaj nauczania jest teraz regulowany i Ministerstwo Edukacji powinno wydać mu 
poświadczenie kompetencji.

Składający petycję powołuje się na dekret prezydenta wprowadzający tę nową kategorię 
konkursową3. W dekrecie określono kwalifikacje niezbędne, by brać udział w tego rodzaju 
konkursach lub zostać uznanym za osobę wykwalifikowaną w tej kategorii. Zgodnie z 
dyrektywą zawód jest regulowany, jeżeli potrzebne są konkretne kwalifikacje, aby uzyskać do 
niego dostęp, wykonywać go lub używać tytułu w pełni wykwalifikowanego nauczyciela. 
Wydaje się zatem, że wspomniany dekret rzeczywiście ustanawia zawód regulowany.

Z petycji nie można wywnioskować, jaki jest dokładnie status składającego petycję we włoskim 
systemie edukacji narodowej (tzn. czy można go uznać za w pełni wykwalifikowanego). Jeżeli 
zgodnie z włoskim prawem składający petycję jest w pełni wykwalifikowanym nauczycielem 
języka włoskiego dla obcokrajowców, tzn. jeżeli posiada odpowiednie kwalifikacje lub 
równoważne kwalifikacje zapewniające mu status w pełni wykwalifikowanego nauczyciela, 
włoskie Ministerstwo Edukacji ma obowiązek wydać mu poświadczenie kompetencji, które 
pozwoli mu zwrócić się o uznanie jego kwalifikacji w innym państwie członkowskim w celu 
wykonywania tam tego samego zawodu. 

Jeżeli nie jest w pełni wykwalifikowany, wtedy dyrektywa nie ma zastosowania.

W takim jednak przypadku zgodnie z utrwalonym orzecznictwem4 wciąż obowiązują prawa 
zapisane w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i dotyczące swobodnego 
przepływu pracowników. Władze przyjmującego państwa członkowskiego, do którego 
zamierza się on przeprowadzić, mają zatem obowiązek rozpatrzyć jego wniosek w świetle 
ogólnych przepisów TFUE dotyczących swobodnego przepływu, by ewentualnie uznać jego 
wykształcenie i zdobyte doświadczenie zawodowe. Niemniej jednak w tej sytuacji nie mają 
zastosowania gwarancje i wymogi przewidziane w dyrektywie.

Niezależnie od obowiązku wydania składającemu petycję poświadczenia kompetencji zgodnie 

2 CHAP(2014)3352.
3 Decreto del Presidente della Repubblica nr 263 z dnia 14 lutego 2016 r.
4 C-340/89, 7 maja 1991 r., Vlassopoulou, ECLI:EU:C:1991:193.
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z dyrektywą 2005/36/WE władze Włoch powinny wydać mu odpowiednie zaświadczenia 
potwierdzające jego doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie. 

Komisja pragnie ponadto zwrócić uwagę na specyficzną sytuację nauczycieli uczących 
obcokrajowców własnego języka. W większości krajów Unii Europejskiej zawód ten nie jest 
regulowany. W tej sytuacji składający petycję może wejść swobodnie na rynek pracy, jak tylko 
znajdzie się pracodawca, który zechce go zatrudnić.

Wniosek

Komisja pragnie zatem poinformować, że nie wydaje się, aby na podstawie przekazanych 
informacji mogła jeszcze w jakiś sposób pomóc składającemu petycję.

4. Odpowiedź Komisji (REV) otrzymana dnia 12 października 2020 r.

W okresie od 1 do 15 lipca 2020 r. składający petycję przesłał Komisji Petycji szereg pism i 
dodatkowych dokumentów, z których część dotyczyła złożonej przez niego do Komisji skargi 
w tej samej sprawie, a część wcześniejszego postępowania EU Pilot 2867/2011 w sprawie 
wydania zaświadczenia o jego kompetencjach w zakresie nauczania w przedszkolach i szkołach 
podstawowych i możliwości wyjazdu do innego państwa członkowskiego lub do Szwajcarii5. 
Sprawa EU Pilot jest podobna do niniejszej petycji, gdyż Włochy potwierdziły (i wydały 
zaświadczenie), że kwalifikacje składającego petycję faktycznie pozwalają mu wykonywać 
zawód w ramach nauczania podstawowego, choć nie przeszedł on konkursu umożliwiającego 
zatrudnienie na czas nieokreślony w szkole publicznej. Z odpowiedzi władz włoskich w 
postępowaniu EU Pilot wynika, że konkursy te były postrzegane jako proces rekrutacji do szkół 
publicznych, lecz nie oznaczały, że był to zawód regulowany w rozumieniu dyrektywy 
2005/36/WE6.

W rozpatrywanym przypadku składający petycję uważa, że wraz z wydaniem dekretu 
prezydenta z 14 lutego 2016 r. (który wszedł w życie w dniu jego publikacji, tj. 22 lutego 
2016 r.) oraz stworzeniem nowej kategorii konkursów dla nauczycieli języka włoskiego dla 
obcokrajowców zawód nauczyciela uczącego języka włoskiego obcokrajowców w świetle 
prawa włoskiego stanowi zawód regulowany. Utrzymuje ponadto, że powinien mieć prawo do 
zaświadczenia potwierdzającego nabycie praw do wykonywania zawodu nauczyciela języka 
włoskiego dla obcokrajowców, o którym mowa w art. 12 dyrektywy 2005/36/WE. Dlatego 
występuje do Komisji o wszczęcie kolejnego postępowania EU Pilot wobec władz włoskich, 
by umożliwić mu uzyskanie tego zaświadczenia.

Uwagi Komisji

Pomimo dodatkowych informacji dostarczonych przez składającego petycję Komisja nie uważa 
za stosowne wszczynać postępowania EU Pilot. Komisja zauważa, że niezależnie od tego, czy 
działalność zawodowa polegająca na nauczaniu języka włoskiego obcokrajowców jest we 
Włoszech regulowana, właściwe organy włoskie muszą wydać składającemu petycję 

5 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22–142, ma również 
zastosowanie do obywateli Szwajcarii na mocy umowy między UE a Szwajcarią w sprawie swobodnego 
przepływu osób z 21 czerwca 1999 r., skonsolidowanej ostatnio 1 stycznia 2017 r.
6 Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych (Tekst mający znaczenie dla EOG), Dz.U. L 255 z 30.9.2005, s. 22–142.



PE650.420v02-00 4/4 CM\1215572PL.docx

PL

zaświadczenie potwierdzające w oparciu o fakty jego doświadczenie zawodowe, aby mógł on 
przenieść się do innego państwa członkowskiego lub do Szwajcarii. Fakt, że mógł on legalnie 
i w sposób oficjalnie uznany uczyć obcokrajowców włoskiego we Włoszech, oznacza, że 
władze włoskie uznały jego kompetencje do prowadzenia tej działalności (z wyjątkiem 
nauczania w szkołach publicznych na podstawie umowy na czas nieokreślony zastrzeżonego 
dla nauczycieli, którzy przeszli konkurs).

Po drugie Komisja przypomina, że ogólny system uznawania kwalifikacji zawodowych na 
mocy dyrektywy 2005/36/WE ma zastosowanie do w pełni wykwalifikowanych specjalistów 
przyjeżdżających zarówno z krajów, gdzie ich zawód jest regulowany, jak i z krajów, gdzie nie 
jest. Fakt, że składający petycję nie ma dostępu do określonej działalności dydaktycznej objętej 
konkursami publicznymi, nie oznacza, że dyrektywa 2005/36/WE nie ma w jego przypadku 
zastosowania. 

Nawet gdyby rozpatrywana działalność nie była we Włoszech uważana za regulowaną, 
składający petycję mógłby nadal korzystać z ogólnego systemu uznawania kwalifikacji, jeśli 
dowiódłby, że ma co najmniej rok doświadczenia w tym zawodzie (art. 13 ust. 2 dyrektywy). 

W tym miejscu warto zauważyć, że według dokumentów przesłanych przez składającego 
petycję 2 września 2020 r. spełnia on warunki określone w art. 13 ust. 2 dyrektywy. Pracował 
on bowiem w niepełnym wymiarze godzin przez ostatnie 10 lat i posiada co najmniej jedno 
poświadczenie kompetencji oraz wydany przez Włochy dokument potwierdzający kwalifikacje 
formalne. Zdaje się mianowicie, że może on przedstawić dokumenty poświadczające 
wykonywanie przez niego zawodu nauczyciela języka włoskiego dla obcokrajowców 
(załącznik z 16 października 2014 r. i załącznik z 6 lipca 2019 r.) oraz potwierdzenie jego 
kwalifikacji z dnia 7 lipca 2016 r. w postaci dyplomu ukończenia studiów magisterskich na 
uniwersytecie Ca' Foscari w Wenecji. Rozstrzyganie o meritum tej sprawy nie należy jednak 
do Komisji, a do właściwych organów odpowiedniego państwa członkowskiego.

Komisja zauważa ponadto, że specjaliści mogą powoływać się na art. 12 dyrektywy 
2005/36/WE jedynie w przypadku, gdy w prawie krajowym istnieją specjalne przepisy 
dotyczące nabytych praw po podniesieniu poziomu wymaganych kwalifikacji. Dyrektywa nie 
nakłada jednak na państwa członkowskie obowiązku stosowania w ich prawie zasady praw 
nabytych. Do władz włoskich należy zatem analiza przepisów prawa krajowego w celu 
ustalenia, czy składający petycję jest uprawniony do zaświadczenia przewidzianego w art. 12.

Nie leży też w gestii Komisji decyzja, czy wydanie takiego zaświadczenia uprawnia 
składającego petycję do zakwalifikowania go do określonej kategorii przewidzianej przepisami 
krajowymi czy też uzyskania praw do zatrudnienia zastrzeżonych dla specjalistów, którzy 
przeszli konkurs publiczny.

Podsumowanie

W związku z powyższym Komisja nie uważa za stosowne wszczynać przeciwko Włochom 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Jeżeli 
składający petycję nie ma prawa pełnego dostępu do zawodu nauczyciela we Włoszech, może 
mimo wszystko wystąpić do władz włoskich o wydanie zaświadczenia potwierdzającego prawo 
do wykonywania zawodu nauczyciela języka włoskiego w granicach i na warunkach 
określonych w prawie krajowym i wykorzystać je, by ubiegać się o uznanie kwalifikacji w 
innym kraju UE lub w Szwajcarii.


