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Celem niniejszego dokumentu roboczego jest wyjaśnienie, pod jakimi warunkami właściwe 

organy państw członkowskich mogą wymagać tłumaczeń oraz uwierzytelnionych kopii 

dokumentów przedłożonych wraz z wnioskiem o wydanie europejskiej legitymacji 

zawodowej (EPC).   

Kwestia ta została już omówiona w grupie koordynatorów. W celu zapewnienia właściwego 

funkcjonowania procedury wydawania europejskiej legitymacji zawodowej członkowie grupy 

koordynatorów są proszeni o podanie poniższych wyjaśnień właściwym organom krajowym. 

1. INFORMACJE PRZEDSTAWIANE W REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW EUROPEJSKIEJ 

LEGITYMACJI ZAWODOWEJ 

Zasady określające tę kwestię zawarto w rozporządzeniu wykonawczym Komisji 2015/983 

(„rozporządzenie”). 

Do połowy stycznia 2016 r. każde państwo członkowskie musiało powiadomić poprzez 

specjalny moduł systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym (IMI) o krajowych 

wymogach dotyczących dokumentów, których wymaga ono od wnioskodawców, działając 

jako organ kraju przyjmującego w ramach procedury wydawania europejskiej legitymacji 

zawodowej. Komisja pomagała państwom członkowskim w tej fazie i wskazała oczywiste 

sprzeczności między wspomnianymi wymogami a wiążącymi przepisami UE. Wynikające z 

tego wykazy dokumentów, zestawiane dla każdego przyjmującego państwa członkowskiego i 

każdego zawodu objętego europejską legitymacją zawodową, są niezwykle ważne dla władz 

państwa pochodzenia, ponieważ to im powierzono zadanie sprawdzenia kompletności 

wniosków o wydanie europejskiej legitymacji zawodowej.  

Jednakże „zatwierdzenie” przez Komisję krajowych powiadomień w systemie IMI nie uchyla 

(i nie może uchylać) wiążących przepisów rozporządzenia, np. przepisów dotyczących 

wymogów w zakresie tłumaczenia i uwierzytelniania. 

W związku z tym stanowisko w odniesieniu do wniosków o przedłożenie tłumaczeń i 

uwierzytelnionych kopii dokumentów jest następujące. 
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2. TŁUMACZENIA 

W art. 17 ust. 1 rozporządzenia określa się wykaz dokumentów zasadniczo wyłączonych z 

wniosków o tłumaczenie.  Obejmuje on następujące kategorie dokumentów: 

(i) dowód tożsamości (paszport lub dowód osobisty), 

(ii) dyplomy, które uprawniają posiadaczy do automatycznego uznawania 

kwalifikacji, jeżeli dyplom ten został wydany w państwie pochodzenia, oraz 

(iii) niektóre świadectwa wydane przez organy rozpatrujące wnioski o wydanie 

europejskiej legitymacji zawodowej lub inne odpowiednie krajowe organy 

państwa członkowskiego pochodzenia. Obejmują one, w dokładniejszym 

ujęciu: 

 certyfikaty zgodności,  

 zaświadczenia o zmianie nazwy formalnych kwalifikacji,  

 świadectwa praw nabytych,  

 zaświadczenia doświadczenia zawodowego wynoszącego co najmniej 3 

lata dla wnioskodawców, którzy uzyskali kwalifikacje w krajach trzecich, 

 zaświadczenie o siedzibie, 

 certyfikaty poświadczające nieskazitelny charakter lub reputację, brak 

ogłoszenia upadłości, brak zakazu prowadzenia działalności lub brak 

zawieszenia działalności lub brak wyroków skazujących za przestępstwo. 

Celem art. 17 ust. 1 rozporządzenia jest ograniczenie wymogów tłumaczenia. Ponieważ 

informacje zawarte w tych dokumentach mogą zostać zweryfikowane i objęte gwarancją 

właściwych organów państwa członkowskiego pochodzenia, tłumaczenia nie są konieczne.  

A zatem, co do zasady ogólnej, organy państwa pochodzenia nie powinny żądać tłumaczenia 

wymienionych wyżej dokumentów przy sprawdzaniu kompletności dokumentacji. Ma to 

miejsce nawet w przypadkach, gdy państwo przyjmujące wskazało w repozytorium IMI 

wymóg tłumaczenia dokumentów należących do zgłoszonej ogólnej/szerszej kategorii
1
. 

Podobnie organy państwa przyjmującego nie powinny wymagać tłumaczenia dokumentów 

wyłączonych na mocy art. 17 ust. 1 w sposób systematyczny; zasadniczo powinny one 

opierać się na informacjach przekazanych przez organ państwa pochodzenia w systemie IMI. 

Na przykład jeżeli farmaceuta korzystający z automatycznego uznawania kwalifikacji nie 

przedstawił tłumaczeń swoich dyplomów, certyfikatów zgodności lub zaświadczeń o braku 

zakazu wykonywania zawodu wydanych przez organy państwa pochodzenia, organ państwa 

pochodzenia przyjmuje dokumentację jako kompletną, nawet jeżeli w repozytorium IMI 

państwo przyjmujące określiło potrzebę tłumaczenia w odniesieniu do kategorii 

obejmujących te dokumenty. 

Jeżeli jednak istnieją „należycie uzasadnione wątpliwości” dotyczące któregokolwiek z 

dokumentów wymienionych w art. 17 ust. 1, organy państwa przyjmującego mogą zażądać 

tłumaczenia zgodnie z art. 18 ust. 1 rozporządzenia. Taki wniosek musi zostać złożony po 

                                                 
1  Państwa członkowskie powiadomiły o swoich wymogach dotyczących tłumaczenia w świetle następującego 

zastrzeżenia prawnego przedstawionego w IMI: „Tłumaczenia mogą być wymagane od wnioskodawcy 

wyłącznie w przypadkach określonych w art. 17 ust. 1 rozporządzenia nr 2015/983”. 
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przekazaniu dokumentacji przez organ państwa pochodzenia. Ocena tego, co stanowi 

„należycie uzasadnione wątpliwości”, powinna być zasadna i przeprowadzana 

indywidualnie. W wyjątkowym przypadku „należycie uzasadnionych wątpliwości” organy 

muszą dokładnie wyjaśnić wysoko wykwalifikowanemu pracownikowi, dlaczego wymagane 

jest tłumaczenie. Wyjaśnienie należy rejestrować w systemie IMI jako część komunikatu, 

który zostanie wysłany do wysoko wykwalifikowanego pracownika wraz z wnioskiem o 

tłumaczenie. 

Wszelkie decyzje o odmowie wydania europejskiej legitymacji zawodowej wyłącznie ze 

względu na fakt, że wnioskodawca nie przedłożył tłumaczeń dokumentów, o których mowa w 

art. 17 ust. 1, byłyby niezgodne z prawem UE, szczególnie w przypadkach, gdy organ 

państwa przyjmującego nie stwierdził, że istnieją uzasadnione wątpliwości co do 

wiarygodności takich dokumentów, lub (jeżeli takie wątpliwości zostały stwierdzone) gdy 

państwo przyjmujące nie próbowało uzyskać brakujących informacji lub dokumentów od 

wnioskodawcy lub od organu państwa pochodzenia w rozsądnym terminie. 

3. WARUNKI WYSTĘPOWANIA O UWIERZYTELNIONE KOPIE 

W art. 14 i 15 rozporządzenia wprowadza się szczególne przepisy dotyczące weryfikacji 

autentyczności i ważności dokumentów uzupełniających. Przewidziano w nich również 

warunki zwracania się o uwierzytelnione kopie tych dokumentów.  

Organy państwa pochodzenia mogą wymagać uwierzytelnionych kopii dokumentów tylko 

wtedy, gdy nie są one w stanie zweryfikować ich autentyczności za pomocą innych środków, 

takich jak rejestry wewnętrzne, kontrole wpisów w rejestrach publicznych lub poprzez 

współpracę administracyjną (np. konsultowanie się z odpowiednimi organami).  

Na tej podstawie, jeżeli organy państwa pochodzenia są w stanie sprawdzać i poświadczać 

autentyczność dokumentów, nie należy żądać uwierzytelnionych kopii (nawet jeżeli państwo 

przyjmujące wskazało wymóg uzyskania uwierzytelnionych kopii w repozytorium IMI
2
).  

Organy państwa przyjmującego nie powinny również występować o uwierzytelnione kopie 

dokumentów, które zostały poświadczone przez organy państwa pochodzenia, chyba że 

istnieją „należycie uzasadnione wątpliwości” w odniesieniu do takich dokumentów lub 

zaświadczeń przedstawionych przez organy państwa pochodzenia. 

Przykładowo, jeżeli państwo przyjmujące określiło potrzebę uwierzytelnionej kopii w polu 

tekstowym „informacje dodatkowe” repozytorium IMI dla danej kategorii dokumentów, 

państwo pochodzenia musiałoby zwrócić się o uwierzytelnione kopie jedynie w przypadku, 

gdy dokonało ono nieskutecznej próby uwierzytelnienia danego dokumentu za pomocą 

rejestrów wewnętrznych lub współpracy administracyjnej. Należy pamiętać, że takie 

uwierzytelnienie dokumentów nie stanowi części wstępnej weryfikacji kompletności; 

weryfikacja autentyczności dokumentów oraz, w razie potrzeby, wszelkie wnioski o 

uwierzytelnione kopie muszą być przeprowadzone na późniejszym etapie (zazwyczaj po 

przyjęciu dokumentacji jako kompletnej w systemie IMI i przed przekazaniem dokumentacji 

do państwa przyjmującego). 

                                                 
2  Państwa członkowskie powiadomiły o swoich wymogach dotyczących uwierzytelnionych kopii w świetle 

następującego zastrzeżenia prawnego przedstawionego w IMI: „Proszę wskazać, czy wymagana jest 

uwierzytelniona kopia dokumentu na warunkach określonych w art. 15 ust. 1–2 rozporządzenia 2015/983”. 
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W wyjątkowym przypadku „należycie uzasadnionych wątpliwości” organy muszą dokładnie 

wyjaśnić wysoko wykwalifikowanemu pracownikowi, dlaczego wymagana jest kopia 

poświadczona za zgodność z oryginałem. Wyjaśnienie należy rejestrować w systemie IMI 

jako część komunikatu, który zostanie wysłany do wysoko wykwalifikowanego pracownika 

wraz z wnioskiem o uwierzytelnioną kopię. 

Kontakt w przedmiotowej sprawie: 

GROW-E5@ec.europa.eu 
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