


 Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą 

każdemu obywatelowi Europy lepszą prezentację kwalifikacji  

i umiejętności zawodowych. 

 

 Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących  

w takiej samej formie na obszarze UE, w Islandii, Norwegii, 

Lichtensteinie oraz krajach kandydujących do UE. 

 

 Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego  

i Rady UE z dnia 15.12.2004 r. i obowiązuje od 1.01.2005 r. 

 EUROPASS 



równe szanse 

edukacja praca 

autonomia w nazwach i opisach 
zawodów i uprawnień 

odrębność 
systemów edukacji 

porównywalność kwalifikacji 



DOKUMENTY EUROPASS  



 promowanie mobilności i przejrzystości kwalifikacji i kompetencji, 

 wspieranie procesu wyrównywania szans na rynku edukacji i pracy, 

 wspieranie instytucji edukacyjnych i pracodawców w lepszej ocenie kompetencji 

poszczególnych osób,  

 umożliwienie zaprezentowania wiedzy i umiejętności zdobytych nie tylko poprzez 

formalne kształcenie, ale także poprzez edukację nieformalną i pozaformalną. 

CELE EUROPASS 



 Kraje Unii Europejskiej oraz: 

 Islandia, 

 Liechtenstein, 

 Norwegia, 

 Turcja, 

 Była Jugosłowiańska Republika Macedonii 

 Szwajcaria. 

KRAJE  



Strona internetowa 
Europass: 

www.europass.org.pl 



Europejski Portal Europass: 
https://europass.cedefop.europa.eu 



EUROPASS CV 



 Umożliwia porównanie kwalifikacji osób poszukujących pracy i pochodzących z różnych 

krajów UE (funkcjonuje w 27 językach i w takim samym kształcie na obszarze całej 

Europy). 

 Ułatwia poszukującym pracy przejrzystą prezentację informacji  

o  posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.  

 Umożliwia udokumentowanie umiejętności zdobytych poza edukacja formalną. 

 Jest ogólnie dostępny, możliwy do zapisania w formatach MS Office, OpenOffice, Adobe 

Pdf, HTML, XML i posiada czytelną instrukcję wypełnienia z licznymi przykładami.  

EUROPASS – CV 

http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV.csp;jsessionid=B6654EE68A7DB7A2B60F4A892D245A1B.worker_portal_cms
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+CV.csp;jsessionid=B6654EE68A7DB7A2B60F4A892D245A1B.worker_portal_cms
MT/Jarosław/CV-wskazowki.pdf


 Informacje osobiste, zdjęcie. 

 Cel aplikacji (np. preferowane miejsce zatrudnienia). 

 Doświadczenie zawodowe.  

 Wykształcenie i odbyte szkolenia. 

 Umiejętności (językowe, komunikacyjne, organizacyjne/kierownicze, obsługa 

komputera, inne umiejętności zawodowe. 

 Informacje dodatkowe (uczestnictwo w organizacjach i stowarzyszeniach, publikacje, 

dyplomy i nagrody, realizowane projekty, referencje). 

STRUKTURA  EUROPASS – CV: 



EUROPASS  

PASZPORT  

JĘZYKOWY 



 Dokument w spójny sposób przedstawiający opanowane sprawności  

i umiejętności językowe. 

 Jest wypełniany samodzielnie na podstawie samooceny własnych umiejętności. 

EUROPASS – PASZPORT JĘZYKOWY 

Tabela samooceny 
Rozumienie 

Mówienie 

Pisanie 

słuchanie 

czytanie 

porozumiewanie się 
(interakcja) 

(samodzielne) 
wypowiadanie się 
(produkcja) 



 Historia uczenia się języków obcych (gdzie? jak długo?). 

 Wizyty w miejscach, gdzie język, którego się uczymy, jest używany. 

 Kontakty z kulturą i  ludźmi posługującymi się tym językiem: 

 prywatne i   zawodowe (wymiana, staże, stypendia, praca); 

 kontakt z językami w najbliższym otoczeniu (tv, internet, muzyka); 

 kontakt z cudzoziemcami w Polsce; 

 korespondencja z osobami z innych krajów; 

 Inne czynności, które wzbogaciły naszą wiedzę o języku i kulturze –  

projekty, prace, referaty itp. 

EUROPASS – PASZPORT JĘZYKOWY| DOŚWIADCZENIA JĘZYKOWE I KULTUROWE  

 



EUROPASS MOBILNOŚĆ 



 Prezentuje i potwierdza okresy nauki, szkolenia, staży lub praktyk zawodowych 

realizowanych w krajach UE i EFTA/EOG po1 stycznia 2005 r. 

 Dokument może otrzymać każda osoba, niezależnie od wieku, poziomu wykształcenia 

czy statusu zawodowego. 

 Wydawany bezpłatnie przez Krajowe Centrum Europass. 

 Wypełniany przez organizację wysyłającą i przyjmującą  

(wnioskodawcy indywidualni  nie mogą sami występować o wydanie dokumentu). 

 Wydawany w języku polskim i w języku obcym. 

EUROPASS – MOBILNOŚĆ 



 udział w jednym z programów wspólnotowych z dziedziny edukacji i szkoleń  

(Erasmus+). 

 bądź w innych inicjatywach edukacyjnych pod warunkiem, że: 

 wyjazd organizowany jest w ramach kształcenia lub szkolenia realizowanego w kraju, 

 instytucja wysyłająca i zagraniczny partner przyjmujący mają podpisaną 

umowę/porozumienie (określającą cele, czas trwania, sposoby monitorowania, etc.),  

 nauka/szkolenie jest nadzorowane przez opiekuna,  

 w projekcie uczestniczą państwa członkowskie UE lub ETFA/EOG. 

EUROPASS – MOBILNOŚĆ | WARUNKI OTRZYMANIA 



 Zarejestrować się w aplikacji dostępnej na stronie KCE (zakładka Europass-Mobilność – 

wydawanie dokumentu): https://online.frse.org.pl/  

 Wypełnić poszczególne sekcje dokumentu (patrz odpowiednie instrukcje na stronie KCE). 

 Wydrukować dokument. 

 Potwierdzić pieczęcią lub podpisem przez organizację wysyłającą  

(pole nr 12 w dokumencie) oraz organizację przyjmującą (pola nr 18 i 37 a). 

 Przesłać oryginały wszystkich podpisanych dokumentów na adres Krajowego Centrum 

Europass, które potwierdza dokumenty i odsyła je do instytucji wysyłających 

EUROPASS – MOBILNOŚĆ | CO NALEŻY ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ DOKUMENT? 

https://online.frse.org.pl/
https://online.frse.org.pl/
https://online.frse.org.pl/




EUROPASS  

SUPLEMENT  

DO DYPLOMU 

SZKOŁY  

WYŻSZEJ 



 Załączany od 1.01.2005 roku przez uczelnie do dyplomu ukończenia szkoły wyższej. 

  Zwiększa na europejskim rynku pracy czytelność dyplomów. 

  Dostarcza pełnych informacji na temat:   

 poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji zdobytych   

podczas studiów; 

 szczególnych osiągnięć absolwenta oraz jego uprawnień  

zawodowych. 

SUPLEMENT DO DYPLOMU SZKOŁY WYŻSZEJ 



DOKUMENTY DLA 

ABSOLWENTÓW 

KSZTAŁCENIA 

ZAWODOWEGO 



 Struktura dokumentów jest jednolita dla wszystkich państw członkowskich.  

 W danym kraju wszyscy posiadacze dyplomu otrzymują do niego taki sam suplement. 

 Wydawane przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne i Izby Rzemieślnicze. 

 Wydawane bezpłatnie w języku polskim oraz na życzenie posiadacza dyplomu  

w wersji angielskiej. 

DOKUMENTY DLA ABSOLWENTÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 

 



 Jest przeznaczony dla absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy 

zdadzą zewnętrzny egzamin zawodowy. 

 Jest sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo opisu zawodu 

określonych w podstawie programowej kształcenia w danym zawodzie, 

 Określa go rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 15.02.2006 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów 

państwowych i innych druków szkolnych. 

DOKUMENTY DLA ABSOLWENTÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe 
 

Dokumenty stanowią szczegółowy opis umiejętności i kompetencji  
uzyskanych przez posiadaczy stosownych dokumentów.  



 Wystawiany jest przez izby rzemieślnicze osobie, która zdała egzamin czeladniczy  

i uzyskała Świadectwo Czeladnicze lub zdała egzamin mistrzowski i uzyskała  

Dyplom Mistrzowski. 

 Określa go rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.09.2012 r. w sprawie 

egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego 

przeprowadzanego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych. 

DOKUMENTY DLA ABSOLWENTÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO 
Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego 
Europass – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego 
 

Dokumenty stanowią szczegółowy opis umiejętności i kompetencji  
uzyskanych przez posiadaczy stosownych dokumentów.  



 
Zadania Krajowego Centrum Europass w Polsce: 

 
 współpraca w ramach sieci koordynowanej przez KE (36NEC); 

 koordynowanie, we współpracy z właściwymi organami krajowymi, 
działań związanych z udostępnianiem oraz wystawianiem 
dokumentów Europass; 

 szkolenia (warsztaty); 

 prowadzenie działań promocyjnych i informacyjnych m.in. 
(organizacja, udział w konferencjach, seminariach dla przedstawicieli 
sektora edukacji, rynku pracy, samorządów i pracodawców, udział  
w targach, promocja w mediach, kampanie reklamowe, TV spot,  
gra komputerowa, etc.); 

 wydawanie dokumentu Europass – Mobilność; 

 i inne (pomoc, doradztwo, współpraca z europejskimi sieciami). 
 



 Europejski portal dostępny w 27 językach; 

 ponad 110 milionów wizyt na stronie; 

 ponad 60 milionów CV wypełnionych online; 

 blisko milion PJ utworzonych online; 

 ponad 85 milionów pobrań dokumentów. 

EUROPASS: STATYSTYKI 2005-2015 

Użytkownicy, którzy odwiedzili  
portal Europass w ciągu roku 

Użytkownicy, którzy uzupełnili 
 Europass CV online 

   2015 r. 
  21,8 mln 

     2015 r. 
    18,5 mln 



EUROPASS: STATYSTYKI 2005-2015 



EUROPASS: STATYSTYKI 2005-2015 



 
 
 
 
 
 

Konrad Romaniuk 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 
Krajowe Centrum Europass 
europass@frse.org.pl 
tel. 22 463 15 10 

 

  Krajowe Centrum Europass 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! 


