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KOMUNIKATY INSTYTUCJI, ORGANÓW I JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH 
UNII EUROPEJSKIEJ 

KOMISJA EUROPEJSKA 

Komunikat Komisji – Zawiadomienie w sprawie dokumentów potwierdzających posiadanie 
kwalifikacji – dyrektywa 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (załącznik V) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2010/C 337/02) 

Dyrektywa 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania 
kwalifikacji zawodowych, zmieniona dyrektywą Rady 2006/100/WE z dnia 20 listopada 2006 r. dostoso
wującą niektóre dyrektywy w dziedzinie swobodnego przepływu osób, w związku z przystąpieniem Bułgarii 
i Rumunii, w szczególności jej art. 21 ust. 7, przewiduje, że państwa członkowskie zawiadamiają Komisję 
o wszelkich przyjmowanych przepisach ustawowych, wykonawczych i administracyjnych dotyczących 
wydawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w dziedzinach objętych rozdziałem III 
dyrektywy. Komisja publikuje stosowny komunikat w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, podając tytuły 
przyporządkowane przez państwa członkowskie dokumentom potwierdzającym posiadanie kwalifikacji 
oraz, w stosownych przypadkach, organ wydający dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji, świa
dectwo, które mu towarzyszy oraz odpowiadający mu tytuł zawodowy, o którym mowa odpowiednio 
w załączniku V, pkt 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.2.2, 5.3.2, 5.3.3, 5.4.2, 5.5.2, 5.6.2 oraz 5.7.1, oraz 
odpowiednią datę odniesienia lub odpowiedni akademicki rok odniesienia ( 1 ). 

W związku z tym, że kilka państw członkowskich zgłosiło nowe tytuły lub zmiany w tytułach zawartych 
już w wykazie, Komisja publikuje niniejszy komunikat zgodnie z art. 21 ust. 7 dyrektywy 2005/36/WE ( 2 ). 

1. Lekarze medycyny 

Austria zgłosiła wprowadzenie następującej zmiany w wykazie tytułów podstawowego kształcenia 
medycznego (pkt 5.1.1 załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE): 

Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji 

Organ wydający 
dokument 

Zaświadczenie dołączone 
do dokumentu 

potwierdzającego 
posiadanie kwalifikacji 

Data odniesienia 

Österreich Urkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades Doktor der 
gesamten Heilkunde (bzw. Doctor 
medicinae universae, Dr.med.univ.) 

Medizinische Fakultät 
einer Universität 

1.1.1994
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( 1 ) Akademicki rok odniesienia dotyczy tytułów architekta. Zgodnie z art. 21 ust. 5 dyrektywy 2005/36/WE „Dokument 
potwierdzający posiadanie kwalifikacji architekta, o którym mowa w załączniku V, pkt 5.7.1, który podlega (…) 
automatycznemu uznaniu, stanowi dowód odbycia kształcenia, które rozpoczęło się nie wcześniej niż w akademickim 
roku odniesienia, o którym mowa w tym załączniku.” W przypadku wszystkich pozostałych tytułów zawodowych 
wymienionych w załączniku V datę odniesienia stanowi data, od której w danym państwie członkowskim stosuje się 
minimalne wymogi w zakresie wykształcenia określone w dyrektywie dla danego zawodu. 

( 2 ) Wersja skonsolidowana załącznika V do dyrektywy 2005/36/WE znajduje się na stronie internetowej: http://ec.europa. 
eu/internal_market/qualifications/

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/


2. Architekci 

1) Włochy zgłosiły wprowadzenie następujących dodatkowych tytułów architektów (pkt 5.7.1 załącz
nika V do dyrektywy 2005/36/WE): 

Kraj Dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji Organ wydający dokument 

Zaświadczenie dołączone do 
dokumentu 

potwierdzającego posiadanie 
kwalifikacji 

Akademicki 
rok odniesienia 

Italia Laurea Magistrale in Archi
tettura e Città, Valutazione 
e progetto 

Università degli Studi di 
Napoli «Federico II» 

Diploma di abilitazione 
all’esercizio indipen
dente della professione 
che viene rilasciato dal 
Ministero dell’istruzione, 
dell’università e della 
ricerca dopo che il 
candidato ha sostenuto 
con esito positivo 
l’esame di Stato davanti 
ad una commissione 
competente 

2002/2003 

Laurea Magistrale in Archi
tettura (Restauro) 

Università degli Studi di 
Napoli «Federico II» 

2002/2003 

Laurea Magistrale in Archi
tettura — Progettazione 
architettonica 

Università degli Studi di 
Napoli «Federico II» 

2002/2003 

Laurea Magistrale in Ingeg
neria edile/architettura 

Università degli Studi di 
Perugia 

2006/2007 

2) Finlandia zgłosiła wprowadzenie następujących dodatkowych tytułów architektów (pkt 5.7.1 załącz
nika V do dyrektywy 2005/36/WE): 

Kraj Dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji Organ wydający dokument 

Zaświadczenie dołą
czone do dokumentu 

potwierdzającego 
posiadanie kwalifikacji 

Akademicki 
rok odniesienia 

Suomi/ 
Finland 

Arkkitehdin tutkinto/Arki
tektexamen 

— Aalto-yliopisto/ 
Aalto-universitetet 

1998/1999 

— Tampereen teknillinen yliopisto/ 
Tammerfors tekniska universitet 

1998/1999 

3) Francja zgłosiła wprowadzenie następującego dodatkowego tytułu architekta (pkt 5.7.1 załącznika 
V do dyrektywy 2005/36/WE): 

Kraj Dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji Organ wydający dokument 

Zaświadczenie dołączone do 
dokumentu 

potwierdzającego posiadanie 
kwalifikacji 

Akademicki 
rok odniesienia 

France Diplôme d’architecte INSA 
de Strasbourg équivalent 
au diplôme d’État d’archi
tecte conférant le grade de 
master (parcours d’archi
tecte pour ingénieur) 

Institut national des sciences 
appliquées de Strasbourg 
(INSA) (Ministère chargé de 
l’architecture et Ministère 
chargé de l’enseignement 
supérieur) 

Habilitation de l’archi
tecte de l’INSA à exercer 
la maîtrise d’œuvre en 
son nom propre équiva
lent à l’HMONP, 
délivrée par le Ministère 
chargé de l’architecture 

2005/2006 

4) Niemcy zgłosiły wprowadzenie następującego dodatkowego tytułu architekta (pkt 5.7.1 załącznika 
V do dyrektywy 2005/36/WE): 

Kraj Dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji Organ wydający dokument 

Zaświadczenie dołączone do 
dokumentu 

potwierdzającego posiadanie 
kwalifikacji 

Akademicki 
rok 

odniesienia 

Deutschland Master of Arts — M.A. Hochschule Bremen — 
University of applied 
Sciences, Fakultät Archi
tektur, Bau und Umwelt 
— School of Architecture 
Bremen 

Bescheinigung einer 
zuständigen Architek
tenkammer über die 
Erfüllung der Qualifika
tionsvoraussetzungen 
im Hinblick auf eine 
Eintragung in die Archi
tektenliste 

2003/2004
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5) Polska zgłosiła wprowadzenie następujących dodatkowych tytułów architektów (pkt 5.7.1 załącznika 
V do dyrektywy 2005/36/WE): 

Kraj Dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji Organ wydający dokument 

Zaświadczenie dołączone do doku
mentu potwierdzającego posiadanie 

kwalifikacji 

Akademicki 
rok odniesienia 

Polska magister inżynier archi
tekt (mgr inż. arch.) 

— Politechnika Biało
stocka 

Zaświadczenie o członkostwie 
w okręgowej izbie archi
tektów/Zaświadczenie Krajowej 
Rady Izby Architektów RP 
potwierdzające posiadanie 
kwalifikacji do wykonywania 
zawodu architekta zgodnych 
z wymaganiami wynikającymi 
z przepisów prawa Unii Euro
pejskiej osoby nie będącej 
członkiem Izby 

2007/2008 

— Politechnika Gdańska 2007/2008 

— Politechnika Łódzka 2007/2008 

— Politechnika Śląska 2007/2008 

— Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technolo
giczny 

2007/2008 

6) Portugalia zgłosiła wprowadzenie następujących dodatkowych tytułów architektów (pkt 5.7.1 załącz
nika V do dyrektywy 2005/36/WE): 

Kraj Dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji Organ wydający dokument 

Zaświadczenie dołączone do 
dokumentu potwierdzającego 

posiadanie kwalifikacji 

Akademicki 
rok odniesienia 

Portugal Carta de Curso de Mestrado 
Integrado em Arquitectura 

Universidade do Minho Certificado de cumpri
mento dos pré-requisitos 
de qualificação para inscri
ção na Ordem dos Arqui
tectos, emitido pela com
petente Ordem dos Arqui
tectos 

2006/2007 

Carta de curso de Mestrado 
Integrado em Arquitectura 
e Urbanismo 

Universidade Fernando 
Pessoa 

2006/2007 

7) Słowacja zgłosiła wprowadzenie następujących dodatkowych tytułów architektów (pkt 5.7.1 załącz
nika V do dyrektywy 2005/36/WE): 

Kraj Dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji Organ wydający dokument 

Zaświadczenie 
dołączone do 

dokumentu 
potwierdzającego 

posiadanie kwalifikacji 

Akademicki 
rok odniesienia 

Slovensko Diplom inžiniera Architekta 
(titul Ing. arch.) 

Slovenská technická univerzita 
v Bratislave, Fakulta architektúry, 
študijný odbor 5.1.1 Architek
túra a urbanizmus 

Certifikát vydaný 
Slovenskou 
komorou archi
tektov na základe 
3-ročnej praxe 
pod dohľadom 
a vykonania auto
rizačnej skúšky 

2007/2008 

Diplom magistra umení 
(titul Mgr. art.) 

Vysoká škola výtvarných umení 
v Bratislave, študijný odbor 
2.2.7 „Architektonická torba“ 

2007/2008
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