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Istotnym problemem związanym z reformą 

i poszerzeniem Unii Europejskiej jest sprawa 

wzajemnego uznania dyplomów i kwalifikacji 

zawodowych absolwentów szkół

(w tym wyższych szkól technicznych)



  

DYREKTYWY RADY
UNII ORAZ WSPÓLNOT EUROPEJSKICH

z dnia 21 grudnia 1988r.
dotycząca ogólnego systemu uznania dyplomów szkół wyższych, przyznanych na zakończenie 

przynajmniej trzyletniego kształcenia i doskonalenia zawodowego 
(89/48/EWG)

z dnia 14 czerwca 1993 r.
dotycząca koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych w sektorze gospodarki wodnej, 

energetyki, transportu i telekomunikacji
(93/38/EWG)

z dnia 14 czerwca 1993r.
o koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na dostawy

(93/50/EEC)
z dnia 18 czerwca 1992 r.

o koordynacji procedur udzielenia zamówień publicznych na usługi
(92/50/EEC)

z dnia 14 czerwca 1993 r.
o koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane

(93/37/EEC)
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EUROPEJSKIE ORGANIZACJE INŻYNIERSKIE
WFEO (Word Federation of Engineering Organisations – Światowa Federacja Organizacji Inżynierskich).
Została założona w Paryżu w 1968 r. pod auspicjami UNESCO. Grupuje obecnie 80 członków krajowych oraz 9
 międzynarodowych. Zajmuje się rozwojem działalności inżynierskiej i transferem technologii wśród różnych
 krajów. W Polsce reprezentantem WFEO jest FSNT-NOT.

Feani (Federation Europeenne d’Associations Nationales d’Ingenieurs - Europejska Federacja Stowarzyszeń
Inżynierskich.
Założona została w 1951 r. Ma obecnie 27 członków. Polskę reprezentuje FSNT-NOT. W 1986 r. FEANI utworzyła 
tytuł Inżyniera Europejskiego nadawany wstępnie przez Narodowy Komitet FEANI, a następnie 
potwierdzany przez Europejski Komitet.
W Polskim Narodowym komitecie FEANI zgrupowanych jest 129 członków reprezentujących różne dyscypliny
 inżynierskie.

CAETS (Council of Academies of Engineering and Technological Sciences - Rada Akademii Inżynierskich i Nauk 
Technicznych).
Założona została w 1985 r. Ma 22 członków, sekretariat w Waszyngtonie. Polskę reprezentuje Akademia 
Inżynierska działająca przy FSNT-NOT, a sekretariat grupy Europejskiej (EURO-CASE) mieści się w Paryżu.

FIDIC (Federation Internationale des Ingenieurs Conseils - Międzynarodowa Federacja Inżynierów Doradców).
Założona została w 1913 r. Obecnie zrzesza 68 krajów według zasady jednego reprezentanta z każdego kraju. 
W Polsce należy do niego Stowarzyszenie Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców (SIDIR).

FECA (European Federation of Consultancy Associations and Architects - Europejska Federacja Stowarzyszeń 
Doradców i Architektów).
Założona została w 1992 r., z siedzibą w Brukseli. Zrzesza obecnie 21 krajów, obejmuje około 8500 firm 
inżynierskich, reprezentuje je w relacjach z bankami (Bank Światowy, Bank Rozbudowy i Rozwoju).



  

FEANI – EUROPEJSKI KOMITET DS. REJESTRU FEANI - EMC

Deklaracja   Bolońska

                

                
                



  

DEKLARACJA BOLOŃSKADEKLARACJA BOLOŃSKA

Kierunki rozwojowe w szkolnictwie wyższym, mające na celu

zwiększenie międzynarodowej konkurencyjności systemów wyższego 

wykształcenia, szczegółowo określono w „Deklaracji Bolońskiej: 

podjętej w Bolonii 19 czerwca 1999 r.

Deklarację podpisali ministrowie edukacji 29 krajów europejskich. 

Biorąc pod uwagę stan jej realizacji, niezbędna staje się kontynuacja

działań zmierzających do ujednolicenia wzajemnego uznania

europejskich kwalifikacji zawodowych.



  

Działania te przewidują m.in..:

⇒ Wyższe uczelnie techniczne oraz SNT NOT powinny dążyć do osiągania 
efektów kształcenia i doskonalenia inżynierów odpowiadających standardom 
obowiązującym w Krajach Unii Europejskiej.

⇒ SNT w większym niż dotąd zakresie powinny się zaangażować w organizację 
praktyk studenckich, a także w pomoc absolwentom w okresie ich startu 
zawodowego, konieczna jest również ścisła współpraca SNT z uczelniami 
technicznymi dotycząca kształcenia ustawicznego.

⇒ W najbliższych latach społeczne organizacje techniczne i ich międzynarodowe 
federacje wzmocnią działania na rzecz „Ochrony tytułu inżyniera:, aby nie 
dopuścić do zmniejszenia wymagań oraz stworzyć prawne zasady ich 
ujednolicenia w europejskich uczelniach technicznych.

⇒ W Polsce oraz krajach aspirujących do Wspólnoty Europejskiej istotnym 
zagadnieniem będzie dostosowanie porządku prawnego regulującego zasady 
wykonywania zawodu inżyniera do standardów obowiązujących w Unii 
Europejskiej w nowych warunkach.



  

FEANI – EUROPEJSKI KOMITET DS. REJESTRU - EMC

Oświadczenie Bolońskie
Potwierdzając nasze poparcie dla ogólnych zasad wyłożonych w Deklaracji Sorbońskiej 

zobowiązujemy się do koordynowania naszej polityki w celu osiągnięcia w krótkim 
terminie, a w każdym razie

w pierwszej dekadzie trzeciego millenium
następujących celów, które naszym zdaniem mają pierwszorzędne znaczenie dla utworzenia

Europejskiego Obszaru Wyższego Wykształcenia
oraz do promowania

Europejskiego Systemu Wyższego Wykształcenia
na całym świecie:

                

Europejski  Obszar  Wyższego  Wykształcenia
                



  

Przyjęcie systemu opartego zasadniczo na
dwóch głównych cyklach – niedyplomowanym i dyplomowanym.

Dostęp do drugiego cyklu wymagać będzie pomyślnego ukończenia 
studiów pierwszego cyklu

trwających minimum trzy lata.

Tytuł przyznany po ukończeniu pierwszego cyklu będzie istotny dla 
europejskiego rynku pracy jako odpowiedni poziom kwalifikacji.

Drugi cykl powinien prowadzić do uzyskania tytułu magistra i/lub 
stopnia doktora, jak to ma miejsce w wielu krajach europejskich. 

                

Europejski  System Wyższego  Wykształcenia
                

FEANI – EUROPEJSKI KOMITET DS. REJESTRU - EMC



  

Standardy FEANI do rejestracji w Rejestrze EUR ING

B

3 lata

3U

4 E

EUR ING

B

4 lata

4U
3,5U+0,5T

3U+1T

3 E

B

5 lat

5U
4,5U+0,5T

4U + 1T

2 E

”Krótkie kształcenie"

”Długie kształcenie"



  

KTO MOŻE UZYSKAĆ TYTUŁ EUROINŻNIERA

Istnieje sprawdzona procedura Europejskiej Federacji Narodowych,
Stowarzyszeń Inżynierskich w nadawaniu tytułu euroinżyniera.
O tytuł EUR ING mogą się ubiegać wyłącznie inżynierowi czynni zawodowo

Podstawowe warunki stawiane kandydatom:

⇒ ukończenie uczelni oraz kierunku studiów (uzyskanie dyplomu) akredytowanych 
przez FEANI,

⇒ właściwe, udokumentowane, zawodowe doświadczenie inżynierskie,
⇒ czynna znajomość przynajmniej jednego z języków FEANI,
⇒ udokumentowane członkostwo w stowarzyszeniu inżynierskim.

Obecnie tytuł EUR ING ma ponad 27 tys. inżynierów.



  

Informacje dostępne na stronie FSNT-NOT www.not.org.pl
- podstrona: Współpraca międzynarodowa – FEANI 
  i tytuł zawodowy Inżynier Europejski – EUR ING 

FEANI – EUROPEJSKA FEDERACJA 
NARODOWYCH STOWARZYSZEŃ 
INŻYNIERSKICH 
ZAWODOWY TYTUŁ FEANI „INŻYNIER 
EUROPEJSKI” – EUR ING
ORAZ REJESTR EUR ING



  

Cele FEANI to między innymiCele FEANI to między innymi
⇒Zabezpieczanie, ochrona i promowanie zawodowych 

interesów inżynierów,
⇒podnoszenie rangi zawodu inżyniera w społeczeństwie oraz 

jego odpowiedzialności wobec niego,

⇒ułatwianie wzajemnego uznawania kwalifikacji 

zawodowych inżynierów europejskich oraz ochrona ich 

tytułów,

⇒sprzyjanie swobodnemu przepływowi inżynierów w 
Europie i świecie,

⇒zapewnienie wysokiego poziomu kształcenia inżynierów i 
ich praktyki zawodowej.



  



  

Organizacje pozarządowe
1. Ustawa o organizacjach pożytku publicznego 

odpowiedzią na brak dostatecznej współpracy 
administracji z organizacjami pozarządowymi

•  Dotychczas w przemianach ustrojowych stawiano na 
urzędników państwowych. Brak było wiary, że pewne 
zadania organizacje pozarządowe wykonać mogą 
lepiej od struktur administracyjnych.

3. Ustawa daje szanse na prawidłowe ułożenie 
stosunków między sektorem organizacji społecznych 
(32 tys.), a administracją rządową i samorządową.

4. Ustawa daje podstawę do realizacji zadań zlecanych 
przez administrację rządową i samorządową.

5. Korzystna jest także możliwość przekazywania przez 
obywateli podatku na rzecz konkretnych organizacji.



  

KRAJOWE  CENTRUM  EUROPASS

www.europass.org.pl



  

Europass - CV
To standardowy formularz życiorysu, który:

• w przejrzysty sposób prezentuje wykształcenie, 
umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie zawodowe 
kandydata do pracy,

• wskazuje gdzie i w jaki sposób posiadana przez kandydata 
wiedza i umiejętności były wykorzystywane,

• umożliwia pracodawcy porównanie kwalifikacji 
kandydatów pochodzących z różnych krajów UE.

Europass - CV wraz z precyzyjną instrukcją wypełnienia dostępny 
jest bezpłatnie na stronie http://europass.cedefop.europa.eu  
we wszystkich językach UE.

http://europass.cedefop.europa.eu/


  

Europass – Paszport Językowy
To dokument prezentujący stopień znajomości 
języków zgodnie z jednolitymi kryteriami przyjętymi 
na obszarze całej UE, który: 

• ułatwia pracodawcy dokonanie oceny kompetencji 
językowych kandydata do pracy,

• umożliwia posiadaczowi dokonanie samooceny 
znajomości danego języka,

• określa precyzyjnie poziom znajomości poszczególnych 
języków.

Dokument wraz z instrukcją wypełnienia i tabelą samooceny 
dostępny jest bezpłatnie na stronie http://europass.cedefop.europa.eu
we wszystkich językach UE.

http://europass.cedefop.europa.eu/


  

Europass – Suplement do Dyplomu
To dokument opisujący zdobytą wiedzę i kompetencje
 uzyskane przez posiadacza dyplomu w toku studiów.
 Suplement ten:
• ułatwia pracodawcy zrozumienie zakresu wiedzy 

i kompetencji zdobytych przez posiadacza dokumentu,
• określa poziom, treść i status studiów ukończonych przez 

posiadacza dyplomu,
• prezentuje szczególne osiągnięcia właściciela dokumentu,
• informuje o uprawnieniach zawodowych posiadacza 

dyplomu.
Europass Suplement do Dyplomu wydawany jest od dnia 1.01.2005 r. 
przez szkoły wyższe razem z dyplomem ukończenia studiów. Wzór
dokumentu dostępny jest na stronie http://www.mnisw.gov.pl

http://www.mnisw.gov.pl/


  

Europass – Suplement do Dyplomu 
Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

To dokument określający zakres kompetencji absolwenta 
ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zda zewnętrzny
egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Dokument
ten:
• stanowi szczegółowy opis umiejętności i kompetencji 

zawodowych uzyskanych przez posiadacza dyplomu,
• wskazuje zawody, do wykonywania których upoważniony 

jest posiadacz dyplomu.

Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje 
Zawodowe jest wydawany bezpłatnie przez Okręgowe Komisje 
Egzaminacyjne.



  

Europass - Mobilność
To dokument prezentujący zakres wiedzy i doświadczeń 
zdobytych podczas nauki, szkoleń, praktyk i staży
zagranicznych, który:
• potwierdza okresy nauki i praktycznej nauki zawodu 

realizowanej za granicą po 1.01.2005 r. w ramach 
zorganizowanego wyjazdu, 

• ułatwia pracodawcy ocenę umiejętności, kwalifikacji lub 
poziom wiedzy zdobytej za granicą przez posiadacza 
dokumentu,

• dostępny jest dla każdej osoby podejmującej naukę za granicą, 
niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia czy statusu 
zawodowego.

Dokument ten jest wydawany bezpłatnie przez Krajowe Centrum
Europass na wniosek organizacji wysyłającej beneficjenta. Wzór 
dokumentu dostępny jest na stronie http://www.europass.org.pl

http://www.europass.org.pl/


  



  

ENGCARD
the future of mobile engineers

Karta inżynierska – zgodna z zapisami Dyrektywy 2005/36
wprowadzona na europejskim poziomie kart zawodowych przez 
Stowarzyszenia zawodowe – ma ułatwić  mobilność profesjonalistów 
poprzez zwiększenie tempa wymiany informacji pomiędzy krajem 
członkowskim i krajem członkowskiego pochodzenia



  



  

KONSULTACJE SPOŁECZNE
Projekt został skierowany do konsultacji społecznych z następującymi partnerami:

Chrześcijańskim Związkiem Zawodowym „Solidarność im. ks. Jerzego Popiełuszki”,
Zarządem Głównym Związku Nauczycielstwa Polskiego, Sekcją Krajową Oświaty
i Wychowania NSZZ „Solidarność”, Wolnym Związkiem Zawodowym „Sierpień 80”
Komisją Krajową, Komisją Krajową NSZZ „Solidarność 80”, Związkiem Zawodowym
Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata”, Krajową Sekcją Oświaty NSZZ
„Solidarność”, Krajową Sekcją Nauki NSZZ „Solidarność”, Radą Szkolnictwa
Wyższego i Nauki ZNP, Sekretariatem Konferencji Episkopatu Polski, Wolnym
Związkiem Zawodowym „Solidarność –Oświata” Komitetem Założycielskim w
Bydgoszczy, Społecznym Towarzystwem Oświatowym, Zarządem Głównym Związku
Zakładów Doskonalenia Zawodowego, Konfederacją Pracodawców Polskich, Business
Centre Club, Związkiem Pracodawców, Ogólnopolskim Porozumieniem Związków
Zawodowych, Zarządem Głównym Związku Rzemiosła Polskiego, Krajową Izbą
Gospodarczą, Forum Związków Zawodowych, Konfederacją Stowarzyszeń
Nauczycielskich, Stowarzyszeniem Oświatowców Polskich, Towarzystwem Wiedzy 
Powszechnej, Federacją Związków Zawodowych Pracowników Kultury i Sztuki,
Naczelną Organizacją Techniczną.
Spośród wyżej wymienionych uwagi zgłosiły Związek Nauczycielstwa Polskiego 
i Naczelna Organizacja Techniczna.



  

Naczelna Organizacja Techniczna proponowała wskazanie wszystkich 
obowiązujących aktów prawnych określonych jako „odrębne przepisy”, co nie 
zostało uwzględnione ze względu na bardzo dużą liczbę przepisów regulujących 
zawody w Polsce. Ponadto postulowała wskazanie minimalnego czasu 
wykonywania zawodu przy określaniu pojęcia doświadczenia zawodowego, 
co nie byłoby celowe; jedynie art. 10, który przewiduje uznanie kwalifikacji na 
podstawie doświadczenia zawodowego określa wymagany okres doświadczenia 
zawodowego.
NOT sugerował również, aby uprawnienie do wydawania decyzji o uznaniu
kwalifikacji przekazać organom samorządu zawodowego, jednakże w tej 
ustawie nie jest to możliwe, ponieważ określenie organu właściwego w 
sprawach uznawania kwalifikacji zawodowych odbywa się na podstawie art. 
4a ustawy o działach administracji rządowej.
Ponadto NOT sugerował ograniczenie terminu wydania decyzji o uznaniu 
kwalifikacji do 2 miesięcy, co byłoby sprzeczne z dyrektywą. Także uwaga 
dotycząca wyznaczenia wielu podmiotów-organizacji pozarządowych do pełnienia
funkcji ośrodka informacji nie została uwzględniona, ponieważ wskazanie wielu 
ośrodków uniemożliwiłoby skuteczną koordynację systemu.


