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Eurodoradztwo Polska 



europass 

EUROPASS 

Powołany z końcem 2004 na mocy Decyzji n°2241/2004/EC 

Parlamentu Europejskiego i Rady; 

 

„Osobiście zarządzane portfolio dokumentów, które pozwalają 

każdemu obywatelowi w lepszy sposób przedstawić swoje 

umiejętności i kompetencje zawodowe;. 

 

Wzmacnia transparentność kwalifikacji i kompetencji ułatwiając  

mobilność w Europie w procesie uczenia się przez całe życie oraz 

dla celów zawodowych; 

 

 

 

 

 

 



europass 

EUROPASS - obecnie 

 

 

 

 

 

 

 

Europass 

CV Suplement do 

dyplomu 

Suplement do 

dyplomu 

potwierdzającego 

kwalifikacje 

zawodowe 

Paszport 

językowy Mobilność 

Europejski Paszport 

Umiejętności 



europass 

Kraje: 

 
Unia Europejska  

+ 

Iceland 

Liechtenstein 

Norway 

Switzerland 

Turkey 

Fyrom 



Cele 

• 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. 

europass 
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europass 

EUROPASS - CV 

• umożliwia porównanie kwalifikacji kandydatów do pracy pochodzących 

z różnych krajów UE (funkcjonuje w 26 językach i w takim samym 

kształcie na obszarze całej Europy), 

• ułatwia kandydatom do 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.    

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

• dokument w spójny sposób przedstawiający opanowane 

sprawności i umiejętności językowe, 

• jest częścią Europejskiego Portfolio Językowego 

przygotowanego na bazie modelu opracowanego przez Radę 

Europy, 

• jest wypełniany samodzielnie na podstawie samooceny 

własnych umiejętności. 
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 EUROPASS - Paszport Językowy 

tabela samooceny 

 
 Opis umiejętności w ramach sprawności językowych na podstawie 

tabeli samooceny stworzonej przez Radę Europy dla  

 European Language Portfolio: 

 

    słuchanie 

• Rozumienie 

    czytanie 

 

    porozumiewanie się (interakcja) 

• Mówienie 

    (samodzielne) wypowiadanie się (produkcja) 

• Pisanie 

 

MT/Jarosław/PJ_assessment_grid_polish.doc.rtf
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EUROPASS - Paszport Językowy 

doświadczenia językowe i kulturowe 

 

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

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

3.Kontakty z kulturą i ludźmi posługującymi się tym językiem: 

• prywatne, zawodowe (wymiana, staże, stypendia, praca), 

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

• kontakty z cudzoziemcami w Polsce, 

• korespondencja z osobami z innych krajów. 

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

prace, referaty…  

 



Europass – CV i Paszport Językowy 

  
 

www.europass.org.pl 
•formularz dokumentu do pobrania 

• szczegółowa instrukcja, przykłady 

 

europass.cedefop.europa.eu  
– wypełnianie dokumentu on-line (aplikacja) 

– formularz do pobrania, przykłady 

europass 

http://www.europass.org.pl/
http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/vernav/Europasss+Documents/Europass+Language+Passport.csp;jsessionid=14B460D962B28C6FC506D9146A150EB6.worker_portal_cms
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europass 

EUROPASS-Mobilność 

 
• prezentuje i potwierdza okresy nauki, szkolenia, staży lub praktyk 

zawodowych realizowanych w krajach UE i EFTA/EOG po1 stycznia 

2005, 

• 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 dodatkowo na życzenie  

 w języku obcym. 
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EUROPASS-Mobilność 

warunki otrzymania 
• udział w jednym z programów wspólnotowych z dziedziny 

edukacji i szkoleń  

• 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 (cele, czas 

trwania, sposoby monitorowania, etc.),  

• nauka/szkolenie jest nadzorowane przez opiekuna,  

• w projekcie uczestniczą państwa członkowskie UE lub 

ETFA/EOG. 
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EUROPASS-Mobilność 

zalety dokumentu 

• ułatwia pracodawcy ocenę umiejętności, kwalifikacji 

lub poziomu wiedzy zdobytej poza granicami kraju,  

 

• rozszerza możliwości dokumentowania różnych form 

zdobywania doświadczeń zawodowych nabytych za 

granicą co sprzyja ich przejrzystości, 

 

• w jednolity sposób dla wszystkich krajów europejskich 

prezentuje doświadczenie zdobyte podczas nauki, 

praktyk czy staży zagranicznych. 



europass 

Europass - Suplement do Dyplomu 

 

 
Dokument załączany od 1.01.2005 roku przez uczelnie do dyplomu 

ukończenia szkoły wyższej w celu ułatwienia osobom trzecim 

zrozumienia znaczenia dyplomu w zakresie wiedzy i kompetencji 

zdobytych przez jego posiadacza. 
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EUROPASS - Suplement do Dyplomu  

Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe 
 

• sporządzony na podstawie opisu kwalifikacji absolwenta albo 

opisu zawodu określonych w podstawie programowej kształcenia 

w danym zawodzie  

• struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw 

członkowskich  

• w danym kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu 

otrzymują do niego taki sam suplement 

• wydawany przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne 

• wydawany bezpłatnie w języku polskim oraz na życzenie 

posiadacza dyplomu również w wersji angielskiej. 
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• Europass – Suplement do Dyplomu  

Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe 
rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 15.02.2006 zmieniające rozporządzenie w 

sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych 

druków szkolnych… 

przeznaczony dla absolwentów ponadgimnazjalnych szkół zawodowych, którzy zdadzą 

zewnętrzny egzamin zawodowy  

• Europass  - Suplement do Świadectwa Czeladniczego 

• Europass  - Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14.09.2012 w sprawie egzaminu 

czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego 

przeprowadzanego przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych  

 wystawiany jest przez izby rzemieślnicze osobie, która zdała egzamin czeladniczy i 

uzyskała Świadectwo Czeladnicze lub zdała egzamin mistrzowski i uzyskała Dyplom 

Mistrzowski  

 

Dokumenty stanowią szczegółowy opis umiejętności i kompetencji  

uzyskanych przez posiadaczy stosownych dokumentów  
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EUROPASS sieć NEC’s 

32 Krajowe Centra Europass (NECs) powołane przez kraje 

uczestniczące w celu: 

  

pełnienia funkcji krajowego punktu kontaktu dla wszystkich osób i 

organizacji pragnących zasięgnąć informacji na tematy europejskie. 

Promowania Inicjatywy Europass i dokumentów Europass. 

 

pełnienia roli partnera krajowego w europejskiej sieci Krajowych 

Centrów Europass. 

 

wspierania Komisji Europejskiej w zarządzaniu i rozwoju 

dokumentów Europass. 
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EUROPASS  - statystyka 2005 - 2015 

  Europejski portal dostępny w 27 językach 

  ponad 100 milionów wizyt na stronie  

  ponad 50 milionów CV wypełnionych online 

  ponad 78 milionów pobrań dokumentów 

 

2005 

1,2 mln 

2014 

21,8 mln 

2005 

116 tysięcy 

2014 

13 mln 
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EUROPASS - CV - statystyka 

 



http://europass.cedefop.europa.eu/
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Otwarte spotkanie informacyjne 
 

Propozycja obejmuje:  

• udział osoby prowadzącej, prezentację oraz dyskusję od 45 do 120 minut, wedle potrzeby, 

• zapewnienie materiałów informacyjnych, 

• skromny poczęstunek dla uczestników, pamiętając o ograniczeniach wynikłych z Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych. 

 

Potrzebne jest:  

- sala(możemy sfinansować) 

- udział przynajmniej 30, a najchętniej 40 - 50 osób, 

- osoba, która zbierze grupę, 

- osoba, która otworzy spotkanie wraz ze mną.  

 

Spotkanie może być dedykowane wyłącznie tematowi dokumentów Europass lub zrealizowane poprzez 

dołączenie naszego bloku zagadnień do innego spotkania,  którego temat będzie niesprzeczny, a 

będącego na przykład w kalendarzu wydarzeń organizowanych w Centrum. 
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Szkolenie zamknięte dla pracowników 
 

Oferta j.w.  

+ zaświadczenia potwierdzające udział w szkoleniu lub przyślemy je po szkoleniu do Państwa z prośbą o 

dystrybucję.    

 

Działania kierujemy do: 

- nauczycieli szkół średnich oraz zawodowych(wszystkich typów), głównie wiedzy o społeczeństwie, 

wiedzy europejskiej i podstaw przedsiębiorczości, nierzadko też języków obcych,  ponadto  

- nauczycieli akademickich zainteresowanych tematyką europejską, wspólnego rynku, zatrudnienia, HR, 

zarządzania zasobami ludzkimi, edukacji, staży, szkoleń i innych mobilności, a także  

- doradców zawodowych ze szkół średnich, akademickich biur karier, wojewódzkich oraz powiatowych 

biur pośrednictwa pracy, komend BHP, sieci Eures oraz  

-wszystkich tych osób, które mając wiedzę o dokumentach Europass mogą „ewangelizować” ją dalej w 

grupach, z którymi sami pracują i tu mieszczą się jak najbardziej wspomniani pracownicy Centrum czy 

też organizacji zaprzyjaźnionych, doradcy Eurodesk, liderzy młodzieżowi itp. 

- wszystkich innych chętnych 
 

+ wysyłka materiałów + prezentacja  „na miarę” + … 



Dziękuję za uwagę. 

  

 

Konrad Romaniuk 

europass 

  

Krajowe Centrum Europass   www.europass.org.pl 


