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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0137/2008, którą złożyła Marcela Manesia (Rumunia) w sprawie 
uznania jej dyplomu

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję posiada dyplom fizjoterapeutki uzyskany na uniwersytecie w Rumunii. 
Mieszka w Belgii. W czerwcu 2007 r. wystąpiła ona o uznanie jej dyplomu do Administration 
Générale de l’Enseignement et de la Recherche scientifique de la Communauté française de 
Belgique. W październiku 2007 r. składająca petycję otrzymała od tej organizacji 
potwierdzenie dyplomu magisterskiego. Uznano zatem stopień uniwersytecki, nie określono 
jednak specjalizacji, co zamyka jej dostęp do zawodu. Składająca petycję uważa, że tego 
rodzaju uznanie jest sprzeczne z dyrektywami 89/48/EWG i 92/51/EWG.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 30 czerwca 2008 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 21 października 2008 r.

I. Petycja
Składająca petycję posiada dyplom z fizjoterapii wydany przez uniwersytet w Rumunii. 
Mieszka ona w Belgii, gdzie w czerwcu 2007 r. złożyła wniosek o uznanie równoważności jej 
dyplomu z Rumunii. Wniosek swój skierowała do „Administration Générale de 
l'Enseignement et de la Recherche scientifique de la Communauté française de Belgique”. 
W październiku 2007 r. składająca petycję otrzymała orzeczenie o uznaniu ogólnej 
równoważności jej dyplomów magisterskich, a zatem uznano fakt posiadania przez nią 
wyższego wykształcenia. Nie określono jednak specjalizacji i w rezultacie składająca petycję 
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nie ma dostępu do zawodu fizjoterapeuty. Według składającej petycję takie uznanie 
kwalifikacji stoi w sprzeczności z dyrektywami 89/48/EWG i 92/51/EWG.

II. Uwagi Komisji dotyczące petycji

Dyrektywy 92/51/EWG1 i 89/48/EWG2 zostały uchylone dyrektywą 2005/36/WE3 z dniem 
20 października 2007 r. Dyrektywa 2005/36/WE obowiązuje od dnia 20 października 2007 r. 
(nowy system przejął tę samą koncepcję z niewielkimi zmianami). 

Wspomniana dyrektywa zezwala osobie wykonującej zawód/migrującej na podjęcie
działalności zarobkowej w zawodzie, do wykonywania którego posiada kwalifikacje w innym 
państwie członkowskim, pod warunkiem, że: 

 zawód ten jest regulowany prawnie w przyjmującym państwie członkowskim i
 osoba migrująca uzyskała kwalifikacje zawodowe w UE lub w państwie trzecim oraz 

zdobyła trzyletnie doświadczenie w tym zawodzie na terytorium państwa 
członkowskiego, które uznało te formalne kwalifikacje zawodowe.

Zawód fizjoterapeuty nie jest zharmonizowany w Unii Europejskiej. Uznawanie kwalifikacji 
fizjoterapeutycznych podlega przepisom tak zwanego ogólnego systemu uznawania 
dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, o którym mowa w tytule III rozdział I 
dyrektywy 2005/36/WE. Ten ogólny system nie przewiduje automatycznego uznawania 
kwalifikacji zawodowych. Podstawą istnienia tego systemu jest to, że przyjmujące państwo 
członkowskie musi zezwolić obywatelowi UE na wykonywanie zawodu na swoim terytorium, 
nawet jeśli obywatel ten nie posiada wymaganego dyplomu krajowego, o ile posiada on 
dyplom wymagany w innym państwie członkowskim w celu wykonywania tego samego 
zawodu. 

Jedynie wówczas, gdy istnieją znaczne różnice między wykształceniem i wyszkoleniem 
osoby migrującej (pod względem czasu trwania lub zakresu działalności) a wymogami 
obowiązującymi w przyjmującym państwie członkowskim, wspomniane państwo może 
zastosować wobec osoby migrującej środki wyrównawcze (staż adaptacyjny lub test 
umiejętności), przy czym wybór środka wyrównawczego należy do osoby migrującej. 

Procedura uznawania kwalifikacji zawodowych musi zostać przeprowadzona jak najszybciej 
i prowadzić do należycie uzasadnionej decyzji właściwych władz przyjmującego państwa 
członkowskiego, podjętej w ciągu trzech miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę 
kompletu dokumentów. Termin ten może jednak zostać przedłużony o miesiąc w wypadkach 
podlegających tak zwanemu ogólnemu systemowi (art. 51 ust. 2 dyrektywy 2005/36/WE). 
Termin ten został wyznaczony w oparciu o wcześniejszą dyrektywę.

                                               
1 Dyrektywa Rady 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 r. w sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania 
kształcenia i szkolenia zawodowego, uzupełniająca dyrektywę 89/48/EWG, Dz.U. L 209 z 24.07.1992, str. 25.
2 Dyrektywa Rady 89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie ogólnego systemu uznawania 
dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego, 
trwających co najmniej trzy lata, Dz.U. L 19 z 24.01.1989, str. 16.
3 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, str. 22.
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Dyrektywa 2005/36/WE tworzy podstawę prawną dla uznawania kwalifikacji zawodowych –
dla uznawania dyplomów wydanych w innym państwie członkowskim pozwalającego ich 
posiadaczom na wykonywanie zawodu, do którego uprawnia ich wspomniany dyplom. 
Dyrektywa 2005/36/WE nie obejmuje uznawania kwalifikacji akademickich, tj. uznawania 
dyplomów wydanych w innym państwie członkowskim, które pozwalają ich posiadaczom na 
kontynuowanie studiów lub korzystanie z tytułów akademickich w przyjmującym państwie 
członkowskim. W wypadku uznawania kwalifikacji akademickich to państwa członkowskie 
decydują o równoważności dyplomów przyznanych przez uniwersytety działające w innych 
państwach członkowskich. 

III. Wnioski

Z informacji dostarczonych przez obywatelkę wynika, że składająca petycję skierowała 
wniosek o umożliwienie dostępu do zawodu do niewłaściwych organów. W rezultacie 
zamiast uznania kwalifikacji zawodowych składająca petycję otrzymała potwierdzenie 
równoważności dyplomu uniwersyteckiego. W przypadku fizjoterapii właściwymi organami 
w Belgii są: 

SPF Service Public, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement, 
DG Soins de santé primaires et Gestion de crise 
Place Victor Horta, 40 (boîte 10)
1060 Bruksela
tel.: +32 2 524 97 66
faks: +32 2 524 98 15
e-mail: caroline.jadot@health.fgov.be

Osoba, z którą należy kontaktować się w sprawie tego zawodu regulowanego to: 

Jan Nelis 
Service public fédéral de programmation politique scientifique 
Rue de la Science 8
1000 Bruksela
tel.: +32.2.238.34.54
faks: +32.2.230.59.12
e-mail: neli@belspo.be
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