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Projekt Ergo-in-Net realizowany był przez 11 partnerów z 5 państw 
europejskich: Włoch, Francji, Niemiec, Polski i Wielkiej Brytanii, 
współpracujących w ramach sieci i finansowanych przez Komisję 
Europejską w ramach programu Leonardo da Vinci. Były to 
następujące instytucje:

• we Włoszech – Regione Liguria (promotor projektu), ASTER soc. cons. 
p.a. (koordynator projektu), Centro Studi Pluriversum i Uniwersytet 
w Padwie, grupa robocza ds. poradnictwa dla Sieci Uniwersytetów 
Coimbra;

• w Niemczech – Służby Europejskie Niemieckiej Federalnej Agencji 
Zatrudnienia (ES-BA);

• we Francji – Uniwersytet w Lyonie/Euroguidance Francja;

• w Polsce – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/Euroguidance 
Polska oraz Uniwersytet Jagielloński;

• w Wielkiej Brytanii – Careers Europe/Euroguidance UK.

Projekt koncentrował się głównie na upowszechnianiu 
ponadnarodowego wymiaru poradnictwa zawodowego wśród 
praktyków poradnictwa zawodowego. Jak wspomniano powyżej, 
beneficjentami projektu byli doradcy zawodowi pracujący w sektorze 
edukacji i w służbach zatrudnienia, udzielający porad klientom, 
którzy zamierzają wyjechać za granicę w celu podjęcia nauki lub 
pracy. Projekt adresowany był również do specjalistów udzielających 
informacji i porad klientom z innych środowisk kulturowych, np.: 
imigrantom.

Realizacja projektu zakończyła się konferencją, która odbyła 
się w Genui, w dniu 24 listopada 2006 roku. Wszystkie 
produkty projektu dostępne są na stronie internetowej:  
http://www.ergoinnet.net 

W
yt

yc
zn

e 
dl

a 
pr

ak
ty

kó
w

 p
or

ad
ni

ct
w

a 
za

w
od

ow
eg

o



ASTER Scienza Tecnologia Impresa - S.Cons.p.a. 
Area di Ricerca di Bologna, Via Gobetti 101 - 40129 Bologna - IT 
Tel.: +39.051.6398099 
Fax: +39.051.6398131

http://www.aster.it  
e-mail: info@aster.it
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aneks nr 4); Silvia Caterini (rozdział nr 3).

FRENCH: Todd Row (“American Teachers”)

GERMAN: Eurolingua Übersetzungen Dortmund, QM-System nach DIN EN ISO 
9001:2000/MPA NRW

POLISH: Grażyna Budziszewska, GTB Solaris

Projekt wykonało: Master Studio

Publikacja wydana przy wsparciu Wspólnot Europejskich w ramach Programu  
Leonardo da Vinci. (Transnacjonalne Sieci Współpracy).

Treść publikacji nie ma na celu wyrażenia stanowiska Komisji Europejskiej. 

Druk: październik 2006. Przedruk jest możliwy tylko po podaniu źródła.

Żadna z części podręcznika nie może być wykorzystywana w jakiejkolwiek formie 
bez zgody wydawcy.

www.masterstudio.com





sp
is

 tr
eś

ci



AuToRzy................................................................................................................................................ 8
PRzEdmowA ......................................................................................................................................... 9
wPRowAdzEnIE ................................................................................................................................. 11
materiały źródłowe............................................................................................................................. 14

RozdzIAł.1 – PRAkTyCy PoRAdnICTwA zAwodowEgo A konTEkST EuRoPEjSkI .............. 16
Wprowadzenie – studium przypadku .........................................................................................................................................................17
Poradnictwo o wymiarze europejskim........................................................................................................................................................19
W jaki sposób poradnictwo zawodowe może ułatwiać mobilność? ...................................................................................... 20
Umiejętności praktyka poradnictwa zawodowego........................................................................................................................... 22
Szkolenia i współpraca w ramach sieci ...................................................................................................................................................... 23
Materiały źródłowe .................................................................................................................................................................................................. 25

RozdzIAł . 2 – wSPółPRACA w RAmACh SIECI ..............................................................................26
Wprowadzenie ........................................................................................................................................................................................................... 27
Definicje: Sieć i współpraca w ramach sieci (Network i Networking) ..................................................................................... 27

Dlaczego sieć poradnictwa zawodowego? ..................................................................................................................................... 28
Elementy decydujące o jakości sieci ..................................................................................................................................................... 28
Umiejętności niezbędne dla współpracy w ramach sieci: ...................................................................................................... 28
A na szczeblu europejskim?........................................................................................................................................................................ 28
Korzyści ze współpracy w ramach sieci .............................................................................................................................................. 28
Model sieci na szczeblu europejskim: propozycja ....................................................................................................................... 29

Sieci poradnictwa na szczeblu europejskim ........................................................................................................................................... 29
EUROGUIDANCE ................................................................................................................................................................................................ 29
EURODESK ............................................................................................................................................................................................................. 30
EURES ........................................................................................................................................................................................................................ 30
WSPóLNOTA WIRTUALNA CEDEFOP [CEDEFOP VIRTUAL COMMUNITy] .......................................................................31
GUIDENET ...............................................................................................................................................................................................................32
FEDORA ....................................................................................................................................................................................................................32
GUIDANCEFORUM ............................................................................................................................................................................................ 33
FORUM BADAń W zAKRESIE EUROPEjSKIEGO PORADNICTWA zAWODOWEGO [THE EUROPEAN 
GUIDANCE AND COUNSELLING RESEARCH FORUM - EGCRF] .............................................................................................. 33
IAEVG/AIOSP ......................................................................................................................................................................................................... 34

Materiały źródłowe .................................................................................................................................................................................................. 35

RozdzIAł. 3 - ŚwIAdomoŚć mIędzykulTuRowA .......................................................................36
Wprowadzenie ............................................................................................................................................................................................................37
Dziedzictwo kulturowe w kontekście historycznym ..........................................................................................................................37

Najważniejsze fakty w historii poszczególnych krajów .............................................................................................................37
jednolitość I tożsamość narodowa. Mniejszości narodowe .................................................................................................. 40
język narodowy i języki oficjalne .............................................................................................................................................................43
Religia i religijność. Tolerancja religijna. Tolerancja dla odmienności .............................................................................. 44
Powszechnie znane postaci historyczne ............................................................................................................................................47

Utrwalone kulturowo wzorce zachowania .............................................................................................................................................. 48
Podejście do rodziny. Siła więzi rodzinnej. Tradycyjny model rodziny ....................................................................................................48
Posiadanie dzieci. Samotni rodzice, małżeństwo formalne i nieformalne. Rozwody ..................................................................50
Kulturowo przyjęte sposoby obchodzenia uroczystości w życiu prywatnym i w pracy .........................................................52
Tradycyjny stosunek do własnego domu. Gotowość do zapraszania gości i gościnność ......................................................54
Formalne i nieformalne sposoby witania się i mówienia do widzenia. 
zachowanie, język ciała i kontakt wzrokowy ...............................................................................................................................................................55
Punktualność i stosunek do zarządzania czasem ....................................................................................................................................................56



Przydatne wskazówki w komunikacji międzykulturowej: .................................................................................................................................57
Materiały źródłowe .................................................................................................................................................................................................. 58

RozdzIAł 4 - uznAwAnIE TyTułów AkAdEmICkICh I kwAlIfIkACjI zAwodowyCh ...........60
Od uznania do przejrzystości kwalifikacji ..................................................................................................................................................61

Uznawanie kwalifikacji dla celów kontynuowania nauki ..........................................................................................................61
Uznawanie kwalifikacji dla celów zawodowych............................................................................................................................ 62
Dokumenty Europass ..................................................................................................................................................................................... 62

Procedury uznawania kwalifikacji .................................................................................................................................................................. 63
Kwalifikacje naukowe...................................................................................................................................................................................... 63
Kwalifikacje zawodowe ................................................................................................................................................................................. 69

Materiały źródłowe ...................................................................................................................................................................................................74

RozdzIAł 5 - PoRAdnICTwo zAwodowE dlA Rynku PRACy ...................................................76
Wprowadzenie ........................................................................................................................................................................................................... 77
Rynki pracy w wymiarze globalnym, europejskim i krajowym ................................................................................................... 77

Globalny rynek pracy ...................................................................................................................................................................................... 77
Europejski rynek pracy ................................................................................................................................................................................... 79
Realia rynku pracy ..............................................................................................................................................................................................81
Krajowe rynki pracy we Włoszech, Francji, w Niemczech, Polsce i Wielkiej Brytanii ...............................................81
Kilka ogólnych rad dla osób poszukujących pracy w UE/EOG ..........................................................................................105

Materiały źródłowe ................................................................................................................................................................................................107

RozdzIAł 6 - PRAkTykI/STAżE zAwodowE w EuRoPIE ............................................................108
Wprowadzenie .........................................................................................................................................................................................................109
Definicje .......................................................................................................................................................................................................................109
Procedura organizacji praktyk/staży: krok po kroku ........................................................................................................................ 110

Przed praktyką/stażem ................................................................................................................................................................................ 110
W czasie trwania praktyki/stażu należy: ............................................................................................................................................111
Po zakończeniu szkolenia/praktyki/stażu należy .........................................................................................................................111

zorganizowane programy praktyk/staży .................................................................................................................................................111
Program UE Leonardo da Vinci ...............................................................................................................................................................111
Eurodyssee ...........................................................................................................................................................................................................112
Sesame ...................................................................................................................................................................................................................112

Stowarzyszenia studentów oferujące programy staży lub wymiany .....................................................................................112
IAESTE ......................................................................................................................................................................................................................112
BEST ..........................................................................................................................................................................................................................113
AIESEC .....................................................................................................................................................................................................................113
ELSA ..........................................................................................................................................................................................................................113
I.F.M.S.A.................................................................................................................................................................................................................. 114

Kilka porad dla kandydatów: CV, podania (listy motywacyjne), rozmowy kwalifikacyjne ....................................... 114
FRANCjA ............................................................................................................................................................................................................... 114
NIEMCy .................................................................................................................................................................................................................. 114
WŁOCHy ................................................................................................................................................................................................................115
WIELKA BRyTANIA............................................................................................................................................................................................115

Praktyczne informacje na temat każdego kraju: podsumowanie ........................................................................................... 116
Materiały źródłowe .................................................................................................................................................................................................115

RozdzIAł 7 - mobIlnoŚć I kSzTAłCEnIE ..................................................................................... 118
Wprowadzenie ......................................................................................................................................................................................................... 119



Nowy program działań UE w dziedzinie uczenia się przez całe życie 2007-2013 ..........................................................120
Linki do programów UE wspierających mobilność edukacyjną .......................................................................................120

Informacje na temat procesu bolońskiego - W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego ....120
Proces boloński we Francji ........................................................................................................................................................................ 121
Proces boloński w Niemczech ................................................................................................................................................................122
Proces boloński we Włoszech .................................................................................................................................................................123
Proces boloński w Polsce ...........................................................................................................................................................................123
Proces boloński w Wielkiej Brytanii ..................................................................................................................................................... 124

System edukacji i warunki rekrutacji na każdym szczeblu nauczania w państwach europejskich w ogóle, a 
we Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce i Wielkiej Brytanii w szczególności.................................................................126

System edukacji w państwach europejskich .................................................................................................................................126
System edukacji we Francji .......................................................................................................................................................................128
System edukacji w Niemczech ...............................................................................................................................................................130
System edukacji we Włoszech ................................................................................................................................................................ 131
System edukacji w Polsce ..........................................................................................................................................................................132
System edukacji w Wielkiej Brytanii ....................................................................................................................................................134

Strategia mobilności w Europejskim Obszarze Badawczym ......................................................................................................136
zasoby Komisji Europejskiej dostępne on-line na temat mobilności naukowców ...............................................136
Krajowe zasoby dostępne on-line w językach narodowych ............................................................................................... 137
Centra zasobów popierające mobilność naukowców ............................................................................................................138
Konkretna pomoc w każdym kraju dla wyjeżdżających i przyjeżdżających naukowców ................................139

Uczenie się przez całe życie i mobilność edukacyjna dorosłych .............................................................................................140
Uczenie się przez całe życie i mobilność edukacyjna dorosłych we Francji .............................................................140
Uczenie się przez całe życie i mobilność edukacyjna dorosłych w Niemczech ..................................................... 141
Uczenie się przez całe życie i mobilność edukacyjna dorosłych we Włoszech ...................................................... 141
Uczenie się przez całe życie i mobilność edukacyjna dorosłych w Polsce ................................................................. 141
Uczenie się przez całe życie i mobilność edukacyjna dorosłych w Wielkiej Brytanii ...........................................142

Uniwersytety europejskie na rzecz osiągania celów Strategii Lizbońskiej .........................................................................142
Materiały źródłowe ................................................................................................................................................................................................144

RozdzIAł 8 - ASPEkTy PRAwnE I InnE foRmAlnoŚCI zwIązAnE z PobyTEm zA gRAnICą .. 146
Wprowadzenie .........................................................................................................................................................................................................147
Co mają ze sobą wspólnego? .........................................................................................................................................................................148

Informacje ogólne ..........................................................................................................................................................................................148
zezwolenia i wizy? ..........................................................................................................................................................................................148
zagadnienia prawne i podatkowe ....................................................................................................................................................... 151
Emerytury/renty i zasiłki dla bezrobotnych ....................................................................................................................................152
zabezpieczenie społeczne, opieka zdrowotna ...........................................................................................................................153
Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach, opiece zdrowotnej, emeryturach i zasiłkach dla 
bezrobotnych w każdym kraju ...............................................................................................................................................................154

Użyteczne linki i adresy ......................................................................................................................................................................................162
Francja ....................................................................................................................................................................................................................162
Niemcy ...................................................................................................................................................................................................................164
Włochy ...................................................................................................................................................................................................................166
Polska ......................................................................................................................................................................................................................168
Wielka Brytania .................................................................................................................................................................................................169

Materiały źródłowe ................................................................................................................................................................................................ 171

SłownIk TERmInów I AkRonImów .............................................................................................172
Materiały źródłowe ................................................................................................................................................................................................177



�

Przedmowa
Claudio Cassinelli.

Wprowadzenie
Cristina Cogoi.

Praktycy poradnictwa zawodowego a kontekst europejski
Giulio Iannis w oparciu o materiały i raporty krajowe, które opracowali: 
Elisabeth Gros, Katja Kannwischer, Andreas Neuner i Ramiro Vera-Fluixá, 
Paulina Bogdańska i Irena Mazek, Phil Williams i Cecile Besrest-Butler.

współpraca w ramach sieci
Elisabeth Gros w oparciu o materiały i raporty krajowe, które opracowali: 
Cecilia Baldi, Katja Kannwischer i Ramiro Vera-Fluixá, Paulina Bogdańska i 
Irena Mazek, Cecile Besrest-Butler i Mick Carey.

Świadomość międzykulturowa
Paulina Bogdańska i Irena Mazek w oparciu o materiały i raporty krajowe, 
które opracowali: Marlene Magnani, Elisabeth Gros, Brigitte Holzer, Katja 
Kannwischer i Ramiro Vera-Fluixá, Marisa Aitken i Cecile Besrest-Butler.

uznawanie tytułów akademickich i kwalifikacji zawodowych
Luigi Fabbris i Gilda Rota w oparciu o materiały i raporty krajowe, które 
opracowali: Elisabeth Gros, Brigitte Holzer, Katja Kannwischer, Andreas 
Sinzinger i Ramiro Vera-Fluixá, Paulina Bogdańska i Irena Mazek, Phil 
Williams i Cecile Besrest-Butler.

Poradnictwo zawodowe dla rynku pracy
Ramiro Vera-Fluixá w oparciu o materiały i raporty krajowe, które 
opracowali: Barbara Forni, Elisabeth Gros, Katja Kannwischer, Paulina 
Bogdańska i Irena Mazek, Cecile Besrest-Butler.

Staże/Praktyki zawodowe w Europie
Cristina Cogoi i Elisabeth Gros w oparciu o materiały i raporty krajowe, 
które opracowali: Barbara Forni, Elisabeth Persoud, Brigitte Holzer, Katja 
Kannwischer i Ramiro Vera-Fluixá, Paulina Bogdańska i Irena Mazek, Cecile 
Besrest-Butler.

mobilność i kształcenie
Czesław Noworol w oparciu o materiały i raporty krajowe, które 
opracowali: Barbara Forni, Luigi Fabbris i Gilda Rota, Elisabeth Gros, Katja 
Kannwischer i Ramiro Vera-Fluixá, Monika zdziech, Marisa Aitken i Cecile 
Besrest-Butler.

Aspekty prawne i inne formalności związane z pobytem za 
granicą
Marcus Offer i Cecile Besrest-Butler w oparciu o materiały i raporty 
krajowe, które opracowali: Antonella Tajani i Giulio Iannis, Elisabeth Gros, 
Katja Kannwischer i Ramiro Vera-Fluixá, Paulina Bogdańska i Irena Mazek.

Autorzy



�

Niniejszy podręcznik adresowany jest zarówno do praktyków poradnictwa zawodowego, którzy zajmują się 
wspieraniem mobilności europejskiej o wymiarze transnacjonalnym w celu edukacyjnym i/lub podjęcia zatrudnienia, 
jak i do praktyków, którzy dopiero chcieliby zająć się taką działalnością.

zgodnie ze Strategią Lizbońską (2000) do 2010 roku Unia Europejska powinna stać się najbardziej konkurencyjną i 
dynamiczną, opartą na wiedzy, gospodarką na świecie. Usługi poradnictwa zawodowego powinny być świadczone 
w kontekście europejskim, tzn. praktycy poradnictwa zawodowego powinni udzielać informacji na temat możliwości 
szkolenia i pracy nie tylko na szczeblu krajowym. Nowoczesne usługi poradnictwa zawodowego powinny być w stanie 
zaspokajać nowe potrzeby w zakresie informacji, które wykraczają poza kontekst krajowy i lokalny.

Bezpośrednią konsekwencją tego wyzwania jest konieczność przygotowania praktyków poradnictwa zawodowego 
do współpracy z organizacjami europejskimi w ramach sieci i do komunikacji w kulturowo zróżnicowanym kontekście. 
W tym celu standardy jakości usług poradnictwa zawodowego i profil zawodowy praktyka poradnictwa zawodowego 
powinny być ukształtowane zgodnie ze standardami europejskimi.

Podręcznik ten nie jest pracą wyczerpującą temat. jednym z wyzwań stojących przed ekspertami pracującymi nad 
niniejszą publikacją była konieczność wyboru najbardziej użytecznych treści informacyjnych i najlepszych praktyk w 
zakresie poradnictwa zawodowego oraz mobilności.

Podręcznik jest wynikiem współpracy w ramach sieci ekspertów i praktyków poradnictwa zawodowego, tj. 
beneficjentów bezpośrednich, którzy przez cały okres realizacji projektu służyli partnerom projektu pomocą i 
konsultacjami, zarówno przy określaniu treści podręcznika, jak i jego ocenie i walidacji.

zasoby informacyjne, najlepsze praktyki i treść podręcznika zostały pogrupowane według 8 głównych tematów, 
które odpowiadają rozdziałom niniejszej publikacji. Treść pracy jest również wynikiem badania przeprowadzonego na 
próbie praktyków poradnictwa zawodowego w Europie, którego celem było rozpoznanie ich potrzeb informacyjnych 
i szkoleniowych w perspektywie ponadnarodowej. Podręcznik jest narzędziem informacyjnym i metodologicznym dla 
poradnictwa zawodowego o wymiarze europejskim. jednak może on również pełnić rolę materiału szkoleniowego 
służącego aktualizacji wiedzy praktyków poradnictwa.

Niniejsza publikacja nie jest jedynym produktem projektu Ergo-in-Net. Do innych produktów można zaliczyć 
metodologię współpracy w ramach sieci lokalnych i transnacjonalnych społeczności praktyków poradnictwa 
zawodowego oraz w ramach działań promocyjnych i szkoleniowych adresowanych do praktyków poradnictwa 
zawodowego, które realizowane były przez cały okres trwania projektu, zarówno na płaszczyźnie krajowej, jak i 
międzynarodowej.

Projekt Ergo-in-Net realizowany był przez 11 partnerów z 5 państw europejskich: Włoch, Francji, Niemiec, Polski i 
Wielkiej Brytanii, współpracujących w ramach sieci i finansowanych przez Komisję Europejską w ramach programu 
Leonardo da Vinci. Były to następujące instytucje:

we Włoszech – Regione Liguria (promotor projektu), ASTER soc. cons. p.a. (koordynator projektu), Centro Studi Pluriversum i 
Uniwersytet w Padwie, grupa robocza ds. poradnictwa dla Sieci Uniwersytetów Coimbra;
w Niemczech – Służby Europejskie Niemieckiej Federalnej Agencji Zatrudnienia (ES-BA);
we Francji – Uniwersytet w Lyonie/Euroguidance Francja;
w Polsce – Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej/Euroguidance Polska oraz Uniwersytet Jagielloński;
w Wielkiej Brytanii – Careers Europe/Euroguidance UK.

 

•

•
•
•
•
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Projekt opierał się na współpracy między sieciami lokalnymi i ponadnarodowymi, funkcjonujacymi na 4 różnych 
poziomach pod względem wymiaru i typu:

Euroguidance – europejska sieć ponad 65 narodowych centrów, działająca w 31 państwach europejskich. Wspiera 
społeczność doradców zawodowych i promuje dobre praktyki oraz rozwój poradnictwa europejskiego;
Uniwersytety grupy Coimbra – stowarzyszenie multidyscyplinarnych europejskich uniwersytetów, o wysokiej pozycji 
na rynku międzynarodowym, mające na celu promocję internacjonalizacji, współpracy akademickiej, dążenie do 
perfekcji w działalności naukowej i badawczej oraz świadczenie usług na rzecz społeczeństwa;
Instytucje zajmujące się polityką poradnictwa i edukacji na szczeblu lokalnym i krajowym;
Krajowe i lokalne centra poradnictwa i informacji w krajach partnerskich, mające dostęp do rezultatów projektu i 
zajmujące się ich upowszechnianiem, członkowie sieci lokalnych.

 
Projekt koncentrował się głównie na upowszechnianiu ponadnarodowego wymiaru poradnictwa zawodowego wśród 
praktyków poradnictwa zawodowego. jak wspomniano powyżej, beneficjentami projektu byli doradcy zawodowi 
pracujący w sektorze edukacji i w służbach zatrudnienia, udzielający porad klientom, którzy zamierzają wyjechać za 
granicę w celu podjęcia nauki lub pracy. Projekt adresowany był również do specjalistów udzielających informacji i 
porad klientom z innych środowisk kulturowych, np.: imigrantom.

Główny cel projektu osiągnięty został dzięki systematycznej wymianie doświadczeń pomiędzy praktykami poradnictwa 
zawodowego oraz promocji dialogu międzykulturowego między instytucjami partnerskimi. Działania projektu w 
szczególności miały na celu:

utworzenie ponadnarodowej sieci, w ramach której można by aktualizować i rozwijać wiedzę i najlepsze 
europejskie praktyki w dziedzinie poradnictwa zawodowego, tym samym wspierając upowszechnianie 
metodologii przydatnej praktykom poradnictwa zawodowego;
promocję wymiany doświadczeń z obszaru poradnictwa europejskiego pomiędzy specjalistami w tej 
dziedzinie, stwarzanie specjalistom możliwości współpracy w ramach sieci, sprzyjanie nowatorskim 
narzędziom informacyjnym i usługom na szczeblu lokalnym;
rozpoznawanie i analizę potrzeb informacyjnych i szkoleniowych praktyków poradnictwa zawodowego;
waloryzację najlepszych praktyk w poradnictwie zawodowym i integrację wyników innych projektów 
finansowanych przez Unię Europejską;
promocję roli i zadań Europejskiego Praktyka Poradnictwa zawodowego, jako nowego profilu 
zawodowego;
doskonalenie strategii upowszechniania metodologii, narzędzi i materiałów, modułów szkoleniowych i 
zasobów informacyjnych dzięki dynamicznemu systemowi sieci.

Realizacja projektu zakończyła się konferencją, która odbyła się w Genui, w dniu 24 listopada 2006 roku. 
Wszystkie produkty projektu dostępne są na stronie internetowej: http://www.ergoinnet.net

Michele Claudio Cassinelli
Regione Liguria

•

•

•
•

•

•

•
•

•

•
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1 CEDEFOP (1998). Training for Changing Society – A Report on Current Vocational Education and Training Research in Europe [Szkolenie dla 
zmieniającego się społeczeństwa – Raport na temat aktualnych badań w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie].

2 OECD (2004). Internationalisation and Trade in Higher Education. Opportunities and Challenges [Internacjonalizacja i handel w szkolnictwie 
wyższym. Możliwości i wyzwania].

Od wielu już lat w dokumentach unijnych1 podkreśla się znaczenie międzynarodowego podejścia do usług 
poradnictwa zawodowego. Oznacza ono, że służby zatrudnienia powinny dysponować ofertami pracy i świadczyć 
usługi w zakresie poradnictwa zawodowego nie tylko na szczeblu krajowym, ale też międzynarodowym.

Społeczeństwa narodowe podlegają zmianom; przepływ osób między krajami wykazuje tendencję wzrostową, przy 
czym nie chodzi tu tylko o przemieszczanie się studentów w ramach takich programów Wspólnoty Europejskiej jak 
Socrates-Erasmus czy Leonardo da Vinci. Obywatele krajów spoza UE wyjeżdżają za granicę w poszukiwaniu pracy, 
w celu podjęcia nauki lub nawet w celu poprawy jakości życia. jedna z nowszych publikacji OECD2 stwierdza, że w 
ciągu ostatnich 20 lat międzynarodowa mobilność studentów uległa podwojeniu, przy czym największą imigrację 
studentów obserwuje się w krajach europejskich. Żródeł sukcesu europejskich programów mobilności można 
upatrywać w wymianie kulturowej, rozwijającej się w wyniku zdobytych doświadczeń, gdyż programy te sprzyjają 
nabywaniu wiedzy o sytuacji poszczególnych krajów, a także dokonywaniu porównań.

Mobilność w celach edukacyjnych, zawodowych lub innych można wiązać z:

warunkami społeczno-ekonomicznymi poszczególnych krajów i sytuacją rodzinną osób przyjeżdżających i 
wyjeżdżających;
indywidualnymi motywacjami jednostki, która zamierza podjąć naukę lub pracę w innym kraju;
potencjałem i poziomem edukacji oraz sytuacją w zakresie zatrudnienia w kraju imigracji.

Tak więc praktycy poradnictwa zawodowego, działający w sektorze edukacji i pracy, funkcjonują w bardzo 
heterogenicznym kontekście i zaspokajają zróżnicowane potrzeby indywidualne. Nie wszyscy ludzie mogą 
“swobodnie” podejmować decyzje w sprawie wyjazdu za granicę w celach edukacyjnych lub w celu podjęcia pracy. 
Niektórzy zmuszeni są do opuszczenia kraju ojczystego z powodu istniejącej tam sytuacji społecznej i politycznej. 
Część osób ma problemy finansowe, podczas gdy inni są ekonomicznie niezależni. Niektórzy migranci poruszają się 
w ramach “wspólnego obszaru kulturowego”, podczas gdy inni reprezentują bardzo odległe tradycje kulturowe. Poza 
tym, część osób wyjeżdża za granicę z zamiarem pozostania tam na zawsze, podczas gdy inni wyjeżdżają na krótko, w 
celu zdobycia w kraju imigracji doświadczenia zawodowego lub podjęcia nauki i skorzystania z tego doświadczenia 
po powrocie do kraju ojczystego.

zjawisko to wykazuje tendencję rosnącą, zobowiązując instytucje publiczne do realizowania odpowiednich strategii 
integracji imigrantów, poprzez zapewnianie im dostępu do szkolenia, nauki, pracy lub poradnictwa zawodowego, 
przy czym szczególną uwagę należy poświęcić studentom lub pracownikom będącym w niekorzystnej sytuacji na 
rynku pracy.

Możemy mówić o “prawie do mobilności”, szczególnie w zakresie edukacji, które wiąże się np.: z koniecznością 
zagwarantowania wszystkim studentom możliwości zdobycia doświadczenia w czasie nauki lub pracy za granicą. jest 
to prawo istotne, gdyż pobyt studentów za granicą przyczynia się do wzrostu ich konkurencyjności na rynku pracy 
po powrocie do kraju i umożliwia im zdobycie wszechstronnych kompetencji, które mogą wykorzystać nie tylko na 
rynku pracy, ale również ogólniej, w życiu społecznym.

•

•
•

Wprowadzenie 
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Czy w tym kontekście praktycy poradnictwa zawodowego gotowi są sprostać zaistniałej sytuacji i zaspokoić potrzeby 
swoich klientów? Wspomniane powyżej publikacje międzynarodowe sugerują, iż doradcy zawodowi nie są do tego 
przygotowani i nie dysponują wystarczającymi instrumentami dla prowadzenia działalności w tym zakresie.

Praktycy poradnictwa zawodowego powinni doskonalić swoje kwalifikacje aby sprostać problemom wiążącym się z 
mobilnością. jednak doradcy Eures, czy doradcy zawodowi pracujący w działach międzynarodowych szkół wyższych 
nie są jedynymi specjalistami, którzy mają do czynienia z problemami związanymi z mobilnością. Muszą się z nimi 
coraz częściej borykać również pracownicy publicznych służb zatrudnienia, którzy mają do czynienia z imigrantami, 
czy też osobami pragnącymi uczyć się i/lub pracować za granicą. Ważne jest rozbudzanie świadomości decydentów 
w tym zakresie, poprzez zachęcanie ich do podejmowania odpowiednich krótko i długoterminowych działań 
i planowanie polityki państwa w zakresie pracy, edukacji i poradnictwa, uwzględniającej zarówno projektowanie 
kursów szkoleniowych lub doskonalących dla doradców zawodowych, jak i stosowanie gotowych “instrumentów 
mobilności” i modeli metodologicznych w zarządzaniu służbami publicznymi.

Niniejsza publikacja porusza wszystkie te zagadnienia, służąc doradcom zawodowym informacjami i poradami w 
wyżej wspomnianym kontekście.

Praca nad podręcznikiem wymagała przyjęcia realistycznego podejścia. Nie byliśmy w stanie uwzględnić wszystkich 
informacji, w szczególności dotyczyło to informacji rozpowszechnianych przez różnego rodzaju nieformalne 
stowarzyszenia i grupy, które będąc ważnym źródłem wiedzy są jednocześnie trudne do sklasyfikowania. Wydaje 
się, że dostępność informacji nieformalnych będzie wzrastać m.in. dzięki powstającym forom wymiany doświadczeń 
na temat mobilności, umożliwiającym młodzieży posiadającej takie doświadczenia dzielenie się nimi z osobami 
zainteresowanymi wyjazdem za granicę.

Do niniejszej publikacji włączyliśmy część informacji i najlepszych praktyk w tym zakresie, jednocześnie odsyłając do 
źródeł dodatkowych danych.

Podręcznik składa się z trzech części: 

pierwsza część, charakteryzująca się bardziej metodycznym podejściem, składa się z 8 rozdziałów i koncentruje 
się na wynikach badań przeprowadzonych w ramach projektu Ergo-in-Net. Przedstawiamy tu przegląd tematu i 
praktyczne informacje niezbędne dla praktyka poradnictwa zawodowego;
druga część podręcznika ma charakter informacyjny. W jej skład wchodzą załączniki do każdego rozdziału. Część ta 
zawiera wiele praktycznych informacji, według stanu na wrzesień 2006 roku, jednak ze względu na swój charakter 
(użyteczne linki i adresy dla każdego kraju, numery telefonów, itp.) mogą one ulec szybkiej dezaktualizacji. Oznacza 
to, że doradcy zawodowi korzystający z nich lub udzielający informacji swoim klientom powinni wcześniej 
sprawdzić materiały źródłowe;
słownik terminów i akronimów używanych w podręczniku lub przydatnych dla doradców zawodowych.

Podręcznik został przetłumaczony na języki partnerów projektu i wszystkie wersje językowe dostępne są na 
CD-ROM, który dołączamy do książki.

Lista tematów projektu, określonych w wyniku badania przeprowadzonego wśród praktyków poradnictwa 
zawodowego w krajach partnerskich, na których opiera się podręcznik to:

Praktycy poradnictwa zawodowego a kontekst europejski
Współpraca w ramach sieci
Świadomość międzykulturowa
Uznawanie tytułów akademickich i kwalifikacji zawodowych
Poradnictwo zawodowe dla rynku pracy
Praktyki/staże zawodowe w Europie

•

•

•

•
•
•
•
•
•
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Mobilność i kształcenie
Aspekty prawne i inne formalności związane z pobytem za granicą

Na potrzeby realizacji projektu zastosowano podejście metodologiczne, polegające na włączeniu we 
wszystkie działania w ramach projektu praktyków poradnictwa zawodowego oraz decydentów zajmujących 
się poradnictwem i mobilnością lub interesujących się tymi zagadnieniami. Ich rola polegała zarówno na 
udziale w badaniu, którego celem było określenie najbardziej interesujących tematów w zakresie “poradnictwa 
na rzecz mobilności” (z punktu widzenia potrzeb szkoleniowych), jak i na udziale w ocenie i walidacji treści 
produktów projektu. Przygotowane raporty międzynarodowe (po angielsku “kits”3), które powstawały na 
podstawie dokumentów opracowywanych przez partnerów krajowych, były następnie upowszechniane i 
analizowane w trakcie seminariów z udziałem doradców zawodowych. Na stronie internetowej projektu 
znajduje się bibliograficzna baza danych zgromadzonych dla potrzeb opracowania raportów, obejmująca 
literaturę (projekty, artykuły, moduły szkoleniowe, itp.) dostępną głównie w 5 państwach partnerskich, ale 
też na szczeblu międzynarodowym.

Poniższe rysunki ilustrują podejście metodologiczne, w tym proces upowszechniania, ewaluacji i walidacji 
produktów projektu.

•
•

3 Raporty przetłumaczone zostały na wszystkie języki partnerów projektu i dostępne są na stronie projektu, wraz z bibliograficzną 
bazą danych: http://www.ergoinnet.net
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Rys. 1. Podejście metodologiczne stosowane na potrzeby realizacji projektu

Rys. 2. Strategia upowszechniania, ewaluacji i walidacji produktów projektu
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Naszą pracę rozpoczęliśmy w 2003 roku, zadając sobie kilka pytań:

jak można określić profil zawodowy praktyka poradnictwa zawodowego funkcjonującego w kontekście 
międzynarodowym? jakie powinien on mieć kompetencje aby mógł pracować w innych środowiskach 
narodowych i kulturowych?
jak możemy pomóc doradcom zawodowym w podjęciu decyzji o rozpoczęciu pracy w wymiarze 
międzynarodowym? jak można ich przekonać do roli pracy w kontekście europejskim?
Dlaczego tak ważne jest promowanie mobilności transnacjonalnej?
jak możemy pomóc doradcom zawodowym w udzielaniu porad klientom, którzy pragną wyjechać za granicę 
w celu podjęcia nauki lub pracy? W jaki sposób można zorganizować zasoby informacyjne i upowszechniać 
najlepsze praktyki wynikające z innych działań i projektów krajowych? 

 
W niniejszym podręczniku staraliśmy się znaleźć odpowiedzi na te pytania. Pamiętajmy o nich uczestnicząc w 
dyskusjach prowadzonych na ten temat, traktując Europejski Rok Mobilności Pracowników 2006 jako dobrą ku temu 
okazję.

Pragniemy specjalnie podziękować wszystkim doradcom zawodowym i innym osobom, które wzięły udział w 
realizacji projektu i które służyły nam cenną pomocą w ciągu tych 3 lat.

Cristina Cogoi
ASTER Soc. cons. p.a.

•

•

•
•

materiały źródłowe:

CEDEFOP (1998). Training for Changing Society – A Report on Current Vocational Education and Training Research in Europe [Szkolenie dla zmieniającego 
się społeczeństwa – Raport na temat aktualnych badań w dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie].

OECD (2004). Career Guidance and Public Policy – Bridging the Gap [Poradnictwo zawodowe a polityka publiczna – Wypełnienie luki].

OECD (2004). Internationalisation and Trade in Higher Education. Opportunities and Challenges [Internacjonalizacja i handel w szkolnictwie wyższym. 
Możliwości i wyzwania].
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wprowadzenie – studium przypadku
 
 
Dzień dobry, w czym mogę Pani 
pomóc?

Giorgia siedziała w holu centrum 
doradczego w Sienie, czytała książkę 
“Studia za granicą”. Miała 19 lat, 
pochodziła z Toskanii i studiowała na 
lokalnym uniwersytecie.
 

Dzień dobry, w czym mogę Pani pomóc?

Giorgia siedziała w holu centrum doradczego w 
Sienie, czytała książkę “Studia za granicą”. Miała 19 
lat, pochodziła z Toskanii i studiowała na lokalnym 
uniwersytecie.

„Dzień dobry, w czym mogę Pani pomóc?”

Odwróciła głowę, by zobaczyć, kto się do niej zwraca. 
Stała przed nią młoda kobieta, która patrzyła na nią 
przyjaźnie i z uśmiechem spytała:

„Gdzie chciałaby Pani studiować?”

Minęło kilka sekund zanim Giorgia odpowiedziała. 
„Chciałabym zdobyć doświadczenie za granicą, ale 
jeszcze nie zdecydowałam gdzie….może… w Wielkiej 
Brytanii?

“Jak jest z Pani angielskim?” – spytała kobieta – „Ale 
najpierw – jaki kierunek chciałaby Pani studiować? 
Jest wiele możliwości studiów w Wielkiej Brytanii. Przed 
zdecydowaniem się na którąś z nich, należy wiedzieć, 
czego oczekuje się od doświadczenia zdobytego za 
granicą .”

„Studiuję historię, ale obecnie bardziej interesuje 
mnie archeologia…cz y mogłaby Pani coś mi 
doradzić?” spytała Giorgia. Potrzebowała informacji 
i wytycznych, ale rozumiała już, że wyjazd za 
granicę na studia może przynieść dużo nowych 
doświadczeń i wiedzy, których wcześniej nawet 
sobie nie wyobrażała.

Kobieta odpowiedziała:  „Jestem praktykiem 
poradnictwa zawodowego. Mogę Pani pomóc, ale 
potrzebujemy czasu, aby wspólnie zaplanować 
Pani studia za granicą. Czy mogłaby Pani przyjść na 
spotkanie w przyszłym tygodniu? W poniedziałek o 
dziesiątej? Oto lista kontrolna z informacjami, które 
musi Pani znać przed wyjazdem za granicę”.

Giorgia szybko przeczytała listę kontrolną: 
“ z a k w a t e r o w a n i e …  ś w i a d c z e n i a …  k o s z t y 
utrz ymania… kultura… finanse… zdrowie… 
kursy językowe… kwestie prawne… wyżywienie… 
możliwości studiów… planowanie czasu… pogoda… 
użyteczne strony internetowe... praca tymczasowa…”

“Długa lista rzeczy do nauczenia się” pomyślała 
Giorgia, ale nauczę się jeszcze więcej w Wielkiej 
Brytanii”. zamknęła na chwilę oczy i przypomniała 
sobie piękny widok Stonehenge. Nagle poczuła się 
bardziej zmotywowana. Pomyślała: „Sytuacja jest być 
może bardziej złożona niż myślałam, ale nie muszę 
odczuwać przerażenia – znalazłam pomoc”.

„Dziękuję” powiedziała Giorgia. „Do zobaczenia 
wkrótce! Nie mogę się już doczekać, kiedy to wszystko 
się zacznie!”
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4 Amundson, N.E. (2005). Challenges for Career Interventions in Changing Contexts. [Wyzwania dla interwencji w zakresie rozwoju kariery 
w zmieniającym się kontekście]. Prezentacja na konferencji IAEVG w 2005 roku w Lizbonie.

5 NICEC and The Guidance Council [Rada ds. Poradnictwa] (maj 2004). Preliminary Study on Quality Guidelines and Criteria in Guidance. 
[Badanie wstępne na temat wytycznych i kryteriów jakości w poradnictwie]. Raport końcowy zlecony przez CEDEFOP.

6 Rada Europy (1996 Revision). European Social Charter. [Europejska Karta Społeczna] (zrewidowana w 1996 r.). Art. 9. Prawo do 
poradnictwa zawodowego.

Mobilność jest dobrym przykładem obszaru, w 
którym poradnictwo zawodowe jest szczególnie 
potrzebne. Mobilność często rodzi potrzebę 
k ompleksowego doradzan ia  w zak res ie 
zróżnicowanych i zmieniających się kwestii oraz 
potrzeb.

Rosnąca globalizacja, postęp w technologii 
informatycznej ( IT ) oraz znaczące zmiany 
demograficzne, wytworzyły w poradnictwie 
zawodowym nową sytuację. W coraz większym 
stopniu uznaje się, że wybór ścieżki zawodowej 
i związane z tym decyzje to proces, który trwa 
przez całe życie. zmiana ta rodzi potrzebę nowego 
podejścia do poradnictwa zawodowego4 i stawia 
nowe problemy etyczne. Doradcy zawodowi muszą 
rozszerzać obszar swoich działań zawodowych, 
tak aby w europejskim poradnictwie zawodowym 
uwzględniona została perspektywa rozwoju 
zawodowego przez całe życie.

Istnieje zapotrzebowanie na większy zakres usług i 
nowe formy ich dostarczania (głównie poradnictwo 
zawodowe na odległość). Od praktyków poradnictwa 
zawodowego często oczekuje się pracy z dużą liczbą 
klientów, którzy zostali zobowiązani do skorzystania 
z usług poradnictwa. Oznacza to istotną zmianę 
w relacjach doradczych oraz w stylu współpracy 
pomiędzy doradcą zawodowym a klientem.

Celem tego rozdziału jest przedstawienie 
europejskim praktykom poradnictwa zawodowego 
nowych perspektyw i idei, dotyczących postrzegania 
ich codziennej pracy oraz zmian, jakie dokonują się 
na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. W 
Europie, w coraz większym stopniu, dostrzegany 
jest wkład poradnictwa zawodowego w osiąganie 
celów polityki publicznej, szczególnie w obszarach 
uczenia się przez całe życie, reintegracji społecznej, 
efektywności rynku pracy i rozwoju gospodarczego. 
Przedstawione cele polityki publicznej niezbędne 
są do osiągnięcia celu określonego w Strategii 
Lizbońskiej (2000) czyli uczynienia Europy do 2010 
roku najbardziej konkurencyjną i opartą na wiedzy 

gospodarką na świecie5.

Najważniejszym wyzwaniem dla przyszłości jest 
zbudowanie europejskiego systemu poradnictwa 
zawodowego, który zapewni wszystkim obywatelom 
prawo dostępu do usług doradczych, w każdym 
momencie życia:

„W celu zapewnienia skutecznego wykonywania prawa 
do poradnictwa zawodowego, Strony zobowiązują 
się zapewnić lub wspierać, w miarę potrzeby, służby, 
które będą udzielać pomocy wszystkim osobom, w 
tym osobom niepełnosprawnym, w rozwiązywaniu 
problemów dotyczących wyboru zawodu i drogi 
awansu zawodowego, uwzględniając indywidualne 
predyspozycje oraz związek tych predyspozycji 
z możliwościami zatrudnienia; pomoc ta będzie 
dostępna bezpłatnie, zarówno dla młodzieży, w tym 
dla dzieci w wieku szkolnym, jak i dla dorosłych”.6

z takiej perspektywy, poradnictwo zawodowe pełni 
strategiczną rolę jako kompleksowe i powszechne 
narzędzie promowania priorytetów UE. Powstaje 
jednak pytanie… czy praktycy poradnictwa 
zawodowego są wystarczająco przygotowani i 
świadomi tej odpowiedzialności?

Wskazanie poradnictwa zawodowego jako jednego 
z kluczowych czynników promowania polityki 
europejskiej obarcza doradców zawodowych 
ogromną odpowiedzialnością. Doradcy pracują w 
wyraźnie zróżnicowanych środowiskach i warunkach 
w całej Europie, od Irlandii do Grecji i od Polski do 
Portugalii. Mimo to, specjaliści ci dzielą wspólne 
dla całego kontynentu zasady etyczne i standardy 
jakości.

Niniejszy rozdział przedstawia pewne punkty 
odniesienia, które mogą okazać się pomocne 
przy ocenianiu zdolności praktyków poradnictwa 
zawodowego do pracy w wymiarze europejskim, a 
także pomóc im w dostępie do szkoleń i możliwości 
własnego rozwoju.
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Mamy nadzieję, że opracowanie to przyczyni się do 
rozwoju nowej, europejskiej tożsamości zawodowej 
w środowisku doradców zawodowych. Tożsamości, 
w ramach której praktycy będą mogli stosować 
wspólne zasady etyczne i zapewniać wysoki poziom 
usług doradczych.

Poradnictwo o wymiarze europejskim

Rolę usług poradnictwa zawodowego w 
doskonaleniu systemu uczenia się przez całe życie i 
we wspieraniu rozwoju zasobów siły roboczej uznała 
rezolucja Rady Europejskich Ministrów Edukacji 
(2004). “Poradnictwo przez całe życie przyczynia się do 
osiągnięcia celów Unii Europejskiej w zakresie rozwoju 
gospodarczego, efektywności rynku pracy oraz 
mobilności zawodowej i geograficznej poprzez wzrost 
efektywności inwestycji w zakresie edukacji i szkolenia 
zawodowego, uczenia się przez całe życie oraz rozwoju 
kapitału ludzkiego i siły roboczej.”

Niniejszy dokument podkreśla potrzebę reformy 
i doskonalenia koordynacji służb poradnictwa 
zawodowego działających na szczeblu krajowym, 
regionalnym i lokalnym (patrz załączniki)7. Rezolucja 
uznała za priorytet centralną rolę jednostki w 
usługach poradnictwa zawodowego, jak również 
potrzebę reorientacji usług w kierunku rozwijania 
kompetencji zawodowych jednostek, poszerzania 
dostępu do usług oraz poprawy ich jakości.

Grupa Ekspertów Komisji Europejskiej ds. poradnictwa 
przez całe życie określiła zestaw wspólnych celów i 
zasad realizacji poradnictwa zawodowego przez 
całe życie, które zostały włączone do programu prac 
Unii Europejskiej w zakresie kształcenia i szkolenia 
do roku 2010.

Wytyczne te zostały również włączone do wspólnej 
publikacji OECD i UE „Career Guidance: A Handbook 
For Policy Makers”,  [Poradnictwo zawodowe: 
Podręcznik dla polityków]8.

Unia Europejska przyjęła następujące Wspólne 

Europejskie Wytyczne w zakresie poradnictwa 
zawodowego przez całe życie:

centralna rola beneficjenta (niezależność, 
bezstronność, poufność, równość szans).
samodzielność obywateli (aktywne zaangażowanie).
lepszy dostęp (przejrzystość, przyjazna atmosfera, 
ciągłość, dostępność, elastyczność).
gwarancja jakości (dostosowanie metod, stałe 
doskonalenie, prawo do skargi, kompetencje 
personelu).

 
Wytyczne promują też tworzenie wspólnych 
europejskich ram odniesienia dla systemów 
gwarancji jakości w poradnictwie zawodowym 
przez całe życie:

zaangażowanie obywateli i odbiorców usług 
(prawo do informacji, konsultacje, wykorzystanie 
wyników konsultacj i ,  rola jednostk i  w 
projektowaniu, monitorowaniu i ewaluacji).
k ompetenc je  prak t yk ów poradn ic t wa 
zawodowego (posiadanie niezbędnych 
kompetencji i odpowiednich kwalifikacji, 
monitorowanie wykonywanej pracy pod kątem 
jej wydajności, rozwój zawodowy).
doskonalenie usług (określone standardy 
usług, mierzenie skutków działań naprawczych, 
badanie potrzeb grup docelowych, specyfikacja 
techniczna wykorzystywanych narzędzi, w 
szczególności testów).
s p ó j n o ś ć  d z i a ł a ń  r ó ż n y c h  s e k t o r ó w 
(ministerstwa i grupy docelowe, więzi pomiędzy 
świadczeniodawcami).
niezależność świadczonych usług (korzystanie z 
niepublicznych świadczeniodawców, tj.: prywatne 
agencje, pracodawcy, związki zawodowe).

 
Każdy rząd powinien przyjąć i stosować zasady 
etyczne i standardy jakości obowiązujące na 
szczeblu krajowym9.

Aby roz wi jać  poradnic two zawodowe o 
wymiarze europejsk im, projekt Ergo-in-Net 
szeroko rozpowszechniał zasady i standardy w 

•

•
•

•

•

•

•

•

•

7 McCarthy, j. (2005). Improving Guidance Services: A European Perspective. [Doskonalenie usług poradnictwa zawodowego: Perspektywa 
europejska] Przedstawione na konferencji Wiesbadener Konferenz zum Lebensbegleitenden Lernen.

8 OECD i Wspólnoty Europejskie (2004). Career Guidance: A Handbook For Policy Makers [Poradnictwo zawodowe: Podręcznik dla polityków].

9 Organizacja PRAO (Pôle Rhône-Alpes pour l’Orientation) jest dobrym przykładem jakości i integralności usług na terenie Francji 
(http://www.prao.org).
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10 Patrz: http://www.dvb-fachverband.de

11 European Commission (COM(2002)72), Communication From The Commission To The Council, The European Parliament, The 
Economic And Social Committee And The Committee Of The Regions [Komunikat Komisji dla Parlamentu Europejskiego, Rady, Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów] – Commission’s Action Plan for skills and mobility [Plan działań Komisji na rzecz umiejętności 
i mobilności], Bruksela, 13.2.2002

społeczności praktyków poradnictwa zawodowego 
i w instytucjach publicznych, w celu poprawy 
jakości usług i podwyższania kwalifikacji doradców 
zawodowych.

W wielu krajach profil zawodowy praktyka 
poradnictwa zawodowego nie został jeszcze 
uregulowany, w związku z czym, nie może on być 
uznawany na szczeblu europejskim. Dzieje się tak ze 
względu na brak regulacji krajowych, czyli krajowych 
ram, w których poradnictwo zawodowe mogłoby 
formalnie odnaleźć swoje miejsce.

W niektórych państwach instytucje publiczne 
lub organizacje prywatne starają się ten profil 
uregulować, np. :  Niemieckie Stowarz yszenie 
Doradców Zawodowych (dvb)10 prowadzi Rejestr 
Certyfikowanych Doradców zawodowych. Rejestr 
ten uważany jest za ważny element zapewniania 
przejrzystości kompetencji formalnych praktyków 
poradnictwa zawodowego (ht tp://www.
bbregister.de).

Instytut Poradnictwa Zawodowego w Wielkiej Brytanii 
także prowadzi Rejestr Praktyków Poradnictwa 
zawodowego (ht tp://www.icg -uk.org/
register.html).

Najważniejszym stowarzyszeniem zrzeszającym 
doradców zawodowych jest IAEVG – International 
Association for Educational and Vocational Guidance 
[Międzynarodowe Stowarzyszenie Poradnictwa 
Edukacyjnego i Zawodowego] (http://www.iaveg.
org).

w jaki sposób poradnictwo zawodo-
we może ułatwiać mobilność?

jak widać, rola europejskiego wymiaru poradnictwa 
zawodowego jest powszechnie uznawana. jest 
jeszcze oczywiście inna, kluczowa rola, jaką mogą 
odegrać systemy europejskiego poradnictwa 
ustawicznego: mogą one ułatwiać mobilność w 
Europie.

jednym z celów jednolitego Rynku Europejskiego 
jest stymulowanie mobilności wewnątrz Unii 
Europejskiej. Doradcy zawodowi odgrywają bardzo 
istotną rolę wspierając klientów podczas planowania 
procesu mobilności.

Swobodny przepływ siły roboczej jest jedną z 
podstawowych swobód Unii Europejskiej, idącą 
„ramię w ramię” z promocją postępu gospodarczego 
i społecznego, osiągnięciem wysokiego poziomu 
zatrudnienia oraz zrównoważonego i trwałego 
rozwoju. Swoboda ta jest równoznaczna z 
tworzeniem obszaru bez granic wewnętrznych 
oraz ze wzmocnieniem spójności gospodarczej i 
społecznej, jak również aktywnego społeczeństwa 
obywatelskiego.

Plan Działań Komisji na rzecz umiejętności i 
mobilności11 został skonstruowany w taki sposób, 
by propagować zasadę swobodnego przepływu siły 
roboczej, podkreślać znaczenie mobilności rynku 
pracy w realizacji Europejskiej Strategii zatrudnienia 
oraz otwarcia europejskich rynków pracy tak, aby 
stały się one dostępne dla wszystkich.

Rosnąca mobilność siły roboczej, zarówno pomiędzy 
różnymi stanowiskami pracy (mobilność zawodowa), 
jak i wewnątrz kraju oraz pomiędzy różnymi 
krajami (mobilność geograficzna), przyczyni się do 
osiągnięcia wszystkich tych celów, umożliwiając 
europejskiej gospodarce, rynkowi pracy oraz sile 
roboczej dostosowanie się do zmieniających się 
warunków w sposób bardziej łagodny i efektywny, 
tak aby napędzać zmiany w konkurencyjnej 
gospodarce światowej. Integralną część procesu 
zmiany stanowi „wyposażenie” zasobów ludzkich 
w umiejętności potrzebne do radzenia sobie z 
różnorodnymi wyzwaniami.

Szybkie tempo zmian i rozwoju sprawia, iż niezbędne 
staje się poszerzanie wiedzy i pozyskiwanie 
umiejętności w ciągu całego życia. Uczenie się 
przez całe życie jest jedną z podstaw utrzymywania 
konkurencyjności na rynku pracy. Praca i/lub studia 
w innym kraju dodatkowo mogą być źródłem 
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wzbogacających doświadczeń, które pomogą 
rozwinąć przydatne kompetencje.

zgodnie z opublikowanym w listopadzie 2003 roku 
raportem Komisji Europejskiej o sytuacji w zakresie 
“Mobilności i współpracy europejskiej”12, “promowanie 
mobilności ponad granicami w celach edukacyjnych 
i szkoleniowych przyczynia się do kształtowania 
poczucia przynależności do Europy oraz budowania 
świadomości europejskiej, jak również umożliwia 
doskonalenie kwalifikacji zawodowych i osobistych, 
a tym samym zwiększa konkurencyjność gospodarki 
europejskiej w porównaniu z resztą świata. Mobilność 
jest również sposobem na zdobycie pewności siebie 
oraz umiejętności wspólnego życia w wieloetnicznych 
i wielojęzycznych społeczeństwach – zarówno w całej 
Europie, jak i we własnych krajach”.

Wysiłki podejmowane w celu wspierania mobilności 
geograf icznej  powinny zostać powiązane 
z działaniami na rzecz wzrostu mobilności 
zawodowej, w celu stworzenia pracownikom 
możliwości przemieszczania się pomiędzy sektorami 
i regionami.

Praktycy poradnictwa zawodowego mogą bardzo 
skutecznie ułatwiać mobilność w Europie:  

dostarczając aktualnych informacji na temat 
tendencji w zakresie edukacji, szkolenia i 
zatrudnienia oraz na temat rynków pracy w 
krajach Europy;
posiadając dostęp do aktualnych ofert pracy w 
Europie;
posiadając informacje na temat społecznych 
uwarunkowań (warunków życia i pracy) w innych 
państwach europejskich;
pomagając klientom w podejmowaniu decyzji;
pomagając klientom w ubieganiu się o pracę;
posiadając informacje o zasadach pisania życiorysu 
(CV) w innych państwach europejskich;
dostarczając informacji o ofercie pomocy 
materialnej dla poszukujących pracy;
dostarczając informacji o różnicach kulturowych 

•

•

•

•
•
•

•

•

między państwami europejskimi.

Podstawowym celem doradcy zawodowego jest 
uświadomienie klientom stojących przed nimi 
możliwości. W wielu państwach UE informacje o 
programach na rzecz mobilności nie są szeroko 
rozpowszechniane. Stąd też doradca zawodowy 
może odegrać ważną rolę w przedstawianiu i 
promowaniu korzyści płynących z takich inicjatyw, 
jak Socrates-Erasmus, Leonardo da Vinci czy Youth For 
Europe [Młodzież dla Europy]13.

Praktycy poradnictwa zawodowego mogą również 
odgrywać ważną rolę wspierając swych klientów 
podczas planowania procesu mobilności. Istotne 
jest, aby klienci, którzy mają zamiar żyć, pracować, 
szkolić się lub studiować w innym kraju, posiadali 
wszystkie ważne informacje oraz mieli dostęp do 
usług poradnictwa zawodowego, które wesprze 
ich podczas realizacji przedsięwzięcia mobilności. 
Wsparcie to obejmuje np.: rozmowę na temat tego, 
czy wyjazd za granicę stanowi dla danej jednostki 
najlepsze rozwiązanie. Należy zastanowić się czy jej 
umiejętności językowe są na odpowiednio wysokim 
poziomie oraz czy plany pokrywają się z celami 
długookresowymi.

z tej perspektywy każdy doradca zawodowy 
powinien być w stanie zaoferować ogólne i 
podstawowe informacje na temat możliwości 
studiowania i zatrudnienia w Europie. Każdy 
powinien znać najważniejsze etapy rozwijania się 
procesu mobilności w Europie i mieć dostęp do 
stron internetowych zawierających informacje na 
temat kwestii związanych z mobilnością. Praktycy 
poradnictwa zawodowego powinni znać ten rodzaj 
narzędzi poszukiwania informacji i powinni umieć 
posługiwać się nimi, jako że rośnie liczba klientów 
poszukujących pomocy w podejmowaniu tego 
typu decyzji.14

Ponadto, potrzebni są specjaliści promujący 
mobilność, oferujący bardziej dogłębne, konkretne 
i zindywidualizowane informacje. Niezbędne jest 

12 European Commission (2003). Working Group – Mobility and European Co-operation. Progress report [Raport Grupy Roboczej Komisji 
Europejskiej – Mobilność i współpraca europejska], listopad 2003. Patrz: http://ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/
mobility_en.pdf

13 patrz rozdziały 6 i 7.

14 Patrz załączniki, produkty projektu i bibliograficzna baza danych dostępne na stronie projektu: http://www.ergoinnet.net
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15 patrz rozdział 2.

16 patrz załączniki.

bardziej aktywne wspieranie klientów w realizacji 
ich celów związanych z mobilnością w Europie i 
przy tworzeniu osobistych, indywidualnych planów, 
dostosowanych do konkretnej sytuacji. Kwestie 
związane z mobilnością w Europie są dość złożone 
(np.: uznawanie tytułów i stopni naukowych, 
informacje o systemach społecznych, rynkach 
pracy) i praktycy poradnictwa zawodowego, 
oferujący usługi ogólne, nie są w stanie posiadać 
szczegółowych informacji na wszystkie te tematy. 
W związku z tym bardzo użyteczna staje się praca w 
sieci poradnictwa zawodowego.

jeśli chodzi o mobilność w ramach UE, to najbliższymi 
sieciami są EURES – European Employment Services 
[Europejskie Służby Zatrudnienia]: (http://europa. 
eu. int/eures/home. jsp) i Euroguidance 
[Eurodoradztwo] (http://www. euroguidance.
net).15

jednym z zadań Komisji jest lepsza integracja 
operacyjna sieci Eures i Euroguidance, w celu 
zapewnienia odpowiedniego zarządzania i wymiany 
informacji we wszystkich państwach europejskich. 
Chociaż problem informacji można by rozwiązać 
w krótkim czasie, przy wykorzystaniu nowoczesnej 
technologii  informatycznej,  to stworzenie 
europejskiego systemu poradnictwa zawodowego 
jest obecnie zadaniem najtrudniejszym, ze względu 
na różnice pomiędzy krajowymi systemami 
poradnictwa zawodowego.

W wielu regionach UE informacja i poradnictwo 
zawodowe w zakresie mobilności w Europie nie 
są dostępne na poziomie lokalnym. W niektórych 
krajach można znaleźć dobrze wyszkolonych 
doradców zawodowych, podczas gdy w innych, 
na poziomie lokalnym, można otrzymać jedynie 
informacje ogólne.

Istnieje ryzyko, iż większość usług specjalistycznego 
poradnictwa zawodowego i informacji na temat 
dostępnych w Europie możliwości może nie być 
bezpośrednio dostępna. Na przykład, niektóre 
Centra Euroguidance nie są „dostępne” dla ogółu 
społeczeństwa, ponieważ funkcjonują na zasadzie 
wspierania doradców zawodowych na poziomie 

krajowym.

Dlatego też ważne jest, by wszyscy doradcy 
zawodowi w Europie byli w stanie służyć poradami w 
zakresie mobilności oraz byli w stanie uświadamiać 
klientom możliwości, z jakich mogą skorzystać.

Dobre kontakty i współpraca pomiędzy doradcami 
zawodowymi oferującymi usługi podstawowe a 
specjalistami są bardzo ważne dla promowania 
poradnictwa na każdym poziomie (zasoby 
informacji, warsztaty, „łatwe” formy komunikowania 
się: telefon i e-mail, spotkania osobiste). Przykładem 
doskonalenia wiedzy i kompetencji doradców 
zawodowych w całej Europie są usługi na odległość 
w zakresie szkolenia i informacji, realizowane w 
ramach sieci Euroguidance. 

umiejętności praktyka poradnictwa 
zawodowego

Podobnie jak w przypadku wielu innych usług, jakość 
poradnictwa zawodowego zależy głównie od profe-
sjonalizmu praktyków poradnictwa. Brak jest jednolite-
go zestawu umiejętności określających “europejskiego 
doradcę zawodowego”, gdyż w państwach Unii istnie-
je zróżnicowanie usług oferowanych przez różnego 
rodzaju specjalistów, obejmujących różne działania i 
rodzaje szkoleń, adresowanych do różnych grup od-
biorców.

Dobrym przykładem standardów jakości adresowa-
nych do praktyków poradnictwa zawodowego jest 
model IAVEG – International Association for Educational 
and Vocational Guidance [Międzynarodowe Stowarzy-
szenie Poradnictwa Edukacyjnego i Zawodowego]. Ramy 
kompetencyjne obejmują kompetencje główne i wy-
specjalizowane, przy czym wszystkie opierają się na 
kodeksie etyki16.

Kompetencje główne określone zostały jako umie-
jętności, wiedza i postawy wspólne dla wszystkich 
praktyków poradnictwa zawodowego. W przypadku 
niektórych usług poradnictwa kompetencje główne 
mogą okazać się wystarczające dla wykonywania pra-
cy. Inne rodzaje usług poradnictwa zawodowego wy-
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magają od doradców specjalizacji w jednym lub wielu 
obszarach.

W ramach modelu IAEVG określić można różnego ro-
dzaju role praktyków poradnictwa zawodowego. Ramy 
wytyczają szereg kompetencji głównych, wspólnych 
dla wszystkich doradców zawodowych, niezależnie od 
ich środowiska zawodowego. zawierają one również 
szereg kompetencji wyspecjalizowanych, których po-
siadanie zależy od charakteru usług, środowiska zawo-
dowego oraz grupy klientów.

Niektóre stowarzyszenia praktyków poradnictwa 
zawodowego określiły dobre praktyki w programie 
wstępnego szkolenia doradców zawodowych. Często 
kładzie się w nich nacisk na standardy etyczne.

Standardy jakości oraz wynikające z nich umiejętności 
praktyków poradnictwa zawodowego są wynikiem 
międzynarodowych wysiłków. Szczególnie w tak nie-
jednorodnym obszarze, jakim jest poradnictwo zawo-
dowe, gdzie istnieje wielość podmiotów i partnerów, 
europejskie ramy jakości i umiejętności powinny sta-
nowić rezultat procesu szerokich konsultacji.

Analiza umiejętności europejskich praktyków porad-
nictwa zawodowego jest jednym z celów projektu 
programu Leonardo da Vinci Mevoc (http://www.
mevoc.net). Planowane jest stworzenie interaktyw-
nego narzędzia, które pomoże doradcom edukacyj-
nym i zawodowym świadczyć usługi wysokiej jakości. 
Poza tym projekt ma na celu ułatwianie doradcom 
dokonywania oceny jakości własnych usług i doskona-
lenia swoich kwalifikacji zawodowych. Do głównych 
produktów projektu należą: standardy jakości dla do-
radców edukacyjnych i zawodowych, opierające się 
na wytycznych krajowych i międzynarodowych, na-
rzędzie służące samoocenie własnych kompetencji i 
umiejętności oraz rozpoznaniu braków, a także baza 
danych dostarczająca obszernych informacji na temat 
sposobu, w jaki doradca zawodowy może doskonalić 
swoje umiejętności i podwyższać kwalifikacje.

Karta Eures17 określa zakres obowiązków kadry zarzą-

dzającej i doradców EURES. Głównym zadaniem me-
nadżera EURES jest promocja mobilności europejskiej 
i koordynacja działań EURES. Doradcom EURES powie-
rzono różnorodne funkcje, niektóre z nich wymagają 
specjalizacji. Funkcje doradców EURES to:

udzielanie informacji w zakresie mobilności, 
świadczenie usług poradnictwa zawodowego, 
służenie pomocą pracodawcom w znalezieniu 
pracowników i osobom poszukującym pracy w 
znalezieniu zatrudnienia lub koordynacja takich 
usług;
działanie na rzecz integracji usług EURES w 
instytucji, zapewnianie szkolenia i wsparcia 
innym pracownikom;
działanie na rzecz współpracy w ramach sieci 
EURES.

 
Dla uzyskania kwalifikacji doradcy EURES niezbędne 
jest ukończenie wstępnego szkolenia.

Szkolenia i współpraca w ramach sieci

W państwach członkowskich Unii występują znaczące 
różnice w zakresie i charakterze szkoleń, w jakich 
muszą uczestniczyć doradcy zawodowi18. Czas trwania 
wstępnych szkoleń dla doradców zawodowych jest 
bardzo zróżnicowany – od trzech tygodni do pięciu 
miesięcy. Krótkie szkolenia nie są wystarczające, 
aby zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne w tej 
pracy. W wielu państwach europejskich brakuje 
wykwalifikowanej kadry doradców zawodowych, 
którzy byliby w stanie zaspokoić potrzeby 
społeczeństwa. W większości krajów brak jest 
przejrzystych i zintegrowanych ścieżek szkoleniowych, 
które pozwoliłyby doradcom zawodowym podnieść 
swoje kwalifikacje i stać się ekspertami w wybranej 
dziedzinie.

Istnieje wiele luk w treści programów szkoleniowych. 
Należą do nich: umiejętność korzystania z nowoczesnej 
technologii informatycznej (ICT)19; szkolenia dla 
personelu pomocniczego; poradnictwo edukacyjne 

•

•

•
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17 European Commission (2003/C 106/03) – Eures Charter [Karta Eures], Official journal of the European Union, 3.5.2003.

18 Mc Carthy, j. (2001). The Skills, Training And Qualifications of Guidance Workers [Umiejętności, szkolenie i kwalifikacje pracowników 
poradnictwa]. OECD

19 Patrz raport Using ICT in guidance: Practitioners competences and training [Korzystanie z technologii informatycznej w poradnictwie: Kompetencje 
i szkolenie praktyków] opublikowany w 2005 roku w ramach projektu Leonardo da Vinci ICT Skills for Guidance Counsellors [Umiejętności doradców 
zawodowych w zakresie technologii informatycznej] URL: http://www.ictskills.org (wybierz “Publication of the research”).
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w programach szkolnych; wiedza na temat zmian na 
rynku pracy; międzynarodowy wymiar poradnictwa 
zawodowego oraz organizacja i zarządzanie 
usługami20.

Istnieje duże zapotrzebowanie na wysokiej jakości 
programy szkoleniowe, które łączyłyby naukę z 
nabywaniem umiejętności praktycznych oraz 
doświadczeń w miejscu pracy. jest to nie tylko 
kwestia wstępnego szkolenia nowych pokoleń 
doradców zawodowych; istotne jest również 
tworzenie międzynarodowych ścieżek szkoleniowych 
i kwalifikacyjnych, aby umożliwić europejskim 
praktykom poradnictwa zawodowego nabywanie 
coraz to nowych kwalifikacji.

Aby zwiększyć dostępność szkoleń programy 
szkoleniowe powinny uwzględniać wykorzystanie e-
learningu i nowoczesnej technologii informatycznej. 
E-learning powinien obejmować cykliczne szkolenia 
dla doradców zawodowych, świadczących usługi 
poradnictwa zawodowego w wymiarze europejskim.

University of East London oferuje studia podyplomowe 
w zakresie poradnictwa zawodowego dla osób 
posiadających uznawany na szczeblu europejskim 
akademicki stopień naukowy lub jego ekwiwalent. 
Można je odbyć w trybie rocznych studiów w pełnym 
wymiarze godzin lub dwuletnich studiów w niepełnym 
wymiarze godzin. Studia przygotowują doradców 
zawodowych do pracy z różnymi grupami klientów. 
Ukończenie ich to spełnienie wymagań stawianych 
członkom Instytutu Poradnictwa Zawodowego (ICG).

Studia obejmują teorię i praktykę poradnictwa 
zawodowego, tzn. zagadnienia równości szans (ze 
strategiami promowania równości szans w kontekście 
poradnictwa zawodowego włącznie), zmiany i rozwój 
instytucjonalny (z badaniem agencji poradnictwa 
zawodowego pod kątem teorii organizacji i zarządzania 
zmianami włącznie), badania rynku pracy oraz systemy 
edukacji21.

Projekt Transnacjonalne Poradnictwo Zawodowe 
był projektem pilotażowym realizowanym w 
ramach drugiej edycji programu Leonardo da Vinci. 
Promotorem projektu było polskie Ministerstwo 

Pracy i Polityki Społecznej (http://www.praca.
gov.pl/tvc/en/index.htm). Celem projektu 
było rozwijanie jednolitego systemu kształcenia 
eurodoradców i wprowadzenie go do europejskiego 
poradnictwa zawodowego. W wyniku realizacji 
projektu opracowany został szczegółowy program 
kształcenia doradców zawodowych w zakresie 
poradnictwa europejskiego.

z kolei wynikiem projektu EGEIS, również realizowanego 
w ramach programu Leonardo da Vinci (http://
www.egeis.net), było opracowanie Standardowego 
Europejskiego Programu Szkoleniowego dla 
Doradców zawodowych, w oparciu o badania różnych 
programów szkoleniowych funkcjonujących w krajach 
europejskich, z wykorzystaniem wymiany informacji i 
doświadczeń pomiędzy doradcami zawodowymi i we 
współpracy z europejskimi ekspertami ds. poradnictwa 
zawodowego. W ramach projektu opracowano 
modelowy program szkolenia europejskich doradców 
zawodowych, w szczególności mający na celu 
zwrócenie uwagi na europejski wymiar poradnictwa 
zawodowego i doskonalenie umiejętności praktyków 
poradnictwa w zakresie oceny kwalifikacji zdobytych 
w sposób nieformalny.

Innym dobrym przykładem możliwości szkoleniowych 
w perspektywie uczenia się przez całe życie jest 
europejski projekt Akademia (ht tp://www.
ac-cretei l.f r/steurop/welcome.html ), 
finansowany przez program Leonardo da Vinci, 
który oferuje dwutygodniowe staże dla doradców 
zawodowych w krajach europejskich (http://www.
ac-creteil.fr/steurop/welcome.html).

Wszystkie te przykłady potwierdzają rolę kształcenia 
formalnego i nieformalnego w dziedzinie poradnictwa 
zawodowego. Projekt Ergo-in-Net ma na celu promocję 
zdobywania nowej wiedzy i wykształcenie tożsamości 
zawodowej europejskich praktyków poradnictwa 
zawodowego.

Uczenie się jest złożonym, aktywnym procesem, który 
ma wiele różnych aspektów i elementów. Niezmiernie 
istotną sprawą jest łączenie wszystkich zasobów i 
możliwości w celu zapewnienia rozwoju formalnego 
i nieformalnego kształcenia praktyków poradnictwa 
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20 OECD and European Communities (2004). Career Guidance: A Handbook For Policy Makers [Poradnictwo zawodowe: Podręcznik dla 
polityków].

21 URL: http://www.uel.ac.uk/programmes/psychology/postgraduate/summary/careersguidancepract.htm
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zawodowego.

jak widać, nie można promować procesu tworzenia 
standardów jakości i kształcenia w obszarze 
poradnictwa zawodowego bez szerokiego 
wykorzystania europejskich sieci. Budowanie 
kontaktów i współpraca w ramach sieci jest nie tylko 
kluczową umiejętnością doradców zawodowych, ale 
również metodą zarządzania złożonymi problemami 
na szczeblu europejskim.

Sieć Euroguidance można uznać za najlepszy, 
praktyczny przykład sieci europejskiej, gdyż zarówno 
promuje ona idee, informacje, narzędzia, możliwości 
szkoleniowe dla doradców i mobilność europejską, 
jak i wspiera aktywną i profesjonalną społeczność 
doradców zawodowych22.

Projekt Overcoming Intercultural and Linguistic Barriers 
in Continuously Accessible Vocational Guidance and 
Counselling [Przezwyciężanie barier kulturowych 
i językowych w ciągle dostępnym poradnictwie 
zawodowym] (http://glossary.ambernet.
it) omawia systemy poradnictwa zawodowego i 
praktyki w zakresie poradnictwa zawodowego na 
Litwie, we Francji, w Niemczech, w Hiszpanii i w 
Wielkiej Brytanii. Wynikiem projektu jest opracowanie 
wszechstronnego glosariusza, zawierającego ok. 
50 terminów fachowych wraz z wielojęzycznymi 
definicjami. jest to dobry przykład doskonalenia 
wiedzy i dzielenia się doświadczeniami w dziedzinie 
poradnictwa zawodowego.

Inne informacje dotyczące potrzeb szkoleniowych i 
doskonalenia zawodowego praktyków poradnictwa 
zawodowego znaleźć można na stronie internetowej 
CEDEFOP: http://www.trainingvillage.gr/
etv (wybierz “Guidance” w części “Projects and 
Networks”)23. jest to bardzo ważne źródło informacji 
w zakresie najnowszej polityki Unii Europejskiej 
w dziedzinie poradnictwa zawodowego i istotne 
forum wymiany doświadczeń. Można tam znaleźć 
linki do stron prezentujących inicjatywy, grupy 
robocze, nowości, publikacje i wydarzenia na szczeblu 
europejskim.

Członkowie stowarzyszeń zawodowych mają 

stały dostęp do informacji w zakresie poradnictwa 
zawodowego. Udział w pracach tych organizacji 
pomaga w rozwijaniu tożsamości zawodowej, pozwala 
dzielić się wspólnymi wartościami i promować zasady 
etyczne. Stowarzyszenia zawodowe istnieją w bardzo 
wielu krajach, ich wykaz w skali ogólnoświatowej 
znaleźć można na oficjalnej stronie internetowej IAVEG  
http://www.iaevg.org
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wprowadzenie

Sieć oznacza komunikację 
pomiędzy osobami, nawet jeśli 
komunikacja ta dokonuje się głównie 
z wykorzystaniem technologii 
informatycznej. 

Celem budowania sieci kontaktów jest nawiązywanie 
kontaktów pomiędzy poszczególnymi osobami 
oraz angażowanie się tych osób w działalność 
określonych wspólnot zawodowych.

Rozwój sieci jest ściśle związany z rozwojem 
technologii informatycznej (ICT), mimo iż zasada 
współdziałania specjalistów prz y realizacji 
tego samego zadania i pracy nad tym samym 
zagadnieniem w ramach jednej organizacji 
zawodowej, wypracowana została już wiele lat 
temu. Możemy mówić, iż były to grupy robocze, 
stowarzyszenia lub zespoły. Powszechny dostęp 
do internetu przyczynił się do rozwoju tej techniki 
pracy – „zmniejszyły się odległości” i skrócił czas 
oczekiwania na odpowiedź, pozwalając na 
powstawanie i rozwój coraz większej liczby sieci, w 
szczególności na skalę międzynarodową.

Umiejętność działania w sieci jest jedną z kluczowych 
umiejętności doradcy zawodowego, zwłaszcza 
takiego, który ma do czynienia z mobilnością 
edukacyjną i zawodową.

Posiadanie dokładnej wiedzy na temat sieci ułatwia 
kierowanie klientów do innych sieci lub do innego 
praktyka poradnictwa zawodowego, w każdym 
przypadku, gdy wskazane jest to uczynić.

Dla przykładu, w regionie Rhone-Alps, w trakcie 
realizacji projektu PRAO, wykształciła się swoista 
forma współpracy pomiędzy wszystkimi sieciami 
poradnictwa zawodowego w regionie. Polegała 
ona na promocji, jasnej identyfikacji każdej z sieci i 
wszystkich działających w niej podmiotów, a także 
na wymianie przykładów narzędzi, informacji, metod 
i ofert szkoleniowych, z myślą o beneficjentach 
ostatecznych24.

Celem tego rozdziału jest zdefiniowanie cech dobrej 
sieci na poziomie europejskim i przedstawienie 
przykładowej listy sieci europejskich, które mogą być 
użyteczne dla praktyka poradnictwa zawodowego 
zamierzającego poszerzyć swoją wiedzę na temat 
sytuacji w Europie. Każda sieć zaprezentowana jest 
według tych samych kryteriów i na podstawie tego 
samego modelu.

W załącznikach znaleźć można tabele opisujące 
usługi poradnictwa zawodowego w każdym z kra-
jów partnerskich projektu, co daje możliwość kon-
taktowania się z innymi doradcami zawodowymi.

definicje: Sieć i współpraca w ramach 
sieci (network i networking)

Sieć jest procesem społecznym angażującym 
pewną liczbę uczestników, służącym osiągnięciu 
wspólnego celu.

Aktywność sieci obejmować może szeroki zakres 
zagadnień, od luźnej i sporadycznej współpracy 
pomiędzy instytucjami działającymi w tym samym 
obszarze, do współpracy bardziej formalnej, w 
oparciu o uzgodnione standardy działania.

24 Strona internetowa Prao: http://www.prao.org
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Współpraca w ramach s ieci  to zdolność 
wykorzystywania różnych sieci w celu rozwijania i 
promowania własnej aktywności zawodowej oraz 
wymiany informacji i praktycznych doświadczeń.

dlaczego sieć poradnictwa 
zawodowego?

Pojęcie “Sieć poradnictwa zawodowego” stosowane 
jest dla opisania formalnych porozumień 
partnerskich, zawieranych pomiędzy instytucjami 
świadczącymi usługi poradnictwa zawodowego w 
celu zapewniania możliwości oferowania klientom 
najbardziej skutecznych usług. Nie odnosi się ono 
do powiązań nieformalnych i kontaktów osobistych, 
aczkolwiek działania te odgrywają same w sobie 
bardzo istotną rolę.

Sieć zazwyczaj tworzona jest przez grupę doradców 
zawodowych z różnych instytucji, którzy:

mają wspólne obszary zainteresowań;
mają wspólne dążenia i cele i pragną rozwijać 
swoje usługi poprzez wymianę doświadczeń i 
informacji;
rozwijają skuteczne kontakty robocze z 
instytucjami, które wcześniej nie były im znane. 
Cechą charakterystyczną sieci poradnictwa 
zawodowego jest to, iż jej istnienie przyczynia 
się do wypracowywania bardziej skutecznych, 
wspólnych praktyk działania, służących zarówno 
doradcom zawodowym, jak i ich organizacjom.

 
W perspektywie transnacjonalnej sieć pozwala na 
budowanie kontaktów, które mogą mieć charakter 
nieformalny lub formalny, z innymi praktykami 
poradnictwa zawodowego w Europie, z korzyścią 
dla odbiorców usług, w celu:

wspólnego korzystania z aktualnych informacji 
dotyczących sytuacji na rynku pracy, możliwości 
kształcenia i szkolenia oraz wymiany tych 
informacji;
określania europejskiej tożsamości zawodowej 
doradcy zawodowego w oparciu o wspólne, 
kluczowe zakresy tematyczne usług, wspólne 
doświadczenia i potencjał intelektualny;
wypracowania odpowiedniego podejścia do 
specyfiki kulturowej poszczególnych krajów;
wymiany dobrych praktyk i nowatorskich 
doświadczeń;

•
•

•

•

•

•

•

uzyskania dostępu do innych, krajowych sieci po-
radnictwa zawodowego, skupiających doradców 
zawodowych w poszczególnych krajach.

 
Elementy decydujące o jakości sieci to:

szybkość reagowania,
zasada wzajemności,
poszanowanie zasad etycznych,
przek az ywanie z więzłych,  konkretnych, 
dokładnych i aktualnych informacji,
przestrzeganie przez wszystkich członków 
uzgodnionych/sformalizowanych standardów 
jakości,
nowatorstwo,
gotowość do współpracy z innymi sieciami,
wspólnota wirtualna ale też kontakty osobiste,
członkowie „rozpoznawani są” dzięki swojemu 
doświadczeniu zawodowemu,
promocja i działania marketingowe.

 
umiejętności niezbędne dla 
współpracy w ramach sieci:  

znajomość nowoczesnej technologii 
komputerowej,
elastyczność,
kreatywność,
komunikatywność.

 
A na szczeblu europejskim?

znajomość zagadnień międzykulturowości,
znajomość języków obcych, w tym biegła znajo-
mość języka angielskiego,
otwartość,
znajomość regulacji i przepisów prawnych w 
zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego, po-
radnictwa zawodowego, uczenia się przez całe 
życie i rynku pracy.

 
korzyści ze współpracy w ramach sieci

Instytucje, które uczestniczą w sieciach poradnictwa 
zawodowego dostrzegają następujące korzyści pły-
nące z członkostwa:

wymiana informacji, wiedzy i pomysłów,
dzielenie się przykładami dobrych praktyk,
efektywne wykorzystanie dostępnych środków,
rozwój „ducha współpracy” wśród doradców 

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
•
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zawodowych,
możliwość realizacji wspólnych projektów,
wzajemne wspieranie się,
skuteczne systemy kierowania klientów do 
innych praktyków poradnictwa zawodowego,
wspólny marketing i promocja,
udział we wspólnych przedsięwzięciach,
odgrywanie roli grupy nacisku.

 
model sieci na szczeblu europejskim: 
propozycja

Trzon: inicjator, który pełni rolę pomysłodawcy 
wszystkich działań lub moderatora, bez aspiracji 
do przywództwa.
Członkowie uznający swój równy status, 
zainteresowani obszarem pracy zdefiniowanym 
przez sieć, aktywni, zaangażowani, produktywni, 
chętni do dzielenia się własną wiedzą i 
doświadczeniami i nie będący tylko biernymi ich 
odbiorcami.
zespół  techniczny wspierający s ieć w 
organizowaniu spotkań, szkoleń, konferencji, 
seminariów i działań o charakterze marketingowo-
promocyjnym.
Opcjonalnie, grupy robocze skupiające się na 
bardziej szczegółowych zagadnieniach.
Nowatorstwo,  pełnienie  ro l i  “zaplecza 
intelektualnego”.
Szczegółowe i jasne zdefiniowanie celów sieci, 
tego, co może ona robić, jakie są jej obszary 
zainteresowania, jakie ograniczenia i jaka jest jej 
grupa docelowa na tle innych europejskich sieci.
Ścisłe kontakty z sieciami krajowymi, działającymi 
w tym samym obszarze tematycznym.
Oferowanie możliwości szkoleniowych dla 
nowych członków sieci.
Stabilność sieci powiązana z coachingiem i 
monitorowaniem rozwoju nowych członków.

 
W załącznikach do niniejszego rozdziału znaleźć 
można przegląd sieci poradnictwa zawodowego 
funkcjonujących na szczeblu krajowym w każdym 
kraju partnerskim projektu.

Sieci poradnictwa na szczeblu 
europejskim

W tej części zamieszczamy opis kilku wyróżniających 
się sieci, który może być przydatny w codziennej 
pracy praktyka poradnictwa zawodowego.

•
•
•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Przedstawiamy próbę sklasyfikowania tych sieci, 
uwzględniając ich rolę w promowaniu mobilności 
w Europie i w rozwijaniu europejskiego wymiaru 
poradnictwa zawodowego, a także prezentując 
ich użytkowników docelowych i przydatność dla 
doradców zawodowych.

EuroguidancE
 

Opis

Euroguidance jest europejską siecią Centrów Euro-
guidance, wspieraną przez Komisję Europejską oraz 
właściwe władze krajowe. Sieć realizuje swoje zada-
nia w ramach Programu Uczenia się przez Całe Życie 
(Lifelong Learning Programme – LLLP). Wśród jej no-
watorskich aspektów wymienić należy komuniko-
wanie się z wykorzystaniem platformy internetowej.

Członkowie

W każdym państwie członkowskim UE działa jedno 
lub kilka centrów Euroguidance. Innowacją sieci jest 
jej struktura, obejmująca instytucje i podmioty na 
następujących poziomach: 

krajowym, reprezentowanym przez Centra 
Euroguidance;
regionalnym, reprezentowanym przez punkty 
kontaktowe, różniące się statusem prawnym, 
sposobem świadczenia usług i zasięgiem 
terytorialnym;
lokalnym, reprezentowanym przez wszystkie 
osoby fizyczne i prawne oferujące usługi na rzecz 
odbiorców docelowych.

Główne działania

Najważniejszą aktywnością sieci jest wspieranie mo-
bilności w krajach europejskich poprzez gromadzenie, 
wymianę i upowszechnianie informacji dotyczących 
narodowych systemów kształcenia i szkolenia, syste-
mów uznawania tytułów akademickich i kwalifikacji 
zawodowych oraz systemów poradnictwa zawodo-
wego. Centra Euroguidance przyłączają się do działań 
grup roboczych innych sieci ponadnarodowych, mię-
dzy innymi sieci Eures (przedstawiona poniżej).

Strona internetowa: http://www.euroguidance.net

•

•

•
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Dostęp do części strony internetowej sieci 
zabezpieczony jest hasłem, które pozwala na szybkie 
reagowanie na pytania krajów uczestniczących w 
projekcie i udzielanie im odpowiedzi.

Użytkownicy docelowi

Członkowie sieci Euroguidance na poziomie 
regionalnym i lokalnym, beneficjenci ostateczni.
 

W jaki sposób praktycy poradnictwa 
zawodowego mogą korzystać z tej sieci?

Centra Euroguidance działające w każdym kraju UE 
pełnią rolę narodowych punktów kontaktowych 
dla społeczności doradców zawodowych. Prakty-
cy poradnictwa zawodowego mogą kontaktować 
się z nimi w sprawach ogólnych i szczegółowych, 
związanych z mobilnością zawodową i edukacyjną. 
Wiele z tych centrów zaangażowanych jest rów-
nież w realizację programu Academia, zajmującego 
się organizacją zagranicznych staży dla praktyków 
poradnictwa zawodowego. Centra Euroguidance 
mogą również służyć pomocą w znalezieniu insty-
tucji partnerskich na potrzeby realizacji projektów z 
zakresu poradnictwa zawodowego. Centra Eurogui-
dance oferują też szkolenia dla krajowych praktyków 
poradnictwa zawodowego. Szczegółowe informacje 
na temat danego centrum znaleźć można na stronie 
internetowej: http://www.euroguidance.net

Centra Euroguidance aktualizują portal Ploteus 
poświęcony możliwościom edukacyjnym i 
szkoleniowym w Europie: http://europa.eu.int/
ploteus/portal/home.jsp

EurodEsk
 

Opis

Eurodesk to sieć finansowana w ramach Programu 
Młodzież (Youth). Działa ona w prawie 30 krajach i 
rozpowszechnia informacje dotyczące europejskich 
programów adresowanych do młodzieży. Siecią 
zarządza międzynarodowe stowarzyszenie Eurodesk 
AISBL, z siedzibą w Brukseli, korzystające ze wsparcia 
Komisji Europejskiej.

Członkowie

Eurodesk jest siecią o strukturze wielopoziomowej, 
koordynowaną na poziomie UE ale we współpracy 
ze strukturami narodowymi, prowadzącymi lokalne 
punkty informacyjne. W Europie działa ok. 600 takich 
punktów kontaktowych.

Główne działania 

Sieć stworzona została w celu:

upowszechniania informacji na temat programu 
w strukturze lokalnych punktów informacyjnych;
właściwego definiowania przez punkty 
informacyjne profilu użytkowników oraz ich 
wymagań w zakresie informacji;
wymiany informacj i  wśród wsz ystk ich 
uczestników sieci.

Poza stroną internetową upowszechnianiu 
informacji służą miesięczny biuletyn oraz baza 
danych Eurodesk, dostępna na stronie internetowej. 
Upowszechnianie informacji wśród pracowników 
punktów informacyjnych możliwe jest dzięki 
inicjatywom szkoleniowym. 
 

Strona internetowa: http://www.eurodesk.org

Użytkownicy docelowi

Młodzież i  osoby pracujące z młodzieżą, 
stowarzyszenia i grupy nieformalne, instytucje 
szczebla lok alnego i  s łużby poradnictwa 
zawodowego, szkoły średnie i wyższe uczelnie, 
placówki szkolenia zawodowego, uczniowie i 
studenci, osoby bezrobotne i aktywni zawodowo. 

W jaki sposób praktycy poradnictwa 
zawodowego mogą korzystać z tej sieci?

Możliwy jest kontakt z lokalnymi przedstawicielami 
sieci, tj.: Centra Informacji Młodzieżowej, działającymi 
w większości krajów UE. Można też skorzystać z 
informacji zamieszczonych na portalu: http://
europa.eu.int/youth.

EurEs
 

Opis

Europejskie Służby zatrudnienia – Eures to sieć 

•

•

•
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działająca w krajach Unii Europejskiej, której celem jest 
harmonizowanie podaży i popytu na pracę na rynku 
pracy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

Członkowie

Doradcy Eures, którzy dzięki szkoleniom realizują 
usługi zgodne ze standardami.

Główne działania 

Usługi dla obywateli:

udzielanie informacji osobom zainteresowanym 
podjęciem zatrudnienia za granicą;
organizowanie spotkań konsultacyjnych w celu 
określenia profilu zawodowego klienta, w tym 
prezentacja technik aktywnego poszukiwania 
pracy w innych krajach europejskich;
identyfikacja odpowiednich ofert zatrudnienia 
i współpraca z doradcami z innych krajów 
europejskich.

Usługi dla przedsiębiorstw:

wstępna rekrutacja kandydatów do pracy 
na szczeblu międzynarodowym poprzez 
wprowadzenie informacji o ofercie pracy do bazy 
danych i udostępnienie jej w wybranych krajach;
kontaktowanie kandydatów do pracy i 
pracodawców poprzez analizę i selekcję 
życiorysów oraz dostarczanie zainteresowanym 
pracodawcom listy kandydatów do zatrudnienia;
poradnictwo prawne dla pracodawców.

Strona internetowa: http://ec.eu.int/eures

Użytkownicy docelowi

Beneficjenci ostateczni, pracodawcy, doradcy 
zawodowi

W jaki sposób praktycy poradnictwa 
zawodowego mogą korzystać z tej sieci?

Sieć Eures przydatna jest praktykom poradnictwa 
zawodowego, których klienci chcą podjąć pracę 
za granicą. Osobę taką można skierować do 
najbliższego doradcy Eures. Na stronie internetowej 
Eures znaleźć można informacje na temat rynku 
pracy w Europie oraz warunków życia i pracy w 

•

•

•

•

•

•

innych państwach członkowskich.

Wspólnota Wirtualna cEdEfop
[cEdEfop Virtual community]
 

Opis

Cedefop to Europejsk ie Centrum Rozwoju 
Kształcenia zawodowego, utworzone w 1975 roku. 
jest to europejska agencja, która pomaga w promocji 
i rozwoju kształcenia i szkolenia zawodowego.

Cedefop jest pierwszą wyspecjalizowaną i zdecen-
tralizowaną instytucją, która utworzona została w 
celu służenia wiedzą naukową i techniczną oraz 
wspierania wymiany poglądów między partnerami 
europejskimi: http://www.cedefop.gr

Cedefop zbudował wir tualną społeczność 
praktyków, ekspertów i naukowców, która znana 
jest jako “Europejska Wioska Szkoleniowa” (European 
Training Village – ETV).

Członkowie

ETV to interaktywna platforma internetowa, 
dająca możliwość wymiany informacji wszystkim 
zainteresowanym kształceniem i szkoleniem 
zawodowym. Od swojego powstania w 1998 roku 
jednoczy ponad 45 000 członków.

Główne działania 

ETV dostarcza aktualnych informacji na temat 
kształcenia i szkolenia zawodowego w Europie. Strona 
internetowa składa się z sześciu części: “ETV news” 
(Wiadomości ETV), “Information resources” (zasoby 
informacyjne), “Projects and networks” (Projekty i sieci), 
“Exchange of views” (Wymiana poglądów), “youth 
at ETV” (Młodzież na ETV) oraz “Extranets”. Strona 
umożliwia dostęp do strony głównej Cedefop, która 
zawiera informacje na temat kształcenia i szkolenia 
zawodowego według podziału na 11 tematów 
głównych i kilka tematów szczegółowych.

ETV pozwala na współpracę użytkowników, którzy 
mogą nawiązywać kontakty i wymieniać między sobą 
informacje. jest bazą dla kilku innych społeczności 
wirtualnych, wspierających rozwój polityki badań. ETV 
to platforma, na której można prowadzić dyskusje, 
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publikować dokumenty, wymieniać się adresami 
internetowymi i przeglądać wiadomości.

Strona internetowa: http://www.trainingvillage.gr

Użytkownicy docelowi

Praktycy poradnictwa zawodowego, specjaliści w 
dziedzinie kształcenia i szkolenia zawodowego.

W jaki sposób praktycy poradnictwa zawodowego 
mogą korzystać z tej sieci?

Do wirtualnej społeczności może przyłączyć się 
każdy praktyk poradnictwa zawodowego; wystarczy 
zarejestrować się na stronie internetowej i otrzymać 
hasło. jest to sposób pozyskiwania informacji o 
nowych rozwiązaniach w zakresie kształcenia, szkolenia 
zawodowego i poradnictwa zawodowego na 
szczeblu europejskim. Platforma pozwala na wymianę 
poglądów, nawiązywanie kontaktów z partnerami i 
ekspertami.

guidEnEt 
 

Opis

Projekt pilotażowy Guidenet, finansowany ze 
środków programu Leonardo da Vinci, to inicjatywa 
mająca na celu stworzenie europejskiej sieci 
ekspertów w dziedzinie poradnictwa zawodowego. 
Promotorem projektu jest Careers Europe z Wielkiej 
Brytanii. Guidenet oferuje uczestnikom projektu 
możliwość pracy w środowisku sieci, w ramach 
której rozwijane są kontakty pomiędzy istytucjami 
„odpowiedzialnymi” za edukację i poradnictwo 
zawodowe w krajach EU.

Członkowie

Doradcy zawodowi, instytucje poradnictwa zawo-
dowego świadczące usługi na poziomie krajowym i 
międzynarodowym. 

Główne działania

Rozwijanie ponadnarodowej sieci ekspertów w celu 
gromadzenia, oceny i analizy informacji na temat 
inicjatyw z zakresu poradnictwa zawodowego, a 
następnie upowszechnianie ich wśród możliwie 

jak najszerszej grupy odbiorców, w szczególności 
doradców zawodowych. 

Strona internetowa: http://www.guidenet.org 

Użytkownicy docelowi 

Praktycy poradnictwa zawodowego i eksperci 
poradnictwa zawodowego.

W jaki sposób praktycy poradnictwa 
zawodowego mogą korzystać z tej sieci?

Członkiem sieci Guidenet może zostać osoba lub 
instytucja działająca w obszarze poradnictwa za-
wodowego. Członkostwo jest bezpłatne i stwarza 
możliwość współpracy oraz wymiany poglądów na 
temat dobrych praktyk i innowacji w poradnictwie 
zawodowym.

fEdora

Opis

Fedora – Forum Européen de l ’Orientation 
Académique to stowarzyszenie skupiające osoby 
zainteresowane poradnictwem dla studentów w 
instytucjach szkolnictwa wyższego w Europie. 

Członkowie

Fedora zrzesza osoby fizyczne, a nie organizacje lub 
ich przedstawicieli. jej celem jest ścisła współpraca z 
innymi instytucjami zajmującymi się poradnictwem 
dla studentów, zarówno w Unii Europejskiej, jak i 
poza nią.

Pełnym członkiem stowarzyszenia może zostać osoba 
zajmująca się szeroko rozumianym poradnictwem 
dla studentów, pracownik wyższej uczelni jednego 
z państw członkowskich UE. Nie jest istotne to, 
czy zajmuje się poradnictwem edukacyjnym, 
poradnictwem personalnym, poradnictwem 
zawodowym, pośrednictwem pracy, pomocą w 
zakresie zatrudnienia, czy też szkoleniem doradców.

Członkiem stowarzyszonym może zostać osoba 
zajmująca się poradnictwem dla studentów, 
mieszkająca w państwie nie będącym członkiem UE 
oraz osoba, która tylko interesuje się poradnictwem 
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dla studentów, ale nie zajmuje się nim w swojej 
pracy zawodowej. Członkami stowarzyszonymi 
mogą zostać również przedstawiciele pracodawców, 
odpowiedzialni za rekrutację absolwentów.

W 2005 roku roczna składka wynosiła 70€, zarówno dla 
pełnych członków, jak i członków stowarzyszonych. 
Prawa członkowskie przysługują tylko tym osobom, 
które opłaciły składkę członkowską.

Główne działania

Wymiana informacji i dobrych praktyk, organizacja 
warsztatów, sesji szkoleniowych i spotkań.

http://www.fedora.eu.org 

Użytkownicy docelowi 

Praktycy poradnictwa zawodowego i osoby 
zajmujące się poradnictwem dla studentów. 

W jaki sposób praktycy poradnictwa 
zawodowego mogą korzystać z tej sieci?

Dzięki przyłączeniu się do tej sieci doradcy 
zawodowi mogą wymieniać poglądy i spotykać się 
z innymi specjalistami zajmującymi się podobnymi 
zagadnieniami.

guidancEforum

Opis  

Sieć dla potrzeb prowadzenia dyskusji oraz 
organizacji badań i szkoleń w zakresie poradnictwa 
zawodowego i edukacyjnego dla dorosłych z 
wykorzystaniem internetu.  

Członkowie

Praktycy poradnictwa zawodowego, którzy zajmują się 
poradnictwem z wykorzystaniem internetu, specjaliści 
zajmujący się poradnictwem zawodowym na odle-
głość, zainteresowani badaniem potencjału internetu 
dla dalszego doskonalenia poradnictwa zawodowego.

Główne działania

Dokonanie przeglądu produktów, rezultatów 

i wyników projektów z zakresu poradnictwa 
zawodowego dla dorosłych z wykorzystaniem 
technologii informatycznej, realizowanych przez 
różnych partnerów, a następnie upowszechnianie 
tych informacji wśród doradców zawodowych 
zajmujących się poradnictwem zawodowym dla 
dorosłych.

zasoby informacyjne sieci obejmują:

Usługi: przykłady dobrych praktyk.
Projekty: aktualnie realizowane i te planowane.
Baza bibliograficzna: artykuły, książki, strony 
internetowe.
Spotkania/fora dyskusyjne: seminaria, konferencje 
i szkolenia.

Strona internetowa: 
http://www.guidanceforum.net/pages/
pag_uk/home.asp

Użytkownicy docelowi

Praktycy poradnictwa zawodowego i eksperci 
poradnictwa zawodowego.

W jaki sposób praktycy poradnictwa zawodowego 
mogą korzystać z tej sieci?

Mogą wymieniać się z innymi praktykami poradni-
ctwa zawodowego doświadczeniami i wiedzą.

forum Badań W zakrEsiE EuropEjskiEgo 
poradnictWa zaWodoWEgo [thE EuropEan 
guidancE and counsElling rEsEarch forum 
– Egcrf]
 

Opis 

Forum zorganizowane zostało w ramach projektu 
programu Leonardo da Vinci Supporting innovative 
counselling and guidance: building dialogue between 
research and practice [Wspieranie innowacyjnego 
poradnictwa zawodowego: budowanie dialogu pomiędzy 
działalnością badawczą i praktyką]. Celem projektu jest 
wspieranie rozwoju sieci poradnictwa zawodowego, z 
wykorzystaniem strony internetowej, a także powiązanie 
badań i praktyki dla doskonalenia usług poradnictwa 
zawodowego.

•
•
•

•
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EGCRF jest jednym z działań w ramach Narodowego 
Forum Badań w zakresie Poradnictwa zawodowego 
[National Guidance Research Forum – NGRF], 
istniejącego w Wielkiej Brytanii. Strona internetowa 
NGRF powstała w wyniku konsultacji z praktykami 
poradnictwa zawodowego. jej zawartość merytoryczna 
jest stale udoskonalana pod kątem przydatności dla 
użytkowników.

EGCRF jest projektem o charakterze ciągłym, badającym 
i testującym podobne procesy w innych państwach 
europejskich.

Członkowie

Partnerzy projektu.

Główne działania

Grupy dyskusyjne dotyczące obszarów działalności 
Wspólnoty.
 

Strona internetowa:
http://www.guidance-europe.org

Użytkownicy docelowi 

Praktycy poradnictwa zawodowego i eksperci 
poradnictwa zawodowego.

W jaki sposób praktycy poradnictwa zawodowego 
mogą korzystać z tej sieci?

Osoby zainteresowane udziałem w dyskusjach i 
debatach na temat poradnictwa zawodowego w 
kontekście europejskim powinny zarejestrować się na 
stronie projektu.

iaEVg/aiosp 
 
Opis

Międzynarodowe Stowarzyszenie Poradnictwa Edu-
kacyjnego i zawodowego [International Association for 
Educational and Vocational Guidance] jest stowarzysze-
niem skupiającym praktyków poradnictwa zawodowe-
go. W roku 2003 Stowarzyszenie zatwierdziło dokument 
zatytułowany „Międzynarodowe Kompetencje Doradców 
Edukacyjnych i Zawodowych”, który pobrać można ze 
strony internetowej Stowarzyszenia (patrz rozdział 1 i 

załączniki). Stowarzyszenie wydaje biuletyn i dziennik 
oraz organizuje coroczne konferencje. 

Członkowie

jest kilka kategorii członków IAEVG. Formularze 
aplikacyjne pobrać można ze strony internetowej 
Stowarzyszenia (formularz można wydrukować po 
wybraniu rodzaju członkostwa).

Członkowie indywidualni: doradcy zawodowi i edukacyjni 
lub inni specjaliści poradnictwa edukacyjnego i 
zawodowego. Obecnie roczna składka członkowska od 
osób fizycznych wynosi 60.00 dol. USA.

Członkowie instytucjonalni: Krajowe lub regionalne 
stowar z yszenia doradców zawodow ych lub 
stowarzyszenia, których cele obejmują poradnictwo 
edukacyjne i zawodowe.

Członkowie wspierający: ministerstwa, instytucje i 
organizacje zajmujące się poradnictwem edukacyjnym 
i zawodowym.

Członkowie IAEVG pochodzą z ok. 60 krajów z całego 
świata.

Informacje na temat członkostwa uzyskać można 
w Centrum Administracyjnym IAEVG przy Kanadyjskiej 
Fundacji Rozwoju Kariery [Canadian Career Development 
Foundation]: membership@iaevg.org

Główne działania

podejmowanie działań na rzecz zapewniania 
wszystkim obywatelom usług doradczych w 
zakresie poradnictwa edukacyjnego i zawodo-
wego, świadczonych przez kompetentnych spe-
cjalistów;
opracowywanie zaleceń dotyczących charakteru 
i jakości świadczonych usług, z podziałem na 
usługi dla uczniów/studentów i osób dorosłych;
opracowywanie zaleceń dotyczących szkoleń 
i kwalifikacji doradców zajmujących się 
poradnictwem edukacyjnym i zawodowym;
zachęcanie rządów do wspierania działań lub 
utworzenia agencji/instytucji zajmującej się 
rozwojem:

polityki w zakresie poradnictwa edukacyjnego 
i zawodowego,
programów szkolenia i uczenia się przez 

•

•

•

•

•

•
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całe życie dla praktyków poradnictwa 
edukacyjnego i zawodowego,
odpowiednich i  efektywnych metod 
poradnictwa edukacyjnego i zawodowego,
działalności badawczej w celu opracowania 
nowych, bardziej efektywnych metod 
poradnictwa edukacyjnego i zawodowego,
odpowiednich metod oceny poradnictwa 
edukacyjnego i zawodowego,
świadomości społecznej w zakresie ochrony 
integralności osobistej osób korzystających z 
usług praktyków poradnictwa edukacyjnego 
i  zawodowego. Praktycy ci  powinni 
przestrzegać kodeksu etycznego, powinna 
też istnieć możliwość zwrócenia się do 
niezależnego organu rozpatrującego skargi w 
tym zakresie. 

Strona internetowa: http://www.eurodesk.org

Użytkownicy docelowi

Praktycy poradnictwa zawodowego i edukacyjnego 
oraz eksperci poradnictwa zawodowego i 
edukacyjnego.

W jaki sposób praktycy poradnictwa 
zawodowego mogą korzystać z tej sieci?

Wymiana opinii  i  poglądów z praktykami 
poradnictwa zawodowego z całego świata oraz 
dzielenie się doświadczeniami.

•

•

•

•
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wprowadzenie

 
„Klucz do rozwoju wrażliwości i 
umiejętności niezbędnych przy 
komunikacji międzykulturowej 
leży przede wszystkim w wizji (lub 
percepcji), jaką ma każda osoba 
przy zetknięciu się z odmiennością 
kulturową“

Milton j. Benner, 198625 

Tym, co przyczynia się do mobilności zawodowej 
i edukacyjnej jest rzetelna wiedza o warunkach 
życia i pracy w innych krajach. Dlatego też, doradca 
zawodowy powinien wiedzieć jak najwięcej o 
kulturze innego narodu, aby był w stanie pomóc 
swoim klientom w rozwiązaniu problemów, jakie 
napotykają po przeniesieniu się do innego kraju. 
Wiedza taka jest przydatna doradcom, ponieważ 
pozwala im zrozumieć osoby pochodzące z 
krajów o innych zwyczajach i wartościach, a także 
pozwala służyć własnym rodakom, zamierzającym 
wyjechać za granicę, pomocą w szybkiej adaptacji 
do odmiennej kultury.

Dane zebrane w niniejszym raporcie ułatwią pracę 
doradców zawodowych z innych krajów. Pomogą 
stworzyć atmosferę zaufania i otwartości, zmniejszą 
ryzyko rozmaitych problemów i konfliktów, jakie 
mogą wyniknąć z braku wiedzy o różnicach 
kulturowych między krajami.

Styl życia, zwyczaje, standardy i metody edukacyjne 
w innych krajach mogą się bardzo różnić. Możesz czuć 

się niekomfortowo, jeśli nie znasz danego języka. Inne 
niż w Twoim kraju mogą być także przepisy prawne 
regulujące relacje prywatne i stosunki biznesowe, 
działanie związków zawodowych, przepisy drogowe, 
zakres wolności osobistych, zasady podróżowania 
wewnątrz kraju, zasady transakcji handlowych oraz 
inne aspekty życia codziennego. Przed wyjazdem 
dokładnie zbadaj sytuację w kraju, do którego się 
wybierasz i skontaktuj się z niektórymi organizacjami 
wymienionymi w niniejszej publikacji.

 
dziedzictwo kulturowe w kontekście 
historycznym

najważniejsze fakty w historii 
poszczególnych krajów 
 

fRAnCjA 

Francję charakteryzuje długa i silna tradycja 
jednolitości państwa i podejmowania decyzji 
politycznych w sposób zcentralizowany.

Wczesna historia

Pierwszą dającą się zidentyfikować postacią 
w historii Francji jest bez wątpienia Chlodwig, 
pierwszy król Franków. Był on pierwszym władcą, 
który podjął próbę zjednoczenia terytorium pod 
nazwą Królestwo Franków, czyniąc je w XVI wieku 
królestwem chrześcijańskim.

Historia nowożytna

25 Milton j. Bennett (1986). “A developmental Approach to Training for Intercultural Sensitivity” [Podejście rozwojowe do szkoleń w zakresie 
wrażliwości międzykulturowej], w Intercultural Journal of Intercultural Relations, tom 10, nr 2, Nowy jork.
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Wiek XVIII, w którym panował Ludwik XVI, zaznaczył 
się w historii Francji świetnością, absolutyzmem i 
wielkim wpływem Francji na całą Europę. Ludwik 
XVI był wzorem króla.

Po tym okresie i po okresie Oświecenia w wieku XVIII, 
głównym wydarzeniem była najpewniej Rewolucja 
Francuska, której rezultatem była Deklaracja Praw 
Człowieka i Obywatela, zniesienie reżimu monarchii 
absolutnej i utworzenie Pierwszej Republiki, mimo 
iż elementy starego systemu w pewnej części się 
odrodziły. Centralizm jakobiński pojawił się wraz 
z Rewolucją i uległ wzmocnieniu pod rządami 
Napoleona.

Paryż stał się centrum Francji, by przekonać się o tym 
wystarczy przyjrzeć się francuskiej sieci kolejowej. 
jedną z najważniejszych dat jest bez wątpienia 
data zdobycia Bastylii, symbolu królewskiego 
absolutyzmu. Dzień 14 lutego 1789 roku stał się 
symbolem rewolucji, a rocznica tego wydarzenia 
stała się we Francji świętem narodowym. Prócz 
prowadzenia podbojów, obejmujących swym 
zasięgiem całą Europę, Napoleon był także wielkim 
organizatorem i administratorem nadmiernie 
scentralizowanego państwa. Francja może 
poszczycić się bogatą przeszłością, gdy oddziaływała 
na inne kraje poprzez język, kulturę i idee.

Historia najnowsza

Pierwsza wojna światowa przypieczętowała upadek 
imperium francuskiego i stanowiła początek epoki 
współczesnej. Pojawienie się „Frontu Ludowego” 
pozwoliło na istotną poprawę sytuacji klasy 
pracującej. Podpisane w dniu 7 maja 1936 roku 
porozumienia z Matignon wprowadziły prawo 
do strajku, umowy o pracę i znaczne podwyżki 
płac. Tydzień pracy został wówczas skrócony do 
40 godzin i po raz pierwszy wprowadzono płatne 
urlopy. Dwiema najważniejszymi datami z okresu 
drugiej wojny światowej były: wystąpienie De 
Gaulle’a w dniu 18 czerwca 1940, w którym wzywał 
do obrony kraju oraz dzień lądowania Aliantów w 
Normandii 6 czerwca 1944 roku.

Druga wojna światowa dokonała we Francji, 
podobnie jak w innych państwach Europy i świata, 
wielkich spustoszeń, więc wszystko lub prawie 
wszystko musiało być odbudowywane ogromnym 
wysiłkiem ludności, począwszy od kobiet, które 

otrzymały prawo do głosowania w 1947 roku. Silne 
partie polityczne, takie jak partia zwolenników 
de Gaulle’a i partia komunistyczna, wzmocniły się 
dzięki zaangażowaniu w ruch oporu. Piąta republika, 
ustanowiona w 1958 roku, wprowadziła system 
rządów prezydenckich, który istnieje do dziś.

W następnych latach świat był świadkiem końca 
kolonializmu i początków budowania Europy, w 
czym Francja wiodła jedną z ról założycielskich. 
Pomimo zawirowań w maju 1968 roku, które 
były prawdziwą rewolucją społeczno-kulturalną, 
Francja doświadc z yła t r z ydziestoletniego 
powojennego okresu rozwoju (zwanego „złotym 
Trzydziestoleciem”), który trwał do pierwszego 
kryzysu naftowego. Po kryzysach naftowych 
w latach 1973 i 1979, Francja wkroczyła w okres 
masowego bezrobocia, które utrzymuje się nadal po 
upływie 30 lat. Od dojścia do władzy lewicy w 1981 
roku, rządy były na przemian lewicowe i prawicowe, 
przeplatane okresami rządów koalicyjnych. 
Obecnie we Francji obserwuje się utratę wiary 
w przyszłość i w Europę, a w trakcie wyborów 
krajowych i regionalnych społeczeństwo zwróciło 
się ku ekstremalnym ugrupowaniom lewicowym i 
prawicowym. Towarzyszyła temu niska frekwencja 
wyborcza, oznaczająca pogłębianie się utraty 
zaufania do elit politycznych. Francja nie posiada 
już tak prestiżowej pozycji, jaką cieszyła się niegdyś 
na arenie międzynarodowej. Francja nadal próbuje 
chronić zdobycze w obszarze opieki społecznej 
i praw pracowniczych, a wielu cudzoziemców 
postrzega ją jako kraj Praw Człowieka, kraj o bogatej 
historii i kulturze, wreszcie jako kraj o wysokiej 
jakości życia.

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/france_
829/decouvrir-france_4177/france-a-z_
2259/histoire_2612/index.html

nIEmCy

Wczesna historia

Przez większą część swojej historii Niemcy nie były 
państwem jednolitym, lecz luźnym związkiem 
państw regionalnych, wspólnie stanowiących 
„Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego”, 
w k tó re g o sk ł a d  wch o d z i ł o  te r y to r ium 
współczesnych Niemiec. Trwało to bardzo długo, aż 
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do powstania Rzeszy Niemieckiej w 1871 roku. Karol 
Wielki rozszerzył Cesarstwo Franków od 768 roku i 
był Cesarzem Świętego Cesarstwa Rzymskiego od 
800 do 814 roku.

Historia nowożytna

W roku 1871 Otto von Bismarck założył Cesarstwo 
Niemieckie, stając się jego pierwszym kanclerzem. 
Poprzednio, Niemcy były rozbite na szereg 
indywidualnych państw, po upadku pierwszego 
Cesarstwa Niemieckiego (po 1815 roku).

Historia najnowsza

Po zakończeniu Pierwszej Wojny Światowej (1914-
1918), po okresie imperium, nastała Republika 
Weimarska, k tóra była pierwszą niemiecką 
demokracją.

zawirowania polityczno-ekonomiczne, a zwłaszcza 
brak jakiejkolwiek demokratycznej woli ze strony 
elit, doprowadziły do upadku Republiki Weimarskiej 
w dniu 30 stycznia 1933 roku, kiedy to Adolf Hitler 
został mianowany Kanclerzem Niemiec. Dyktatura 
Narodowych Socjalistów (nazistów), która wówczas 
nastała, odpowiedzialna była za ludobójstwo, 
holokaust i drugą wojnę światową (1939-1945). 
Niemcy skapitulowały 8 maja 1945 roku, a zwycięscy 
alianci – zSRR, USA, Wielka Brytania i Francja – 
przejęli kontrolę nad Niemcami i podzielili kraj na 
cztery strefy okupacyjne. Pod auspicjami Francji, 
Wielkiej Brytanii i USA, w dniu 23 maja 1949 roku 
utworzona została Republika Federalna Niemiec 
(RFN), obejmująca obszar trzech zachodnich 
stref okupacyjnych. Nowa RFN była demokracją 
parlamentarną z konstytucją, znaną jako Ustawa 
zasadnicza “Grundgesetz”. Pierwszy kanclerz 
federalny, Konrad Adenauer, cieszył się ogromnym 
wpływem w pierwszych latach po powstaniu RFN.

W strefie sowieckiej na wschodzie, w dniu 7 
października 1949 roku ustanowiono Niemiecką 
Republikę Demokratyczną (NRD). Konstytucja 
NRD była formalnie demokracją parlamentarną, 
jednakże państwo było zdominowane przez 
monopol władzy, znajdujący się w rękach rządzącej 
partii socjalistyczno-komunistycznej – SPD. 
Najważniejszym symbolem konfliktu Wschód-
zachód, trwającego w latach 50-tych i 60-tych, był 
Mur Berliński, który został wzniesiony w 1961 roku. 

Polityka rządów Willy Branta i Waltera Scheela, 
zwana „Ospolitik” (sprzyjająca bliższym relacjom 
z Niemcami Wschodnimi), zbliżyła ostatecznie do 
siebie wschodnie i zachodnie Niemcy w latach 
70-tych. związek Radziecki poprzez Głasnost 
i Pierestrojkę wprowadził zmiany polityczne, 
oznaczające koniec Żelaznej Kurtyny i skutkujące 
załamaniem się systemu politycznego we 
wschodnich Niemczech w końcu lat 80-tych.

Odpływ uchodźców ze wschodnich Niemiec od 
sierpnia 1989 roku i tak zwane “Demonstracje 
Poniedziałkowe” na rzecz reformy demokratycznej 
we wschodnich Niemczech osiągnęły punkt 
kulminacyjny z upadkiem Muru Berlińskiego w dniu 
9 listopada 1989 roku. Pierwsze wolne wybory w 
NRD odbyły się w marcu 1990 roku. W dniu 2 lipca 
1990 roku utworzona została unia monetarna, 
ekonomiczna i społeczna pomiędzy wschodnimi a 
zachodnimi Niemcami, a 3 października 1990 roku 
Niemcy zostały ponownie zjednoczone. Kanclerz 
Helmut Kohl odegrał znaczącą rolę w zjednoczeniu 
Niemiec i rozwoju wspólnej Europy.

Kalendarium:

1830–1848: The Vormärz
1871: Utworzenie Cesartwa Niemieckiego
1914–1918: Pierwsza Wojna Światowa
1919–1933: Republika Weimarska
1933–1945: Era Narodowego Socjalizmu.
1949–1990: Dwa państwa niemieckie

Dodatkowe informacje:

http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de
http://www.handbuch-deutschland.de
ht tp://www.hdg.de  - Muzem “Haus der 
Geschichte der Bundesrepublik Deutschland” w 
Bonn na temat historii Republiki Federalnej Niemiec 
począwszy od 1945 roku
http://www.dhm.de - “Fragen an die deutsche 
Geschichte” (Pytania z historii Niemiec)
http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_
Germany

włoChy

Historia Włoch jest bardzo bogata i obfitująca w 
interesujące wydarzenia.
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Nazwa państwa – Italia – jest starożytną nazwą 
kraju i mieszkańców południowych Włoch. 
Wielonarodowy obszar Włoch został wcielony do 
Cesarstwa Rzymskiego i uczyniony jego centralną 
jednostką w czasach Cezara Augusta.

Najbardziej znane wydarzenia historyczne wiążą się 
z najnowszą historią lub szczególnymi epizodami, 
takimi jak podpalenie Rzymu, bądź zniszczenie 
Pompei przez wybuch Wezuwiusza.

Dodatkowe informacje:
http://www.esteri.it
http://www.arcaini.com/ITALY/
ItalyHistory/ItalyHistory.html
http://www.italy1.com/history/
http://www.tricolore.net/cgi-bin/sections.
html?subcat=2
http://www.italylink.com/woi/history/
index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Italian_history

PolSkA

Wczesna historia
996 – Chrzest Polski
1410 – Bitwa pod Grunwaldem, rozbicie potęgi 
krzyżackiej

Historia nowożytna
1772, 1793, 1795 – Kolejne rozbiory Polski i utrata 
niepodległości na następne 150 lat
1791 – Uchwalenie konstytucji 3 maja 1791 roku
1830, 1863 – Powstania narodowe

Historia najnowsza
1918 – Odzyskanie niepodległości
1939-1945 – Druga wojna światowa, w tym 
powstanie warszawskie w 1944 roku
1980 – Powstanie Niezależnego Samorządnego 
związku zawodowego “Solidarność”
1989 – Pierwsze wolne wybory po II wojnie 
światowej

wIElkA bRyTAnIA

Każde dziecko uczy się w szkole o bitwie pod 
Hastings i o 1066 roku, w którym Wilhelm zdobywca 
został królem Anglii. W okresie panowania Henryka 

VIII, w pierwszej połowie XVI stulecia, bieg historii 
Anglii zmienił się na zawsze, ponieważ Henryk zerwał 
więzi z Kościołem Rzymskokatolickim, ustanowił 
się głową Kościoła Anglikańskiego i przeprowadził 
likwidację klasztorów. W 1605 roku udaremniono 
spisek zmierzający do wysadzenia prochem 
Budynków Parlamentu (Houses of Parliament), a 
w roku 1666 wielki pożar zniszczył znaczną część 
Londynu. W roku 1805 wojsko brytyjskie pokonało 
Napoleona w bitwie pod Trafalgarem, a w bardziej 
współczesnych czasach dzień 8 maja 1945 roku jest 
obchodzony jako Europejski Dzień zwycięstwa, w 
którym siły aliantów doprowadziły do zakończenia 
II wojny światowej.

Dodatkowe informacje:
http://www.history.uk.com
http://www.great-britain.co.uk/history/
history/htm

jednolitość I tożsamość narodowa. 
mniejszości narodowe.

fRAnCjA

Francja dzieli się na 24 regiony, zamieszkuje ją 62 mln 
mieszkańców. Mapę regionów można znaleźć pod 
adresem:
ht tp://www.urec.cnrs.f r/annuaire/
cartes/index.shtml

Specyfika regionalna jest silna i wyraźna (Bretania, Al-
zacja, Owernia, itd.) Pomimo wielkiego przemieszania 
narodowości w ciągu wieków, Francja posiada dość 
silną tożsamość narodową, której opiera się jedynie 
Korsyka (posiada ona dość szczególny status). Poza 
Francją metropolitarną, jej zamorskie departamenty 
i terytoria zależne utrzymały bardzo silną tożsamość 
narodową i względną autonomię.

Francja przez długi okres była krajem imigrantów. 
Dwie największe fale imigracji napłynęły w latach 
20-tych i 60-tych XX wieku. Po pierwszej wojnie świa-
towej Belgowie, Polacy, Włosi, mieszkańcy północnej 
Afryki i Indochin zasilili siłę roboczą, która była poważ-
nie uszczuplona na skutek śmierci na wojnie 1,4 milio-
na młodych mężczyzn i ogromnej liczby rannych. Po 
1945 roku, Hiszpanie, Portugalczycy, mieszkańcy Afry-
ki, a w szczególności północnej Afryki, zostali zachę-
ceni do imigracji służącej przezwyciężeniu niedoboru 
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siły roboczej i zaspokojeniu potrzeb rozwijającej się 
francuskiej gospodarki. Po 1974 roku, kryzys gospodar-
czy doprowadził do oficjalnego zakończenia imigracji, 
z wyjątkiem łączenia rodzin i procedur azylowych.

Trudno jest określić dokładną liczbę imigrantów, 
ponieważ dzieci imigrantów urodzone we Francji są 
Francuzami. Ostatni spis ludności w 1999 roku wyka-
zał 4 310 000 imigrantów o bardzo zróżnicowanym 
pochodzeniu. Stanowią oni 7,4% populacji. Taka sy-
tuacja utrzymuje się bez zmiany od 1975 roku. Po-
nad jedna trzecia imigrantów posiada obywatelstwo 
francuskie, a liczba naturalizacji w ciągu dziesięciu lat 
uległa podwojeniu.

kraj urodzenia łącznie naturalizowani francuzi obywatele innych państw
Łącznie 4 308 527 1 554 939 2 753 588
Europa
w tym:

1 934 758 772 364 1 162 394

- Hiszpania 316 544 172 505 144 039
- Włochy 380 798 210 529 170 269
- Portugalia 570 243 115 755 454 488
Afryka
w tym:

1 692 110 510 738 1 181 372

- Algieria 575 740 156 856 418 884
- Maroko 521 059 133 405 387 654
- Tunezja 201 700 80 987 120 713
Azja
w tym:

550 166 220 671 329 495

- Kambodża 50 526 30 589 19 937
- Wietnam 72 318 53 884 18 434
- Turcja 175 987 26 759 149 228
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Ostatnio obraz spokojnej integracji większości imi-
grantów został zaburzony przez problemy w niektór-
ych obszarach podmiejskich. Pojawiła się przemoc, 
a przestępstwa i incydenty o podłożu rasowym 
zdarzają się częściej. Niektórzy imigranci odrzucają 
integrację, a około 20% szuka obietnicy lepszego jutra 
w fundamentalnym islamie.

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/fran-
ce_159/discovering-france_2005/france-
from-to-z_1978/society_1987/immigrati-
on_1458.html

Źródło: (insee 1999)

Imigranci według kraju urodzenia
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nIEmCy 

Niemcy dzielą się na 16 państw (landów) federalnych, 
z których każdy odpowiada za zarządzanie własnym 
obszarem. Niektóre z tych landów posiadają już 
długą tradycję.

Populacja Niemiec jest rozmieszczona bardzo 
nierównomiernie. jedna trzecia mieszkańców żyje 
w 82 dużych miastach. Około 50,5 miliona osób żyje 
w gminach i miastach liczących od 2000 do 10000 
mieszkańców. Około 6,4 miliona osób zamieszkuje 
w miejscowościach liczących do 2000 mieszkańców. 
Przy gęstości zaludnienia wynoszącej 230 osób na 
kilometr kwadratowy, Niemcy są jednym z najgęściej 
zaludnionych krajów Europy, choć występują bardzo 
duże różnice pomiędzy byłym RFN a byłym NRD.

Społeczeństwo niemieckie uważane jest za 
spo łec zeńs t wo imigrantów.  z  powodów 
ekonomicznych, demograficznych i humanitarnych, 
imigracja była dla Niemców istotnym zagadnieniem 
przez ostatnie 50 lat. W Niemczech mieszka 
dziś ponad 14 milionów osób o pochodzeniu 
imigracyjnym. Są oni imigrantami lub imigrantami 
w drugim pokoleniu. jedno na pięć małżeństw to 
małżeństwo międzynarodowe, a jedna czwarta 
dzieci urodzonych w Niemczech ma przynajmniej 
jednego rodzica obcokrajowca. Co trzeci nastolatek 
w Niemczech ma pochodzenie imigracyjne, a w 
niektórych regionach odsetek ten wynosi 40%, z 
tendencją rosnącą. Imigracja znacząco zmieniła 
sposób, w jaki funkcjonuje społeczeństwo 
niemieckie. Różnorodność etniczna, językowa, 
kulturowa i religijna jest już od dawna czymś 
powszednim.

W Niemczech żyje ponad 7 milionów obcokrajowców, 
którzy stanowią niemal 9% populacji. Ponadto, 1,5 
mln obywateli przyjęło obywatelstwo niemieckie, a 
około 4,5 miliona stanowią repatrianci. Repatrianci 
o niemieckich korzeniach, którzy od lat żyją w 
państwach byłego zSRR, Rumunii i Polski, stanowią 
drugą ważną grupę imigrantów. Od upadku 
systemu komunistycznego coraz liczniej powracają 
oni do Niemiec. Około 95% obcokrajowców mieszka 
w Niemczech zachodnich, przeważnie w dużych 
miastach, gdzie niekiedy stanowią 30% populacji.

Wśród obcokrajowców, najliczniejszą grupę 
stanowią obywatele tureccy, dużo jest Włochów 

(550 000), imigrantów z Serbii i Czarnogóry (ponad 
500 000), Greków (320 000) i Polaków (prawie 
300 000). Kolejnymi pod względem liczebności 
grupami są Chorwaci, Rosjanie, Bośniacy, Ukraińcy, 
Portugalczycy i Hiszpanie. Konwencja Ramowa 
na rzecz Ochrony Mniejszości Narodowych 
wyszczególnia cztery grupy obcokrajowów.

Dodatkowe informacje:
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.
de/en/soc i e t y/ma i n - c on t en t - 08/
immigration-and-integration.html
http://www.zuwanderung.de/1_statistik.
html
http://www.bmi.bund.de
http://www.bamf.de
http://www.handbuch-deutschland.de

włoChy

Włochy dzielą się na dwadzieścia regionów, z 
których każdy jest autonomiczny, ale powiązany 
z rządem centralnym w Rzymie. Autonomia ta 
przejawia się w różnej polityce lokalnej i podatkowej 
oraz w zróżnicowaniu kulturowym i historycznym. 
Wczesna kolonizacja Italii przez Greków i Etrusków, 
a następnie najazdy państw ościennych, pozwoliły 
na wcielenie elementów każdej z tych kultur do 
bogatej mozaiki ośrodków regionalnych i ich 
regionalnej dumy.

Włochy są w przeważającej mierze jednolite 
ję z y kowo,  a le  z róż nicow ane k u l turowo, 
ekonomicznie i politycznie. Kraj posiada piątą co 
do wielkości gęstość zaludnienia w Europie (193 
osoby na km²). Grupy mniejszościowe są niewielkie, 
jak na kraj liczący 58,4 miliona mieszkańców. 
Włochy posiadają niewielką liczbę imigrantów, w 
porównaniu z Francją czy Niemcami.

Liczba imigrantów lub zagranicznych rezydentów 
podlegała we Włoszech stałemu wzrostowi. zgodnie 
z danymi ISTAT (1/2005) osiągnęła poziom 2 402 157 
osób. Obecnie imigranci stanowią nieco ponad 4% 
oficjalnie zarejestrowanej populacji. zgodnie z tymi 
statystykami, najliczniejszą mniejszością narodową 
są Albańczycy (316 659), Marokańczycy (294,945), 
Rumuni (248 849), Chińczycy (111 712) i Ukraińcy 
(93 441). Inne znaczące grupy to Tunezyjczycy, 
Macedończycy, Serbowie, Filipińczycy.
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Od początku cywilizacji rzymskiej, istotne grupy 
etniczne, jak osadnicy greccy, kolonizatorzy 
germańscy, celtyccy i normańscy, pozostawili istotną 
spuściznę, która ma wpływ na obecną kulturę 
społeczeństwa. zostali oni jednak wchłonięci przez 
jednolitą grupę etniczną Włochów..

Dodatkowe informacje:
http://www.italylink.com/woi/people/
index.html

PolSkA 

Polska jest krajem o znacznej jednolitości narodowej, 
aczkolwiek osoby żyjące w różnych regionach kraju 
cechuje specyfika języka i zwyczajów. Mniejszości 
narodowe stanowią około 3-4% polskiej populacji 
(zgodnie z narodowym spisem powszechnym z 2002 
roku). Niektóre z etnicznych grup mniejszościowych 
to Białorusini, Czesi, Litwini, Niemcy, Armeńczycy, 
Rosjanie, Słowacy, Ukraińcy, Żydzi, Karaimowie, 
Łemkowie, Romowie i Tatarzy. Największymi grupami 
mniejszościowymi są Ślązacy i Niemcy (około 150 
000 każda), Białorusini (50 000) i Ukraińcy (30 000). W 
ostatnich latach Polska doświadczyła dużego napływu 
obcokrajowców, pragnących tu mieszkać i pracować. 
Uważa się, że konflikty rasowe nie stanowią w Polsce 
problemu.

wIElkA bRyTAnIA

Wielka Brytania (zjednoczone Królestwo) składa się z 
Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej i każdy z tych 
czterech krajów (a trzy ostatnie w szczególności) 
posiada silne poczucie narodowej tożsamości, 
dziedzictwa i kultury. Parlamenty regionalne 
zostały ostatnio utworzone w Szkocji, Walii i Irlandii 
Północnej, aby zdecentralizować władzę w Londynie 
i pozwolić tym zgromadzeniom na podejmowanie 
decyzji, które być może lepiej odpowiadałyby 
specyfice poszczególnych krajów. Wydarzenia takie 
jak mistrzostwa świata w piłce nożnej przynoszą 
nieco rywalizacji pomiędzy 4 krajami Wielkiej 
Brytanii, głównie rywalizacji pozytywnej, ale ogólnie 
rzecz biorąc, relacje wewnętrzne w Wielkiej Brytanii 
są dobre i większość osób jest dumna z tego, że może 
się uważać za obywateli jednego kraju. Przeważająca 
część społeczeństwa uważa się za monarchistów 
i preferuje fakt, że głową państwa jest królowa 

Elżbieta II a nie prezydent.

Choć Brytyjczycy przemieszczają się w celu pracy lub 
studiów bardziej niż ich europejscy odpowiednicy, a 
stosunkowo duża ich część nie mieszka w miejscu 
urodzenia, nadal są w Wielkiej Brytanii obszary, 
na których występuje silne poczucie tożsamości 
regionalnej. zalicza się do nich Kornwalia, na najdalej 
wysuniętym na południowy zachód krańcu Anglii, 
która posiada własny dialekt – Gaelic, yorkshire 
w Anglii, nadal utrzymujące silną rywalizację z 
Lancashire, z którą toczone były słynne wojny różane, 
a także Walia, gdzie nadal pierwszym językiem 
jest walijski. Słusznym jest jednak stwierdzenie, że 
znaczna cześć Anglii jest jednolita.

Wielka Brytania to miejsce zamieszkania dużej 
liczby grup etnicznych. Często mówi się, że w 
Londynie mieszkają ludzie z całego świata, ale w 
innych miejscach Anglii również występują duże 
społeczności etniczne, w wielu spośród angielskich 
miast. Dużo miast, gdzie rozwinął się przemysł 
tekstylny oraz miast zachodniego yorkshire, 
stanowi miejsce zamieszania dużych społeczności 
Bangladeńczyków i Pakistańczyków, w Birmingham 
mieszka dobrze prosperującą społeczność z 
zachodnich Indii, Afro-Karaibów oraz Sikhów 
Indyjskich, podobnie jak w Manchester i Leeds. 

Dodatkowe informacje:
http://www.eu-cu.com/uk/htm
ht tp://www.stat ist ics.gov.uk/about/
ethnic_group_statistics 
http://www.statistics.gov.uk

język narodowy i języki oficjalne

fRAnCjA

Francuski jest jedynym językiem oficjalnym, choć 
języki regionalne nadal istnieją i mogą być nauczane 
jako drugi język w szkole. Niektóre z tych języków są 
bardziej trwałe niż pozostałe – należy tutaj wymienić 
korsykański, kataloński, bretoński, baskijski, alzacki i 
oksytański.

nIEmCy

Niemiecki jest narodowym i oficjalnym językiem, 
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którym mówi większość Niemców. Kraj obfituje 
także w dialekty, które występują w każdym landzie 
i niemal w każdym regionie. zazwyczaj dialekt 
lub akcent danej osoby zdradza jej pochodzenie. 
Dla przykładu: jeśli osoby z Meklenburga i Bawarii 
chciałyby ze sobą porozmawiać używając swoich 
dialektów, mogłyby mieć prawdziwe problemy ze 
zrozumieniem się. Wielu Niemców posługuje się 
także językiem angielskim.

W regionach przygranicznych, na przykład 
francusko-niemieckich, dzieci zazwyczaj wychowuje 
się na osoby dwujęzyczne. języki mniejszościowe, 
duński, północno i południowo-fryzyjski, rumuński, 
języki górnej i dolnej Serbii, promowane są w 
ramach Europejskiej Karty języków Regionalnych i 
Mniejszościowych, która została ratyfikowana przez 
Niemcy w roku 1998.

Dodatkowe informacje:
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.
de/en/federal-states/content/
background-1/the-german-language.
html?type=&no_cache=1&sword_
list%5B0%5D=language

włoChy

Włoski jest językiem, którym posługuje się 
przeważająca większość Włochów. Pewne części 
regionu Trentino-Alto Adige są zdominowane przez 
język niemiecki, występuje tam także mniejszość 
posługująca się łaciną. W regionie Valle d’Aosta 
występuje mniejszość frankojęzyczna, a słoweńskim 
posługuje się grupa mniejszościowa w regionie Trieste-
Gorizia. W języku angielskim można porozumieć się 
w miejscach o dużym ruchu turystycznym, lecz aby 
porozumieć się z mieszkańcami bardziej odległych 
miejscowości potrzebny jest dobry słownik, a nawet 
to może okazać się niewystarczające, gdyż w wielu 
mniejszych miastach i na wsiach wielu regionów 
nadal jest w użyciu dialekt, którego nie ma w 
żadnym słowniku. Dopiero od lat 60-tych, kiedy 
to rozwój ekonomiczny pozwolił na powszechny 
dostęp do programów telewizyjnych państwowej 
stacji telewizyjnej RAI, włoski stał się powszechnie 
znany i w dużym stopniu zestandaryzowany.

Obecnie, pomimo regionalnych różnic w akcencie i 
rytmie, włoski jest w pełni zrozumiały dla wszystkich, 

na terenie całego kraju. Niemniej, pewne dialekty 
są kultywowane jako wyznaczniki zróżnicowania 
regionalnego – na przykład dialekt neapolitański, 
wykorzystywany intensywnie w popularnych 
piosenkach folkowych. W ostatnich latach wiele 
osób rozwinęło w sobie poczucie dumy z tytułu 
posługiwania się dialektem.

PolEn

Narodowym językiem oficjalnym jest polski. 
zgodnie z ustawą o mniejszościach narodowych z 
2005 roku, etniczne grupy mniejszościowe cieszą się 
ochroną prawną w zakresie kultywowania własnych 
języków i kultur. W regionach zamieszkałych przez 
grupy mniejszościowe są szkoły, w których naucza 
się języków tych mniejszości. Nie jest niczym 
niezwykłym możliwość nauki białoruskiego, 
litewskiego, łemskiego, słowackiego i ukraińskiego 
w polskich szkołach. Istnieją także tak zwane klasy 
Romów, można również uczyć się hebrajskiego (2 
prywatne szkoły w Warszawie i Wrocławiu) oraz 
jidisz (kursy).

wIElkA bRyTAnIA

językiem narodowym jest angielski i mimo, że 
akcenty regionalne są w nim obecne bardzo mocno, 
nie przybiera to formy dialektów regionalnych, z 
wyjątkiem niektórych regionów (w szczególności 
Tyneside, yorkshire, Lancashire na północy i Devon 
oraz Kornwalia na południowym zachodzie), które 
posiadają własne, wyróżniające je słownictwo, które 
może być całkiem niezrozumiałe dla osób z zewnątrz. 
język walijski jest nadal w intensywnym użyciu w 
pewnych częściach Walii, a niektóre bardziej odległe 
regiony Szkocji posiadają własny język oraz kilka 
bardzo silnych dialektów. Irlandia Północna posiada 
wyraźnie inny akcent, ale w przeważającej części 
Anglii mówi się w bardzo podobny sposób.

Religia i religijność. Tolerancja religijna. 
Tolerancja dla odmienności.

fRAnCjA 

Przez długi czas Francja była nazywana “Pierworodną 
Córą Kościoła Katolickiego”. Kośció ł został 
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oddzielony od państwa w roku 1905 i Francja jest 
obecnie państwem bezwyznaniowym. Występują 
tu wszystkie religie, ale kraj pozostał katolicki 
przez tradycję (mimo, iż liczba praktykujących 
katolików zmniejsza się). Drugą w kolejności religią 
jest islam, z powodu dużego napływu imigrantów 
z Afryki Północnej w latach 60-tych i 70-tych, 
reprezentowane są także protestantyzm i judaizm.

Społeczeństwo francuskie jest wieloetniczne, 
charakteryzuje je rosnąca otwartość, jednak w 
niektórych okresach, zwłaszcza w wyniku trudności 
gospodarczych, wzrasta we Francji popularność 
ugrupowań si lnie prawicow ych.  Pomimo 
stosowania środków na rzecz integracji osób 
niepełnosprawnych, codzienne życie tej grupy osób 
nie zawsze jest tak łatwe, jak mogłoby być. 

nIEmCy

Dominującymi religiami w Niemczech są protestantyzm 
i katolicyzm, które skupiają około 28 milionów wiernych. 
Muzułmanie stanowią drugą co do wielkości grupę 
z 3 milionami wyznawców. Przeważająca większość 
muzułmanów to sunnici. Szyici i alewici stanowią 
znacznie mniejszą grupę. Żydzi są trzecią co do 
wielkości społecznością religijną w Niemczech. Inne 
grupy religijne, które można spotkać w Niemczech, 
to ortodoksyjni chrześcijanie, hinduiści, buddyści oraz 
bahaici. W Niemczech istnieje ponad 160 różnych 
społeczności religijnych. Święta muzułmańskie, 
żydowskie i święta innych grup mniejszościowych, takie 
jak islamskie Eid ul Fitr oraz Eid ul Adha, czy żydowskie 
Rosh Hashanah oraz Yom Kippur nie są w Niemczech 
świętami państwowymi.

Ustawa zasadnicza gwarantuje wolność wyznania 
i przekonań religijnych/sumienia, jak również 
możliwość swobodnego praktykowania własnej 
wiary. W Niemczech nie ma ustanowionego Kościoła 
państwowego, to znaczy nie ma powiązań pomiędzy 
administracją państwową i kościelną, a tym samym nie 
występuje kontrola Kościołów przez państwo. Relacje 
pomiędzy państwem a Kościołami mają charakter 
partnerski i poza ustawą zasadniczą regulowane są 
przez konkordaty i porozumienia. Państwo uczestniczy 
w finansowaniu wielu placówek prowadzonych przez 
Kościoły – takich jak szkoły i przedszkola. Kościoły 
uprawnione są do pobierania podatków od swoich 
wiernych, są one standardowo przekazywane państwu 

po potrąceniu kosztów uzyskania. Przyszli teologowie są 
najczęściej kształceni na uniwersytetach państwowych, 
Kościoły mają prawo głosu przy obsadzaniu katedr 
teologicznych, co jest zagwarantowane w specjalnej 
karcie. Społeczne i charytatywne zaangażowanie 
Kościołów stanowi integralną część życia publicznego. 
Ich działania są niezbędne w szpitalach, domach 
starców, domach opieki, poradnictwie oraz wszelkich 
innych typach opieki, a także w szkołach i instytucjach 
szkoleniowych. 

Dodatkowe informacje:
http://www.handbuch-deutschland.de
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.de

włoChy

Włochy są głęboko religijnym państwem, kolebką 
Kościoła Katolickiego i domem samego Papieża. 
Ponad 87% populacji to katolicy obrządku rzymskiego, 
a około 13% identyfikuje się z inną religią lub nie 
identyfikuje się z żadną. zgodnie z licznymi badaniami 
(Gallup i inni) Włochy wykazują ponad 40% udział 
ludności w cotygodniowych nabożeństwach.

Protestanckie,  or todok syjne, judaist yczne i 
muzułmańskie mniejszości również współistnieją, 
lecz ich obecność, zgodnie z wynikami badań 
statystycznych, jest często ograniczona i zawężona 
do bardziej kosmopolitycznych regionów kraju.

We Włoszech mieszka obecnie ponad 30 000 
judaistów, 30 000 buddystów i 1 milion muzułmanów. 
Is lam był  niemal nieobecny od momentu 
zjednoczenia kraju w roku 1861 do lat 70-ych, kiedy 
zaczęła napływać pierwsza fala imigrantów z Afryki 
Północnej. Napływający mieszkańcy Afryki Północnej, 
głównie pochodzenia berberyjskiego lub arabskiego, 
pochodzili przede wszystkim z silnie islamskiego 
Maroka, choć w ostatnich latach w ślad za nimi przybyli 
Tunezyjczycy, Albańczycy i w mniejszym zakresie 
Libijczycy, Egipcjanie, Pakistańczycy, Arabowie z 
Bliskiego Wschodu oraz Kurdowie. Niektórzy szacują 
liczbę Włochów nawróconych na islam na około 
10000.

Trzeci raport (maj 2006) na temat Włoch, przygotowany 
przez Europejską Komisję Przeciw Rasizmowi i 
Nietolerancji (European Commission against Racism 
and Intolerance – ECRI) stwierdza, że został osiągnięty 
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pewien postęp. W ramach zmian wprowadzonych 
do ustawodawstwa antydyskr yminacyjnego, 
władze włoskie powołały specjalny organ do walki 
z dyskryminacją rasową, który wspomaga jej ofiary 
i podnosi poziom świadomości na temat tego 
zjawiska wśród społeczeństwa. Prawodawstwo 
ant ydyskr yminac yjne zostało w niek tór ych 
przypadkach zastosowane do kwestii związanych z 
zatrudnieniem i gospodarką mieszkaniową.

Debata polityczna dotycząca rasizmu i ksenofobii 
nasiliła się, a jej przedmiotem są w szczególności 
obywatele państw nienależących do UE, Romowie 
i Muzułmanie. Członkowie tych grup nadal 
doświadczają uprzedzeń i dyskryminacji w wielu 
obszarach. Prawodawstwo imigracyjne sprawiło, 
że sytuacja wielu osób nie będących obywatelami 
UE stała się bardziej niepewna, a jego wdrażanie, w 
szczególności wobec imigrantów bez legalnego 
statusu, poskutkowało narażeniem tych osób na 
większe ryzyko pogwałcenia praw człowieka. Wzrosła 
podatność członków tej i innych grup na rasizm i 
dyskryminację rasową z powodu braku politycznego 
wsparcia na rzecz ochrony jednostek przed 
podżeganiem do przemocy rasowej i dyskryminacji.

Władze włosk ie odnotowują,  że inc ydent y 
rasistowskie, ksenofobiczne i antysemickie są we 
Włoszech stosunkowo rzadkie i w ostatnich latach 
wykazują ogólnie rzecz biorąc tendencję malejącą.

jednak w rzeczywistości mówi się, że członkowie 
społeczności muzułmańskich są w coraz większym 
stopniu narażeni na uprzedzenia i dyskryminację. 
zwłaszcza po wydarzeniach z dnia 11 września 2001 
roku, istniejące już uprzedzenia wobec członków 
tych społeczności zostały wzmocnione przez częste 
uogólnienia i skojarzenia czynione w debatach 
publicznych i mediach, w których islam utożsamiany 
jest z fundamentalizmem lub terror yzmem. 
 

PolSkA 

W Polsce zarejestrowanych jest ponad 20 Kościołów 
chrześcijańskich, około 10 wyznań niechrześcijańskich 
oraz prawie 20 innych związków wyznaniowych. 
Dominującym wyznaniem jest jednak katolicyzm 
według obrządku rzymskiego. Polacy są dość 
religijni, 96% deklaruje się jako katolicy. Niemniej, 
tylko 58% regularnie uczestniczy w praktykach 

religijnych. Również pod tym względem występują 
znaczące różnice regionalne.

Polacy uczestniczą najczęściej w niedzielnych 
mszach świętych w kościołach. 18% Polaków 
deklaruje, że od czasu do czasu bierze udział w 
praktykach religijnych, a 8% nie uczestniczy w nich 
w ogóle.

Pomimo, iż dominuje Kościół Rzymskokatolicki, inne 
wyznania są akceptowane. Występują też jednostki 
i grupy, które są nietolerancyjne wobec odrębności 
religijnej. Polska może być postrzegana jako jedno 
z szybciej dostosowujących się, wielokulturowych 
społeczeństw w Europie. W rzeczy samej niewiele 
przepisów prawnych ukierunkowanych jest na 
ograniczenie praw obywatelskich imigrantów 
przebywających w Polsce. Tylko 1 na 15 Polaków 
jest przeciwko przyznawaniu pełnych praw 
obywatelskich imigrantom. 

Dodatkowe informacje:
http://www.cbos.com.pl
h t t p ://p a i z . g o v . p l /n o w o s c i ? i d _
news376&lang_id=2

wIElkA bRyTAnIA

Dwoma wielkimi religiami w Wielkiej Brytanii są kościół 
anglikański, który sam ma wiele odłamów (metodyści, 
baptyści, kościół zjednoczony reformowany) oraz 
katolicyzm. Liczebność wyznawców tych dwóch religii 
maleje, a uczęszczanie do kościołów również bardzo 
się zmniejsza. ze względu na to, że w Wielkiej Brytanii 
mieszka wiele grup etnicznych, jest tu również wielu 
muzułmanów, sikhów, hinduistów, a duże społeczności 
żydowskie występują w wielu angielskich miastach. 
Tolerancja religijna jest zazwyczaj duża, ale miejsca 
kultu często stają się obiektami ataków w okresach 
napięć etnicznych. W Wielkiej Brytanii istnieją szkoły 
kościelne, ale wiele innych szkół zapewnia dostęp 
wszystkim grupom religijnym, a uczniowie zdobywają 
tam wiedzę o różnych religiach świata.

Pod wieloma względami obywatele Wielkiej Brytanii 
są bardziej otwarci i tolerancyjni niż byli kiedykolwiek 
wcześniej, zwłaszcza młodsze pokolenie przywiązuje 
mniejsze znaczenie do odmiennej seksualności, 
rasy, koloru skóry i religii niż wielu z ich rodziców. 
Istnieje również znacznie wyższa świadomość 
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niepełnosprawności fizycznej i psychicznej i zrobiono 
wiele, by wszyscy ludzie mieli te same prawa i 
możliwości. Prawo pracy chroni jednostki przed 
dyskryminacją, a w szkołach nie mogą mieć miejsca 
żadne zjawiska wykluczenia. 

Dodatkowe informacje:
http://www.eu-cu.com/uk.htm 
ht tp://www.stat ist ics.gov.uk/about/
ethnic_group_statistics
 

Powszechnie znane postaci historyczne 

fRAnCjA

joanna d’Arc (bohaterka narodowa Francji i święta 
Kościoła Rzymskokatolickiego), Napoleon Bonaparte 
(imperator Francji), jean jaurès (przywódca 
francuskich socjalistów), jean Moulin (francuski 
ruch oporu), Generał de Gaulle (dowódca wojsk i 
prezydent Francji), Ludwik Pasteur (mikrobiolog i 
chemik), Piotr i Maria Curie (fizycy).

Wielcy pisarze: Molière, La Fontaine, Voltaire, 
Rousseau, Diderot, Hugo, Baudelaire, Alexandre 
Dumas, Balzac, zola. 

nIEmCy

W roku 2003 Konrada Adenauera uznano za 
«Najlepszego Niemca» podczas telewizyjnego show 
stacji zDF. za nim uplasowali się Marcin Luther, Karol 
Marx, Geschwister Scholl, Willy Brandt, jan Sebastian 
Bach, jan Wolfgang von Goethe, jan Gutenberg, Otto 
von Bismarck i Albert Einstein.

Inne postaci:

Ludwig van Beethoven, Richard Wagner – 
kompozytorzy.

Heinrich Heine, Thomas und Heinrich Mann, Immanuel 
Kant, Friederich Schiller, Heinrich von Kleist, Bertolt 
Brecht, Heinrich Böll, Hegel, Friedrich Nietzsche, 
Günter Grass a także bracia Grimm, Wilhelm Busch 
– wielcy pisarze, filozofowie i myśliciele.

Daimler, Carl Friedrich Benz, Rudolf Diesel, Robert 

Koch, Max Planck, Werner von Siemens, johannes 
Gutenberg, Alexander von Humboldt – znani na 
całym świecie badacze i wynalazcy.

Ludwig Erhard – niektórzy politycy znani jako postaci 
historyczne.

Dietrich Bonhoeffer, Geschwister Scholl – członkowie 
ruchu oporu w czasie II wojny światowej.

Dodatkowe informacje:
ht tp://www.zd f.de/ZDFmedia thek/
inhalt/25/0,4070,2079865-6-10,00.html
h t t p://w w w.muenchen - s t ad t t e i l e .
de/haidhausen -news/fr iedensre ich -
hundertwasser_100118_100586.html

włoChy

Europejski okres renesansu (XIV i XV wiek) rozpoczął 
się we Włoszech. Osiągnięcia literackie, takie jak 
poezja Dantego, Petrarki, Tasso i Ariosto, a także 
proza Boccaccia i Machiavellego, wywarły ogromny 
i trwały wpływ na późniejszy rozwój kultury 
europejskiej, podobnie jak malarstwo, rzeźba i 
architektura, z takimi wielkimi twórcami jak Filippo 
Brunelleschi, Leonardo da Vinci, Raffaello, Botticelli, 
Beato Angelico i Michał Anioł.

Wpływ na muzykę włoskich kompozytorów, takich 
jak Palestrina, Monteverdi, Corelli i Vivaldi okazał się 
epokowy. W wieku XIX romantyczna opera włoska 
przeżywała rozkwit, pod dyktando takich mistrzów 
jak Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi i Giacomo 
Puccini.

Dodatkowe informacje:
http://www.daddezio.com/genealogy/
italian/famous/index.html
http://www.answers.com/topic/italian
http://www.italylink.com/woi/
famousitalians/index.html
http://www.tricolore.net/cgi-bin/display_
celeb.html

PolSkA

Władysław jagiełło – król i zwycięzca w bitwie pod 
Grunwaldem w 1410 roku
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Fryderyk Chopin – pianista i kompozytor
Mikołaj Kopernik (Copernicus) – astronom
Tadeusz Kościuszko – generał i przywódca powstania 
przeciwko caratowi rosyjskiemu
Maria Skłodowska-Curie – odkrywczyni radu i 
polonu, dwukrotnie otrzymała nagrodę Nobla
Stanisław Moniuszko – dyrygent i kompozytor
Adam Mickiewicz, juliusz Słowacki, Cyprian Kamil 
Norwid – pisarze romantyczni
józef Piłsudski – marszałek, naczelnik Państwa 
i dwukrotnie premier Polski w okresie między 
wojnami światowymi
Karol Wojtyła – papież jan Paweł II.

wIElkA bRyTAnIA  

Ostatnie badanie na temat tego, kogo Wyspiarze 
uważają za największego Brytyjczyka, wyłoniło 
zwycięzcę w osobie Winstona Churchila, brytyjskiego 
premiera, który wyprowadził Wielką Brytanię 
zwycięsko z II wojny światowej. Pozostali laureaci to 
między innymi: Isambard Kingdom Brunel (słynny 
inżynier), William Shakespeare (pisarz), Karol Darwin 
(przyrodnik), john Lennon (muzyk), Księżna Diana 
(księżna Walii), Izaak Newton (fizyk, matematyk, 
astronom, alchemik), Horaciusz Nelson (admirał 
angielski) i królowa Elżbieta I.

 
utrwalone kulturowo wzorce 
zachowania 

Podejście do rodziny. Siła więzi rodzinnej. 
Tradycyjny model rodziny.

fRAnCjA

Rodzina przeszła znaczną ewolucję. jeśli wierzyć 
jednemu z ostatnich badań INSEE (Krajowy 
Instytut Statystyki i Badań Ekonomicznych) z 
1999 roku, metropolia francuska liczy sobie 23,8 
miliona gospodarstw domowych. Struktura 
gospodarstw domowych i rodziny podlega ewolucji 
odzwierciedlającej zmiany obyczajowe. Gospodarstwa 
domowe są mniejsze i istnieje wiele związków 
pozamałżeńskich i rodzin bezdzietnych, podobnie jak 
rodziców samotnie wychowujących dzieci. Więcej niż 
połowa gospodarstw domowych liczy jednego lub 
dwóch członków: jedna osoba na trzy żyje samotnie, 

a jedna para na cztery jest bezdzietna. Rodzina nie jest 
już bazą wsparcia dla społeczeństwa. Pozostaje ona 
miejscem schronienia w razie poważnych kłopotów 
lub azylem dla młodych ludzi mających trudności ze 
znalezieniem pracy. Dom rodzinny jest bezpiecznym 
rajem, do którego można wrócić w razie kłopotów.

Ojciec nie jest już dominującą i autorytarną postacią, 
dzieli się tą rolą z matką. Stosunki dzieci-rodzice 
polegają na dyskusji i wymianie poglądów i są raczej 
egalitarne niż autorytarne. Dziadkowie uważani są 
za źródło stabilności i miejsce schronienia, mają oni 
nierzadko bardzo pozytywne kontakty z wnukami.
http://www.insee.fr/fr/ffc/accueil_ffc.asp

nIEmCy

zmiany demograficzne oznaczają nie tylko 
starzenie się ludności, lecz także zmianę wzorców 
funkcjonowania w związku partnerskim. Małżeństwo, 
jako instytucja społeczna i rodzina w swej tradycyjnej 
postaci, nie uległo jeszcze zanikowi. jednak odsetek 
osób decydujących się na małżeństwo i posiadanie 
dzieci zmniejsza się.

Mimo to, rodzina nadal stanowi pierwszą i 
najważniejszą grupę społeczną i jest z tego względu 
jedną z najważniejszych instytucji społecznych. W 
ciągu lat, jej znaczenie jako centrum życia raczej 
wzrosło niż zmalało. Wśród priorytetów osobistych 
rodzina znaczy więcej niż praca dla niemal 90% 
społeczeństwa. Cztery na pięć osób (81%) żyje w 
rodzinach. Niemal co druga osoba (47%) żyje w 
tradycyjnej rodzinie, składającej się z małżeńskiej 
pary z dziećmi.

Niemniej, wyobrażenia o wzorcu rodziny, jak 
również jej struktura zmieniły się diametralnie w 
toku przemian społecznych. W tradycyjnej rodzinie 
role poszczególnych płci były ściśle określone: ojciec 
był żywicielem rodziny, a matka gospodynią. Model 
“żywiciela” nie jest już dominującym sposobem 
życia. Pojawiło się szereg form wspólnego życia 
i większa elastyczność w wyborach między tymi 
formami, nawet co do decyzji o tym, czy w ogóle 
zakładać rodzinę. Nie pozostaje to bez wyraźnego 
związku ze zmienioną rolą kobiet; obecnie około 
60% matek pracuje. Rodziny stały się mniejsze. 
jest więcej rodzin z jednym dzieckiem, niż rodzin 
z trojgiem lub większą liczbą dzieci. Typowe są 

3 - Świadomość międzykulturowa



4�

rodziny z dwojgiem dzieci. Rośnie też liczba osób 
samotnych oraz związków bezdzietnych.

W ciągu kilku ostatnich dekad relacje wewnątrz-
rodzinne także przeszły pewną zmianę. Ogólnie 
rzecz biorąc stosunki między rodzicami i dziećmi są 
bardzo dobre i najczęściej nie są nacechowane po-
słuszeństwem, podporządkowaniem i zależnością, 
ale raczej zaangażowaniem, równouprawnieniem, 
wsparciem, uczuciem i uczeniem niezależności.

Obecnie rodzina składająca się z trzech pokoleń 
żyjących pod jednym dachem stała się rzadkością. 
Niemniej, występują silne więzi emocjonalne 
między dorosłymi dziećmi a ich rodzicami oraz 
między dziadkami a wnukami.

Dodatkowe informacje:
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.
de/en/society/main-content-08/families.
html
http://www.destatis.de
http://www.handbuch-deutschland.de

włoChy

Struktura rodziny zmienia się odpowiednio do 
zmieniającej się roli kobiety. Małżeństwa są mniej 
powszechne, liczba rozwodów rośnie, podobnie jak 
liczba par, które mieszkają razem bez ślubu.

We Włoszech często można spotkać synów, którzy 
mieszkają ze swoimi rodzicami dłużej niż w krajach 
zachodnich, często do osiągnięcia wieku 30 lub 
35 lat. Normalnym zjawiskiem jest pozostawanie 
młodych ludzi w domu rodzinnym i zależność 
ekonomiczna od rodziny aż do momentu zawarcia 
małżeństwa. Klasyczny wzorzec rodziny z dziećmi 
nadal dominuje, mimo iż częstsze stało się 
zawieranie małżeństw później; przyczyną jest to, że 
kobiety więcej inwestują w swoją karierę i zakładają 
rodziny w późniejszym etapie życia.

W życiu Włochów kluczową rolę pełni rodzina, 
w których “Mamma” jest królową. Rodzice często 
mieszkają w domach swoich dzieci i opiekują się 
wnukami. Dużą rolę w życiu rodzinnym odgrywają 
także wujowie i ciotki. Poszerzona rodzina staje się 
mniej liczebna, ale nadal jest głównym źródłem 
bezpieczeństwa.

Dodatkowe informacje:
http://www.italica.rai.it/principali/lingua/
culture/famiglia.htm 
h t t p://w w w.edscuo l a. i t/a r ch i v i o/
statistiche/famiglia.html 
http://www.forumfamiglie.org/forumroot/
in_evidenza/GIFSchedaFAM.RTF
http://www.personal.psu.edu/staff/g/x/
gxb2/Memories.html 

PolSkA

W polskiej rodzinie wzrosła niezależność wewnątrz-
rodzinna. Wzrosły możliwości decydowania o włas-
nym losie i w konsekwencji kontakt z rodziną rozluź-
nia się, a więzi międzyrodzinne ulegają osłabieniu. 
zakres swobody i niezależności dzieci, zwłaszcza 
nastolatków, jest w rodzinach znacznie wyższy niż 
na przykład dwanaście lat temu.

Do niedawna w Polsce dominował raczej 
tradycyjny model rodziny, z ojcem (głową rodziny) 
zarabiającym na utrzymanie rodziny i matką 
zajmującą się gospodarstwem domowym i 
opiekującą się dziećmi. Model ten uległ znaczącym 
zmianom w ostatnich latach. Większość kobiet 
zdobywa dobre wykształcenie i rozpoczyna pracę 
bezpośrednio po ukończeniu studiów. Chcą one 
uczestniczyć w życiu zawodowym niezależnie od 
tego, czy wychowują dzieci, czy nie. Dlatego też, 
coraz bardziej popularny i pożądany przez Polaków 
staje się partnerski model rodziny. jednak nie jest 
on w pełni realizowany, gdyż często mężczyźni 
zamiast “pomagać” w prowadzeniu gospodarstwa 
domowego wolą, by główna odpowiedzialność za 
jego prowadzenie spoczywała na kobiecie. W ten 
sposób podział zadań nie zawsze jest postrzegany 
jako sprawiedliwy, szczególnie przez kobiety.

W trójpokoleniowej rodzinie, dziadkowie nadal 
odgrywają ważną rolę. Dalsi członkowie rodziny 
(krewni) często nie mają określonych ról, a istotne 
są jedynie więzy pokrewieństwa. Kontakty 
utrzymywane są najczęściej poprzez spotkania 
rodzinne (pierwsze komunie, wesela, pogrzeby, itp.)

wIElkA bRyTAnIA

Ogólnie rzecz biorąc panuje opinia, że typowa ko-
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mórka rodzinna podlega w ostatnich kilku dekadach 
erozji. Wiele mówi się o rodzinach dysfunkcyjnych i 
wiele nieprawidłowości społecznych przypisywa-
nych jest załamaniu spójności komórki rodzinnej. 
Przy rosnącym wskaźniku rozwodów (najwyższym 
w Europie zachodniej), wiele dzieci żyje tylko z 
jednym rodzicem lub w rodzinach z ojczymem lub 
macochą. Dużo mówi się o braku szacunku młod-
szych pokoleń wobec starszych. Mimo to, większość 
rodzin w Wielkiej Brytanii wciąż charakteryzuje so-
lidność i harmonia, a dla wielu osób spotkania ro-
dzinne są kluczowym i cenionym elementem co-
dziennego życia.

Nie można już powiedzieć, że w Wielk iej 
Brytanii funkcjonuje tradycyjny model rodziny, 
a jednocześnie głową rodziny nie zawsze jest 
mężczyzna. Nie jest już normą sytuacja, że ojcowie 
wychodzą do pracy, podczas gdy matki opiekują 
się domem, jak miało to miejsce 30-40 lat temu, w 
wielu rodzinach obydwoje rodziców robi karierę i 
dzieli obowiązki domowe i rodzicielskie. Dziadkowie 
odgrywają ważną rolę w opiece nad dziećmi, gdy 
matki chcą wrócić do pracy, ale ogólnie rzecz 
biorąc hierarchia w rodzinie niemal zanikła wraz z 
pojawieniem się etosu dzielonej odpowiedzialności 
i dominacji partnerstwa.

 
Posiadanie dzieci. Samotni rodzice, 
małżeństwo formalne i nieformalne. 
Rozwody.

fRAnCjA

Liczba zawartych małżeństw zmniejszyła się z 319 
900 w 1960 r. do 278 000 w roku 2005. Pary często 
biorą ślub po urodzeniu pierwszego dziecka, 
aby legitymować związek. Francja ma jeden z 
najwyższych współczynników dzietności w Europie. 
W 2005 roku liczba urodzeń wzrosła, osiągając 
niemal rekordowy poziom, jaki odnotowano w 
2000 roku. Rodziny zazwyczaj mają dwoje dzieci. 
Liczba małżeństw jest stabilna po raz pierwszy od 
rekordowego roku 2000. Obserwuje się też wzrost 
liczby PACS (Cywilnych Paktów Solidarności), 
legalizujących związki nieformalne między 
dwojgiem ludzi. jedno małżeństwo na trzy kończy 
się rozwodem, wskaźnik ten jest wyższy w rejonach 
miejskich, a zwłaszcza w regionie Paryża.

http://www.diplomatie.gouv.fr/en/france_
159/discovering-france_2005/profile-of-
france_1977/french-society_1400.html

nIEmCy

W Niemczech nadal przywiązuje się wagę do 
stabilnego związku z partnerem – 21,6 milionów 
par żyje razem, z czego 89% stanowią osoby z 
tradycyjnym aktem małżeństwa. Dla większości 
związków dzieci oznaczają kompletność rodziny. 
zgodnie z reprezentatywnym badaniem (mini-
spisem) z kwietnia 2002 roku, jedynie 12% kobiet 
między 35 a 40 rokiem życia nie ma dzieci. Około 
2,4 miliona osób, w większości kobiet, samotnie 
wychowuje dzieci. W całej populacji Niemiec, 17% 
osób żyje samotnie, przy czym znacznie częściej są 
to kobiety niż mężczyźni. Mimo, iż większość osób 
nadal popiera tradycyjną formę małżeństwa, życie 
razem bez zawartego małżeństwa stało się bardziej 
popularne w ciągu ostatnich kilku lat. Od 1996 
roku, liczba związków pozamałżeńskich wzrosła 
w Niemczech zachodnich o 25% do poziomu 1,7 
miliona, a w Niemczech Wschodnich o 24% – do 
poziomu 543 000. Brak jest wiarygodnych danych 
porównawczych na temat gospodarstw domowych 
prowadzonych wspólnie przez osoby tej samej 
płci, jednak Federalny Urząd Statystyczny podaje 
przedział od 53 000 do 148 000. Ustawa o prawach 
związków pozamałżeńskich z 2002 roku przyznaje 
partnerom tej samej lub odmiennej płci taki sam 
status prawny, jaki przysługuje członkom rodzin.

zmianom podlega nie tylko styl życia ale także 
podstawowe postawy moralne. Wierność jednemu 
partnerowi pozostaje istotną wartością ale stosunek 
do pozostawania razem przez całe życie uległ 
rozluźnieniu. z drugiej strony, wzrosły oczekiwania 
związane z partnerstwem. jest to przyczyna, z 
powodu której ponad 40% małżeństw zakończyła 
się w ciągu ostatnich kilku lat rozwodem. zazwyczaj 
większość osób zawiera powtórnie związek 
małżeński lub szuka innego partnera.

Daje się także zaobserwować wyraźny wzrost 
liczby związków pozamałżeńskich. Mieszkanie 
razem bez faktycznego zawarcia małżeństwa jest 
szczególnie popularne wśród młodych ludzi i 
tych, których małżeństwo ostatnio się rozpadło. W 
rezultacie wzrosła także liczba dzieci nieślubnych. 
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W zachodnich Niemczech ponad jedna piąta, a 
we wschodnich ponad połowa to dzieci kobiet 
niezamężnych. jednym ze skutków tych zmian jest 
wzrost liczby rodzin z ojczymem lub macochą oraz 
osób samotnie wychowujących dzieci. jedna piąta 
wszystkich gospodarstw domowych z dziećmi to 
osoby samotnie wychowujące dzieci, najczęściej 
samotne matki.

Niemcy mają jeden z najniższych na świecie 
wskaźników urodzeń. Dzieci rodzi się zbyt mało 
i zbyt późno. Większość kobiet rodzi pierwsze 
dziecko mając trzydzieści kilka lat, a na każdą kobietę 
przypada średnio 1,3 dziecka. Mimo to, w ostatnich 
latach liczba ludności Niemiec utrzymywała się na 
stałym poziomie. Deficyt urodzeń kompensował 
napływ około 3 milionów imigrantów. Niski 
wskaźnik urodzeń połączony jest z dłuższym 
przeciętnym trwaniem życia – wynosi on obecnie 
74,4 lata dla nowo narodzonego chłopca i 80,6 lat 
dla dziewczynki.

Dodatkowe informacje:
http://www.tatsachen-ueber-deutschland.
de/en/society/main-content-08/families.
html
http://www.destatis.de
http://www.handbuch-deutschland.de

włoChy

Dane ISTAT za 2004 wykazują, że na 1 kobietę 
przypada średnio 1,33 dziecka, co jest najwyższym 
wskaźnikiem w ostatnich 15 latach. W ciągu 
ostatnich dziesięciu lat liczba ta wykazywała 
tendencję rosnącą, z wyjątkiem roku 1985, w którym 
współczynnik dzietności obniżył się aż do poziomu 
1,19 dziecka na kobietę. W skali międzynarodowej, 
Włochy pozostają jednym z krajów o najniższych 
wskaźnikach przyrostu demograficznego.

W roku 2004 liczba zawartych małżeństw zmniejszyła 
się do 250 000 w porównaniu z 260 000 w 2003 roku. 
Tak więc liczba osób zamężnych i zawierających 
małżeństwa maleje, podczas gdy liczba osób 
żyjących samotnie rośnie.

Głównym źródłem prawa, gdy mówi się o rodzinie, 
jest kodeks cywilny. W rozumieniu kodeksu 
cywilnego rodzina to trwały związek kobiety 

i mężczyzny, zazwyczaj poszerzany w wyniku 
narodzin synów, którzy, przynajmniej do osiągnięcia 
samodzielności, zamieszkują z rodzicami i całe 
dziedzictwo wynikające z więzów emocjonalnych 
i więzów krwi. W rodzinie solidarność przekłada się 
na normy postępowania, wynikające z moralności, 
religii i zwyczaju, przestrzegane spontanicznie przez 
jej członków.

Konstytucja Włoch stanowi natomiast, że “Republika 
uznaje prawa rodziny jako komórki utworzonej 
poprzez małżeństwo”. Podkreślanie tych zasad 
wydaje się być bezużyteczne, gdyż realia odbiegają 
od owych rygorystycznych definicji: instytucja 
małżeństwa traci po części swój blichtr, w zamian 
nasila się zjawisko konkubinatu i związków 
homoseksualnych.

Konkubinat bywa wynikiem wyboru, czasem jest 
wynikiem konieczności, czasem też ma charakter 
próby. jakikolwiek byłby powód, wielu Włochów woli 
taki wariant wspólnego życia niż małżeństwo. jest to 
początek nowej tendencji dla Włoch, podczas gdy 
w innych krajach, w szczególności skandynawskich, 
jest to już utrwalona prawidłowość.

Obecnie konkubinat nie jest we Włoszech 
uregulowany prawem. W oczekiwaniu na to, że ta 
forma związku zostanie „wyparta”, osobom żyjącym 
w wolnym związku odmawia się wielu praw. Również 
ze względu na to, że wzajemne obowiązki nie 
wynikają bezpośrednio z prawa, konkubinat może 
mieć negatywny wpływ na stosunki ekonomiczne 
między dwoma małżonkami w separacji lub po 
rozwodzie, tzn. osoba żyjąca w konkubinacie 
może stracić prawo do alimentów, jeśli konkubent 
zapewniał jej utrzymanie.

W celu ochrony naturalnych związków, w niektórych 
okręgach administracyjnych Włoch wprowadzono 
instytucję cywilnego rejestrowania małżeństwa. 
jak dotąd, liczba okręgów, w których oferuje się 
tę niewielką “wolność” nie jest duża. Są to między 
innymi: Empoli, pierwsza pod względem liczby 
takich związków w 1993 roku, Tarquinia, Milan, Pisa, 
Voghera.

Dodatkowe informacje:
http://www.law.uu.nl/priv/cefl/Reports/
pdf/Italy02.pdf

3 - Świadomość międzykulturowa



52

PolSkA

Rosnąca aktywność zawodowa kobiet spowodowała 
wzrost ich ekonomicznej niezależności i możliwości 
wyboru różnych ról społecznych. W rezultacie, 
nie tylko zmniejszyła się rola małżeństwa jako 
formy zabezpieczenia ekonomicznego, ale także 
zmieniło się postrzeganie atrakcyjności małżeństwa 
i macierzyństwa jako głównej formy aktywności 
życiowej. Obecnie, zarówno małżeństwa, jak i związki 
pozamałżeńskie posiadające dzieci, nie są zbyt liczne. 
Najbardziej typowa rodzina w Polsce to rodzina z 
jednym dzieckiem. Choć można znaleźć rodziny 
wielodzietne, to ich liczba zmniejsza się z każdym 
rokiem. Rodziny z jednym dzieckiem stanowią 46,9% 
rodzin, z dwojgiem dzieci 36,2%, a z trojgiem lub 
więcej 16,9%.

Odsetek małżeństw z dziećmi jest wyższy na wsi (60,8%) 
niż w miastach. Odsetek małżeństw wielodzietnych 
na terenach wiejskich jest ponad dwukrotnie 
wyższy (25,3%) niż na terenach uprzemysłowionych/
miejskich.

Obecną sytuację rodzin w Polsce cechuje wzrost liczby 
osób samotnie wychowujących dziecko. Osoby te to 
przeważnie matki (90,6%). W 2002 roku 25,8% z nich 
było rozwódkami, 17,5% osobami niezamężnymi, a 
15,6% wdowami. Największą grupą samotnych ojców 
są wdowcy – 32,1%, najczęściej mieszkający na wsi.

Decyzja o założeniu rodziny i posiadaniu dzieci podej-
mowana jest w coraz późniejszym wieku. W 2003 roku 
przeciętny wiek przy zawarciu pierwszego małżeństwa 
wyniósł dla kobiet 24,3 lat, a dla mężczyzn 26,6 lat. Co-
raz większą popularność zyskują związki nieformalne, 
oparte tylko i wyłącznie na więzach emocjonalnych, 
które połączone są z wspólnym prowadzeniem go-
spodarstwa domowego. Rozwiązanie to jest szczegól-
nie popularne wśród ludzi młodych i nazywane jest 
„małżeństwem na próbę”. związki nieformalne, których 
liczba stale rośnie, są najpopularniejsze wśród osób w 
wieku od 28 do 32 lat.

Obecnie, małżeństwa kończą się rozwodami częściej 
niż w przeszłości. W 2004 roku sądy rodzinne podjęły 
decyzję o rozwiązaniu małżeństwa w 51 tys. spraw 
rozwodowych. Liczba rozwodów w roku 2004, w 
porównaniu z rokiem 2003, wzrosła o 123%, a liczba 
separacji ponad trzykrotnie. W dwóch przypadkach na 
trzy z pozwem o rozwód występowały kobiety.  

wIElkA bRyTAnIA

Przeciętna liczba dzieci w rodzinie utrzymuje się 
na poziomie 1,7, co oznacza znaczący spadek od 
średniego poziomu 2,4 sprzed kilku lat. Obecnie 
bardziej typowe są mniejsze rodziny, ze względu na 
wzrost liczby kobiet, które z powodu trwałej pracy 
zawodowej miałyby trudności z godzeniem pracy z 
opieką nad większą liczbą dzieci. Wiele osób znacznie 
później zakłada rodzinę, także z powodu kariery 
zawodowej; często nie mają oni wystarczająco 
dużo czasu na wychowywanie więcej niż jednego 
lub dwojga dzieci. z tego względu występuje 
znacząca różnica między liczebnością rodzin w 
gorzej wykształconych, biedniejszych warstwach, a 
liczebnością rodzin w dobrze wykształconej, bogatej 
klasie średniej. Rodziny robotnicze są często większe 
niż rodziny klas średnich. zwiększa się liczba osób 
samotnych wychowujących dzieci.

Odsetek osób decydujących się na małżeństwo jest 
ciągle niski. Wiele osób decyduje się natomiast na 
wspólne mieszkanie i wspólne tworzenie rodziny 
bez formalnego zawarcia małżeństwa. Wskaźnik 
rozwodów osób, które decydują się na małżeństwo 
jest wyższy niż kiedykolwiek wcześniej i najwyższy w 
zachodniej Europie.

Dodatkowe informacje:
http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.
asp?id=951                              
http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.
asp?id=7475

kulturowo przyjęte sposoby obchodzenia 
uroczystości w życiu prywatnym i w pracy

fRAnCjA

Wszystkie uroczystości są obchodzone prywatnie i 
dlatego każdy organizuje je w taki sposób, jaki mu 
odpowiada. Urodziny zwykle świętuje się w gronie 
rodziny lub przyjaciół. Imieniny obchodzi się dziś 
rzadziej niż kiedyś, z wyjątkiem praktykujących 
katolików, których liczba zmniejsza się. Mimo 
odwrotu od chrześcijaństwa, chrzty i pierwsze 
komunie święte są wciąż celebrowane i stanowią 
punkt odniesienia nawet w niepraktykujących 
rodzinach. Pogrzeby również mogą być zarówno 
kościelne, jak i świeckie.
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Inaczej niż w krajach anglosaskich nie ma specjalnej 
ceremonii przyznawania stopni naukowych czy 
wręczania dyplomów. Obchodzi się, w różnym 
stopniu, śluby i rocznice ślubu.

Przyjęcia w biurze z okazji odejścia na emeryturę, 
ślubu, narodzin dzieci, świąt Bożego Narodzenia, 
urodzin i ich organizacja zależy od atmosfery w 
pracy i relacji z kolegami. Przyjęcia organizowane w 
biurach są dość częste.

nIEmCy

Prawie wszyscy Niemcy lubią celebrować swoje 
urodziny, ale tylko nieliczni obchodzą imieniny. Co 
do urodzin, niektórzy Niemcy obchodzą je na organi-
zowanych w poprzedzającą noc uroczystościach. Wiele 
osób obchodzi urodziny prywatnie, w gronie rodziny lub 
z przyjaciółmi, zapraszając ich na dobry obiad. Równie po-
pularne jest zapraszanie gości z okazji urodzin na kawę i 
ciasto własnego wypieku. Celebrowanie urodzin od-
bywa się z reguły w prywatnej atmosferze, w domu 
lub restauracji i jest uzależnione od warunków w 
domu oraz liczby gości.

Śluby i rocznice ślubu świętuje się w różny sposób. Ślu-
by zwykle składają się z dwóch części – oficjalnej cere-
monii w urzędzie stanu cywilnego oraz ceremonii w 
kościele. Przed dniem zaślubin ludzie zwykle urządzają 
przyjęcia, na które zapraszają przyjaciół i znajomych z 
pracy – są to tak zwane „Polterabend”. Po ceremonii 
w kościele, wiele osób świętuje ten szczególny dzień 
wraz z rodziną, krewnymi i przyjaciółmi, niektórzy w 
miejscach prywatnych, inni wolą restauracje.

Gdy rozpoczyna się nową pracę, zaprasza się nowych 
kolegów z pracy na uroczystość zwaną „Einstand”. 
Przyjęcie to organizowane jest zwykle w miejscu 
pracy, po godzinach pracy („nach Feierabend”). Wie-
le osób zaprasza również kolegów z okazji urodzin 
na drinka i przekąskę. Organizacja urodzin zależy od 
rodzaju firmy i procedur obowiązujących w miejscu 
pracy.

włoChy

zwykle chodzi się do restauracji z przyjaciółmi i 
członkami poszerzonej rodziny aby uczcić ważne 
daty. Sposoby obchodzenia ważnych uroczystości 

zależą w dużym stopniu od tradycji panującej w 
poszczególnych rodzinach.

PolSkA

Polacy nadal żywią przekonanie, że rodzinne 
uroczystości winny być obchodzone hucznie. 
Młodzi ludzie świętują swoje urodziny i imieniny we 
własnym gronie, najczęściej w pubach. Natomiast 
przedstawiciele starszego pokolenia obchodzą 
te święta w domu, wraz z członkami rodziny i 
przyjaciółmi. Takie uroczystości jak narodziny dziecka, 
chrzciny, pierwsza komunia, obchodzi się z udziałem 
wielu gości. jeśli dana uroczystość rodzinna jest 
ważna, w większości przypadków organizowana jest 
(w zależności od domowych warunków) w domu lub 
restauracji. Śluby tradycyjnie są szczególnie ważnymi 
uroczystościami. Wystawne i kosztowne przyjęcia są 
organizowane w klubach lub restauracjach.

Okazją do świętowania są różne rocznice, końcowe 
egzaminy w szkołach, sukcesy i awanse. Polacy 
zazwyczaj obchodzą je w gronie najbliższej rodziny, w 
pubach, restauracjach lub na powietrzu. W ostatnim 
czasie bardzo popularne stało się organizowanie 
przyjęć z grillem.

W pracy obchodzenie świąt zależy od rodzaju 
firmy. Pracownicy instytucji państwowych, firm 
usługowych, firm prywatnych, przedsiębiorstw 
produkcyjnych, postępują w różny sposób. W 
każdym z tych miejsc, społeczne więzi między 
pracownikami funkcjonują na różnych poziomach. 
Również stosunek kierownictwa firmy jest niezwykle 
ważny, ponieważ może ono mieć przychylny lub 
nieprzychylny stosunek do tych praktyk. Ogólnie 
rzecz biorąc, możemy obserwować zanikanie 
zwyczaju świętowania prywatnych okazji w miejscu 
pracy.

wIElkA bRyTAnIA

Prawie każdy obchodzi urodziny, ale rzadko kto 
świętuje swoje imieniny. Dzieci prawie zawsze mają 
różnego rodzaju przyjęcia urodzinowe z urodzinową 
herbatą, tortem ze świeczkami, balonami, zabawami 
i torebkami, które goście zabierają do domu. Dorośli 
często organizują poczęstunek w domu lub poza nim, 
spędzają noc w pubie lub na przyjęciu w wynajętej 

3 - Świadomość międzykulturowa



54

sali. Przyjęcia weselne przybierają formy od bardzo 
hucznych imprez do prostej, skromnej uroczystości. 
Obecnie rośnie liczba par, które biorąc ślub rezygnują 
z ceremonii kościelnej na rzecz ceremonii cywilnej 
(ślubów udzielanych w urzędach rejestrujących 
śluby lub innych placówkach posiadających licencję 
na udzielanie ślubów). Ślub odbywa się jednego dnia 
i zwykle składa się z ceremonii składania przysięgi 
przez parę młodą, po której następuje przyjęcie, 
zwane ślubnym śniadaniem – „wedding breakfast” 
(niezależnie od pory dnia kiedy ma miejsce ślub) oraz 
różnych form wieczoru tanecznego. z okazji urodzin 
dziecka zwykle wysyła się kartki i wręcza prezenty, 
to samo również praktykowane jest w przypadku 
chrzcin, chociaż aktualnie coraz mniej małżeństw 
decyduje się na chrzczenie swoich dzieci. Komunie 
święte są normalnie praktykowane w rodzinach 
katolickich i zwykle potem następuje spotkanie 
w domu dziecka. zwykle uroczyście obchodzi się 
srebrne rocznice ślubu (25 lat), rubinowe (40 lat), 
złote (50 lat) oraz diamentowe (60 lat).

W wielu biurach istnieje tradycja przynoszenia 
ciasta i częstowania nim kolegów w pracy z okazji 
urodzin. Pracownicy w miastach mogą wybrać się 
na poczęstunek albo w porze lunchu, albo po pracy 
do lokalnego baru lub pubu.

W wielu miejscach w pracy organizowane są 
doroczne przyjęcia bożonarodzeniowe, ale 
w przypadku innych świąt publicznych lub 
religijnych pracownikom zwykle daje się czas 
wolny, aby obchodzili je tak, jak sobie tego życzą. 
Wiele dużych firm korporacyjnych, zwłaszcza w 
większych miastach, w regularny sposób organizuje 
spotkania wieczorne, w celu wzmocnienia poczucia 
przynależności do zespołu i podniesienia morale.

Tradycyjny stosunek do własnego domu. 
gotowość do zapraszania gości i gościnność.

fRAnCjA

Nie powinno się wpadać do kogoś, jeśli nie jest się 
zaproszonym, nawet aby odwiedzić przyjaciela. Każdy 
szanuje prywatność drugiej osoby. W weekendy 
spędza się czas w gronie zaproszonych członków 
rodziny i przyjaciół. Poza wyjątkowymi sytuacjami, 
sąsiedzi mają ze sobą ograniczony kontakt. 

nIEmCy

Nie jest zwyczajowo przyjęte aby „wpadać” do 
znajomych bez zaproszenia, w przypadku bliższych 
przyjaciół każdy powinien indywidualnie ocenić czy 
takie wizyty są mile widziane. jednak mimo wszystko, 
zawsze lepiej jest powiadomić ich wcześniej, że ma 
się zamiar przyjść.

jeśli jest się zaproszonym na obiad lub na 
uroczystość, zwykle przyjęte jest, aby przynieść jakiś 
drobny podarunek, taki jak czekoladki, butelkę wina 
lub kwiaty. Gospodarz będzie wdzięczny, jeśli krótko 
podziękujesz mu następnego dnia, osobiście albo 
telefonicznie. 

włoChy

jeśli jesteś zaproszony na kolację do domu przyjaciół, 
w dobrym tonie jest przynieść butelkę dobrego wina 
lub kwiaty dla gospodarza.

PolSkA

Polski naród słynie ze swej gościnności. Starsze po-
kolenie Polaków żyje zgodnie z zasadą „Gość w dom, 
Bóg w dom” (polskie przysłowie) i wiele starszych osób 
prowadzi otwarte domy, co oznacza, że towarzystwo 
gości jest mile widziane o każdej porze. Młodsze po-
kolenie nie jest już tak otwarte, traktuje dom jako azyl 
i uważa, że wizyty powinny być wcześniej zapowie-
dziane albo odbywać się jedynie na zaproszenie. Po-
nadto, kiedy zamierza się kogoś odwiedzić, powinno 
się wcześniej powiadomić o tym gospodarza. Wizyty 
składane późną porą nie są zbyt mile widziane.

jeśli jest się zaproszonym do czyjegoś domu, mile wi-
dziane jest przyniesienie kwiatów i/lub butelki wina. 
Wizyty nie powinny trwać dłużej niż do godziny 22, 
chyba że gospodarz poprosi o dłuższe pozostanie. 
Wizyty biznesowe są organizowane poza domem – w 
pracy albo w neutralnym miejscu, np.: w restauracji.

wIElkA bRyTAnIA

Większość osób ma luźny stosunek do zapraszania 
innych do własnego domu i czasem może mieć 
to formę wypicia filiżanki porannej kawy lub 
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popołudniowej herbaty, czy też pogawędki. Coraz 
więcej osób w Wielkiej Brytanii regularnie gości 
u siebie na obiad przyjaciół. Mówi się, że obecnie 
młodzi ludzie lubią wspólnie gotować i jeść razem 
we własnych domach, bardziej niż wychodzić gdzieś 
na zewnątrz. Takie przyjęcia są zwykle nieformalne 
i spokojne. Przyjęte jest, aby przynieść na nie coś do 
picia (na przykład butelkę wina) i może kwiaty lub 
czekoladki dla gospodarza.

formalne i nieformalne sposoby witania się 
i mówienia do widzenia. zachowanie, język 
ciała i kontakt wzrokowy.

fRAnCjA

Ogólnie rzecz biorąc, gdy witamy się z kimś kogo 
znamy, podajemy sobie ręce i mówimy bonjour; w 
sposób mniej formalny mówi się salut, bonjour lub au 
revoir czy też ciao, à demain, bez podawania ręki. W 
czasie lunchu mówi się bon appètit lub mniej formal-
nie bonap (skrót od bon appètit). jeśli spotykamy się z 
kimś w piątek, życzymy sobie nawzajem bon week end 
(miłego weekendu), a w poniedziałki bonne semaine 
(dobrego tygodnia), w innych sytuacjach à demain 
(do zobaczenia jutro), à plus (do zobaczenia), à bientôt 
(do zobaczenia wkrótce) oraz à toute (skrót od à toute 
à l’heure, do zobaczenia niedługo). Popularna jest też 
najbardziej nieoficjalna forma tu (ty), można również 
pocałować się nawzajem w policzek. Wszystko zależy 
od stopnia zażyłości.

Wśród kolegów z pracy, zajmujących równorzędne 
stanowiska, całkiem popularne jest całowanie się na-
wzajem w policzek. Ponieważ Francja reprezentuje 
kulturę śródziemnomorską, rozpowszechnione jest 
klepanie po ramieniu, dotykanie innej osoby lub po-
cieszenie i zachęcenie kogoś przez objęcie. Powinno 
się tego unikać w stosunku do przełożonych, którym 
podaje się rękę ale zależy to od środowiska w pracy. 
Dla przykładu, w reklamie, dziennikarstwie i szkol-
nictwie używanie poufałego tu, całowanie się wza-
jemne w policzek i obejmowanie mogą być całkiem 
popularne, nawet w stosunku do przełożonych.

nIEmCy

Guten Morgen (dzień dobry) jest najpopularniejszą 
formą powitania przed południem. Guten Tag 

(dobrego dnia) używa się do około szóstej po 
południu. Guten Abend (dobry wieczór) jest używane 
po godzinie osiemnastej. Wiele osób używa prostego 
Hallo. Auf Wiedersehen (do widzenia) jest używane na 
pożegnanie. Krótką formą jest Wiederseh’n. Włoskie 
słowo Ciao, jak również Tschűs, Tschő lub Tschűssi 
mogą być również używane aby powiedzieć do 
widzenia. Między kolegami w pracy w porze posiłków 
używa się Mahlzeit. Stanowi to połączenie powitania i 
życzenia smacznego posiłku.

Całowanie się i kłanianie nie należą do niemieckich 
obyczajów, lecz podawanie ręki jak najbardziej. W 
sytuacjach oficjalnych lub przy pierwszym spotkaniu 
podanie ręki jest bardzo ważne. Charakterystyczne 
jest, że Niemcy zawsze podają rękę kiedy mówią 
„cześć” albo „do widzenia”. Staje się to jednak coraz 
rzadsze pomiędzy młodymi ludźmi, w luźnych i 
nieformalnych sytuacjach. Pocałunek w policzek 
jest stosunkowo rzadki i zwykle zastrzeżony dla 
młodszego pokolenia.

Dodatkowe informacje:
http://www.handbuch-deutschland.de

włoChy

Włosi witają się całując się lekko dwukrotnie w policzek, 
najpierw z prawej, potem z lewej strony. Nawet jeśli 
jest się tylko znajomymi, ta forma pozdrowienia 
jest zwykle używana, zarówno przy powitaniu, jak i 
pożegnaniu. jednakże przy pierwszym poznaniu, 
normą jest uścisk dłoni.

Wielu Włochów dużo gestykuluje gdy mówi, a 
niektórzy są bardzo „dotykalscy”. Wielu jednakże jest 
bardzo powściągliwych i nie akceptuje wkraczania w 
strefę osobistą.

PolSkA

Sposoby witania się w ostatnim czasie zmieniają się. 
Niemniej, istnieją ogólne zasady dotyczące tego, kto 
kogo wita i w jaki sposób. Przy spotkaniu:

mężczyzna wita kobietę,
młodsza osoba wita starszą,
osoba niżej stojąca w hierarchii, lub na niższej 
pozycji wita osobę o pozycji wyższej,

•
•
•
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uczeń wita swojego nauczyciela,
gospodarz wita swoich gości,
pojedyncza osoba wita grupę,
osoba wchodząca do pomieszczenia pozdrawia 
osoby już się tam znajdujące. 

Powitaniu towarzyszy lekkie skinienie głowy. W Polsce 
nie ma obowiązku uścisku dłoni przy pożegnaniu, 
lecz jest to często praktykowane w sytuacjach 
oficjalnych, a także pomiędzy mężczyznami w 
sytuacjach nieoficjalnych. W przypadku większej 
grupy ludzi, można pominąć uścisk dłoni z każdą 
osobą indywidualnie, lepiej jest wówczas przywitać 
się lub pożegnać ze wszystkimi jednocześnie.

Przy uścisku dłoni ważne jest, by uścisnąć całą dłoń 
i mieć przyjemny wyraz twarzy, a co najważniejsze 
patrzeć pozdrawianej osobie w oczy. Nie należy 
trzymać dłoni witanej osoby zbyt długo lub 
gwałtownie nią potrząsać.

Ponadto, mężczyźni przy powitaniu, oprócz uścisku 
dłoni, lekko klepią się po ramionach, zaś witające się 
kobiety całują się nawzajem w policzek.

Bardzo charakterystyczny sposób witania/żegnania 
kobiet przez Polaków polega na tym, że całują oni 
dłoń kobiety. jednak nie wszyscy mężczyźni witają 
kobiety w ten sposób i nie każda kobieta życzy sobie 
być całowana w rękę.

Kontakt wzrokowy podczas bezpośredniej rozmowy 
ma zasadnicze znaczenie. Fizyczna odległość 
utrzymywana podczas rozmowy zależy od rodzaju 
relacji między rozmawiającymi. W Polsce, w 
kontaktach prywatnych podczas rozmowy można 
być bardzo blisko, nawet dotykając się wzajemnie, 
dopuszczalne jest także szeptanie do ucha podczas 
takiej konwersacji. W czasie rozmowy pomiędzy 
znajomymi utrzymuje się zwykle dystans na 
wyciągnięcie ramienia.

W Polsce, gdy rozmawiamy z osobą, która jest 
w trudnej sytuacji, normalne jest dotykanie lub 
poklepywanie jej po ramieniu aby dodać jej otuchy. 
Wszystko jednak zależy od stopnia zażyłości między 
rozmawiającymi, im bliższa znajomość, tym częściej 
się dotykamy. Pary rozmawiające na przykład w 
restauracji częściej siedzą naprzeciw niż obok siebie. 

Podczas rozmowy powinno się unikać żucia gumy, 

•
•
•
•

jedzenia i mówienia równocześnie oraz używania 
słownictwa niewłaściwego do sytuacji..

wIElkA bRyTAnIA

W miejscu pracy powszechną praktyką jest podawanie 
ręki przy witaniu i żegnaniu kogoś. Przy spotkaniu 
kogoś po raz pierwszy zwykle mówi się Nice to meet 
you lub Pleased to meet you (miło mi Pana/Panią poznać). 
Kłanianie się nie jest konieczne, chyba, że wita się królową, 
jednak wciąż za miłe uważa się powstanie i przywitanie 
osoby, która wchodzi do pokoju. Uścisk dłoni nie jest już 
powszechny w sytuacjach społecznych; gdy spotyka się 
kogoś po raz pierwszy, zwykle wystarczy powiedzieć 
Hello. Nice to meet you. Gdy zna się już tę osobę bardzo 
dobrze, można ją pocałować w policzek. W takich 
sytuacjach dwóch mężczyzn prawdopodobnie uściśnie 
sobie dłonie. Przy wychodzeniu mówi się Goodbye lub 
częściej po prostu bye i jeśli to było pierwsze spotkanie z 
daną osobą mówi się It was nice to meet you.

Poza witaniem się z kimś i mówieniem do widzenia, 
zwykle wcale nie dotyka się drugiej osoby i wiele osób 
czułoby się bardzo niekomfortowo w sytuacji fizycznego 
kontaktu, chyba że znają się naprawdę blisko. Mężczyźni 
powinni pamiętać o utrzymywaniu akceptowanego 
dystansu od znajomych kobiet. zwykle oczekuje 
się utrzymywania kontaktu wzrokowego podczas 
rozmowy, zaś patrzenie na bok lub w dół mogłoby być 
interpretowane jako brak zainteresowania.

Punktualność i stosunek do zarządzania 
czasem

fRAnCjA

W zasadzie Francuzi są punktualni, jednak w dobrym 
stylu jest przybycie na spotkanie z opóźnieniem, gdyż 
świadczy to o tym, jak bardzo jesteś zajęty. Spotkania 
często zaczynają się późno i przedłużają się poza 
zaplanowany czas, zahaczając o porę lunchu lub 
godziny wieczorne. Niektóre firmy ustalają początek 
i koniec spotkania jako uzupełnienie programu 
spotkania.

nIEmCy

Większość Niemców ceni sobie punktualność w 
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sytuacjach oficjalnych i społecznych. Są postrzegani 
jako naród, dla którego punktualność jest ważną 
zaletą. Do dobrego tonu należy punktualne 
przybywanie na prywatne spotkania, zwłaszcza jeśli 
jest się zaproszonym na obiad. Spotkania biznesowe 
również zaczynają się o wyznaczonej porze i należy 
przyjść punktualnie. Tym samym ważne jest, aby 
przeprosić i wyjaśnić telefonicznie swoje spóźnienie, 
zwłaszcza w przypadku ustalonego spotkania.

włoChy

W pracy punktualność jest wymagana, choć 
usprawiedliwione spóźnienia są tolerowane, o ile 
nie stają się nawykiem. Do dobrego tonu należy 
poinformowanie o spóźnieniu na spotkanie 
biznesowe, ale także na spotkanie prywatne.

Na uniwersytetach zajęcia zaczynają się zawsze 15 
minut później od zaplanowanej godziny, ze względu 
na tzw. kwadrans akademicki.

Wrażliwość na zarządzanie czasem jest coraz większa 
i jest wspierana bardziej w firmach prywatnych niż w 
państwowych. Działania stają się w coraz większym 
stopniu planowane, zarówno w życiu prywatnym, jak 
i społecznym.

Dodatkowe informacje:
http://www.lifeinitaly.com/potpourri/
business.asp

PolSkA

W Polsce obserwujemy zmiany w kwestii podejścia 
do pracy. Stała się ona podstawową wartością. 
Pracodawcy przywiązują coraz większą wagę 
do jakości pracy i wydajności pracowników. z 
tego względu, zarządzanie czasem staje się coraz 
ważniejsze w życiu młodych Polaków.

Należy poinformować osobę czekającą na nas o 
tym, że się spóźnimy, gdy wiemy, że przybycie na 
czas nie będzie możliwe. jeśli często się spóźniamy, 
w kontaktach oficjalnych i nie tylko, postrzegani 
będziemy jako osoby nieodpowiedzialne i 
niekompetentne. Na uczelniach istnieje niepisany 
zwyczaj, wedle którego studenci czekają na 
wykładowcę przez 15 minut od czasu planowanego 

rozpoczęcia zajęć (tzw. kwadrans akademicki). 

wIElkA bRyTAnIA

W Wielkiej Brytanii wymaga się punktualności 
zarówno w sytuacjach formalnych, jak i społecznych, 
dlatego notoryczni spóźnialscy często wywołują 
irytację. W sytuacji, gdy osoba wie, że się spóźni, 
zwłaszcza na spotkanie, oczekiwane jest dołożenie 
wszelkich starań, aby uprzedzić telefonicznie o 
spóźnieniu, przeprosić i wyjaśnić zaistniałą sytuację.

Większość ludzi nadal szokują przekleństwa na ulicach 
i z pewnością powinno się ich unikać w większości 
miejsc pracy.

 
PrzyDatne WskazóWki W kOmUnikaCji 
mięDzykUltUrOWej:

Bądź świadom, że profesjonalna znajomość języka 
nie oznacza kompetencji międzykulturowych.
Oczekuj reakcji zwrotnej dla potwierdzenia tego, 
że druga osoba zrozumiała to, co naprawdę 
chciałeś przekazać.
Poinformuj rozmówcę swoimi słowami, jak 
zrozumiałeś to, co ci przekazał.
Unikaj wyrażeń, żargonu, akronimów i metafor 
ograniczających się do twojej własnej kultury.
Potwierdź twoje rozumienie metafory lub 
analogii, słysząc je z ust osoby z innej kultury, 
zwłaszcza wtedy, gdy ma to uzasadnienie.
Słuchaj ciszy, oznacza ona różne rzeczy w różnych 
kulturach.
Obserwuj zanim zareagujesz.
znajdź sobie kulturowego informatora/
tłumacza.
Dąż do poznania logiki innej kultury – związków 
p o m i ę d z y  w yg l ą d e m ,  z a c h o w a n i a m i , 
wartościami. 
Baw się dobrze, wkalkuluj ryzyko i ucz się z 
własnych doświadczeń.

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
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od uznania do przejrzystości 
kwalifikacji 

Spróbujemy udzielić odpowiedzi na 
następujące pytania:

a) “Czy moje kwalifikacje uprawniają 
mnie do studiowania na konkretnym 
kierunku, w dowolnym państwie 
europejskim?”

b) “Czy moje kwalifikacje umożliwiają 
mi pracę w konkretnym zawodzie, w 
dowolnym państwie europejskim?”
 

Przypadek a) dotyczy możliwości studiowania 
na dowolnym kierunku (patrz punkt “Uznawanie 
kwalifikacji dla celów kontynuowania nauki”).

Przypadek b) dotyczy możliwości poszukiwania pracy 
z dyplomem i kwalifikacjami (patrz punkt “Uznawanie 
kwalifikacji dla celów zawodowych”).

Przejrzystość (transparency) oznacza porównywalność 
kwalifikacji studenta lub pracownika w całej Europie. 
Kryterium przejrzystości kwalifikacji jest próba 
zrównania kwalifikacji.

Przejrzystość uzyskać można trzema metodami:

Dołączanie do świadectw i dyplomów tzw. suple-
mentu, czyli uzupełnienia świadectwa/dyplomu.
Tworzenie tzw. krajowego punktu kontaktowego 
jako pierwszego źródła informacji dla osób, 
które napotykają na trudności w uznaniu ich 
dyplomów lub kwalifikacji; celom tym służy sieć 
Krajowych Ośrodków Informacji o Uznawaniu 
Kwalifikacji Akademickich [National Academic 
Recognition Information Centres Network – NARIC]: 
http://www.enic-naric.net
Przygotowanie instrumentów dla podmiotów 
odgrywających rolę w procesie uznawania 
kwalifikacji.26 

 
uznawanie kwalifikacji dla celów 
kontynuowania nauki

W UE systemy szkolnictwa wyższego powinny 
zostać ujednolicone do 2010 roku (Deklaracja 
Bolońska27): trzyletnie studia licencjackie, dwuletnie 
studia magisterskie i trzyletnie studia doktoranckie. 
Obecnie uznawanie tytułów akademickich i 
kwalifikacji zawodowych jest dość skomplikowane, 
przede wszystkim z powodu mnogości kwalifikacji 
naukowych i ciągłego „niedopasowania” krajowych 
systemów edukacji.

zasadę przejrzystości oraz procedurę uznawania 
dyplomu dla celów akademickich lub zaliczania okresu 
studiów odbytych za granicą scharakteryzować 

•

•

•

2 6  h t t p : // e u r o p a . e u / r a p i d / p r e s s R e l e a s e s A c t i o n . d o ? r e f e r e n c e = I P/ 0 6 /
1148&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr
The European Qualifications Framework (EQF): a new way to understand qualifications across Europe [Europejskie Ramy Kwalifikacji: 
nowa metoda zrozumienia kwalifikacji w Europie], Bruksela, 5 września 2006: Dzięki EQF państwa członkowskie, pracodawcy i osoby 
fizyczne będą mogli porównywać kwalifikacje uzyskane w zróżnicowanych systemach kształcenia i szkolenia istniejących w UE.

27 Deklaracja Bolońska, Wspólna Deklaracja Europejskich Ministrów Edukacji podpisana w Bolonii w dniu 19 czerwca 1999 roku;
URL: http://www.bologna-berlin2003.de/pdf/bologna_declaration.pdf Szczegółowe informacje na temat Procesu 
Bolońskiego przedstawione zostały w rozdziale 7.
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można w następujący sposób:

a.  Instrumenty przejrzystości i uznawania dyplomów 
dla celów akademickich, zgodnie ze wskazaniami 
Europass: http://europass.cedefop.eu.int 
(patrz również punkt ”Dokumenty Europass”).

b. System gromadzonych i przeliczalnych punktów 
kredytowych dla celów przeliczania okresów 
nauki za granicą; system punktów kredytowych 
ECTS testowany jest od około dziesięciu lat w 
ramach Programu Erasmus;

c. Uzupełnienie dyplomu – Suplement do 
dyplomu (Diploma Supplement – DS), dokument 
„towarzyszący” dyplomowi akademickiemu, który 
zawiera precyzyjne i szczegółowe informacje o 
wynikach osiągniętych przez absolwenta, wraz z 
potwierdzoną informacją o frekwencji w czasie 
studiów oraz opisem metod nauczania.

Aktualnie brak jest unijnych dyrektyw, które nakła-
dałyby na państwa członkowskie obowiązek wza-
jemnego uznawania dyplomów i nie ma dyplomu, 
który zostałby automatycznie uznany przez każde 
państwo członkowskie.

 
uznawanie kwalifikacji dla celów 
zawodowych

W zakresie uznawania i przejrzystości kwalifikacji dla 
celów zawodowych poczynić można następujące 
uwagi:

a) Wszystkie stosowne dyrektywy Unijne można 
znaleźć na stronie: (http://www.cedefop.
gr ).  Ostatnia nowelizacja, uchwalona w 
dniu 20.2004 roku, potwierdza istniejące już 
rozwiązania, wyjaśnia i upraszcza procedury, 
wprowadza liberalizację świadczonych usług, 
buduje autonomię w uznawaniu kwalifikacji oraz 
wprowadza elastyczność stosowanych zasad 
i zwiększa wiedzę społeczeństwa o prawach 
obywatelskich, pomagając jednostkom uzyskać 
uznanie kwalifikacji;

b) Najważniejsze zasady dotyczące uznawania 
k wali f ikacj i  zawodow ych, w pr z ypadku 
zawodów regulowanych w kraju przeznaczenia, 
są następujące: w zawodach medycznych, 

p ar am e d yc z nych ,  f a r ma ceu t yc z nych  i 
architektonicznych dyplomy uznawane są 
automatycznie. W przypadku innych zawodów 
regulowanych, Dyrektywy 89/48/EWG i 92/51/
EWG ustanowiły ogólny system uznawania 
dyplomów, który nie jest automatyczny i daje 
szansę spełnienia tzw. wymagań wyrównawczych. 
Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: 
(http://www2.trainingvillage.gr/etv/
library/certification/main.asp);

c) jeśli chodzi o zawody, które nie są regulowane 
w kraju przeznaczenia, to walidacja dyplomu i 
kwalifikacji należy do prerogatyw pracodawcy. W 
przypadku, gdy kwalifikacje danej osoby nie zo-
stały uznane lub gdy ma ona problemy ze znale-
zieniem pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami, 
zalecana jest wizyta w punkcie kontaktowym.

Poniżej przedstawiamy dokumenty i strony 
internetowe dotyczące uznawania kwalifikacji 
zawodowych i zasady przejrzystości:

Poradnik “System uznawania kwalif ikacji 
zawodowych” (ht tp://europa.eu.int/
comm/internal_market/qualifications/
index_en.htm);
Kodeks postępowania dla każdego zawodu;
Baza danych o zawodach regulowanych;
Krajowe punkty kontaktowe, które udostępniają 
informacje o s ys temach k sz ta łcenia  i 
szkolenia zawodowego: (ht tp://www2.
trainingvillage.gr/etv/transparency/fr/
refpoint.asp);
Dokumenty Europass (http://europass.
cede fop.eu.in t  (patrz również punk t 
”Dokumenty Europass”).

dokumenty Europass

Europass jest inicjatywą zachęcającą do mobilności 
i uczenia się przez całe życie pracowników i osoby 
uczące się w całej Europie. jest to zbiór dokumentów 
„rejestrujących” umiejętności, kwalifikacje i doświad-
czenia w standardowej, europejskiej formie. Dzięki 
Europass umiejętności i kwalifikacje są lepiej rozu-
miane przez pracodawców i instytucje edukacyjne za 
granicą. jest to również przydatne przy poszukiwaniu 
pracy lub szkoły/uczelni w kraju UE.

Dokumenty Europass, dostępne we wszystkich języ-

•

•
•
•

•
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kach urzędowych UE, to:

Europass Curriculum Vitae,  k tóre stanowi 
poprawioną wersję Europejskiego CV i nadaje 
analityczny, standardowy format życiorysowi, 
dostarc zając niezbędnych informacji  o 
wykształceniu, doświadczeniu zawodowym i 
osobistym kandydata.
Europass Mobility to dokument zawierający 
informacje o mobilności dla celów edukacyjnych 
i zawodowych oraz zdobytych doświadczeniach. 
Dokument ten zastąpił Europass Training, który 
obowiązywał od 2000 roku;
Europass Diploma Supplement [Uzupełnienie/
suplement do dyplomu] dokumentuje osiągnięcia 
danej osoby w zakresie szkolnictwa wyższego. 
Dokument ten wystawiany jest przez tą samą 
instytucję, która wystawia dyplom i powinien 
być wydawany wszystkim absolwentom szkół 
wyższych, począwszy od 2005 roku;
Europass Certificate Supplement [Uzupełnienie/
suplement do świadectwa] to dokument, który 
uzupełnia uzyskane świadectwa i certyfikaty, 
określając kwalifikacje zawodowe danej osoby i 
zdobyte przez nią umiejętności;
Europass Language Portfolio [Portfolio językowe] 
to dokument, w którym można określić stopień 
znajomości języków obcych oraz przedstawić in-
formację o wiedzy z zakresu kultury danego kra-
ju. Dokument ten bazuje na Wspólnych Europej-
skich zasadach Referencji językowych (Common 
European Framework of Reference for Languages), 
które są europejskim standardem dla określania 
poziomu znajomości języków obcych.

Procedury uznawania kwalifikacji

W tej części staramy się odpowiedzieć na 
następujące pytania: 

“Co powinienem uczynić aby rozpocząć studia 
uniwersyteckie w kraju europejskim?”
“Co mogę uczynić aby podjąć konkretną pracę w 
kraju europejskim?”

 
W dalszej części rozdziału przedstawiona zostanie 
sytuacja w każdym z pięciu państw partnerskich 
projektu. Uznawanie tytułów akademickich 
przedstawione zostało w punkcie “Kwalifikacje 

•

•

•

•

•

•

•

naukowe”, natomiast uznawanie kwalif ikacji 
zawodowych w punkcie “Kwalifikacje zawodowe”.

 
kwalifikacje naukowe

Uznawanie tytułów akademickich oznacza, że dy-
plom wydany przez uniwersytet państwa człon-
kowskiego UE uznaje się za “akademicki” ekwiwa-
lent dyplomu wydanego w innym państwie, czy to 
należącym do Unii, czy też nie, dzięki czemu dana 
osoba może kontynuować kształcenie w państwie 
ją przyjmującym i nie startuje z tzw. gorszej pozycji.

Nie istnieją jednak żadne unijne uregulowania, 
k tóre nar zuca ł yby w z ajemne uznawanie 
tytułów, ponieważ każde państwo członkowskie 
odpowiedzialne jest za treść i strukturę własnego 
systemu edukacji. W sieci NARIC uzyskać można 
informacje na temat uznawania dyplomów 
akademickich oraz okresów studiów za granicą 
(http://europa.eu.int/comm/education/
programmes/socrates/agenar_en.html). 
Publikacja „Experience ERASMUS”, wydawana co 
roku przez ISCO (http://www.isco.org.uk), 
przedstawia dane dotyczące obywateli Wielkiej 
Brytanii wyjeżdżających w ramach Programu 
Erasmus do innych państw europejskich.

Poniżej omówiono warunki, procedury i dokumenty 
wymagane dla uznania świadectwa ukończenia 
szkoły średniej uzyskanego przez obywatela 
Unii pragnącego rozpocząć studia licencjackie w 
państwie członkowskim i analogiczne zagadnienia 
dotyczące studiów magisterskich.

 
warunki, procedury i dokumenty uznawania 
świadectwa szkoły średniej uzyskanego 
przez obywatela uE pragnącego podjąć 
studia licencjackie na uniwersytecie innego 
państwa członkowskiego

fRAnCjA

jeśli chodzi o kandydatów z krajów UE/EOG 
(Europejskiego Obszaru Gospodarczego28) i ze 
Szwajcarii na studia licencjackie, to wystarcza 
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posiadanie świadectwa ukończenia szkoły średniej, 
stanowiącego ekwiwalent “baccalauréat” oraz dobra 
znajomość języka francuskiego.

Nie istnieje żadna centralna komisja rozpatrująca 
wnioski kandydatów: należ y bezpośrednio 
kontaktować się z wybranym uniwersytetem.

W okresie od maja do czerwca istnieje możliwość 
wstępnej  rejestracj i ,  z w yk le na s tronach 
internetowych uniwersytetu. jeśli chodzi o kurs 
przygotowawczy do francuskich “Grandes Ecoles” 
to istnieje, dostępna dla studentów z państw 
Unii, strona internetowa rejestracji krajowej: 
ht tp://www.educat ion.gouv.fr/cid18/
classes-preparatoires-aux-grandes-ecoles-
c.p.g.e.html

Aby złożyć wniosek o przyjęcie na politechnikę 
(IUT – Institut Universitaire de Technologie) należy do 
kwietnia wypełnić odpowiedni formularz.

Aby złożyć wniosek o przyjęcie na BTS (Brevet de 
Technicien Supérieur) należy w marcu kontaktować 
się z biurem SAIO (Service Académique d’Information 
et d’Orientation) na danym uniwersytecie i wypełnić 
elektroniczny, regionalny formularz rejestracyjny. 
Rektoraty, nazywane również “Académies”, wymie-
nione są na stronie internetowej: http://www.
education.gouv.fr/pid167/les-academies-
et-les-inspections-academiques.html

Aby złożyć wniosek o przyjęcie do szkoły pomaturalnej 
(post-baccalauréat), zwłaszcza z sektora pomocy 
społecznej, studiów paramedycznych, inżynierii 
i nauk humanistycznych, należy kontaktować się 
ze szkołą w listopadzie, aby zostać przyjętym we 
wrześniu następnego roku.

jeśli chodzi o państwa spoza UE, to należy kontakto-
wać się z ambasadą francuską w kraju pochodzenia 
danej osoby lub z CEF (Centre d’études pour la Fran-
ce). Dodatkowe informacje, dostępne w różnych 
językach, znajdują się na stronie internetowej Mi-
nisterstwa Spraw zagranicznych: http://www.di-
plomatie.gouv.fr/fr/france_829/venir-fran-
ce_4062/etudier-france_4247/index.html

jeśli chodzi o studentów spoza UE czy EOG, 
to obowiązkowe jest wcześniejsze złożenie 
odpowiedniego podania (Demande d’Admission 
Préalable – DAP).  jest ono konieczne prz y 
ubieganiu się o przyjęcie na dwa pierwsze lata 
studiów uniwersyteckich i pierwszy rok w szkole 
architektonicznej.

nIEmCy

Ministrowie edukacji i sztuki 16 niemieckich 
landów wspólnie potwierdzili gotowość ułatwiania 
i zachęcania do podejmowania studiów na 
uniwersytetach w Niemczech.

Osoby spoza Niemiec muszą spełnić następujące 
wymogi, aby zostać przyjętymi na niemiecki 
uniwersytet:

Posiadane przez nie świadectwa powinny 
umożliwiać wstąpienie na uniwersytet w kraju 
pochodzenia;
Świadectwa muszą spełniać warunki określone 
przez Centralne Biuro na Rzecz Kształcenia za Grani-
cą (Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen);
Należy udowodnić wystarczającą znajomość 
języka niemieckiego.

Osoby zainteresowane mogą bezpośrednio kontak-
tować się z uniwersytetem, na którym chcą podjąć 
studia, dostarczając następujące dokumenty:

Oryginały świadectw, które poświadczają prawo 
do ubiegania się o przyjęcie na uniwersytet w 
kraju pochodzenia, w języku oryginalnym i w 
tłumaczeniu na język niemiecki. Tłumaczenie 
nie zawsze jest niezbędne; należy zasięgnąć 
informacji na ten temat w Akademickim Biurze 
zagranicznym (Akademisches Auslandsamt).
jeśli procedura wstąpienia na uniwersytet w kraju 
pochodzenia wymaga zdania testu wstępnego, 
to należy przedstawić taki dokument, w wersji 
oryginalnej.
Kandydaci z państw, których świadectwa i 
dyplomy nie są bezpośrednio uznawane w 
Niemczech29, muszą przedstawić zaświadczenie 

•

•

•

•

•

•

29 W przypadku obywateli wymienionych państw: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Francja, Holandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, 
Luksemburg, Malta, Norwegia, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Włochy, posiadanie dyplomu lub świadectwa umożliwia 
bezpośrednią rekrutację na niemiecki uniwersytet. Kandydaci z Grecji i Hiszpanii muszą dodatkowo przedstawić wyniki testu wstępnego. 
Obywatele innych państw europejskich powinni kontaktować się z Niemiecką Akademicką Służbą zagraniczną (DAAD).konsultieren.
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o ukończeniu serii wykładów “Studienkolleg”. W 
przypadku, gdy nie jest możliwe uznanie dyplomu 
lub świadectwa, osoba zainteresowana powinna 
zapisać się na jeden z kursów “Studienkollegs” w 
Niemczech (http://www.studienkollegs.de), 
w celu uzyskania stosownego przygotowania do 
rozpoczęcia studiów na szczeblu uniwersyteckim. 
Świadectwo ukończenia “Studienkolleg” lub 
zdanie egzaminu “Feststellungsprüfung” umożliwia 
wstąpienie na uniwersytet.
Dokumenty poświadczające wystarczającą 
znajomość języka niemieckiego.
W przypadku wątpliwości uniwersytet może 
skontaktować się z Biurem ds. Uznawania 
Dyplomów (Zeugnisanerkennungsstelle).
Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w 
niemieckiej “Fachhochschule” (wyższa szkoła 
zawodowa) mogą bezpośrednio zgłaszać się do 
danej instytucji, z dokumentami wymienionymi 
powyżej. “Fachhochschule” zwykle kontaktuje się 
z właściwym, regionalnym Biurem ds. Uznawania 
Dyplomów.

Przydatna informacja: 50 szkół typu Fachhochschulen 
powierzyło zadanie sprawdzania, czy kandydat 
spełnia wszystkie wymagane warunki instytucji 
centralnej ASSIST (http://www.uni-assist.de).

włoChy

Posiadacze tytułów akademickich uzyskanych za 
granicą powinni ubiegać się o ich uznanie przez 
właściwe władze włoskie, którymi są uniwersytety 
(dekret Ministra 509/1999 i ustawa 148/2002, 
wdrażające Strategię Lizbońską). Uniwersytety 
włoskie autonomicznie określają zasady nauczania 
w wydawanych przez siebie rozporządzeniach 
dydaktycznych (Regolamento Didattico di Atene – RDA). 
Rozporządzenia te określają nazwę i cele dydaktyczne 
każdego kierunku studiów, ogólne ramy programowe, 
liczbę przypisywanych punktów (kredytów) oraz 
końcową dysertację. Uniwersytety odpowiedzialne 
są również za ewaluację zagranicznych tytułów 
akademickich, porównanie ich z włoskimi tytułami 
akademickimi oraz uznanie okresu odbywania 
studiów za granicą dla celów kontynuowania nauki na 
studiach uniwersyteckich i uzyskania włoskiego tytułu 
akademickiego.

Osoby zainteresowane studiowaniem we Włoszech 

•

•

•

powinny dostarczyć do rektora wybranego 
uniwersytetu, wraz z podaniem, następujące 
dokumenty:

Oryginał świadectwa ukończenia szkoły średniej. 
Należy dołączyć tłumaczenie na język włoski 
i poświadczenie ważności świadectwa przez 
włoski konsulat w kraju pochodzenia kandydata.
zaświadczenie wymieniające zaliczone egzaminy 
uniwersyteckie oraz zawierające informacje 
o programie studiów, w oryginale wraz z 
tłumaczeniem na język włoski. zaświadczenie 
musi być poświadczone przez włoski konsulat w 
kraju pochodzenia kandydata.
Dyplom akademicki w oryginale.
Trzy paszportowe fotografie.

Wyniki ewaluacji uzyskuje się w terminie do trzech 
miesięcy. Mają one formę decyzji rektora. Ewaluacja 
może prowadzić do:

uznania/”równoważności ” (equipollenza) 
zagranicznego dyplomu akademickiego;
częściowego uznania zagranicznego dyplomu 
ak ademick iego,  co oznacza możl iwość 
skorzystania z wyrównujących form nauki, 
przyjęcia na kurs dla “średnio zaawansowanych” 
lub przygotowanie i obronę nowej dysertacji;
odrzucenia wniosku o uznanie dyplomu.

Obywatele Unii, którzy mieszkają we Włoszech, 
mogą składać stosowne dokumenty bezpośrednio 
do wybranej wyższej uczelni. Obywatele Unii, którzy 
mieszkają poza terytorium Włoch oraz osoby nie 
będące obywatelami Unii, czy to mieszkające poza 
terytorium Włoch, czy przebywające we Włoszech 
ale nie posiadające wizy pobytowej, muszą składać 
stosowne dokumenty w przedstawicielstwach 
dyplomatycznych państwa, w którym wystawiony 
został ich dyplom. Przedstawicielstwo (konsulat) 
prześle dokumenty do wybranej wyższej uczelni.

Uznawanie zagranicznych świadectw i dyplomów 
szkół wyższych może również wynikać z umów 
dwustronnych z innymi państwami.

Dodatkowe informacje dotyczące dokumentów, jakie 
należy dołączyć do wniosku można uzyskać w biurach 
ds. studenckich lub biurach ds. studentów z zagranicy, 
działających przy każdym włoskim uniwersytecie. 

•

•

•
•

•

•

•
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PolSkA

Dyplomy zagranicznych w yższ ych uczelni, 
które zapewniają “dostęp” do szkół wyższych za 
granicą, są w Polsce uznawane. Dokumenty takie 
powinny zawierać klauzulę, że ich okaziciel może 
zostać przyjęty na wyższą uczelnię w swoim kraju 
pochodzenia. jeśli dyplom nie zawiera takiej klauzuli, 
to wystawiająca go uczelnia powinna potwierdzić 
ten fakt w osobnym dokumencie.

zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 15 października 1997 roku o zasadach 
i procedurach nostryfikacji świadectw uzyskiwanych 
za granicą, każde świadectwo ukończenia szkoły 
za granicą musi zostać zalegalizowane przez 
państwo, w którym zostało wystawione, a następnie 
przedstawione polskim lokalnym władzom 
edukacyjnym (kuratorium oświaty) w celu dokonania 
nostryfikacji (uznania).

Dokumenty wydane przez państwa, z którymi 
Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu 
kwalifikacji30, nie muszą już być przedkładane 
polskim władzom edukacyjnym do nostryfikacji.

Najważniejsze obowiązujące zasady scharakteryzo-
wać można następująco:

Mieszkający za granicą kandydaci pochodzenia 
polskiego oraz cudzoziemcy, którzy chcą 
studiować w Polsce, powinni wykazać się płynną 
znajomością języka polskiego, jeśli wymaga tego 
uniwersytet, na który chcą zostać przyjęci. jeśli 
nie mówią po polsku, powinni ukończyć kurs 
językowy, trwający około roku a następnie zdać 
egzamin końcowy.
Kandydaci do szkół artystycznych i sportowych 
muszą spełniać określone wymagania i przejść 
test predyspozycji.
Kandydaci mogą przesyłać wnioski bezpośrednio 
do szkół wyższych lub do Ministerstwa Nauki i 
Szkolnictwa Wyższego. Oczekuje się też, że zgło-
szą się do polskiego przedstawicielstwa w swoim 
kraju pochodzenia i wypełnią stosowny formu-
larz.

•

•

•

Konieczne jest przedłożenie odpowiednika 
polskiego świadectwa maturalnego oraz 
okazanie świadectwa zdrowia.
Studenci z zagranicy muszą uiścić opłatę 
w  w y s o koś c i  3 . 0 0 0 €  o r a z  p o k r y w a ć 
koszty utrzymania. Mogą ubiegać się o 
przyznanie stypendium polskiego rządu na 
ich pokrycie. Studenci, którzy nie uzyskali 
stypendium, nie są obciążani czesnym. 

 
wIElkA bRyTAnIA
(zjednoczone królestwo wielkiej 
brytanii i Północnej Irlandii)

Wszystkie wnioski o przyjęcie na studia dzienne na 
uczelniach w Wielkiej Brytanii muszą być składane 
za pośrednictwem UCAS (http://www.ucas.
ac.uk). Kandydaci mogą ubiegać się o przyjęcie na 
maksymalnie sześć kierunków studiów.

Warunkiem przyjęcia na uczelnię brytyjską może 
być zdanie egzaminów wstępnych i uzyskanie 
odpowiedniej oceny albo odpowiedniej liczby 
punktów (Tariff point scores). Decyzja o tym, czy 
umiejętności zaprezentowane przez kandydata 
są wystarczające do podjęcia nauki na wybranym 
kierunku należy do uniwersytetu. zaleca się, aby 
kandydaci nie posiadający brytyjskich świadectw i 
dyplomów przed złożeniem wniosku konsultowali 
się z władzami wybranego uniwersytetu.

Większość uniwersytetów dysponuje wiedzą na 
temat świadectw i dyplomów wydawanych w 
państwach UE i biura ds. rekrutacji lub wymiany 
międzynarodowej powinny być w stanie udzielić 
informacji o rodzajach dokumentów, k tóre 
zaakceptuje dana instytucja.

zakłada się, że kandydaci posiadający umiejętności, 
które umożliwiają im wstąpienie na uniwersytet w ich 
własnym kraju, mają wystarczający poziom wiedzy 
do przyjęcia ich na uniwersytet w Wielkiej Brytanii. 
jednak chociaż dana osoba może dysponować 
minimalnymi wymaganymi umiejętnościami 
do przyjęcia jej na wyższą uczelnię w Wielkiej 

•

•

30 Umowy dwustronne podpisane zostały z: Republiką Czeską, Republiką Słowacką, Węgrami, Rumunią, Bułgarią, byłą jugosławią, Chorwacją, 
Słowenią, Estonią, Wietnamem, Kubą, Mongolią, Łotwą, Libią, Syrią, Federacją Rosyjską, Armenią i Mołdawią. Wśród wymienionych państw 
znajdują się również te, które zadeklarowały prawną sukcesję umów zawartych uprzednio przez zSRR, tzn. Białoruś, Ukraina, Kazachstan, 
Uzbekistan i Tadżykistan.
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Brytanii, to umiejętności te niekoniecznie zostaną 
“zaakceptowane” na wszystkich kierunkach. Faktem 
jest, że niektóre kierunki studiów, tj.: medycyna, 
prawo czy stomatologia, wymagają od kandydatów 
wyższego niż przeciętny poziomu wiedzy.

Dodatkowe informacje na temat porównywalności 
świadectw i dyplomów uzyskać można w brytyjskim 
NARIC. za pisemną odpowiedź pobierana jest 
standardowa opłata w wysokości £30. Ogólne 
informacje można też uzyskać dzięki stworzonej 
przez NARIC międzynarodowej, porównawczej 
bazie danych: http://www.naric.org.uk

Kandydaci mogą również kontaktować się z biurami 
British Council. British Council udziela ogólnych 
informacji o brytyjskim systemie szkolnictwa 
wyższego, a także o uznawaniu innych niż brytyjskie 
świadectw i dyplomów w systemie brytyjskiego 
szkolnictwa wyższego. Dodatkowe informacje 
dostępne są na stronie: www.britishcouncil.
org/where

 
uznawanie dyplomu ukończenia studiów 
uniwersyteckich uzyskanego przez 
obywatela unii, który chce rozpocząć studia 
policencjackie (magisterskie, doktoranckie) 
w innym państwie członkowskim

fRAnCjA

Warunki przyjęcia na studia magisterskie i/lub 
doktoranckie określa uniwersytet lub “Grandes 
Ecoles”.

Trzyletnie studia zawodowe (licencjackie lub 
podobne),  ukończone w państwach Unii , 
akceptowane są przy ubieganiu się o przyjęcie 
na studia magisterskie. Selekcja kandydatów 
uzależniona jest od kryteriów określonych przez 
rady pedagogiczne danych kierunków studiów. 
jeśli kandydat zdobył dyplom ukierunkowany na 
pracę badawczą i posiada wysoką średnią, to jego 
szanse na przyjęcie na elitarne studia magisterskie 
są wyższe niż pozostałych.

Szczególnym przypadkiem są studenci nauk 
stosowanych, biznesu lub kierunków związanych z 
przemysłem, którzy ukończyli dwuletnią szkołę BTS i 

chcą studiować na uniwersytecie w innym państwie 
europejskim zaczynając od trzeciego roku studiów.

Brak jest sztywnych procedur sprawdzania stop-
nia znajomości języka francuskiego, ale posiadanie 
certyfikatu językowego, potwierdzającego poziom 
jego znajomości, jest dużym atutem. Studia magi-
sterskie w języku angielskim to we Francji rzadkość.

Kandydaci na studia doktoranckie muszą mieć wyso-
ką średnią na studiach magisterskich. Przyjęcie kan-
dydata uzależnione jest od specyfiki nauki na danym 
kierunku; akademicki dyplom magisterski przedkła-
da się nad dyplom o charakterze zawodowym. zale-
cane jest nawiązanie kontaktu z kadrą profesorską w 
celu uzyskania dodatkowych wyjaśnień. Wypełnia-
jąc formularz wniosku kandydat powinien uwzględ-
nić publikacje, kontakty naukowe i dotychczasowe 
doświadczenia zawodowe. Fakt, że kandydat obronił 
już pracę magisterską stanowi dodatkowy atut przy 
przyjęciu na studia doktoranckie.

We Francji istnieją tzw. podwójne dyplomy “double 
diplômes”, tzn. dyplomy wystawiane wspólnie przez 
dwie lub kilka francuskich i/lub zagranicznych 
wyższych uczelni, np.: absolwentom studiów 
inżynierskich. Dodatkowe informacje o francusko-
niemieckich uniwersytetach znaleźć można na 
stronie: http://www.dfh-ufa.org, a o francusko-
włoskich na stronie: http://www.universita-
italo-francese.org

nIEmCy

Warunki przyjęcia na studia magisterskie i/lub 
doktoranckie określa uniwersytet.

W Niemczech oferta studiów magisterskich jest 
bardzo szeroka, a niektóre z nich realizowane są 
częściowo lub całkowicie w języku angielskim. Dy-
plom ukończenia trzyletnich studiów zawodowych 
(licencjackich lub równoważnych), ukończonych 
w innym państwie Unii, zwykle akceptowany jest 
przy przyjmowaniu na studia magisterskie. Kryteria 
selekcji kandydatów określają komisje wydziałowe i 
uniwersyteckie. Przy przyjmowaniu na studia magi-
sterskie często wymaga się wysokiej średniej pod-
czas studiów licencjackich.

Większość uniwersytetów niemieckich lub Fachhoch-
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schulen (wyższa szkoła zawodowa) wprowadza limi-
ty miejsc na studiach magisterskich. Według szacun-
ków tylko 30% absolwentów studiów licencjackich 
kontynuuje naukę na studiach magisterskich. Od 
kandydatów, którzy składają wniosek o przyjęcie na 
studia magisterskie wymaga się bardzo dobrych wy-
ników w nauce na studiach licencjackich.

Kandydaci na studia doktoranckie muszą wykazać 
się bardzo dobrą średnią w okresie studiów magi-
sterskich. Osoby posiadające dyplomy wystawione 
przez uczelnie zagraniczne muszą spełnić warunki 
dodatkowe – zdać testy lub uczestniczyć w wy-
kładach i pomyślnie ukończyć kursy prowadzone 
przez dany uniwersytet. Decyzja o uznaniu zagra-
nicznego dyplomu należy do rady wydziału. Kan-
dydaci powinni przesyłać wnioski bezpośrednio do 
uniwersyteckich biur ds. rekrutacji. Pierwszy krok 
to znalezienie promotora doktoratu, tzn. profesora, 
który będzie nadzorować pracę badawczą oraz dy-
sertację podczas studiów doktoranckich.

Szczególną formą pomocy dla studentów, którzy 
pracują nad doktoratami są tzw. “Graduiertenkollegs” 
(seminaria podyplomowe). Grupy 10-15 osób 
wspólnie pracują przez pewien czas nad określonym 
zadaniem. Seminaria są wspierane finansowo 
przez Niemiecką Wspólnotę Badawczą (Deutsche 
Forschungsgemeinschaft: http:/www.dfg.de).

Student może ominąć skomplikowane procedury 
uznawania dyplomów, jeśli weźmie udział w 
programie wymiany lub rozpocznie semestralne/
roczne studia jako gość.

Obowiązują także umowy dwustronne o uznawaniu 
tytułów akademickich, które podpisane zostały 
z Włochami, Austrią, Słowacją, Łotwą, Polską, 
Hiszpanią, Francją, Holandią, Szwajcarią i Węgrami. 
Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie: 
http://www.anabin.de (wybrać “Dokumente”).

włoChy

Decyzję o przyjęciu na studia magisterskie podejmują 
władze uniwersytetu. Kandydaci powinni kierować 
wnioski bezpośrednio do rektora wybranej wyższej 
uczelni. Wymagana dokumentacja powinna zostać 
przetłumaczona na język włoski i poświadczona 
przez odpowiednie włoskie władze.

Uznawanie zagranicznych tytułów akademickich 
może być przedmiotem regulacji w umowach 
dwustronnych lub międzynarodowych31. W takim 
przypadku procedura ma charakter automatyczny.

Kandydaci na studia doktoranckie “dottorato di ricerca” 
muszą zdać egzamin składający się z dwóch części, 
pisemnej i ustnej. Przy przyjmowaniu na studia 
doktoranckie, czy to obywateli Włoch, czy innych 
państw Unii, wymagany jest dyplom ukończenia 
studiów magisterskich. Dyplomy wydane przez 
uczelnie zagraniczne mogą zostać uznane za 
równoważne z włoskimi, o ile spełnione będą 
następujące warunki:

kandydat jest obywatelem Włoch lub innego 
państwa Unii;
dyplomy wydane przez uczelnie zagraniczne 
mogą zostać uznane za równoważne z włoskimi;
k a n d y d a t  p r z e d s t a w i  d o k u m e n t a c j ę 
potwierdzającą, że zagraniczny tytuł akademicki 
przyznano mu po co najmniej trzech latach 
studiów i prowadzenia badań.

Decyzję o uznaniu zagranicznego dyplomu 
podejmuje rada uniwersytecka. Ewaluacja dyplomu 
studiów licencjackich rozpoczyna się od porównania 
programów kształcenia. Władze uniwersytetu mogą 
zażądać od kandydata zdania testu ze znajomości 
języka włoskiego. jego wynik wpływa na decyzję o 
przyjęciu na studia magisterskie.

PolSkA

Osoby posiadające dyplom zagranicznej wyższej 
uczelni, które zamierzają podjąć dalsze studia w Polsce, 
muszą wystąpić z wnioskiem do rady wydziału lub 

•

•

•

31 Umowy dwustronne i międzynarodowe o wzajemnym uznawaniu dyplomów akademickich wiążą Włochy z: Argentyną, Australią, 
Ekwadorem, Francją, Niemcami, byłą jugosławią, Maltą, Meksykiem, Wielką Brytanią, Słowenią, San Marino, Hiszpanią, Szwajcarią, UNESCO 
(państwa arabskie i europejskie) oraz krajami Rady Europy. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Spraw zagrani-
cznych: http://www.esteri.it Uznawanie austriackich tytułów akademickich opiera się na umowie międzynarodowej, wprowadzonej 
ustawą 322/2000. Termin nadsyłania podań o przyjęcie na studia doktoranckie nie jest precyzyjnie określony, a uznawanie dyplomów 
należy do kompetencji władz administracyjnych.

4 - Uznawanie tytułów akademickich i kwalifikacji zawodowych



6�

innej jednostki organizacyjnej polskiej wyższej uczelni, 
która ma uprawnienia do nadawania tytułu doktora w 
danej dziedzinie nauki.

zagraniczne tytuły akademickie podlegają w Polsce 
uznawaniu na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 22 lipca 1991r. o zasadach i procedurach 
nostryfikacji tytułów naukowych uzyskanych za granicą. 
Procedura uznawania takich tytułów przypomina 
procedurę obowiązującą w przypadku dyplomów 
akademickich. Wydziały mają prawo nostryfikować 
(uznawać) tytuły naukowe i nadawać tytuł doktora 
habilitowanego.

jeśli kandydaci pochodzą z kraju, z którym Polska 
podpisała umowę o uznawaniu kwalifikacji32, to ich 
tytuły akademickie stanowią równoważnik tytułów 
polskich, jeśli szkoły wyższe, które wydały dyplomy 
uznawane są przez państwo.

Warunki przyjęcia na studia magisterskie są takie same, 
jak na studia licencjackie:

Kandydaci pochodzenia polskiego, mieszkający 
za granicą oraz cudzoziemcy, którzy chcą 
studiować w Polsce powinni wykazać się płynną 
znajomością języka polskiego, jeśli wymaga tego 
uniwersytet, na który chcą zostać przyjęci. jeśli 
nie mówią po polsku powinni ukończyć kurs 
językowy, trwający około roku, a następnie zdać 
egzamin końcowy.
Kandydaci mogą przesyłać wnioski bezpośrednio 
do szkół wyższych lub do Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego. Oczekuje się też, że 
zgłoszą się do polskiego przedstawicielstwa w 
swoim kraju pochodzenia i wypełnią stosowny 
formularz.
Konieczne jest przedłożenie odpowiednika 
polskiego świadectwa maturalnego oraz 
okazanie świadectwa zdrowia.
Studenci z zagranicy muszą uiścić opłatę 
w wysokości 3.000€ oraz pokrywać koszty 
utrzymania. Mogą ubiegać się o przyznanie 
stypendium polskiego rządu na ich pokrycie. 
Studenci, którzy nie uzyskali stypendium, nie są 
obciążani czesnym.

•

•

•

•

wIElkA bRyTAnIA
(zjednoczone królestwo wielkiej 
brytanii i Północnej Irlandii)

Wnioski o przyjęcie na studia podyplomowe w 
Wielkiej Brytanii przesyła się bezpośrednio do danego 
uniwersytetu, ponieważ decyzję o uznaniu kwalifikacji 
kandydata dla potrzeb konkretnych studiów 
podyplomowych podejmuje uniwersytet. zaleca się, 
aby kandydaci nie posiadający brytyjskich świadectw 
i dyplomów przed złożeniem wniosku konsultowali 
się z władzami wybranego uniwersytetu.

Większość uniwersytetów dysponuje wiedzą na temat 
świadectw i dyplomów wydawanych w państwach 
UE i biura ds. rekrutacji lub wymiany międzynarodowej 
powinny być w stanie udzielić informacji o rodzajach 
dokumentów, które zaakceptuje dana instytucja.

Dodatkowe informacje na temat porównywalności 
świadectw i dyplomów uzyskać można w brytyjskim 
NARIC. za pisemną odpowiedź pobierana jest 
standardowa opłata w wysokości £30. Ogólne 
informacje można też uzyskać dzięki stworzonej 
przez NARIC międzynarodowej, porównawczej bazie 
danych: http://www.naric.org.uk

Kandydaci mogą również kontaktować się z biurami 
British Council. British Council udziela ogólnych 
informacji o brytyjskim systemie szkolnictwa wyższego, 
a także o uznawaniu innych niż brytyjskie świadectw 
i dyplomów w systemie brytyjskiego szkolnictwa 
wyższego. Dodatkowe informacje dostępne są na 
stronie: http://www.britishcouncil.org/where 
Na stronie internetowej Education UK znaleźć można 
informacje na temat studiów w Wielkiej Brytanii: 
http://www.educationuk.org

kwalifikacje zawodowe

Aby umoż l iwić  oby wate lom Uni i  p e łne 
wykorzystanie posiadanego przez nich kapitału 
kompetencji, Wspólnota ustanowiła procedury 
uznawania świadectw i certyfikatów. Możliwe są w 
tym przypadku dwie drogi:

4 - Uznawanie tytułów akademickich i kwalifikacji zawodowych

32 Państwa, których dyplomy akademickie uznawane są w Polsce to: Republika Czeska, Republika Słowacka, Węgry, Rumunia, Bułgaria, była 
jugosławia, Chorwacja, Słowenia, Estonia, Wietnam, Kuba, Mongolia, Łotwa, Libia, Syria, Federacja Rosyjska, Armenia, Mołdawia, Niemcy i 
Austria. jednak umowy z Syrią, Libią, byłą jugosławią, Chorwacją, Słowenią, Niemcami i Austrią dotyczą tylko tytułu doktora (tytuły doktora 
habilitowanego i profesora zostały wyłączone), a umowy z Niemcami i Austrią dotyczą uznawania tytułu doktora tylko dla celów akade-
mickich.
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zawód nie jest prawnie regulowany w państwie 
przeznaczenia i dlatego uznawanie kwalifikacji nie 
jest potrzebne. Każdy, kto posiada odpowiednie 
kompetencje, może wyjechać i poszukiwać 
zatrudnienia. Formalności dotyczące rekrutacji 
pracownika, który jest obywatelem państwa 
Unii, załatwia zwykle pracodawca.
zawód jest prawnie regulowany. W tym 
przypadku istnieją dwie możliwości:

Wymagane w danym zawodzie kwalifikacje 
zostały już określone na poziomie Wspólnoty 
– lekarze, pielęgniarki, stomatolodzy, położne, 
weterynarze, farmaceuci, architekci. W takiej 
sytuacji kwalifikacje krajowe będą zazwyczaj 
uznawane automatycznie, dzięki czemu 
możliwe będzie wykonywanie zawodu w 
dowolnym państwie Unii.
W  p r z y p a d k u  z awo d ó w  ( p r aw ni c y, 
inż ynierowie,  psycholodz y.)  prawnie 
regulowanych w państwie przyjmującym, 
konieczne jest złożenie wniosku o uznanie 
kwalifikacji przez to państwo. Odpowiedź 
udzielana jest w terminie do czterech miesięcy. 
jeśli ukończone szkolenie znacząco różni 
się, czy to jeśli chodzi o czas trwania, czy też 
treść, od szkoleń organizowanych w państwie 
przyjmującym, to władze administracyjne 
mogą zażądać dodatkowych “dowodów” na 
potwierdzenie doświadczenia zawodowego, 
zastosować okres adaptacyjny, lub też 
zażądać zdania testu predyspozycji. Uznanie 
dyplomu ułatwi posiadanie rzeczywistych 
kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. 
Tym zagadnieniem zajmujemy się w punkcie 
zatytułowanym: “Co powinien zrobić obywatel 
Unii, jeśli chce znaleźć zatrudnienie w zawodzie 
prawnie regulowanym”.

 
Te same zasady obowiązują w odniesieniu do osób 
prowadzących działalność gospodarczą/osób sa-
mozatrudnionych. Niektóre państwa Unii wymaga-
ją specjalistycznych kwalifikacji w przypadku takich 
zawodów, jak: fryzjer (we Francji), budowlaniec, 
agent ubezpieczeniowy lub handlowiec. W takiej 
sytuacji należy udowodnić, że pracowało się w za-
wodzie, na własny rachunek, przez czas określony 
przez UE (zwykle pięć lub sześć lat).

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wyjeździe 
za granicę warto skontaktować się z doradcą Eures i 
uzyskać informacje na temat:

•

•

•

•

Możliwości zatrudnienia. Należy zwrócić 
uwagę na fakt, że w sytuacji zapotrzebowania 
na wykwalifikowany personel w sektorze, w 
którym poszukujemy zatrudnienia, problemy z 
uznawaniem kwalifikacji zazwyczaj rozwiązywane 
są dość szybko.
Praktycznych aspektów zmiany miejsca 
zamieszkania. Przy poszukiwaniu pracy w 
wysoce wyspecjalizowanych dziedzinach, takich 
jak przemysł chemiczny, metalurgiczny czy inne 
sektory produkcyjne, ważne jest pozyskanie 
wystarczająco dok ładnych informacji  o 
warunkach zatrudnienia w danym państwie lub 
regionie i o dokumentach, które potwierdzają 
uzyskane kwalifikacje zawodowe. Dokładnych 
informacji o możliwościach zatrudnienia w 
danym państwie mogą też dostarczyć konsulaty.
“Punktu pierwszego kontaktu” w państwie 
przeznaczenia.

Strona UE dotycząca kwalifikacji zawodowych: 
ht tp://europa.eu.int/comm/internal_
market/qualifications

Link do bazy danych o zawodach regulowanych, 
według krajów:

ht tp://europa.eu.int/comm/internal_
market/qualifications/regprof/regprofs/
dsp_bycountry.cfm

Projekt ECVET dotyczący uznawania 
punktów transferowych

Projekt ECVET – European Credit System for Vocational 
Education and Training (Europejski System Punktów 
Transferowych w Szkolnictwie zawodowym) to 
europejski system zbierania/kapitalizacji i transferu 
punktów/kredytów uzyskanych z tytułu kształcenia 
i szkolenia zawodowego w Europie. System ten jest 
na etapie badań i testowania.

Umożliwia on dokumentację, walidację i uznawanie 
wyników nauczania za granicą, zarówno w systemie 
kształcenia i szkolenia zawodowego, jak i w kontek-
ście nieformalnym. System opiera się na walidacji 
i gromadzeniu indywidualnych kompetencji, nie-
zbędnych dla uzyskania określonych kwalifikacji.

Technicznie rzecz ujmując ECVET opiera się na opisie 
kwalifikacji pod kątem wiedzy, umiejętności i szer-

•

•

•
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szych kompetencji, zorganizowanych w jednostki 
(części kwalifikacji, które można przenosić i groma-
dzić) i przypisywaniu punktów kredytowych kwalifi-
kacjom i poszczególnym jednostkom, w zależności 
od ich wagi. Przewiduje się, że podręcznik na temat 
metodologii i narzędzi stosowanych na potrzeby 
projektu opublikowany zostanie w 2007 roku.

ECVET powinien być europejskim, zdecentralizowa-
nym systemem opartym na dobrowolnym udziale 
państw członkowskich i partnerów, zgodnie z usta-
wodawstwem krajowym w zakresie oceny, uznawa-
nia i certyfikacji kwalifikacji oraz gwarancji jakości. 
Decyzję o ewentualnym wprowadzeniu systemu 
ECVET na szczeblu krajowym podejmują państwa 
członkowskie.

ECVET może wymagać przejrzystości:.

kwalifikacji i wyników nauczania oczekiwanych 
na zakończenie programu kształcenia i szkolenia 
zawodowego lub dowolnego rodzaju ścieżki 
szkoleniowej;
procedur oceny, uznawania kwalifikacji i 
gwarancji jakości;
procesów uczenia się (formalnych, nieformalnych 
i ścieżek szkoleniowych);
struktur (organizacji systemu kształcenia i 
szkolenia zawodowego, odpowiedzialności 
instytucjonalnej partnerów, itp.).

Co powinien zrobić obywatel unii, jeśli chce 
znaleźć zatrudnienie w zawodzie prawnie 
regulowanym?

fRAnCjA

Pierwszy krok to sprawdzenie, czy dany zawód 
jest prawnie regulowany, czy też nie. W tej sprawie 
należy kontaktować się z “Chambre des metiers” 
(Izbą Rzemieślniczą), najbliższym urzędem pracy: 
http://www.anpe.fr  lub stowarzyszeniem 
zawodowym. Kompletną listę stowarzyszeń 
zawodowych i informacje na temat zawodów 
prawnie regulowanych znaleźć można w bazie 
danych: http://www.ciep.fr/enic-naricfr/
redipletr.htm#emploi

Osoby zainteresowane powinny też kontaktować 
się z francuskim ośrodkiem NARIC, zwanym CIEP 

•

•

•

•

– Centre International d’Etudes Pédagogiques, w Mi-
nisterstwie Edukacji. Wnioski należy kierować do 
Direction des Relations Internationales et de la Coopé-
ration (adres: 110 rue de Grenelle, 75357 Paris SP 07), 
załączając poświadczone kopie dyplomów wraz z 
tłumaczeniem na język francuski. Dodatkowe infor-
macje znaleźć można na stronach: http://www.
ciep.fr/enic-naricfr/redipletr.htm#emploi, 
http://www.ciep.fr/enic-naricfr/index.htm

zawód inżyniera nie jest we Francji prawnie 
regulowany. W praktyce można znaleźć zatrudnienie 
jako inżynier w firmie francuskiej, ale tytuł “inżyniera 
dyplomowanego” ( ingénieur diplômé )  jest 
regulowany przez procedury Commission des titres 
(http://www.commission-cti.fr/site_flash/
en/page4_2.htm). Co roku uczelnie z zagranicy 
zgłaszają się do Commission des titres, żeby uzyskać 
akredytację i móc nadawać francuski tytuł ingénieur 
diplômé. Aby go uzyskać osoba zainteresowana 
musi przejść przez procedurę potwierdzającą jej 
doświadczenia zawodowe.

nIEmCy

W Niemczech regulowane są następujące zawody:

zawody pedagogiczne: nauczyciele, pedagodzy, 
pracownicy socjalni, pielęgniarki geriatryczne, 
pracownicy wsparcia rodzinnego;
zawody techniczne i rzemieślnicze: inżynierowie, 
technicy, pomoc techniczna, mistrzowie 
rzemieślniczy;
zawody sektora produkcji i kontroli żywności, 
analitycy żywności;
rolnictwo i leśnictwo: architekci krajobrazu, 
inżynierowie ogrodnictwa, leśnicy;
prawo: prawnicy, sędziowie, notariusze;
księgowi, audytorzy, konsultanci podatkowi.

Niektóre zawody, np.: tłumacze, są prawnie regulowane 
tylko w wybranych landach (Bundesländer).

Właściwe władze krajowe uprawnione są do 
sprawdzania, czy:

zawód prawnie regulowany, który ma być 
wykonywany w państwie przyjmującym 
odpowiada temu, w zakresie którego dana osoba 
uzyskała pełne kwalifikacje w państwie swojego 

•

•

•

•

•
•

•
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pochodzenia,
czas trwania i program ukończonych szkoleń nie 
różni się znacznie od czasu trwania i programów 
szkoleń adresowanych do obywateli Niemiec.

Właściwe władze podejmują decyzję w terminie do 
czterech miesięcy. Możliwe rozwiązania to: uznanie 
kwalifikacji, propozycja procedur wyrównawczych 
lub odmowa. jeśli zawód jest ten sam i ukończone 
szkolenia w znacznym stopniu podobne, to 
uznanie kwalifikacji jest bardzo prawdopodobne. 
jeśli występują natomiast znaczące różnice, to 
odmowa uznania kwalifikacji jest jak najbardziej 
uzasadniona. Może jednak pojawić się propozycja 
procedur wyrównawczych. Sprawdza się również, 
czy posiadane doświadczenie zawodowe ma 
szansę pokryć ewentualne luki w wiedzy. Decyzja 
o odrzuceniu wniosku o uznanie kwalifikacji lub o 
zastosowanie procedur wyrównawczych musi być 
uzasadniona i podlega odwołaniu.

Do wniosku o uznanie kwalifikacji należy dołączyć peł-
ną listę wymaganych dokumentów. zazwyczaj są to:

dokument poświadczający, że dana osoba jest 
obywatelem państwa Unii;
dyplom zaświadczający, że dana osoba posiada 
kwalifikacje do wykonywania zawodu w 
państwach Unii,
jeśli wykonywany przez daną osobę zawód nie 
jest prawnie regulowany, to należy przedstawić 
“dowód” potwierdzający wykonywanie go 
przez co najmniej dwa lata, w ciągu ostatnich 
dziesięciu lat.

załącznikami do wniosku muszą być oryginały 
dokumentów lub ich poświadczone kopie, wraz z 
tłumaczeniem na język niemiecki. Należy też pokryć 
koszty administracyjne.

Szczegółowe procedury różnią się między sobą 
w zależności od landu (Bundesland). zalecany jest 
kontakt z władzami w regionie, w którym poszukuje 
się zatrudnienia. 

włoChy 

We Włoszech wprowadzono ograniczenia w dostępie 
do rynku pracy dla obywateli nowych państw 
członkowskich Unii Europejskiej. Limit pracowników z 

•

•

•

•

nowych państw członkowskich Wspólnoty ustalono 
na 20.000., zgodnie z dekretem Prezesa Rady 
Ministrów. Taka liczba osób dopuszczona została 
do włoskiego rynku pracy w 2004 roku. Warunki 
dostępu do rynku pracy nie są bardziej restrykcyjne 
niż te, które istniały w momencie podpisania traktatu 
o akcesji i są korzystniejsze niż wymogi określone 
dla obywateli państw spoza Wspólnoty (http://
www.rassegna.it/2002/lavoro/articoli/
rapporto-cnel/europa.htm).

Tr yb nawiąz y wania s tosunku prac y został 
u p r o s z c z o n y,  p o d o b n i e  j a k  p r o c e d u r y 
administracyjne dotyczące udzielania zezwolenia 
na pracę. Po uzyskaniu zezwolenia obywatele 
nowych państw członkowskich korzystają z pełni 
praw przysługujących pracownikom włoskim, we 
wszystkich aspektach związanych z zatrudnieniem 
i warunkami pracy, są też zwolnieni z obowiązku 
posiadania wizy wjazdowej.

Wspomniane ograniczenia nie mają zastosowania do:

obywateli nowych państw członkowskich, 
którzy byli zatrudnieni w momencie akcesji i 
mieli prawo dostępu do włoskiego rynku pracy 
nieprzerwanie, przez okres ponad 12 miesięcy; .
obywateli nowych państw członkowskich, którzy 
po akcesji byli zawodowo czynni we Włoszech, 
nieprzerwanie, przez okres co najmniej 12 
miesięcy;
osób przebywających we Włoszech, będących 
współmałżonkami lub dziećmi (w wieku poniżej 
21 lat lub pozostającymi pod opieką prawną) 
obywatela nowego państwa członkowskiego, 
pracującego we Włoszech i mającego prawo 
dostępu do włoskiego rynku pracy, nieprzerwanie, 
przez okres co najmniej 12 miesięcy, na dzień 
akcesji.

Dodatkowe informacje uzyskać można w Ministerstwie 
zatrudnienia i Polityki Społecznej, Biuro ds. Imigracji 
(Via Fornovo 8-00192 Roma; Tel: +39.06.36754780, 
Fax: +39.06.36754769; email allargamentoue@
welfare.gov.it) lub w regionalnych urzędach pracy. 
Urzędnicy mogą skontaktować zainteresowanych z 
właściwym urzędem.

Należy skompletować pełną listę wymaganych 
dokumentów. Najprawdopodobniej trzeba będzie 
przedstawić:

•

•

•
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dokument poświadczający, że dana osoba jest 
obywatelem państwa Unii;
dyplom zaświadczający, że dana osoba posiada 
kwalifikacje do wykonywania zawodu w 
państwach Unii.

jeśli wykonywany przez daną osobę zawód nie 
jest prawnie regulowany, to należy przedstawić 
“dowód” potwierdzający wykonywanie go przez 
co najmniej dwa lata, w ciągu ostatnich dziesięciu 
lat. załącznikami do wniosku muszą być oryginały 
dokumentów lub ich poświadczone kopie, wraz z 
tłumaczeniem na język włoski. Należy też pokryć 
koszty administracyjne. 

PolSkA

Wnioski o uznanie kwalifikacji zawodowych należy 
składać w urzędzie właściwym dla danego zawodu. 
Formalności związane z uznaniem kwalifikacji 
obywatela UE załatwia pracodawca. Wykaz 
właściwych organów znaleźć można w bazie danych 
dotyczącej zawodów regulowanych.

W ramach procedury uznawania kwalifikacji właściwy 
organ może wystąpić do Biura Uznawalności 
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej 
(BUWiWM) z prośbą o opinię na temat poziomu 
wykształcenia wiążącego się z danym tytułem. Biuro 
jest instytucją państwową, podległą Ministrowi 
Edukacji Narodowej. Podobnie jak polskie centrum 
ENIC/NARIC współpracuje ono ściśle z siecią ENIC/
NARIC: http://www.enic-naric.htm

Biuro koordynuje i organizuje rekrutację polskich 
naukowców i studentów na studia i szkolenia 
za granicą. zajmuje się również administracją 
stypendiów dla cudzoziemców studiujących w 
Polsce. jeśli chodzi o uznawanie wykształcenia, to 
Biuro udziela informacji i wydaje opinie na temat 
dyplomów i zagranicznych instytucji szkolnictwa 
wyższego, kierując się polskim ustawodawstwem i 
umowami międzynarodowymi.

Po otrzymaniu opinii BUWiWM-u właściwy organ 
wydaje decyzję o uznaniu kwalifikacji i przekazuje 
ją zainteresowanemu. W przypadku stwierdzenia 
braków w dokumentacji, właściwy organ zwraca się 
do zainteresowanego o ich uzupełnienie. Decyzja o 
uznaniu kwalifikacji podejmowana jest w terminie 

•

•

czterech miesięcy od dnia złożenia niezbędnych 
dokumentów.

zezwolenie na pracę wydawane jest na czas 
określony i dotyczy konkretnego zatrudnienia. 
Posiadacze zezwolenia mogą ubiegać się o wizę 
dla celu wykonywania pracy (C 08 lub D 08) w 
polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym lub 
konsularnym w swoim kraju. Legalne podjęcie pracy 
w Polsce wymaga zezwolenia na pracę i wizy.

Podjęcie pracy w zawodzie prawnika lub architekta wy-
maga załączenia dyplomów i świadectw przetłuma-
czonych na język polski przez tłumacza przysięgłego. 

wIElkA bRyTAnIA
(zjednoczone królestwo wielkiej 
brytanii i Północnej Irlandii)

Osoby zamierzające wykonywać zawód prawnie 
regulowany w Wielkiej Brytanii, korzystając z 
kwalifikacji zdobytych poza tym krajem, powinny 
zwrócić się do właściwych władz brytyjskich. 
zazwyczaj jest to stowarzyszenie zawodowe.

Portal internetowy The Europe Open for Professions 
(Europa otwarta dla zawodów) zawiera pełną listę 
organizacji, które określają warunki wykonywania 
zawodów w Wielkiej Brytanii. Dodatkowe informacje 
dostępne są na stronie: http://www.dfes.gov.
uk/europeopen

Inna możliwość to uzyskanie tzw. świadectwa 
doświadczenia zawodowego (Certificate of Experience). 
Takie świadectwo potwierdza, że dana osoba spełnia 
kryteria określone w art. 4 Dyrektywy 99/42/WE, 
tzn. zaświadcza, że zdobyła ona doświadczenie 
zawodowe w zawodzie rzemieślniczym/handlowym 
na terenie Wielkiej Brytanii i szczegółowo opisuje 
kwalifikacje uzyskane w tym zakresie.

Świadectwo doświadczenia zawodowego można 
uzyskać od krajowych koordynatorów w państwach 
członkowskich, ale najpierw należy skontaktować się 
z koordynatorem w Wielkiej Brytanii, aby sprawdzić, 
czy dany zawód jest prawnie regulowany. Dodatkowe 
informacje znaleźć można na stronie: http://www.
dfes.gov.uk/europeopen
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materiały źródłowe

Dyrektywy europejskie:

89/48/EWG z dnia 21 grudnia 1988 roku w sprawie ogólnego systemu 
uznawania dyplomów ukończenia studiów wyższych, przyznawanych 
po ukończeniu kształcenia i szkolenia zawodowego, trwających co 
najmniej trzy lata oraz 92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 roku w 
sprawie drugiego ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia 
zawodowego, uzupełniająca dyrektywę 89/48/EWG (obejmują one w 
sumie wszystkie zawody regulowane).

URL: http://ec.europa.eu/internal_market/
qualifications/general-system_en.htm

92/51/EWG z dnia 18 czerwca 1992 roku w sprawie drugiego 
ogólnego systemu uznawania kształcenia i szkolenia zawodowego, 
uzupełniająca dyrektywę 89/48/EWG (obejmuje zawody poniżej 
dyplomu uniwersyteckiego).

URL: http://ec.europa.eu/internal_market/
qualifications/general-system_en.htm

Raport “Uznawanie tytułów akademickich i kwalifikacji zawodowych”, 
dokument roboczy przygotowany w ramach projektu Ergo-in-Net w 
oparciu o raporty krajowe przygotowane przez partnerów projektu.

URL: http://www.ergoinnet.net (należy wybrać “zasoby”).

4 - Uznawanie tytułów akademickich i kwalifikacji zawodowych
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Poradnictwo 
zawodowe 
dla rynku pracy

05Rozdział
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wprowadzenie

 
Informacje na temat rynku pracy 
są ważnym instrumentem w 
pracy praktyków zajmujących się 
poradnictwem zawodowym na 
szczeblu krajowym i europejskim. 
Wiąże się to z jednej strony z 
funkcją doradców zawodowych 
w planowaniu przez ich klientów 
kariery zawodowej z wykorzystaniem 
możliwości pracy, szkolenia i 
kształcenia oraz ich rzeczywistych, 
konkretnych możliwości na rynku 
pracy. Z drugiej strony, szybkość zmian, 
jakim podlegają europejskie rynki 
pracy oraz ich zróżnicowany rozwój 
wymagają od praktyków poradnictwa 
zawodowego stałego i intensywnego 
aktualizowania swojej wiedzy w 
tym zakresie. W Europie, gdzie w 
niektórych regionach lub sektorach 
obserwujemy deficyt siły roboczej, 
a w innych brak wolnych miejsc 
pracy, coraz ważniejsza jest zdolność 
pracowników do podwyższania 
kompetencji i dostosowywania 
się do nowych wymagań. W Unii 
Europejskiej swobodny przepływ siły 
roboczej należy do podstawowych 
swobód zagwarantowanych przez 
ustawodawstwo wspólnotowe.33

Mając na uwadze powyższe cele należy rozpatrywać 
trzy różne, wzajemnie powiązane poziomy 
informacji o rynku pracy. Po pierwsze, chodzi tu 
o rynek globalny i jego ekonomiczny i społeczny 
wpływ na różne rynki krajowe i regionalne. Słowem 
kluczowym jest tzw. proces globalizacji. Po drugie, 
rynek europejski jako całość należy rozpatrywać w 
kategoriach procesu integracji europejskiej. Wiele 
czynników oddziaływuje na europejski rynek 
pracy – w szczególności proces rozszerzania Unii 
Europejskiej i pogłębiania współpracy w jej ramach, 
a także ciągły rozwój polityki rynku pracy, np.: 
poprzez takie instrumenty jak Strategia Lizbońska. 
Trzeci poziom informacji wiąże się z samymi 
państwami członkowskimi. W zależności od swojej 
charakterystyki każde państwo reaguje na braki na 
rynku pracy w odmienny sposób, z zastosowaniem 
różnych strategii i środków. zobowiązania na 
szczeblu europejskim w różny sposób przekładają 
się na działania na szczeblu krajowym. Niniejszy 
rozdział przedstawia informacje o rynku pracy we 
Francji, w Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii 
(zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i 
Północnej Irlandii) i w Polsce, w formie przeglądu 
porównawczego, z zastosowaniem tych samych 
kryteriów analizy.

 
Rynki pracy w wymiarze globalnym, 
europejskim i krajowym

globalny rynek pracy

Tzw. globalizacja jest procesem długotrwałym, cha-

33 Ogłoszenie roku 2006 Europejskim Rokiem Mobilności Pracowników (European year of Workers’ Mobility – EyWM) miało na celu roz-
budzenie świadomości społecznej i popieranie dyskusji na temat możliwości i wyzwań związanych z mobilnością pracowników. Więcej 
informacji na temat ustawodawstwa w dziedzinie swobodnego przepływu osób, praw i obowiązków pracowników, pracowników przy-
granicznych, itp., a także imprez i działań w ramach Europejskiego Roku Mobilności Pracowników można znaleźć na stronie internetowej: 
http://europa.eu.int/workersmobility2006
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34 Komisja Europejska (2003). Responses to the challenges of Globalisation [Reakcja na wyzwania globalizacji], s. 5.

35 Komisja Europejska (2003). The Social Dimension of Globalisation [Społeczny wymiar globalizacji], s. 2.

36 Komisja Europejska (2003). Responses to the challenges of Globalisation [Reakcja na wyzwania globalizacji], s. 7.

37 Komisja Europejska (2003). Responding to the challenge of globalisation [Reakcja na wyzwania globalizacji], s. 9.

38 Ibid., s. 10.

rakteryzującym się dynamicznym rozwojem handlu 
towarami i usługami, a w szczególności przepływem 
kapitału. Inne cechy charakterystyczne globalizacji 
obejmują: znaczący spadek kosztów transportu, 
bezprecedensowy wzrost zdolności przetwarza-
nia informacji, politykę publiczną mającą na celu 
zmniejszenie ilościowych i taryfowych restrykcji 
handlowych oraz liberalizację przepływu kapitału34.

Tym niemniej, korzyści wynikające z tego procesu nie 
są sprawiedliwie dzielone pomiędzy wszystkie kraje 
i grupy społeczne, co powoduje brak równowagi 
wyników w średniej perspektywie czasowej35. 
Wprawdzie globalizacja najprawdopodobniej 
kor z ystna będzie dla wsz ystk ich k rajów, 
przedsiębiorstw, instytucji czy grup, które mogą w 
niej uczestniczyć, jednak stwarza ona też problemy 
dla niektórych kategorii ludności. Przykładem jest 
tu jednoczesny spadek względnego poziomu płac i 
możliwości zatrudnienia dla nisko wykwalifikowanych 
pracowników w krajach uprzemysłowionych36.

W związku z globalizacją można mówić o trzech 
kluczowych, w szczególności dla rynków UE, 
kwestiach:

zatrudnienie łączne. Nie ma dowodów na to, że •

kraje bardziej otwarte na handel międzynarodowy 
doświadczają wyższej stopy bezrobocia. Są 
natomiast dowody na to, że integracja handlowa 
w niewielkim zaledwie stopniu przyczyniła się 
do spadku zatrudnienia w sektorze najbardziej 
uzależnionym od handlu – w przetwórstwie 
przemysłowym37.

Tempo przemieszczania się siły roboczej. W 
kontekście globalizacji jednym z podstawowych 
niepowodzeń rynków pracy UE jest zbyt powolny 
proces znajdowania nowego miejsca pracy 
przez osoby przemieszczające się. Skuteczne 
przemieszczanie się siły roboczej jest czynnikiem 
krytycznym dla zapewnienia wysokiego poziomu 
zatrudnienia i zmniejszenia obaw związanych z 
globalizacją, podkreślania roli uczenia się przez 
całe życie (lifelong learning – LLL), mobilności 
regionalnej i sektorowej pracowników oraz 
elastyczności płac w zapobieganiu powstawaniu 
regiona lnych s t re f  n iższego poz iomu 
zatrudnienia38.

Pracownicy o niskich kwalifikacjach. Postępująca 
globalizacja z udziałem krajów posiadających duże 
zasoby nisko wykwalifikowanych pracowników 
n e g a t y w n i e  w p ł y w a  n a  p e r s p e k t y w y 

•

•

5 - Poradnictwo zawodowe dla rynku pracy

Więcej informacji na temat globalnych rynków pracy znaleźć można na następujących stronach 
internetowych:

 u International Institute for Labour Studies [Międzynarodowy Instytut Badań ds. Pracy]:
  http://www.ilo.org/public/english/bureau/inst/index.htm 

 u Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) [Organizacja Współpracy  
  Gospodarczej i Rozwoju] (g Statistics g Labour): http://www.oecd.org

 u Human Development Reports [Raporty w sprawie rozwoju zasobów ludzkich] (publikacje):
  http://hdr.undp.org

 u International Monetary Fund [Międzynarodowy Fundusz Monetarny] (publikacje):     
  http://www.imf.org/external/pubind.htm
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39 Ibid., s. 11.

40 Leney (2004). Achieving the Lisbon goal [Osiągnięcie celów Strategii Lizbońskiej], s. 3. Główne cele polityki wspólnotowej obejmują 
potencjał zatrudnieniowy (employability), środowisko sprzyjające przedsiębiorczości (business environment), potencjał adaptacyjny 
(adaptability), równość szans (equal opportunities), jakość pracy (quality of work), inwestycje w kapitał ludzki i szkolenie wszystkich grup 
wiekowych (investment in human capital and training for all age groups). Patrz http://www.labitalia.com/articles/Approfondi-
menti/2018.html (ostatni dostęp: kwiecień 2006), lub Komisja Europejska, Proposal for Guidelines for member states Employment Policies 
[Projekt wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich] (ostatni dostęp: czerwiec 2006).

41 Komisja Europejska (2003). Draft Joint Employment Report [Projekt wspólnego raportu w dziedzinie zatrudnienia], s. 4.

42 Ibid., s. 2.
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pracowników z niskimi kwalifikacjami w UE 
m.in. poprzez naciski na redukcję płac, wzrost 
bezrobocia lub niższy udział na rynku pracy39.

Europejski rynek pracy

Strategia Lizbońska przyjęta w 2000 roku, w 
Lizbonie, przez Radę Europejską, ma na celu 
zbudowanie w Europie do 2010 roku “najbardziej 
dynamicznej i  konkurencyjnej gospodark i 
na świecie”. Główne obszary działań Strategii 
obejmują wzmocnienie ochrony gospodarki, 
sfery społecznej i środowiska. Strategia Lizbońska 
opiera się na ekonomicznej koncepcji innowacji 
jako motora zmian gospodarczych, gospodarce 
opartej na uczeniu się (learning economy), odnowie 
społecznej i odnowie środowiska40. Strategia 
Lizbońska wytyczyła w 2000 roku następujące cele: 
zwiększenia wskaźnika ogólnego zatrudnienia do 
70%, zwiększenie wskaźnika zatrudnienia kobiet do 
ponad 60%, zwiększenie wskaźnika zatrudnienia 
osób w wieku powyżej 55 lat do 50% oraz obniżenie 
stopy bezrobocia do 5-6%. Wszystkie te założenia 
mają być osiągnięte do 2010 roku.

Europejska Strategia zatrudnienia (dalej zwana ESz) 
odgrywa wiodącą rolę w realizacji celów Strategii 
Lizbońskiej w zakresie zatrudnienia. W jej ramach 
państwa członkowskie zobowiązane są popierać w 
zrównoważony sposób trzy ogólne i współzależne 
cele: pełne zatrudnienie, poprawę jakości i 
wydajności pracy oraz wzmocnienie spójności i 
integracji społecznej41.

Proces lizboński jest już na półmetku, ale jego wyniki 
nie są zadowalające. W ostatnim okresie postęp 
w realizacji trzech celów Europejskiej Strategii 
zatrudnienia (ESz) nie był znaczący:42

Os iągnię c ie  p e łne go z at rudnienia .  W 
szczególności w krajach takich, jak Dania, Hiszpania, 

•

Irlandia, Holandia, Węgry i Wielka Brytania okresy 
pozostawania bez pracy są coraz krótsze, a wolne 
etaty są coraz szybciej zapełniane. Tym niemniej, 
w wyniku przedłużającej się tendencji spadkowej 
w gospodarce, wzrost ogólnego wskaźnika 
zatrudnienia uległ zatrzymaniu. Wskaźnik ten 
wynosił 63% w 2003 roku (55% dla kobiet i 40% 
dla pracowników w wieku powyżej 55 lat). Cel 
lizboński – osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia 
na poziomie 70% w 2010 roku – wydaje się 
niemożliwy do osiągnięcia. Największy dystans 
do pokonania ma wskaźnik zatrudnienia 
pracowników w starszym wieku (celem Strategii 
jest osiągnięcie poziomu 50% w 2010 roku). Bez 
spektakularnego wzrostu w tym zakresie cel 
ogólny, czyli osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia 
na poziomie 70%, będzie po prostu niemożliwy. 
Postęp w drodze do osiągnięcia docelowego 
wskaźnika zatrudnienia kobiet na poziomie 
60% w 2010 roku również został spowolniony. 
Planowany wskaźnik zatrudnienia kobiet na 2005 
rok to 57%, a wskaźnik zatrudnienia ogółem 
– 67%. Bezrobocie młodzieży, utrzymujące się 
na poziomie 18,7%, jest mniej więcej dwukrotnie 
wyższe niż ogólny poziom bezrobocia.
Poprawa jakości i wydajności pracy. Tempo 
wzrostu wydajności pracy dramatycznie spadło, 
a postęp w zakresie poprawy jakości pracy jest 
zróżnicowany (liczba wypadków przy pracy 
utrzymuje się na wysokim poziomie a progres 
w tym zakresie jest nierównomierny). Nie 
wykorzystuje się w pełni synergii pomiędzy 
jakością pracy a wydajnością.
Wzmocnienie spójności i integracji społecznej. 
W sy tuacj i  malejącego tempa wzrostu 
gospodarczego wzrosło znaczenie problemów 
związanych z integracją społeczną. Nierówności 
w zakresie zatrudnienia i bezrobocia utrzymują 
się nie tylko pomiędzy państwami członkowskimi, 
ale również pomiędzy regionami. W niektórych 
krajach, takich jak Wielka Brytania, Polska, czy 

•

•
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Więcej informacji na temat europejskiego rynku pracy znaleźć można na następujących stronach 
internetowych:

 u Ogólne dane statystyczne: Eurostat (g Labour Market)
  http://epp.eurostat.cec.eu.int

 u Szczegółowe dane statystyczne: Eurosta (g Euro-Indicators g Browse g Population and Social 
  Conditions g Labour Market): http://epp.eurostat.cec.eu.int

 u Komisja Europejska (g Employment & Social Affairs g Employment Analysis g     
  Employment in Europe): http://europa.eu.int/comm
 u Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD))
  (g Statistics g Labour): http://ww.oecd.org

 u Wolne miejsca pracy w Europejskim Obszarze Gospodarczym (European Economic Area – EOG) 
  (g Find a job g Search for a job): http://europa.eu.int/eures

43 Komisja Europejska (2005), Nowy raport UE dowodzi, że aktywna polityka pracy może przyczynić się do podwyższenia wskaźnika zatrudnienia 
pomimo niskiego wzrostu gospodarczego.

44 Komisja Europejska (2003), More unity and more diversity [Większa jedność i większe zróżnicowanie], s. 4.

45 Komisja Europejska,Transposition of “Lisbon” Directive [Transpozycja Dyrektywy Lizbońskiej].

5 - Poradnictwo zawodowe dla rynku pracy

Dania, odnotowano wzrost zróżnicowania 
płac w latach dziewięćdziesiątych, podczas 
gdy w innych, np.: we Francji, obserwuje się 
tendencję przeciwną.43 Spośród 92 mln osób 
biernych zawodowo (badania z 2004 roku) 
przynajmniej 14% (13 mln osób) było zdolnych 
do pracy i chętnych do jej podjęcia. Osoby 
bierne zawodowo to osoby w wieku 15-64 lata, 
które nie pracują i nie są zarejestrowane jako 
bezrobotne. Pozostają one poza rynkiem pracy 
z powodu niewystarczającego wykształcenia, 
braku zainteresowania poszuk iwaniem 
p r a c y,  o b o w i ą z k ó w  r o d z i n n y c h  l u b 
niepełnosprawności.

 
Prz ystąpienie do UE 10 nowych państw 
członkowskich w 2004 roku – co stanowiło 
największe, piąte z kolei od 1973 roku, rozszerzenie 
Unii Europejsk iej44– powiększyło złożoność 

problemów i zróżnicowanie sytuacji w UE, w 
szczególności w zakresie zatrudnienia i bezrobocia 
na poziomie krajowym i regionalnym. Kluczowym 
czynnikiem integracji społecznej jest wspieranie 
dostępu do zatrudnienia wysokiej jakości, w 
tym dostępu do szkolenia, a także kształtowanie 
dochodów na poziomie umożliwiającym pełny 
udział w zatrudnieniu i życiu społecznym.

W swoim wiosennym raporcie dla Rady Europejskiej 
w 2005 roku, Komisja przedstawiła nowe podejście 
do Strategii Lizbońskiej, koncentrujące się na 
wzroście gospodarczym i tworzeniu nowych miejsc 
pracy oraz proponujące ustanowienie nowego 
rodzaju partnerstwa z państwami członkowskimi, 
w celu z większenia ich zaangażowania w 
realizację Europejskiej Strategii zatrudnienia45. 
Komisja skoncentrowała się na dwóch głównych 
obszarach: wydajności i zatrudnieniu. Uznano, iż dla 
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uproszczenia działań i ich większej spójności należy 
opracowywać jeden narodowy program wzrostu i 
jeden plan wzrostu na poziomie UE.46

Realia rynku pracy

Główne instrumenty polityki wspólnotowej 
obejmują:

Potencjał zatrudnieniowy (employability) czyli 
zdolność jednostki do znalezienia pracy oraz 
pozostania na rynku pracy.
Środowisko sprzyjające przedsiębiorczości (business 
environment) czyli pomoc przy uruchamianiu 
własnej działalności gospodarczej. Ponieważ 
90% nowych miejsc pracy powstaje w sektorze 
usług, Komisja Europejska zachęca państwa 
członkowskie do koncentrowania się na tym 
właśnie sektorze.
Potencjał adaptacyjny (adaptability) czyli zdolność 
pracowników do przystosowywania się do zmian 
dzięki elastycznym formom pracy. Taki potencjał 
adaptacyjny, pociągający za sobą wprowadzenie 
nowych, elastycznych form umów o pracę i 
zróżnicowanego czasu pracy, szczególnie w 
odniesieniu do ludzi młodych i kobiet, wymaga 
dążenia do równowagi pomiędzy elastycznością 
a bezpieczeństwem pracy i  pewnością 
zatrudnienia.
Równość szans (equal opportunities) rozumiana 
jako zwiększony udział kobiet na rynku 
pracy. Inicjatywy w tej dziedzinie, być może 
najbardziej skuteczne ze wszystkich dotychczas 
realizowanych, stwarzają warunki do godzenia 
życia zawodowego i obowiązków rodzinnych, 
zwłaszcza dzięki zapewnieniu ułatwień w opiece 
nad dzieckiem.
Jakość pracy (quality of work) czyli wola rządów do 
większego i bardziej skutecznego inwestowania 
w kapitał ludzki oraz szkolenia osób należących 
do wszystkich grup wiekowych.

 
z najnowszych danych statystycznych wynika, że w 
Unii, począwszy od lat 90-tych, obserwuje się ciągły 
wzrost zatrudnienia oraz spadek bezrobocia. Wiele 
optymistycznych prognoz dotyczących sytuacji 
gospodarczej na pierwsze dziesięć lat nowego 
stulecia należy jednak zweryfikować z powodu 
wydarzeń 11 września 2001 roku, mocnej pozycji 

•

•

•

•

•

euro w stosunku do dolara oraz spadku inwestycji 
publicznych w wyniku restrykcyjnej polityki 
budżetowej.

W 2003 roku ogólny wskaźnik zatrudnienia pozostał 
na prawie niezmienionym poziomie 63% (63,3% 
w 2000 r. i 64,2% w 2002 r.). zatrudnienie kobiet 
nie wzrosło powyżej 55%, a wskaźnik zatrudnienia 
pracowników powyżej 55 roku życia pozostał na 
poziomie 40,2%. Statystyka odzwierciedla też 
trudną sytuację ludzi młodych, choć od 2002 roku 
widoczny jest znaczny spadek stopy bezrobocia 
wśród młodzieży. W 2000 roku wynosiła ona 
odpowiednio 8,5% (unijna piętnastka), w 2002 
roku – 7,8%, a obecnie wynosi 8,9% (25 państw 
członkowskich).

Korzyści i możliwości oferowane przez Europę 
składającą się z 25 państw członkowskich będą 
miały pozytywny, wieloaspektowy wpływ na 
rozwój sytuacji na rynku pracy. Mogą one okazać 
się czynnikiem prowadzącym do ponownego 
“rozpędzenia” europejskiej gospodarki i tworzenia 
miejsc pracy. Przewiduje się, iż roszerzenie Unii 
doprowadzi do wzrostu liczby miejsc pracy w 
Europie o 30%. Wraz z upływem czasu tradycyjny 
napływ imigrantów poszukujących zatrudnienia, z 
nowych do starych państw członkowskich, stanie 
się formą mobilności siły roboczej, regulowaną 
wyłącznie przez prawo wspólnotowe.

krajowe rynki pracy we włoszech, francji, w 
niemczech, Polsce i wielkiej brytanii

Sytuacja na rynku pracy w państwach tworzących 
Unię Europejską jest dość zróżnicowana. W pięciu 
państwach członkowskich, wybranych dla potrzeb 
niniejszego studium, wskaźniki zatrudnienia i stopę 
bezrobocia można zaklasyfikować do różnych 
kategorii.

Wielka Brytania należy do grupy państw, obejmującej 
Szwecję, Danię i Irlandię, które zrealizowały lub są w 
trakcie realizowania najbardziej optymistycznego 
założenia rozwoju wyznaczonego w Strategii 
Lizbońskiej. Francja, wraz z Hiszpanią, Portugalią, 
Finlandią i Austrią, rozpoczęła proces reform, 
który zdaniem ekspertów Unii Europejskiej, 
powinien doprowadzić do rezultatów zgodnych z 
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46 Komisja Europejska (bez podanego roku), A new start for the Lisbon Strategy [Nowe podejście do Strategii Lizbońskiej].
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oczekiwaniami. Niemcy oraz Holandia i Luksemburg 
są na dobrej drodze do osiągnięcia założonych celów, 
chociaż może później niż w wyznaczonym terminie. 
Włochy oraz Belgia i Grecja odnotowują opóźnienia 
we wszystkich niemal kategoriach, szczególnie w 
odniesieniu do długotrwałego bezrobocia47.

Informacja na temat sytuacji na rynkach pracy w 
krajach zaangażowanych w realizację projektu Ergo-
in-Net – we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w 
Wielkiej Brytanii i w Polsce – przedstawiona została w 
postaci systematycznego przeglądu z zastosowaniem 
następujących kryteriów klasyfikacji danych (kryteria 
Strategii Lizbońskiej):

Więcej informacji (w języku angielskim) na temat rynku pracy we Francji, w Niemczech, we Włoszech, w 
Wielkiej Brytanii i w Polsce znaleźć można na następujących stronach internetowych:

 u Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD)
  (g By Country - według krajów): http://www.oecd.org

 u Szczegółowe dane statystyczne: Eurostat (g General and regional statistics g Browse 
  g General and regional statistics g Regions g Regional labour market): 
  http://epp.eurostat.cec.eu.int

 u Dodatkowe adresy i bibliografia umieszczone zostały w częściach
  dotyczących poszczególnych krajów w punkcie “Informacje ekonomiczne” oraz 
  w załącznikach do rozdziału 2, 5 i 6.

47 Patrz: http://www.labitalia.com/articles/Approfondimenti/2018.html lub Komisja Europejska, Proposal for Guidelines for 
member states Employment Policies [Projekt wytycznych dla polityki zatrudnienia państw członkowskich].

Krótkie omówienie
zróżnicowanie regionalne
Reformy prawne
Deficyt siły roboczej
Nadwyżka siły roboczej
Osoby w wieku poniżej 25 lat
Osoby w wieku powyżej 55 lat

•
•
•
•
•
•
•

Kobiety
Źródła informacji na temat pomocy finansowej
Sieci dla osób poszukujących pracy
Wolne miejsca pracy
Informacje ekonomiczne
Ministerstwo Pracy (adres internetowy)

•
•
•
•
•
•
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Przez około 30 lat Francja borykała się z problemem masowego bezrobocia 
(chômage de masse). Strukturalny charakter bezrobocia był głównie 
spowodowany wysoką stopą bezrobocia wśród młodzieży w wieku poniżej 
25 lat. Innym zjawiskiem jest tzw. “bezrobocie długotrwałe” (chômage de 
longue durée), oznaczające pozostawanie bez pracy przez ponad rok lub – co 
jest jeszcze poważniejszym problemem – przez ponad dwa lata (zjawisko to 
dotyczy głównie osób w wieku powyżej 55 lat). Okres pozostawania bez pracy 
jest ściśle powiązany z kwalifikacjami danej osoby. z różnego rodzaju pomocy 
lub dotacji korzysta prawie 4 mln osób. W bardzo trudnej sytuacji jest ok. 
800.000 osób młodych, które mają problemy ze znalezieniem pracy. W lipcu 
2006 r. stopa bezrobocia wynosiła 8,9%.

zróżnicowa-
nie regional-
ne

u Mapę jednostek terenowych przedstawiono w załącznikach, znajduje się 
też ona na stronie internetowej http://europa.eu.int/abc/maps/
index_en.htm

u Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej EURES, w części 
“Living and working” [Życie i praca]. Każdemu regionowi francuskiemu 
poświęcono jeden rozdział.

Regiony z najwyższą stopą bezrobocia – 12-13% i więcej: Provence-Alpes, Côte 
d’Azur, Languedoc-Roussillon, Nord-Pas-de Calais. Bez względu na wielkość 
okręgu administracyjnego czy miasta, sytuacja osób młodych w wieku poniżej 
25 lat, zarówno kobiet jak i mężczyzn, jest prawie taka sama. Mężczyznom w 
tym wieku zaleca się szukanie pracy w małych okręgach, na terenach wiejskich 
lub w miastach z liczbą mieszkańców poniżej 20.000. Osoby ze wszystkich grup 
wiekowych mają mniej problemów ze znalezieniem pracy w małych okręgach, 
nawet rolniczych, niż w wielkich miastach. Różnica jest bardziej widoczna w 
przypadku mężczyzn; stopa bezrobocia w tej grupie wynosi 6,2% w regionach 
rolniczych i 11,4% w dużych miastach (powyżej 200.000 mieszkańców), w 
przypadku kobiet wynosi zaś ona odpowiednio: 9,6 % i 12,2%.

Reformy 
prawne

u Dodatkowe informacje dostępne są na stronie internetowej:          
http://www.cohesionsociale.gouv.fr/UserFiles/File/Depliant_ 
Cohesion.pdf  
http://www.travail.gouv.fr/dossiers/CNE

Przez ponad 30 lat kolejne rządy starały się obniżyć stopę bezrobocia i 
zainicjowały wiele programów w tym zakresie. Najnowszą inicjatywą jest 
tzw. “Plan Spójności Społecznej” (Plan de Cohesion Sociale), którego realizacja 
rozpoczęła się na początku 2005 roku (Ministerstwo Pracy, Gospodarki 
Mieszkaniowej i Integracji Społecznej). Latem 2005 roku rząd wprowadził 
umowy o pracę powiązane ze szkoleniem zawodowym, tzw. “contrat 
de professionalisation”, zawierane przeważnie na czas określony, w celu 
umożliwienia pracownikowi uzyskania kwalifikacji zawodowych.

5 - Poradnictwo zawodowe dla rynku pracy
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Aktualne informacje dostępne są na stronie internetowej ANPE: http://www.
anpe.fr/informations/sites_utiles/index.html

Budownictwo: w szczególności w zawodach kamieniarz i elektryk; Hotelarstwo i 
gastronomia: kucharze, kelnerzy; Przemysł metalurgiczny: spawacze; Transport: 
kierowcy ciężarówek; Ochrona zdrowia, sfera socjalna: pielęgniarki, pomoce 
pielęgniarskie, opiekunowie osób starszych, lekarze specjaliści oraz interniści 
i zawody paramedyczne w regionach wiejskich; Handel: przedstawiciele 
handlowi; Prace sezonowe: zbieranie winogron, owoców i warzyw. Oferty 
pracy pochodzą głównie z małych i średnich przedsiębiorstw. Informacje o 
zawodach deficytowych można znaleźć na stronie internetowej: http://
www.anpe.fr/espace_candidat/conseils/conseils_emploi/aides_
embauche/metiers_qui_recrutent_5478.html

nadwyżka 
siły roboczej

Problemy ze znalezieniem pracy występują w sektorze usług komputerowych, 
w branży elektronicznej i mikroelektronicznej, w logistyce i transporcie, w 
zawodach paramedycznych w dużych miastach, tj.: Paryż, Marsylia czy Lyon.
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wieku poniżej 
25 lat

Osoby poszukujące pracy stanowią 24% ogółu osób w wieku poniżej 25 lat (w 
Europie 55% osób z tej grupy wiekowej jest aktywnych zawodowo, we Francji tylko 
26%). Około 150.000 młodzieży opuszcza szkołę bez uzyskania potwierdzonych 
kwalifikacji. z tego powodu państwo organizuje dla nich prace subsydiowane lub 
obejmuje programami specjalnymi. Nawet wysoko wykwalifikowani absolwenci 
muszą szukać pracy przez okres co najmniej 6 miesięcy. Większość osób rozpoczyna 
swoje życie zawodowe od pracy tymczasowej lub stażu.

osoby 
w wieku 
powyżej 55 
lat

Przez wiele lat, przy okazji zwolnień grupowych, pracownikom w starszym wieku 
oferowano świadczenie przedemerytalne (w wysokości ok. 80% otrzymywanego 
wynagrodzenia, wypłacane bez konieczności świadczenia pracy do osiągnięcia 
wieku emerytalnego). Rząd popierał takie rozwiązanie. Ostatnio stwierdzono 
jednak, że jest to bardzo kosztowne i że kwalifikacje tych osób są w sposób 
definitywny tracone dla społeczeństwa. W 2003 roku wskaźnik zatrudnienia 
osób w wieku 55-64 lata wynosił 36,8%; pod tym względem Francja znajduje się 
na końcowych miejscach w UE. Ale sytuacja powoli się poprawia; niektóre firmy 
dobrowolnie zatrudniają pracowników w starszym wieku. Osobom długotrwale 
bezrobotnym oferuje się specjalne umowy w ramach nowego Programu 
Spójności Społecznej CI-RMA (Contrat d’insertion revenu minimum d’activité).

kobiety

u Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://www.femmes-
egalite.gouv.fr ; http://www.infofemmes.com

Wskaźnik bezrobocia kobiet wynosi 11,10%, w porównaniu z 9% w przypadku 
mężczyzn (INSEE 2004). Kobiety stanowią 45,9% siły roboczej, 76,4% absolwentów 
studiów humanistycznych i 27,8% absolwentów nauk ścisłych. W grupie aktywnych 
zawodowo kobiet 29,8% pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, w porównaniu 
z 5,4% mężczyzn (INSEE 2003). zaledwie jedna na dziesięć kobiet zarządza dużą 
firmą a 13,7% jest kierownikami firm. z kolei 34,4% kobiet pełni funkcje kierownicze. 
Kobiety pracują głównie jako urzędniczki i w zawodach wymagających średniego 
poziomu kwalifikacji.

osoby niepeł-
nosprawne

u Strona internetowa Ministerstwa ds. Osób Niepełnosprawnych:  
http://www.handicap.gouv.fr

u Oficjalna strona dotycząca zatrudnienia osób niepełnosprawnych:  
http://www.handipole.org

u Dodatkowe informacje na temat nowej ustawy w sprawie osób 
niepełnosprawnych, a w szczególności na temat powołania we wszystkich 
departamentach francuskich “maison du hanidicap”, swoistego rodzaju urzędu 
ds. osób niepełnosprawnych, dostępne są na stronie:   
http://anpeda.projetloi.site.voila.fr/index.jhtml

u Dodatkowe informacje można też znaleźć na stronie internetowej stowarzyszenia 
zajmującego się dostępem osób niepełnosprawnych do rynku pracy:  
http://www.agefiph.asso.fr

5 - Poradnictwo zawodowe dla rynku pracy
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finansowej

u Patrz również rozdział pt: “Aspekty prawne i inne formalności związane z 
pobytem za granicą”.

u Informacje na temat francuskiego systemu, w językach angielskim, hiszpańskim, 
niemieckim i francuskim, znaleźć można na stronach:

http://www.assedic.fr/unijuridis/travail/pdf/Ntc266.pdf
http://www.assedic.fr/unijuridis/travail/pdf/Ntc268.pdf

http://www.assedic.fr/unijuridis/travail/pdf/Ntc267.pdf
http://www.assedic.fr/unijuridis/travail/pdf/Ntc265.pdf

Istnieje system ubezpieczeń na wypadek bezrobocia, jednak obejmuje on tylko te 
osoby, które zostały zwolnione z pracy i spełniają określone wymagania, dotyczące 
stażu pracy, składek ubezpieczeniowych, itp. Więcej informacji znaleźć można na 
stronie internetowej Assedic, organizacji zajmującej się ściąganiem składek i wypłatą 
zasiłków dla bezrobotnych: http://www.assedic.fr

... sieci dla 
osób poszu-
kujących 
pracy

u Wykaz stron internetowych zawierających informacje na temat możliwości 
poszukiwania pracy można znaleźć w załącznikach do niniejszego rozdziału 
oraz do rozdziałów 2, 6 i 8.

Centra pracy ( job centres), centra pracy dla personelu kierowniczego, dla 
młodzieży w wieku 16-26 lat (missions locales lub PAlO), AFIj (stowarzyszenie 
dla absolwentów poszukujących pracy). Portal poświęcony wszystkim tym 
instytucjom: http://www.orientation-formation.fr

... wolnych 
miejsc pracy

u Wykaz stron internetowych zawierających informacje na temat możliwości 
poszukiwania pracy można znaleźć w załącznikach do niniejszego rozdziału.

Oferty pracy w internecie: http://www.anpe.fr; http://www.apec.
fr; http://www.afij.org; http://www.apecita.com (rolnictwo i 
gospodarka żywnościowa).

Katalog wszystkich stron z informacjami o wolnych miejscach pracy znajduje 
się pod adresem: http://www.crefac.com

Le Guide des Entreprises qui Recrutent

Le Guide des Opportunités de Carrières

Katalog Kompass: http://www.kompass.fr

http://www.lesannuaires.com/annuaire-entreprise.html

Sieć oferująca oferty pracy za granicą, działająca w ramach ANPE i 
Ministerstwa Spraw zagranicznych: http://www.emploi-international.org
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Informacje dla personelu kierowniczego Courrier cadres: 
http://www.apec.fr

Pisma ekonomiczne: http://www.lexpansion.com (często przedstawiają 
rankingi najbardziej dynamicznie rozwijających się firm w Europie); http://
www.lentreprise.com;

http://www.usinenouvelle.com prasa codzienna: http://www.
lemonde.fr; http://www.lesechos.fr (pismo ekonomiczne); CEREQ 
(specjalizuje się w ewolucji kwalifikacji): ht tp://www.cereq.fr/
publicpoleofexpertise.htm; sieć CARIF http://www.intercarif.org

http://www.jobnet.de, http://www.euroleaders.com

...minister-
stwa Pracy

Ministerstwo Pracy, Gospodarki Mieszkaniowej i Integracji Społecznej: 
http://www.travail.gouv.fr (zagadnienia tematyczne: praktyki zawodowe, 
młodzież, Europejski Fundusz Społeczny, kształcenie i szkolenie zawodowe 
(Vocational Education and Training – VET), spójność społeczna, potwierdzanie 
kwalifikacji).
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ze stopą bezrobocia na poziomie 8,3% Niemcy zajmują czołową pozycję w 
Unii Europejskiej. Gwałtowny wzrost bezrobocia od 2006 roku jest w dużym 
stopniu spowodowany faktem, że jako bezrobotnych zaklasyfikowano osoby, 
które kiedyś otrzymywały pomoc socjalną, a obecnie otrzymują zasiłki dla 
bezrobotnych II klasy. Oznacza to, że osoby, które kiedyś uważano za rezerwy 
siły roboczej, obecnie wykazuje się jako zarejestrowanych bezrobotnych. z tego 
powodu statystyki rynku pracy odnotowują większą liczbę bezrobotnych w 
grupach tj.: młodzież, osoby starsze i osoby z niskimi kwalifikacjami. Bezrobotni 
w Niemczech pozostają bez pracy średnio dłużej niż w innych krajach, jest to 
więc bezrobocie długotrwałe. Niemiecki rynek pracy nie jest wystarczająco 
dynamiczny. Proces pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy jest 
zbyt długi i skomplikowany. Utrzymywanie równoległych systemów zasiłków 
dla bezrobotnych i świadczeń z ubezpieczenia społecznego jest rozwiązaniem 
kosztownym.

zróżnicowa-
nie regional-
ne

u Mapę jednostek terenowych przedstawiono w załącznikach, znajduje się 
też ona na stronie internetowej: http://europa.eu.int/abc/maps/
index_en.htm

u Aktualne regionalne statystyki (w języku niemieckim i angielskim) można 
znaleźć na stronie: http://www.statistik-portal.de/Statistik-
Portal/en/en_jb02_jahrtab13.asp

Bawaria, Badenia-Wirtembergia i Hesja należą do zachodnioniemieckich landów 
(Lander), w których sytuacja na rynku pracy jest dobra. W Niemczech Wschodnich 
najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Turyngii. Trudne rynki pracy mają 
Saara i Brema. W tym drugim landzie zanotowano najwyższą stopę bezrobocia 
w Niemczech zachodnich. Meklemburgia-Pomorze zachodnie i Saksonia są 
regionami z najwyższą stopą bezrobocia w Niemczech Wschodnich.

Reformy 
prawne

W 2003 roku rząd federalny rozpoczął proces wszechstronnych reform w ramach 
Programu 2010, który ma na celu zmniejszenie pozapłacowych kosztów pracy, 
znaczne cięcia podatkowe, zachęty inwestycyjne i usunięcie niepotrzebnej 
biurokracji. W 2005 roku rząd federalny opracował szereg ustaw służących 
modernizacji rynku pracy (ustawy Hartza) oraz tworzeniu nowych możliwości 
zatrudnienia za pośrednictwem agencji zatrudnienia, centrów pracy, modelu 
mini-prac, itp. Mini-prace to zatrudnienie na niewielką skalę, z maksymalnym 
miesięcznym dochodem w wysokości 400 euro. Takie zarobki pracowników 
nie są przedmiotem opodatkowania czy potrąceń. Dla osób długotrwale 
bezrobotnych, czyli pozostających bez pracy przez okres co najmniej roku, rząd 
federalny przewidział specjalny program zatytułowany Praca dla osób długotrwale 
bezrobotnych. Ustawa o pracy w niepełnym wymiarze czasu i o umowach na 
czas określony służy zwiększeniu elastyczności pracowników i przedsiębiorstw. 
Umożliwianie pracodawcy elastycznego reagowania na nowe tendencie i popyt 
na rynku pracy, przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa pracy i wzrostu 
zatrudnienia.
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u Aktualne informacje można znaleźć na następujących stronach 
internetowych:  
http://www.destatis.de/indicators/d/lrerwueb.htm

Pracowników poszukują szpitale, pracownie architektoniczne, przemysł 
oprogramowania komputerowego oraz firmy zajmujące się badaniami i 
rozwojem. Szpitale poszukają personelu do pracy na oddziałach: chirurgicznym, 
wewnętrznym, ginekologicznym, ortopedycznym oraz anestezjologów i 
specjalistów w zakresie intensywnej opieki. Średni czas rekrutowania na wolne 
miejsce pracy jest obecnie przekraczany przy naborze informatyków, inżynierów 
lotnictwa, budownictwa i spawalnictwa oraz inżynierów mechaników. Wolne 
miejsca pracy dla konsultantów farmaceutycznych i dla lekarzy również nie są 
szybko zajmowane. Poszukiwani są inżynierowie w przemyśle, inżynierowie 
budownictwa i spawalnictwa oraz absolwenci mechaniki pojazdów, 
technologii komunikacji i inżynierowie mechanicy, inżynierowie elektrycy 
specjalizujący się w technologii medycznej, inżynierowie specjalizujący się w 
technikach cyfrowych, specjaliści fizyki stosowanej, informatycy i programiści.

nadwyżka 
siły roboczej

u Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie internetowej: 
http://www.pub.arbeitsamt.de/hst/services/statistik/detail/
a.html

Nadwyżka siły roboczej występuje w następujących zawodach: kucharze, 
sprzedawcy, pielęgniarki, pracownicy przemysłu metalowego, ogrodnicy, 
wykwalifikowani handlowcy i absolwenci zarządzania.

5 - Poradnictwo zawodowe dla rynku pracy



�0

Sy
tu

ac
ja

 n
a 

ry
nk

u 
pr

ac
y:

 p
ra

co
w

ni
cy

osoby w 
wieku poniżej 
25 lat

u Aktualne informacje znaleźć można na stronie internetowej:   
http://www.destatis.de/indicators/d/arb430ad.htm

Stopa bezrobocia wśród osób w wieku poniżej 25 lat jest bardzo wysoka 
– 18,3% (dane za lipiec 2006 roku). Program “jump plus” adresowany jest do 
osób młodych, w wieku 15-25 lat, otrzymujących zasiłki z opieki społecznej i 
zasiłki dla bezrobotnych. Program stwarza im możliwość zdobycia kwalifikacji 
i zatrudnienia. Młode osoby bezrobotne otrzymują też specialną pomoc z 
Federalnej Agencji zatrudnienia, obejmującą doskonalenie zawodowe.

osoby 
w wieku 
powyżej 55 
lat

Stopa bezrobocia wśród pracowników w starszym wieku osiągnęła swój 
najwyższy poziom w 2003 roku, lecz nawet wtedy była niższa niż średnia w UE. 
Wzrost wskaźnika zatrudnienia wśród osób w wieku 55-65 lat stanowi poważne 
wyzwanie dla całego społeczeństwa. Podstawą aktywnej polityki rynku 
pracy jest stworzenie tej kategorii pracownikom możliwości doskonalenia 
umiejętności i uzupełnienia kwalifikacji.

kobiety

Ustawa o pracy w niepełnym wymiarze czasu adresowana jest do kobiet, które 
pragną łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym. Liczba pracowników 
zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy wzrosła w 2003 roku do 
ok. 7,2 mln. Według stanu na koniec lipca 2006 stopa bezrobocia wśród kobiet 
kształtowała się na poziomie 8,5%, wykazując lekki spadek w porównaniu do 
2003 i 2004 roku. Wzrost wskaźnika zatrudnienia kobiet, obserwowany w ciągu 
ostatnich kilku lat, ma charakter stały i powoduje, że stopa bezrobocia wśród 
kobiet jest w Niemczech niższa niż wśród mężczyzn.

osoby niepeł-
nosprawne

W lokalnych agencjach zatrudnienia istnieją specjalne zespoły ds. integracji 
osób niepełnosprawnych (Reha-Teams). Oferują one informacje, usługi 
doradcze, pośrednictwo pracy, wsparcie w zakresie poradnictwa zawodowego 
i szkolenia zawodowego, oferty pracy dla osób zagrożonych bezrobociem. 
Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie internetowej: http://www.
gewinndurcheinstellung.de/webcom/show_page.php/_c-1123/_
nr-1/i.html (w języku niemieckim).

Praca bez barier (jobs ohne Barrieren) to inicjatywa Federalnego Ministerstwa 
zdrowia i zabezpieczenia Społecznego, realizowana we współpracy z 
pracodawcami, związkami zawodowymi, stowarzyszeniami i organizacjami 
osób niepełnosprawnych oraz Federalną Agencją zatrudnienia. Dodatkowe 
informacje znaleźć można na stronie internetowej: http://www.bmas.
bund.de/BMAS/Navigation/Teilhabe-behinderter-Menschen/
jobs-ohne-barrieren.html

Dodatkowe informacje na temat stowarzyszeń, instytucji i inicjatyw 
wspierających szkolenie i zatrudnienie osób niepełnosprawnych dostępne 
są na stronie internetowej: http://www.bildungsserver.de/zeigen_
e.html?seite=1008
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u Patrz również rozdział 8 i załączniki.

Wspomniane powyżej reformy wprowadziły specjalistyczną pomoc dla osób 
rozpoczynających działalność gospodarczą na własny rachunek – tzw. dotacje 
przejściowe i wsparcie dla rozpoczynających prowadzenie jednoosobowej 
działalności gospodarczej (Ich-AG lub Me plc). Program “Kapitał na rozpoczęcie 
pracy” oferuje pakiet finansowy w kwocie do 100.000 euro, którego celem jest 
ułatwianie małym i średnim przedsiębiorstwom zatrudniania na stałe osób 
poszukujących pracy. Od marca 2004 roku rozpoczęła się realizacja drugiej 
fazy programu pod nazwą “Kapitał na rozpoczęcie pracy i inwestycje”, której 
celem jest finansowanie inwestycji związanych z tworzeniem nowych miejsc 
pracy i/lub utrzymaniem tych już istniejących. W Niemczech systematycznie 
prowadzona jest polityka wspierania osób podejmujących własną działalność 
gospodarczą oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Miesięczny zasiłek z tytułu ubezpieczenia na wypadek bezrobocia przysługuje 
w wymiarze 67% ostatniego wynagrodzenia netto osoby bezrobotnej. zasiłki 
dla bezrobotnych wypłacane są przez okres od 6 do 32 miesięcy, w zależności 
od wieku beneficjenta i okresu ubezpieczenia od bezrobocia. Po zbadaniu 
wysokości dochodów i majątku bezrobotnego oraz jego współmałżonka, pr-
zyznawana jest pomoc społeczna z tytułu bezrobocia, jako kontynuacja zasiłku 
dla bezrobotnych.

... sieci dla 
osób poszu-
kujących 
pracy

u Wykaz stron internetowych zawierających informacje na temat możliwości 
poszukiwania pracy można znależć w załącznikach do niniejszego 
rozdziału oraz do rozdziałów 2, 6 i 8.

Niemiecka Federalna Agencja zatrudnienia i 178 agencji lokalnych:
http://www.arbeitsagentur.de

... wolnych 
miejsc pracy

u Wykaz stron internetowych zawierających informacje na temat możliwości 
poszukiwania pracy można znaleźć w załącznikach do niniejszego rozdziału.

Federalna Agencja zatrudnienia: http://www.arbeitsagentur.de
(g Arbeit- und Ausbildungssuchende g Stellenangebote suchen’).

Prywatne agencje pośrednictwa pracy (prowadzące działalność od 1994 roku): 
Federalne Stowarzyszenie Prywatnych Agencji Pośrednictwa Pracy
(Bundesverband Personalvermittlung e. V.):  http://www.bpv-info.de

Rynek pracy w internecie: http://www.stepstone.de
http://www.jobpilot.de
http://www.stellenboersen.de/stellenboersen/bundesweit
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Instytut Badań w zakresie Rynku Pracy i zawodów (Institut für Arbeitsmarkt- und 
Berufsforschung, IAB): http://www.iab.de

Federalny Urząd Statystyczny (informacje i dane statystyczne w języku 
angielskim): http://www.destatis.de/themen/e/thm_erwerbs.htm

Inne instytuty badawcze: Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (http://
www.diw-berlin.de); Finanzwissenschaftliches Forschungsinstitut an der 
Universität zu Köln (http://www.wiso.uni-koeln.de/finanzfors); Ifo Institut 
für Wirtschaftsforschung (http://www.ifo.de); Institut der deutschen Wirtschaft 
Köln (http://www.iwkoeln.de).

Pełny wykaz instytutów badawczych w Niemczech można znaleźć na stronie 
internetowej: http://www.deutschland.de/rubrik.php?lang=1&cate
gory1=20&category2=58&modus=versenden&aktion

Czasopisma: Das Handelsblatt (http://www.handelsblatt.com); Die 
Wirtschaftswoche (http://www.wirtschaftswoche.de); Frankfurter 
Allgemeine Zeitung (http://www.faz.net).

...minister-
stwa Pracy http://www.bmwa.bund.de/Navigation/ministerium.html 
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u Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie internetowej: 
http://www.welfare.gov.it (g lavoro  g statistiche e studi g indicatori 
chiave). 

Ogólną sytuację we Włoszech można opisać jako pozytywną. W pierwszym 
kwartale 2005 roku wskaźnik zatrudnienia wynosił 57,1% a stopa bezrobocia 
8,2% (średnia stopa bezrobocia w 2004 roku kształtowała się na poziomie 
8%). zatrudnienie ogółem wynosi 22.373.000 osób, z rocznym wzrostem 
w wysokości 1,4%. Stopa bezrobocia wykazuje zróżnicowanie terytorialne 
(patrz poniżej), wiekowe (stopa bezrobocia wśród osób w wieku poniżej 25 
lat wynosi 24%) i ze względu na płeć (w regionach południowych wysoki jest 
procent kobiet, które zrezygnowały z poszukiwania pracy).

zróżnicowa-
nie regional-
ne

u Mapę jednostek terenowych przedstawiono w załącznikach, znajduje się 
też ona na stronie internetowej: 
http://europa.eu.int/abc/maps/index_en.htm

zróżnicowanie terytorialne jest jedną z głównych cech włoskiego rynku pracy. 
Północne regiony kraju (północno-zachodni i północno-wschodni) należą do 
wiodących pod względem sytuacji na rynku pracy, podczas gdy w regionach 
południowych średnia stopa bezrobocia kształtuje się na poziomie 15%, a 
jeszcze wyższa jest w grupie młodych osób, w wieku od 15 do 24 lat. Regiony 
północne charakteryzuje niska stopa bezrobocia (średnio 4,5%), a w regionach 
centralnych bezrobocie pozostaje na poziomie 6,5%.

Reformy 
prawne

u Dodatkowe informacje znaleźć można w bazie aktów prawnych na stronie 
internetowej: http://www.welfare.gov.it (g norme).

Reforma Biagi została uchwalona i wdrożona w 2003 roku, ustawą Nr 30 (DLGS 
nr 276). Stworzyła ona dla rynku pracy we Włoszech nowe ramy prawne, 
zmieniając organizację publicznych służb zatrudnienia, rodzaje zawieranych 
umów o pracę i przepisy w zakresie ochrony pracy.
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Sektor paramedyczny: wykwalifikowane pielęgniarki i fizjoterapeuci; 
Informatyka: inżynierowie elektronicy; Robotnicy: wykwalifikowani spawacze, 
stolarze, kowale, elektrycy, robotnicy odlewni; Usługi: kucharze, sprzedawcy i 
kelnerzy.

nadwyżka 
siły roboczej

Problemy z reintegracją zawodową mają pracownicy w wielu powyżej 50 
lat, robotnicy niewykwalifikowani, kobiety pozostające przez dłuższy czas 
bierne zawodowo, głównie nieposiadające konkretnego wykształcenia lub 
wystarczających kompetencji zawodowych.
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u Dodatowe informacje znaleźć można na stronie internetowej: http://
www.welfare.gov.it/statistiche/mercatolavoro/default.htm

Osoby w wieku poniżej 25 lat przeciętnie poszukują pracy przez okres 19 
miesięcy. Średnia stopa bezrobocia w tej grupie wiekowej kształtuje się na 
poziomie 24%, jednak widoczne jest zróżnicowanie regionalne: 10-15% na 
północy i 39,2% na południu kraju. Rynek pracy osób młodych charakteryzuje 
wysoki procent “nietypowych umów o pracę” i zatrudnienia tymczasowego. 
Reforma Biagi stworzyła ułatwienia dla firm, które zatrudniają osoby w wieku 
poniżej 25 lat.

osoby 
w wieku 
powyżej 55 
lat

We Włoszech tylko 31% osób w wieku powyżej 55 lat pozostaje aktywnych 
zawodowo, głównie w administracji publicznej, rolnictwie i handlu. Do 
najpoważniejszych problemów należy wykluczanie z rynku pracy osób w wieku 
powyżej 45 lat, które są zbyt młode aby przejść na emeryturę, ale jednocześnie 
zbyt wiekowe aby ponownie znaleźć zatrudnienie. Reforma Biagi wprowadziła 
specjalne programy działań dla tej kategorii pracowników, mające na celu 
wspieranie ich reintegracji zawodowej na rynku pracy.

kobiety

Stopa bezrobocia wśród kobiet wynosi 10,3%, a wskażnik zatrudnienia 41,9%, 
co oznacza ok. 30-punktową różnicę pomiędzy mężczyznami a kobietami. 
Wskaźnik zatrudnienia kobiet w wieku powyżej 50 lat wynosi zaledwie 16,9%. 
Obowiązki rodzinne obciążają głównie kobiety, tylko 50 na 100 kobiet mających 
dzieci pracuje zawodowo. Segregacja płci w zawodach i sektorach gospodarki 
przekłada się na zróżnicowanie poziomu wynagrodzeń.

osoby niepeł-
nosprawne

W lokalnych agencjach zatrudnienia istnieją specjalne zespoły ds. integracji 
osób niepełnosprawnych. Oferują one informacje, usługi doradcze, 
pośrednictwo pracy, wsparcie w zakresie poradnictwa zawodowego i szkolenia 
zawodowego, oferty pracy dla osób zagrożonych bezrobociem. Dodatkowe 
informacje znależć można na stronie internetowej: http://www.provincia.
bologna.it/handicap/normativa/lavoro.html

Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych: http://www.
accaparlante.it/cdh-bo/index.htm

Inne strony internetowe: http://www.handimpresa.it/handimpresa/
home.do - http://www.handylex.org/index.shtml
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u Patrz również załączniki i rozdział 8.

W systemie zabezpieczenia społecznego przewidziano pomoc materialną 
dla bezrobotnych, jednak jest to wsparcie wyłącznie dla osób, które zostały 
zwolnione z pracy i spełniają określone wymagania dotyczące stażu pracy, 
składek ubezpieczeniowych, itp. Dla pracowników przedsiębiorstw mających 
przejściowe trudności przewidziano tzw. substytut wynagrodzenia zwany 
cassa integrazione guadagni.

... sieci dla 
osób poszu-
kujących 
pracy

u Wykaz stron internetowych zawierających informacje na temat możliwości 
poszukiwania pracy można znależć w załącznikach do niniejszego 
rozdziału oraz do rozdziału 2.

Publiczne centra zatrudnienia, centra szkolenia zawodowego, służby 
społeczne.

... wolnych 
miejsc pracy

u Wykaz stron internetowych zawierających informacje na temat możliwości 
poszukiwania pracy można znaleźć w załącznikach do niniejszego 
rozdziału oraz do rozdziałów 2, 6 i 8.

Publiczne centra zatrudnienia: Centri per l’Impiego

Służby zatrudnienia zorganizowane są w oparciu o zasady funkcjonujące 
na poziomie regionalnym i lokalnym. Adres najbliższego Centro per I’Impiego 
można znaleźć w książce telefonicznej (yellow Pages): (http://www.
paginegialle.it) lub na stronie: http://www.welfare.gov.it

Agencje pracy tymczasowej.

Oferty pracy w gazetach: http://www.bollettinodellalvoro.it; http://
www.corriere.it/lavoro; http://www.jobtel.it , http://www.
cliccalavoro.it

Wolne miejsca pracy w Europie: http://www.centrorisorse.org; http://
www.welfare.gov.it/europalavoro

... informacji 
ekonomicz-
nych

http://www.ilsole24ore.com

http://www.italiaoggi.it

http://www.milanofinanza.it

http://www.italialavoro.it

...minister-
stwa Pracy

http://www.welfare.gov.it
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u Aktualne informacje statystyczne na temat rynku pracy można znaleźć 
na stronach internetowych: http://www.psz.praca.gov.pl ; http://
www.stat.gov.pl

Sytuacja na rynku pracy w Polsce jest dość trudna z powodu utrzymującej 
się wysokiej stopy bezrobocia. Główna przyczyna takiego stanu rzeczy to 
restrukturyzacja polskiej gospodarki prowadzona na szeroką skalę w ciągu 
ostatnich 15 lat. W listopadzie 2005 roku stopa bezrobocia osiągnęła poziom 
17,3% (2,723 mln zarejestrowanych bezrobotnych). Wśród osób bezrobotnych 
osoby w młodym wieku (do 25 lat) stanowią 22,7%; 16% bezrobotnych to osoby 
w wieku powyżej 50 lat; 66,6% osób bezrobotnych pozostawało bez pracy 
dłużej niż przez 12 miesięcy, a 87% pozbawionych było prawa do otrzymywania 
świadczenia z tytułu bezrobocia. Stopa bezrobocia wśród kobiet kształtowała 
się na poziomie 54%. Wskaźnik aktywności zawodowej w drugim kwartale 
2005 roku wynosił jedynie 54%. Aktualnie główne problemy polskiego rynku 
pracy to: wysokie pozapłacowe koszty pracy, niski poziom kwalifikacji osób 
bezrobotnych oraz niedostateczna liczba pracowników publicznych służb 
zatrudnienia. Obecnie obserwujemy coraz bardziej pozytywne tendencje 
wynikające z powstawania nowych firm i rozwoju firm już istniejących, głownie 
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

zróżnicowa-
nie regional-
ne

u Mapę jednostek terenowych przedstawiono w załącznikach, znajduje się też 
ona na stronie internetowej: 
http://europa.eu.int/abc/maps/index_en.htm

W listopadzie 2005 roku najwyższa stopa bezrobocia występowała w woje-
wództwach Polski północnej: warmińsko-mazurskim (27%), zachodniopomor-
skim (25%), kujawsko-pomorskim (22%) i lubuskim (23%). Są to regiony głównie 
rolnicze, na których działały duże państwowe gospodarstwa rolne. W wyniku 
procesów transformacyjnych większość pracowników tych gospodarstw straciła 
pracę. Wyżej wymienione regiony otrzymują pomoc finansową na realizację in-
westycji. Trudna sytuacja występuje także w innych województwach, w których 
gospodarka lokalna oparta była głównie na jednym, dużym zakładzie produk-
cyjnym lub jednej branży, a procesy transformacyjne spowodowały konieczność 
zwolnień grupowych. Najniższa stopa bezrobocia występuje w następujących 
województwach: małopolskie (13,5%), mazowieckie (13,7%), podlaskie i wielko-
polskie (poniżej 15%). Najlepsza sytuacja panuje w dużych miastach, takich jak 
Poznań (6,6%), Kraków (7,1%) Katowice (7,2%) i Warszawa.

Reformy 
prawne

u Dodatkowe informacje na temat regulacji rynku pracy można znaleźć na 
stronie internetowej: http://www.mpips.gov.pl (g prawo pracy g 
zatrudnienie i prawo pracy).

Rynek pracy reguluje ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia 
i instytucjach rynku pracy. Do ustawy wydano szereg szczegółowych 
rozporządzeń wykonawczych. Treść ustawy i innych przepisów prawnych 
dotyczących rynku pracy dostępna jest na stronie internetowej: http://www.
mpips.gov.pl („prawo”® przepisy dotyczące zatrudnienia i rynku pracy).
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Menedżerowie, handlowcy, inżynierowie, robotnicy budowlani, pracownicy 
działów finansowych, sekretarki, specjaliści w dziedzinie nauk społecznych, 
nauczyciele szkół ponadpodstawowych, pracownicy gastronomii i osoby 
świadczące usługi prywatne (opieka nad osobami w starszym wieku), specjaliści 
w dziedzinie technologii informatycznych.

nadwyżka 
siły roboczej

W Polsce jest ponad 200 zawodów, na które nie ma zapotrzebowania na rynku. 
Są to głównie zawody oparte na niskim lub średnim poziomie kwalifikacji. W 
grupie tej znajdują się także specjalności artystyczne oraz nauczyciele szkół 
podstawowych.
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u Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach internetowych: 
http://www.mpips.gov.pl; http://www.psz.praca.gov.pl; http://
www.ohp.pl

Stopa bezrobocia wśród młodzieży jest wysoka, wyższa niż dla ogółu 
społeczeństwa. zgodnie z polskim prawem, powiatowe urzędy pracy 
zobowiązane są do przedstawienia osobom bezrobotnym, w wieku do 25 
lat, propozycji zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, praktyki zawodowej lub 
zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych lub robót publicznych przez okres 
6 miesięcy od dnia rejestracji. Skuteczność tych działań jest jednak ograniczona 
z uwagi na niewielką liczbę ofert pracy. Istnieje kilka programów rządowych 
ukierunkowanych na młodzież m.in. „Pierwszy Biznes”, który obejmuje 
trzy części: szkolenie, doradztwo oraz pożyczki na założenie własnej firmy. 
Ogólnokrajowa sieć Ochotniczych Hufców Pracy, finansowana ze środków 
publicznych, oferuje pomoc młodym osobom zagrożonym wykluczeniem 
społecznym. Akademickie Biura Karier, Szkolne Ośrodki Kariery i organizacje 
pozarządowe wspierają rozpoczęcie kariery zawodowej przez młodzież.

osoby 
w wieku 
powyżej 55 
lat

u Dodatkowe informacje można znaleźć na stronach internetowych: 
http://www.psz.praca.gov.pl; http://www.undp.org.pl/
nhdr2004

Ustawa z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku 
pracy przewiduje określone działania publicznych służb zatrudnienia, mające 
na celu wsparcie dla osób w starszym wieku (powyżej 50 lat) na rynku pracy. 
Osoby w wieku przedemerytalnym powinny podnosić swoje kwalifikacje, 
przekwalifikowywać się lub uczestniczyć w programach aktywizacji 
zawodowej.
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u Ogólne informacje na temat sytuacji kobiet w Polsce można znaleźć 
na stronach internetowych: http://www.undp.org.pl/nhdr2004; 
http://www.temida.free.ngo.pl; dane statystyczne: http://www.
psz.praca.gov.pl; http://www.stat.gov.pl

Kobiety w Polsce, w porównaniu z mężczyznami, mają wyższe kwalifikacje i są 
bardziej zainteresowane ich podnoszeniem. Mimo to, kobiety są mniej aktywne 
na rynku pracy, a stopa zatrudnienia wśród kobiet jest niższa (47,2%) niż wśród 
mężczyzn (62,4%). Kobiety znacznie częściej niż mężczyźni pracują w sektorze 
publicznym; udział kobiet w wyższej kadrze kierowniczej przedsiębiorstw jest 
dość niski. zarobki kobiet są niższe niż zarobki mężczyzn. Najbardziej znaczące 
przyczyny nierównego statusu kobiet na rynku pracy wynikają z uwarunkowań 
instytucjonalnych, tradycji kulturowej oraz tradycyjnego postrzegania roli 
kobiety. Rola kobiety jako osoby wykonującej obowiązki rodzinne dominuje 
nad innymi rolami kobiety w społeczeństwie. Bezrobotnym kobietom, 
zwłaszcza tym posiadającym niskie kwalifikacje i powracającym na rynek pracy 
po zakończeniu urlopu macierzyńskiego, oferuje się szkolenie zawodowe i 
językowe, pomoc finansową na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej 
oraz wsparcie psychologiczne. zadania te realizują powiatowe urzędy pracy, 
szkoły wyższe, instytucje edukacyjne oraz organizacje pozarządowe, przy 
wykorzystaniu środków z Europejskiego Funduszu Społecznego.

osoby niepeł-
nosprawne

Pomocą dla osób niepełnosprawnych zajmuje się rząd i samorządy lokalne. 
Niektóre zadania w tym zakresie realizują również stowarzyszenia osób 
niepełnosprawnych i organizacje pozarządowe działające na ich rzecz. 
Nadzór merytoryczny nad realizacją zadań określonych w ustawie sprawuje 
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych – Sekretarz Stanu w 
Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Organem doradczym Pełnomocnika 
Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych jest Krajowa Rada Konsultacyjna do spraw 
Osób Niepełnosprawnych.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to 
państwowy fundusz celowy, mający osobowość prawną. został utworzony 1 
lipca 1991 roku. Środki Funduszu służą do tworzenia nowych i utrzymywania 
istniejących miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych, finansowania 
rehabilitacji społecznej tych osób i współfinansowania zadań w ramach 
programów rządowych

http://www.mpips.gov.pl
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u Patrz również rozdział 8 i załączniki.

Pomoc finansowa dla bezrobotnych realizowana jest przez powiatowe urzędy 
pracy: świadczenia dla bezrobotnych; pożyczki na szkolenia; świadczenia 
przedemerytalne; fundusze dla pracodawców (na przygotowanie miejsc pracy 
dla osób bezrobotnych).

Pomoc finansowa dla przedsiębiorców: pożyczki, refundacje, kredyty, ulgi 
podatkowe: http://www.psz.praca.gov.pl

Fundusz Mikro: http://www.funduszmikro.com.pl); Polska Agencja 
Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl); Inicjatywa Mikro: 
http://www.inicjatywamikro.pl); Fundacja Wspomagania Wsi: http://
www.fww.org.pl); Fundacja Rozwoju Wsi Polskiej: http://www.fdpa.org.
pl); Akcja „Postaw na swoim”: http://www.postawnaswoim.pl).

... sieci dla 
osób poszu-
kujących 
pracy

u Wykaz stron internetowych zawierających informacje na temat możliwości 
poszukiwania pracy można znaleźć w załącznikach do niniejszego 
rozdziału oraz do rozdziałów 2 i 8.

Publiczne służby zatrudnienia: powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy: http://
www.psz.praca.gov.pl

Agencje zatrudnienia: http://www.kraz.praca.gov.pl; Akademickie Biura 
Karier: http://www.biura-karier.net; Ochotnicze Hufce Pracy: http://
www.ohp.pl

... wolnych 
miejsc pracy

u Wykaz stron internetowych zawierających informacje na temat możliwości 
poszukiwania pracy można znaleźć w załącznikach do niniejszego 
rozdziału oraz do rozdziałów 2, 6 i 8.

Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, Ochotnicze Hufce Pracy, prywatne 
agencje pośrednictwa pracy i agencje poradnictwa zawodowego.

Strony internetowe: http://www.pracuj.pl; http://www.gratka.pl; 
http://www.praca.wp.pl; http://www.pracadlaciebie.pl; http://
www.bestoferta.pl; http://www.pracaonline.pl; http://www.
topjobs.pl; http://www.webjobs.pl; http://www.jobs.pl; http://
www.jobpilot.pl; http://www.kariera.wprost.pl

... informacji 
ekonomicz-
nych

Czasopisma: Rzeczpospolita: http://www.rzeczpospolita.pl; Służba 
Pracownicza: http://www.sluzbapracownicza.gov.pl; Puls Biznesu: http://
www.pb.pl; Wortal Przedsiębiorczych: http://www.ipis.pl

Ministerstwo Gospodarki: http://www.mg.gov.pl; Główny Urząd Statystyczny 
(GUS): http://www.stat.gov.pl; serwis Publicznych Służb zatrudnienia: 
http://www.psz.praca.gov.pl

...minister-
stwa Pracy

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej: http://www.mpips.gov.pl
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Stopa bezrobocia w Wielkiej Brytanii należy do najniższych w OECD. Wskaźnik 
zatrudnienia ogółem w 2003 roku wynosił 74,7% (79,2% w przypadku 
mężczyzn i 69,8% w przypadku kobiet), a stopa bezrobocia ogółem wynosiła 
5% (5,6% w przypadku mężczyzn i 4,4% w przypadku kobiet). jesienią 2004 
roku zatrudnienie ogółem w Wielkiej Brytanii wynosiło 27,9 mln osób. Do 
sektorów z najwyższym poziomem zatrudnienia należą: handel hurtowy i 
detaliczny, przetwórstwo przemysłowe, ochrona zdrowia i opieka społeczna, a 
także obsługa nieruchomości i firm (w tym usługi informatyczne), które łącznie 
zatrudniają ponad połowę brytyjskiej siły roboczej.

zróżnicowa-
nie regional-
ne

u Mapę jednostek terenowych przedstawiono w załącznikach, znajduje się 
też ona na stronie internetowej:  
http://europa.eu.int/abc/maps/index_en.htm

Wielka Brytania ma prawie 60 mln mieszkańców. Podział administracyjny kraju 
to 9 regionów angielskich, Irlandia Północna, Szkocja i Walia. We wszystkich 
regionach angielskich i w regionach administracji zdecentralizowanej występują 
obszary o wysokim i niskim poziomie zatrudnienia, często sąsiadujące ze sobą. 
Najwyższą stopę bezrobocia odnotowuje się na stosunkowo małych obszarach, 
przeważnie wielkości okręgu administracyjnego. Chodzi tu zarówno o tereny 
wiejskie, jak i o większe miasta. jednak istnieją w tym zakresie różnice pomiędzy 
regionami angielskimi, Szkocją i Walią. Stopa bezrobocia w Szkocji (5,4%), w 
regionie północno-wschodnim (6,5%) i – w szczególności – w Londynie (7,1 
%) jest znacznie wyższa od średniej krajowej. Najniższy wskaźnik zatrudnienia 
(68,5% w regionie północno-wschodnim) jest o 10 punktów procentowych 
niższy od najwyższego (78,9% w regionie południowo-wschodnim).
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u Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie intemetowej: http://
www.dwp.gov.uk (g Advisers and professionals g The Law Volumes).

Podjęto szereg inicjatyw dla poprawy sytuacji w dziedzinie zatrudnienia. 
Działania aktywne i prewencyjne na rzecz osób bezrobotnych i biernych 
zawodowo obejmują modernizację programów “New Deals”, które są 
głównym składnikiem strategii rządowej na rzecz ułatwiania reintegracji osób 
bezrobotnych na rynku pracy. Obecnie podejmowane są działania na rzecz 
samotnych rodziców i rodzin wielodzietnych. Dokonano też modernizacji 
Publicznych Służb zatrudnienia z wykorzystaniem środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego. Więcej funduszy przyznaje się na tworzenie nowych 
miejsc pracy, wspieranie przedsiębiorczości, działalność małych przedsiębiorstw 
i kobiet przedsiębiorców. Wspiera się rozwój zasobów ludzkich i uczenia się 
przez całe życie oraz aktywne starzenie się. Podejmowane są również działania 
na rzecz likwidacji nierówności płci i pomocy dla dzieci. Podniesiono krajową 
płacę minimalną i wprowadzono ulgi podatkowe z tytułu wychowywania 
dziecka oraz dla osób o niskich dochodach. W celu likwidacji regionalnego 
zróżnicowania w sferze zatrudnienia wykorzystuje się europejskie fundusze 
strukturalne.

Prowadzone są reformy służące doskonaleniu i przekwalifikowaniu 
zawodowemu pracowników. Pracodawcy zachęcani są do systematycznego 
szkolenia swoich pracowników. Learndirect – to usługa internetowa dostępna 
dla wszystkich zainteresowanych informacjami na temat doskonalenia i 
przekwalifikowania zawodowego. Podejmowane są także działania na rzecz 
likwidacji źródeł bierności zawodowej, polegające m.in. na zachęcaniu 
młodzieży do kontynuowania nauki lub uczestniczenia w szkoleniach po 
ukończeniu 16 lat.

Sy
tu

ac
ja

 n
a 

ry
nk

u 
pr

ac
y:

 s
ek

to
ry

deficyt siły 
roboczej

zawody medyczne, pracownicy ochrony, operatorzy maszyn, kierowcy, 
sprzątaczki, kucharze, pracownicy opieki osobistej, sprzedawcy i prezenterzy, 
pracownicy opieki społecznej, recepcjoniści i pracownicy punktów informacji, 
nauczyciele szkół podstawowych i pracownicy fizyczni.

nadwyżka 
siły roboczej

Spadło zapotrzebowanie na pracowników w przetwórstwie przemysłowym, 
rolnictwie i energetyce. W mniejszym stopniu nadwyżka siły roboczej 
występuje również w budownictwie, transporcie i komunikacji, bankowości 
i zawodach handlowych wymagających wysokich kwalifikacji. Na sytuację 
w tych sektorach wpływ wywiera spadek tempa rozwoju gospodarczego, 
obserwuje się zwolnienia i zwolnienia grupowe.
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zmiany w poziomie zatrudnienia młodych mężczyzn i kobiet znacząco różnią 
się od siebie. zatrudnienie mężczyzn w wieku powyżej 16 lat nie uległo zmianie 
(wzrost o 9.000 w ciągu roku), podczas gdy zatrudnienie kobiet wzrosło o 142.000. 
W przedziałach wiekowych 16-17 i 18-24 lata, a także 25-34 lata, widoczny był 
spadek wskaźnika zatrudnienia.

Kształcenie w oparciu o pracę, na które przeznacza się znaczne środki finansowe 
obejmuje staże (Apprenticeships) i tzw. Wejście na Rynek Pracy (Entry to Employment-
E2E).

osoby 
w wieku 
powyżej 55 
lat

W grupie wiekowej 55-64 lata wskaźnik zatrudnienia wynosi 56,2% (65,4% dla 
mężczyzn i 47,3% dla kobiet). Osoby w wieku powyżej 50 lat napotykają na 
problemy związane z pozostawaniem na rynku pracy lub powrotem na rynek 
pracy. Realizowany_jest program rządowy mający na celu osiągnięcie wskaźnika 
zatrudnienia ogółem na poziomie 80%, wzrost zatrudnienia pracowników 
w starszym wieku o 1 mln i równość płci w przepisach o zatrudnieniu do 
2006 roku. Planowana jest kampania “Age Positive” (Pozytywny stosunek do 
wieku) na rzecz zmiany stosunku pracodawców do pracowników w starszym 
wieku. Wprowadzone też zostaną nowe zasady emerytalne, zachęcające do 
pozostawania w zatrudnieniu. Informacja i poradnictwo zawodowe sprzyjać 
będą zmianie kwalifikacji pracowników i planowaniu dłuższej kariery zawodowej, 
a co za tym idzie, późniejszego przechodzenia na emeryturę. Nowe uprawnienia 
dla osób opiekujących się członkami rodziny i reforma świadczeń inwalidzkich 
pomocne będą w powrocie do zatrudnienia.

kobiety
Wskaźnik zatrudnienia kobiet ogółem od wielu lat wykazywał tendencję wzrostową 
i pod koniec 2003 roku należał do najwyższych w Europie (68,8%). Polityka zgodna 
z Wytycznymi i zaleceniami w sprawie równości płci koncentruje się na likwidacji 
różnic płacowych i segregacji zawodowej.

osoby niepeł-
nosprawne

Wiosną 2003 roku ok. 7 mln osób w wieku produkcyjnym zaliczanych było 
do grupy osób z długotrwałą niepełnosprawnością. Mniej niż połowa z 
nich była zatrudniona. “New Deal for Disabled People” [Nowy Ład dla Osób 
Niepełnosprawnych] to oparty na zasadzie dobrowolności program, 
realizowany przez sieć instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy, 
które zostały wytypowane przez centra pracy (jobcentre Plus) ze względu 
na doświadczenie w pracy z osobami mającymi problemy zdrowotne lub z 
osobami niepełnosprawnymi.

Informacje na temat zatrudnienia osób niepełnosprawnych: http://
www.support4learning.org.uk/jobsearch/disabled_people_s_
employment_resources.cfm

Źródło: strony internetowe National Statistics, Jobcentre Plus i Support 4 
Learning.
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... pomocy 
finansowej

u Patrz również załączniki i rozdział 8.

Największe środki przeznaczane są na pomoc materialną i na szkolenie pracow-
ników zajmujących się osobami bezrobotnymi lub osobami zatrudnionymi, które 
potrzebują informacji lub porad na temat dalszego planowania kariery zawodowej. 
Informacje można uzyskać w Publicznych Służbach zatrudnienia Jobcentre Plus lub 
Jobcentre oraz Ministerstwie Pracy i Emerytur (Department for Work and Pensions): 
http://www.dwp.gov.uk

... sieci dla 
osób poszu-
kujących 
pracy

u Wykaz stron internetowych zawierających informacje na temat możliwości 
poszukiwania pracy można znaleźć w załącznikach do niniejszego 
rozdziału oraz do rozdziału 2 i 8.

jobcentres Plus lub jobcentres, których placówki działają na terenie całej 
Wielkiej Brytanii, mogą pomóc w znalezieniu pracy w danym regionie, w 
innych regionach kraju lub za granicą. Informacje można uzyskać dzwoniąc na 
numer jobseeker Direct: +44.845.6060234.

Agencje pośrednictwa pracy: http://www.monster.com

W Anglii poradnictwem zawodowym dla młodzieży zajmują się służby 
Connexions, a dla dorosłych służby informacji i poradnictwa lAG (Information, 
Advice and Guidance). W Szkocji i Walii istnieją służby poradnictwa zawodowego 
dla osób w każdym wieku, a w Irlandii Północnej służby poradnictwa 
edukacyjnego dla dorosłych EGSA (Educational Guidance Service for Adults).

... wolnych 
miejsc pracy

u Wykaz stron internetowych zawierających informacje na temat możliwości 
poszukiwania pracy można znaleźć w załącznikach do niniejszego 
rozdziału oraz do rozdziałów 2, 6 i 8.

Urzędy pracy, agencje pośrednictwa pracy, czasopisma.

... spraw eko-
nomicznych

http://www.nomisweb.co.uk (oficjalne statystyki rynku pracy na szczeblu 
lokalnym i krajowym).
http://www.statistics.gov.uk (oficjalna statystyka brytyjska).
http://www.dwp.gov.uk (Department for Work and Pensions – Ministerstwo 
Pracy i Emerytur).
http://www.dti.gov.uk (Department for Trade and Industry – Ministerstwo 
Handlu i Przemysłu).
http://www.cesi.org.uk (Centre for Economic and Social Inclusion – Centrum 
Integracji Ekonomicznej i Społecznej).
http://www.ssda.org.uk (Skills Sector Development Agency – Sektorowa 
Agencja Doskonalenia Kadr).
http://www.lsc.gov.uk (Learning Skills Council – Rada Nauki Umiejętności).
http://www.dfes.gov.uk/trends (Department for Education and Skills 
– Ministerstwo Edukacji i Umiejętności).
http://www.jobcentreplus.gov.uk (Labour offices – urzędy pracy).
Czasopisma: Economist i Financial Times. 

... minister-
stwa Pracy

Ministerstwo Pracy i Emerytur: http://www.dwp.gov.uk
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kilka raD Dla Osób POszUkUjąCyCh PraCy 
W Ue/eOG

Obywatele UE/EOG mają prawo mieszkać i pracować 
w państwach UE bez zezwolenia na pracę. Mają takie 
same prawa, jak obywatele kraju zatrudnienia w za-
kresie: wynagrodzenia, warunków pracy, dostępu do 
mieszkania, szkolenia zawodowego, zabezpieczenia 
społecznego i przynależności związkowej. Ich rodziny 
i bezpośredni zstępni również mają takie prawa.

Wyjątki – Wyspa Man, Wyspy Normandzkie (patrz: 
część dotycząca Wielkiej Brytanii).

Patrz również rozdział 8.

 
zagadnienia prawne i umowy o pracę  

Ochrona zatrudnienia w ustawodawstwie danego 
kraju nie przewiduje ochrony pracy wykonywanej 
poza jego terytorium. Szczegółowe warunki zatrud-
nienia i pracy uzgadniane są pomiędzy pracodawcą 
i pracownikiem. O ile to możliwe należy dążyć do 
uzgodnienia warunków zatrudnienia i pracy jeszcze 
przed wyjazdem ze swojego kraju.

jeśli otrzyma się propozycję umowy o pracę, należy 
uważnie sprawdzić warunki zatrudnienia i pracy (w 
tym postępowanie dyscyplinarne i warunki, na jakich 
praca ma być wykonywana). Należy upewnić się, że 
dobrze rozumiemy treść umowy, zanim ją podpisze-
my. Być może pracodawca przedstawi kopię umowy 
w naszym języku; w przeciwnym wypadku będziemy 
musieli szukać pomocy w przetłumaczeniu umowy. 
Sprawdźmy zasady wynagradzania czyli metodę i 
częstotliwość wypłat pensji. zapytajmy również o 
możliwość pokrycia wydatków związanych z prze-
prowadzką i dowiedzmy się, czy otrzymamy pomoc 
w zakwaterowaniu i na jakich warunkach. Najpraw-
dopodobniej wynagrodzenie przekazywane będzie 
na nasz rachunek w banku, należy więc dowiedzieć 
się, jakie dokumenty są potrzebne aby otworzyć ra-
chunek bankowy.

Patrz również załączniki i rozdział 8.

Samozatrudnienie/rozpoczęcie własnej działal-
ności gospodarczej

Warunki: obywatele EOG mogą rozpocząć własną 

działalność gospodarczą w dowolnym kraju UE. jed-
nak niektóre kraje wymagają dodatkowego zezwole-
nia, zarejestrowania się w Izbie Handlowej lub udoku-
mentowania odpowiedniego doświadczenia zawo-
dowego i/lub kwalifikacji. Szczegółowe informacje 
przedstawione są w częściach dotyczących danego 
kraju np.: Włoch, Niemiec.

Zabezpieczenie społeczne: osoba prowadząca działal-
ność gospodarczą może być zwolniona z płacenia 
składek ubezpieczeniowych, przez okres do 12 mie-
sięcy, pod warunkiem opłacania w tym okresie skła-
dek we własnym kraju i posiadania certyfikatu E101.

Może się zdarzyć, że praca w innym kraju nieoczeki-
wanie przedłuży się poza okres 12 miesięcy. Podlega 
się wtedy systemowi ubezpieczeń społecznych we 
własnym kraju przez okres kolejnych 12 miesięcy. 
Przed upływem pierwszego okresu 12 miesięcy na-
leży pobrać formularz E102 w zakładzie ubezpieczeń 
społecznych, w kraju, w którym opłacane są składki 
ubezpieczeniowe. Należy skorzystać z formularza 
E102 aby dowiedzieć się, czy można być dalej ubez-
pieczonym w innym kraju EOG (patrz załączniki i roz-
dział 8).

Podatki: patrz rozdział 8.

 
Aplikowanie o pracę   

Wysyłanie podań o pracę czy oferowanie pracodaw-
cy swojej kandydatury jest praktyką powszechną w 
większości państw UE i warto jej spróbować. Przed 
wysłaniem oferty najlepiej zadzwonić do kierownika 
działu zasobów ludzkich lub członka kadry zarzą-
dzającej w celu przedstawienia się, zaprezentowania 
swojej oferty i uzyskania informacji o tym, jakiego 
typu pracownikiem dana firma byłaby zainteresowa-
na. Podczas rozmowy telefonicznej należy pamiętać 
o poruszeniu istotnych kwestii i zadaniu pytań. Do 
podania należy załączyć życiorys (CV), o ile możliwe 
w języku danego kraju. List motywacyjny może być 
napisany odręczne lub wydrukowany, w zależności 
od zwyczajów przyjętych w danym kraju.

 
Pracodawcy

Adresy europejskich pracodawców można odnaleźć 
w branżowych książkach telefonicznych, tj. : 
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“Kompass”, w księgozbiorach podręcznych lub w 
książkach adresowych yahoo/Google. Absolwenci 
studiów wyższych poszukujący zatrudnienia w 
międzynarodowych firmach mogą sprawdzić 
bazę danych pod adresem: ht tp://www.
eurograduate.com

Patrz również załączniki.

 
Agencje pośrednictwa pracy

W wielu krajach są one ważnym źródłem informacji o 
wolnych miejscach pracy. jednak w niektórych przy-
padkach ich działalność może być ograniczona przez 
przepisy prawne odnoszące się do rodzajów pracy, 
jakie agencje mogą oferować, np.: w niektórych kra-
jach agencje mogą pośredniczyć tylko przy pracach 
sezonowych. jednak zawsze warto jest skontaktować 
się z takimi agencjami, ponieważ można dowiedzieć 
się, jakiego rodzaju oferty pracy są dostępne. Adre-
sów agencji należy szukać w lokalnym odpowiedniku 
yellow Pages.

Patrz również załączniki.

 
Prasa

Gazety codzienne oraz niektóre regionalne 
zamieszczają ogłoszenia z ofertami pracy. Większość 
z nich ma też strony internetowe.

Patrz rozdział 8 i załączniki.

 
Stowarzyszenia zawodowe i związki zawodowe

jeśli jest się członkiem stowarzyszenia lub związku za-
wodowego, warto skontaktować się z nimi i uzyskać 
adresy ich odpowiedników w innych krajach. związki 
mogą też udzielić informacji i wskazówek w kwestii 
zatrudnienia. Należy skorzystać z yahoo>Business lub 
Google Directory.

Patrz również rozdział 8 i załączniki.

uznawanie kwalifikacji zawodowych

jeśli jest się rzemieślnikiem i chce się prowadzić 
działalność w innym państwie członkowskim, można 

wystąpić z wnioskiem o uznanie kwalifikacji na 
podstawie posiadanego doświadczenia zawodowego 
(Dyrektywa 99/42). Należy skontaktować się z 
krajowym koordynatorem. Dodatkowe informacje 
dostępne są na stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/internal_market/
qualifications/index_en.htm

za usługę tę może być pobierana opłata. 

 
Przed wyjazdem na staż/praktykę należy:

mieć odpowiednie kompetencje językowe;
posiadać ważny paszport;
posiadać kopię umowy o pracę lub informację 
na temat warunków zatrudnienia i pracy;
znać  metodę i  częstot l iwość  w ypłat 
wynagrodzenia;
znać zasady dotyczące podróży i wiedzieć 
kto zapłaci za podróż (zainteresowany, czy 
pracodawca);
mieć zakwaterowanie w miejscu przyszłej pracy;
posiadać Europejską Kartę Ubezpieczenia 
zdrowotnego lub pol i sę  pr y watnego 
ubezpieczenia zdrowotnego;
mieć wystarczające fundusze na pokrycie 
kosztów utrzymania do czasu pierwszej wypłaty 
lub na podróż powrotną do domu.

Ponadto ważne jest:

skontaktowanie się z osobami w kraju 
pochodzenia, które mogą udzielić referencji;
wykupienie polisy ubezpieczenia turystycznego, 
obejmującej bagaż, AC i OC.
znajomość odpowiednich przepisów.

 

•
•
•

•

•

•
•

•

•

•

•
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wprowadzenie

 
Praktyki/staże zawodowe są obecnie 
jedną z najpopularniejszych metod 
zdobywania przez młodych ludzi 
doświadczenia zawodowego i 
doskonalenia kwalifikacji, a dla firm/
pracodawców jednym ze sposobów 
poznania kandydatów do pracy.  

Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie naj-
bardziej przydatnych informacji na temat praktyk/
staży w danym kraju, adresowanych do praktyków 
poradnictwa zawodowego. Możemy dodać jedną 
uwagę ogólną: mobilność poprzez praktyki/staże 
dotyczy głównie studentów. To dla nich jest to nie-
zbędny etap studiów i prawdziwa wartość dodana. 
Informacje zawarte w rozdziale przeznaczone są dla 
studentów, absolwentów, doradców zawodowych i 
edukacyjnych, jednak praktyki tych ostatnich prze-
ważnie organizowane są i wspierane przez instytucje 
szkoleniowe; rzadko są to praktyki dobrowolne. Tak 
więc, w rozdziale tym znajdziecie definicje praktyk/
staży, uwzględniające cechy charakterystyczne każ-
dego kraju. jest to rodzaj vademecum dla doradcy 
zawodowego, opisującego krok po kroku procedurę 
organizacji praktyk, a następnie to, co doradca po-
winien wiedzieć na temat każdego kraju, z uwzględ-
nieniem jego charakterystycznych cech, w formie 
tabelarycznej. W załącznikach znajdują się odnośniki 
do projektów europejskich i przykłady narzędzi, tj.: 
umowy, raporty z praktyk itp.

definicje   

We francji praktyki nazywane są stażami – stage. 
Uczestnictwo w stażach podczas nauki w szkole 

średniej lub wyższej jest praktyką powszechną. 
Szkoły/uczelnie lub sami studenci często zwracają się 
do małych lub większych przedsiębiorstw, instytucji 
publicznych, władz lokalnych lub stowarzyszeń z 
prośbą o przyjęcie jednego lub kilku praktykantów. 
Praktyki podyplomowe są dosyć rzadkie. Staże 
obowiązkowe są w szkołach inżynierskich, 
biznesowych i na studiach zawodowych na 
uniwersytach. Problemem we Francji jest możliwość 
traktowania “stagiaires” (praktykantów/stażystów) 
jak normalnych pracowników, jednak bez 
uprawnień z tego wynikających, np.: bez wypłaty 
wynagrodzenia.

W niemczech praktyki nazywane są “Praktikum“, 
przy czym określenie to może mieć więcej niż jedno 
znaczenie: może to być okres szkolenia na stanowisku 
pracy, okres praktyki zawodowej dla zdobycia 
doświadczenia, staż jako część procesu kształcenia, 
praktyczne doświadczenie dla absolwentów lub dla 
studentów przed rozpoczęciem lub ukończeniem 
studiów, a także praktyka w ramach szkolenia 
wewnątrzzakładowego.

Szkoły/uczelnie i sami studenci zwracają się do 
większych lub mniejszych przedsiębiorstw i 
instytucji publicznych z prośbą o przyznanie miejsca 
praktyki – “Praktikumsplatz”. Następnie pomiędzy 
pracodawcą a osobą zainteresowaną podpisywana 
jest umowa o praktykę (Praktikumsvereinbarung).

Do najpopularniejszych typów Praktikum w 
Niemczech należą:

Praktyki dobrowolne (Praktikum). Najpopularniej-
sze są dobrowolne praktyki dla uczniów, studen-
tów lub innych zainteresowanych. Praktyki dla 
uczniów trwają zwykle ok. 3 tygodni, natomiast 
dla studentów – ok. 4 tygodni. Czas trwania prak-

•
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tyk zazwyczaj uzgadniany jest z pracodawcą.
Kilkudniowe Praktikum dla uczniów, służące 
zapoznaniu ich z warunkami szkolenia 
wewnątrzzakładowego i procesem pracy w 
przedsiębiorstwie. Praktyki te organizowane są 
przez szkoły i zazwyczaj są bezpłatne. W niektórych 
niemieckich landach uczniowie zobowiązani 
są ukończyć tzw. Schülerbetriebspraktikum w 
przedsiębiorstwie podczas ostatniego roku 
nauki szkolnej.
Praxissemester, który zobowiązani są zaliczyć stu-
denci wyspecjalizowanej szkoły wyższej o cha-
rakterze pozauniwersyteckim.
Traineeships (staż szkoleniowy) to rodzaj praktyki 
dla studentów lub absolwentów. Stażysta (trai-
nee) wykonuje odpłatną pracę w ramach progra-
mu zawodowego lub programu pracy w przed-
siębiorstwie.

 
W zależności od etapu, na jakim odbywa się 
praktykę w procesie szkolenia zawodowego, jest 
ona nazywana praktyką wstępną (Vorpraktikum), 
przejściową (Zwischenpraktikum) lub potwierdzającą 
(Anerkennungspraktikum). Anerkennungspraktikum 
niezbędna jest dla uznania kwalifikacji ucznia/
studenta. Vorpraktikum/Zwischenpraktikum to 
praktyki obowiązkowe w wyspecjalizowanych 
dziedzinach. W większości przypadków program 
praktyki i jej wymagania są jasno określone. Tak 
więc, kandydaci powinni się wcześniej upewnić, 
czy spełniają wymogi kwalifikujące. Następnie 
praktykant i pracodawca zawierają umowę o 
praktykę podlegającą prawu pracy. jeśli praktyka 
jest częścią szkolenia zawodowego i tym samym 
jest obowiązkowa, to czas jej trwania zazwyczaj 
jest określony. Takie praktyki najczęściej trwają 6 
miesięcy.

We włoszech praktyka nazywana jest tirocinio 
formativo, co oznacza szkolenie i okres orientacji 
zawodowej w przedsiębiorstwie. Szkolenie 
wewnątrzzakładowe może być etapem w ramach 
szkolenia indywidualnego i sposobem na wejście na 
rynek pracy. z praktyk korzystają zarówno uczniowie 
szkół średnich, jak i absolwenci, bezrobotni i osoby 
zagrożone zwolnieniem.

W Polsce praktykę określa się terminem staż. Może 
on oznaczać staż dla studentów i praktykę zawodową 
dla absolwentów. Istnieją staże nieobowiązkowe, 
tzw. staże dodatkowe, niekoniecznie związane 

•

•

•

z programem nauczania oraz staże/szkolenia 
obowiązkowe, objęte programem nauczania, a 
także staże płatne i bezpłatne czyli nie związane 
z pobieraniem wynagrodzenia. Staż zwykle 
rozpoczyna się w oparciu o umowę podpisaną 
przez uczelnię i pracodawcę, a praktyka zawodowa 
realizowana jest na mocy umowy podpisanej 
pomiędzy promotorem praktykanta a pracodawcą.

W wielkiej brytanii praktyki określane są jako: 
work placement, internship lub traineeship. Praktyki 
mogą być organizowane przez szkołę/uniwersytet 
we współpracy z pracodawcą, przez samych 
studentów lub organizacje zajmujące się wymianą 
studentów. zazwyczaj nie są one adresowane do 
absolwentów.

Termin traineeship (staż szkoleniowy) stosowany jest 
do definiowania szkolenia zawodowego opartego 
na pracy.

jeśli chodzi o stronę prawną, to zwykle zawierana 
jest trójstronna umowa o staż pomiędz y 
przedsiębiorstwem, inst y tucją oświatową/
promotorem a studentem/praktykantem. Nawet jeśli 
umowa taka nie wiąże się z podpisaniem umowy o 
pracę, to ma ona określoną formę prawną.

Umowa o staż określa ramy, w jakich będzie odbywać 
się staż; zawiera ona szczegółowe informacje na 
temat celu stażu, obowiązków stażysty, celów 
szkolenia, czasu pracy, systemu opieki/nadzoru, 
metod oceny, ewentualnego wynagrodzenia, itp. 

Procedura organizacji praktyk/staży: 
krok po kroku

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady 
obowiązujące w każdym kraju partnerskim projektu 
przy staraniu się o praktykę/staż. Ta ”lista kontrolna” 
przydatna jest zarówno organizatorom praktyk, jak i 
studentom wyjeżdżającym za granicę samodzielnie 
lub w ramach zorganizowanego programu 
szkoleniowego.

 
Przed praktyką/stażem:

Pos z uk i w ani e  mi e js c a  p r ak t y k i /s t a ż u , 
rejestrowanie się na stronach internetowych 

•
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oferujących praktyki, jeśli jest to możliwe, 
zgłoszenie się do udziału w programie wymiany.
Przeglądanie stron internetowych firm/instytucji 
w celu uzyskania przydatnych informacji.
Potwierdzenie ”dostępności” uniwersytetu lub 
promotora.
Kontakt z prowadzącym nauczycielem i/lub 
instytucją, który ułatwi znalezienie miejsca 
praktyki i pomoże w kolejnych etapach jej 
realizacji.
Wybór rodzaju szkolenia odpowiedniego ze 
względu na umiejętności jednostki.
Pr z ygotowanie  ż yc ior ysu  (C V )  i  l i s tu 
motywacyjnego, w języku kraju praktyki lub 
w języku angielskim, z wyszczególnieniem 
ukończonych kursów i zdanych egzaminów, tak 
aby pracodawca mógł wyrobić sobie pogląd na 
kompetencje kandydata.
Ocena aspek tów f inansow ych prak t yk i 
(finansowanie z funduszy publicznych, pomoc 
finansowa oferowana przez pracodawcę) i inne 
istotne kwestie, tj.: czas pracy, ubezpieczenie.
Sprawdzenie regulacji wizowych dla danego 
kraju i wymaganych dokumentów. 

 
Przed wyjazdem należy:

Mieć pisemne potwierdzenie od pracodawcy, u 
którego ma się odbywać szkolenie, wraz z datą 
jego rozpoczęcia i zakończenia. znać przedmiot 
i warunki praktyki/stażu oraz nazwisko opiekuna 
ze strony pracodawcy.
Mieć umowę o staż/praktykę, podpisaną przez 
wszystkie zainteresowane strony (uniwersytet/
inst y tucja pe łniąca funkcję promotora, 
pracodawca, kandydat).
Mieć umowę ubezpieczenia z numerem 
polisy i telefonami kontaktowymi w nagłych 
wypadkach.
Mieć podstawowe i praktyczne informacje na 
temat kraju/miasta, w którym odbywać będziemy 
praktykę (klimat, kultura, koszty utrzymania).
znać szczegóły zakwaterowania (dokładny adres) 
i koszty transportu.

 
w czasie trwania praktyki/stażu należy:

Przestrzegać przepisów i zasad bhp w zakresie 
czasu pracy, regulaminu pracy itp.
W uzgodnieniu z opiekunem wykonywać 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

czynności określone w programie praktyki/stażu.
Pozostawać w kontakcie z nauczycielem 
prowadzącym lub opiekunem ze strony instytucji 
pełniącej funkcję promotora.
Przestrzegać zasady poufności, obejmującej 
również zakaz rozpowszechniania informacji 
o programie praktyki bez wcześniejszego 
upoważnienia instytucji przyjmującej.
zgłaszać zaistniałe zmiany i wypadki.
Natychmiast zgłaszać każdą szkodę.
Wypełnić formularze monitorujące i formularze 
oceny końcowej.
Dopilnować, by opiekun ze strony instytucji 
prz yjmującej wypełni ł  formularz oceny 
końcowej.
Dopilnować, aby podpisane zostały standardowe 
dokumenty potwierdzające praktykę/staż, np.: 
zaświadczenie o odbyciu stażu/praktyki.

 
 

Po zakończeniu szkolenia/praktyki/stażu należy:

Przygotować końcowy raport.
D o s t a rc z y ć  o d p o w i e d n i e  d o k u m e n t y 
organizatorowi praktyki (uniwersytetowi/
instytucji pełniącej funkcję promotora) w celu 
rejestracji uzyskanych wyników (punktów 
kredytowych).
Przewidzieć możliwość upowszechnienia 
doświadczeń dla potrzeb przyszłych kandydatów 
do odbycia praktyki (fora dyskusyjne, strony 
internetowe, itp.).

Dodatkowe informacje na temat formalności zwią-
zanych z pobytem za granicą przedstawiono w roz-
dziale 8 i w załącznikach.

zorganizowane programy praktyk/staży

Poniżej przedstawiamy kilka informacji na temat 
międzynarodowych organizacji czy też służb 
funkcjonujących w każdym kraju oraz krajowej 
agencji/biura ds. praktyk/staży i mobilności 
europejskiej.

 
PRogRAm lEonARdo dA VInCI

Stwarza możliwość wzięcia udziału w szkoleniu/stażu 
w jednym z państw członkowskich Unii Europejskiej i 

•

•

•
•
•

•

•

•
•

•
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w państwach należących do Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG). Aby móc uczestniczyć w 
programie należy zwrócić się do instytucji, które 
realizują projekty międzynarodowej wymiany 
studentów. W Europie można skontaktować się z 
Krajową Agencją programu. Każda instytucja określa 
czas i rodzaj szkolenia/stażu oraz wymagania 
stawiane kandydatom i termin składania wniosków. 
Pracodawcy, u których mają być organizowane 
szkolenia/staże, wybierani są w ramach umów o 
współpracy. Udział w programie Leonardo da Vinci 
jest bezpłatny, a praktykant/stażysta otrzymuje 
stypendium na pokrycie wydatków związanych 
z wyjazdem: kosztów podróży, ubezpieczenia i 
zakwaterowania. Czas trwania szkolenia/stażu 
jest zróżnicowany. Program adresowany jest do 
osób uczących się – uczniów szkół średnich, 
studentów, młodych absolwentów – ale również 
do osób poszukujących pracy, pracowników i osób 
odbywających staż zawodowy.

Szczegółowe informacje na temat programu, wykaz 
Krajowych Agencji i adresy ich stron internetowych, 
w różnych językach, znaleźć można na stronie:  
http://europa.eu.int/comm/education/
programmes/leonardo/new/leonardo2_
en.html

EuRodySSEE

Eurodyssee jest programem wymiany zgromadzenia 
Regionów Europejskich (Assembly of European 
Regions – AER), uruchomionym w 1985 roku. Daje 
on osobom w wieku 18-30 lat, mieszkającym 
w regionach biorących udział w programie, 
możliwość zdobycia doświadczenia podczas 3-6-
miesięcznej praktyki w przedsiębiorstwie w innym 
regionie uczestniczącym w programie. Eurodyssee 
adresowany jest więc do osób, przedsiębiorstw i 
regionów. Dodatkowe informacje znaleźć można na 
stronie internetowej programu.

Strona internetowa: 
http://www.eurodyssee.net

Kandydaci/mieszkańcy regionu uczestniczącego w 
programie, powinni zwrócić się do odpowiedniego, 
lokalnego przedstawiciela.

Wykaz regionów uczestniczących w programie 

znaleźć można na stronie internetowej: http://
www.a-e-r.org/COMMUN/A33bis.html

 
SESAmE 

jest to stowarzyszenie oferujące cudzoziemcom 
wymiany i praktyki rolnicze we Francji. Organizuje 
też kursy dla młodych Francuzów w innych krajach 
świata.

Uczestnikiem wymiany/praktyki może być osoba 
w wieku 18-30 lat, student lub absolwent szkoły 
rolniczej, który posiada doświadczenie w rolnictwie 
i zna język państwa przyjmującego. Usługi związane 
ze znalezieniem miejsca praktyki i usługi dodatkowe 
są odpłatne. Uczestnicy praktyk otrzymują 
wynagrodzenie.

Strona internetowa: 
http://www.agriplanete.com

 
Stowarzyszenia studentów oferujące 
programy wymiany lub staży

Istnieje wiele organizacji współpracujących ze 
stowarzyszeniami studentów, które organizują 
programy staży w określonych dziedzinach. 
Poniżej przedstawiamy krótkie informacje na temat 
najważniejszych z nich.

IAESTE

Międz ynarodowe Stowarz yszenie Wymiany 
Studentów Uczelni Technicznych (The International 
Association for the Exchange of Students for Technical 
Experience).

Program wymiany obejmuje dziedziny techniczno-
naukowe, architekturę oraz inżynierię. Adresowany 
jest do osób pragnących odbyć staż w swoim kraju 
lub do tych, którzy znaleźli pracodawcę gotowego 
przyjąć ich na staż w innym kraju. W tym ostatnim 
przypadku, pracodawca zobowiązany jest uiścić na 
konto IAESTE opłatę.

Aby zarejestrować się w stowarzyszeniu, należy 
skontaktować się z przedstawicielem IAESTE we 
własnym kraju lub z biurem IAESTE, jeśli takowe 
istnieje na uczelni. Wszystkie lub prawie wszystkie 
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kraje europejskie mają swoich przedstawicieli w 
programie wymiany.

Strona internetowa:
http://www.iaeste.org

 
bEST

Rada Europejskich Studentów Nauk Technicznych 
(Board of European Students of Technology) jest 
stale rozwijającą się organizacją o charakterze 
niepolitycznym i niekomercyjnym. Od 1989 roku 
promuje komunikację, współpracę oraz możliwości 
wymiany studentów w całej Europie. Sieć 68 lokalnych 
grup BEST (LBGs), działających w ponad 20 krajach, 
tworzy rozrastającą się, dobrze zorganizowaną, 
silną i nowatorską „studencką brać”. BEST dąży 
do budowania międzynarodowej świadomości 
w społeczności europejskich studentów uczelni 
technicznych, m.in. poprzez lepsze rozumienie 
europejskiej kultury oraz poszerzanie umiejętności 
umożliwiających współpracę międzynarodową. 
BEST realizuje również projekt poświęcony 
międzynarodowemu centrum kariery, mający na 
celu poszerzanie możliwości wyboru własnego 
miejsca na rynku pracy. Priorytetem BEST jest 
oferowanie wysokiej jakości usług studentom w 
całej Europie.

Strona internetowa:
http://www.best.eu.org

AIESEC

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów 
Nauk Ekonomicznych i Handlowych (International 
Association of Students in Economic and Business 
Sciences).

założone w 1949 roku i obecne w 85 krajach, AIESEC 
wspiera międzynarodowe wymiany w dziedzinach 
zarządzania i ekonomii, promując dwa rodzaje 
praktyk. Pierwszą z nich jest praktyka socjalna w 
organizacjach pozarządowych (y.D.E.P – Program 
Wymiany i Rozwoju Młodzieży), drugą – praktyka/
staż u pracodawcy (I.T.E.P – Międzynarodowy 
Program Wymiany Praktyk). Praktyki, które mogą 
trwać od 8 do 78 tygodni, są adresowane do uczniów 
lub świeżo upieczonych absolwentów uczelni 

ekonomicznych. Nabór odbywa się na początku 
roku akademickiego i obejmuje egzamin językowy 
oraz rozmowę kwalifikacyjną z kadrą pedagogiczną 
i zarządzającą uczelni. Wydatki związane z podróżą 
pokrywane są przez praktykanta. AIESEC zapewnia 
zakwaterowanie, a pracodawca zwraca poniesione 
wydatki. Oprócz wymienionych wyżej inicjatyw, 
AIESEC oferuje też programy adresowane do 
architektów, inżynierów i lekarzy. Aktualnie AIESEC 
obejmuje swoją działalnością ponad 60 000 
studentów z ponad 800 uniwersytetów. AIESEC 
reprezentowany jest we wszystkich lub prawie 
wszystkich krajach europejskich. Usługi związane ze 
znalezieniem miejsca stażu oraz usługi dodatkowe, 
wykonywane w kraju odbywania stażu, są odpłatne. 
Osoby zainteresowane powinny zarejestrować się na 
uczelni będącej członkiem AIESEC lub skontaktować 
się z przedstawicielem AIESEC w swoim kraju.

Strona internetowa: 
http://www.aiesec.org

 
ElSA

Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa 
(European Law Students Association) zajmuje się 
programem staży i praktyk zawodowych dla 
prawnikow.

ELSA jest stowarzyszeniem studentów i młodych 
absolwentów prawa. Spośród różnorodnych 
inicjatyw warto wymienić program STEP (Studencki 
Program Wymiany Stażystów). jest to oferta dla osób, 
które zainteresowane są krótkoterminową pracą 
za granicą, w kancelarii adwokackiej lub w biurze 
prawnym. W okresie od lutego do marca członkowie 
stowarzyszenia otrzymują wykaz europejskich 
biur i firm, które poszukują stażystów. Kandydaci 
powinni przesłać wypełniony formularz wraz z 
CV. Selekcja stażystów przeprowadzana jest przez 
zainteresowane biura i firmy. jednym z wymagań 
jest znajomość języka kraju, w którym odbywać ma 
się staż. zazwyczaj po zakończeniu stażu ma miejsce 
zwrot kosztów wyżywienia i zakwaterowania.

Strona internetowa: 
http://www.elsa.org
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IfmSA

Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów 
Medycyny (International Federation Medical Students 
Association) prowadzi działalność w branży 
medycznej.

Stowarzyszenie organizuje staże dla studentów 
szkół medycznych oraz młodych lekarzy, poniżej 28 
roku życia, w okresie sześciu miesięcy od ukończenia 
studiów. Rekrutacja na staż odbywa się na początku 
roku akademickiego. Stażystom zapewnia się 
bezpłatne wyżywienie i zakwaterowanie.

Strona internetowa: 
http://www.ifmsa.org

 
kilka porad dla kandydatów: 
CV, podania, listy motywacyjne, 
rozmowy kwalifikacyjne

Przed skontaktowaniem się z pracodawcą należy 
przygotować się, aby móc odpowiednio przedstawić 
swoją kandydaturę. Należy napisać życiorys (CV), 
list motywacyjny i przygotować się do rozmowy 
kwalifikacyjnej.

Ważne są różnice w formie życiorysu i listu 
m o t y w a c y j n e g o  p o m i ę d z y  p a ń s t w a m i 
europejskimi.

Wzór europejskiego życiorysu Europass – CV służyć 
ma eliminowaniu rozbieżności krajowych w formie 
CV: http://europass.cedefop.eu.int

Mimo to warto wspomnieć o niektórych istotnych 
różnicach.

We Francji najlepiej przedstawić list motywacyjny 
napisany odręcznie. Należy podkreślić swoją 
motywację opisując korzyści, jakie firma może 
odnieść przyjmując nas na praktykę (umiejętności, 
wiedza praktyczna, itp.). Nie jest konieczne załączanie 
dokumentów ani świadectw. W Niemczech, 
przeciwnie, należy dołączyć posiadane świadectwa 
i inne dokumenty.

We Włoszech list motywacyjny powinien mieć 
formę wydrukowaną, a życiorys należy zmieścić na 2 
stronach. Nie jest konieczne załączanie dokumentów 

ani świadectw.

W Wielkiej Brytanii list motywacyjny również 
powinien mieć formę wydrukowaną. Powinien być 
szczegółowy, podkreślać motywację i opisywać 
obszary dotychczasowej działalności. Nie jest 
konieczne załączanie świadectw ani dokumentów.

jeśli chodzi o życiorys, to we Francji zasadą 
jest załączanie fotografii, opisywanie swoich 
zainteresowań i  szczegółowe omawianie 
wcześniejszych doświadczeń zawodowych. W 
Niemczech należy zwrócić uwagę na chronologię 
przy opisywaniu etapów edukacji i kariery 
zawodowej. W Wielkiej Brytanii wszystkie informacje 
powinny zmieścić się na jednej stronie. Wskazane jest 
też dołączanie do listu motywacyjnego referencji.

Poniżej podajemy kilka adresów stron internetowych, 
na których można znaleźć przykłady listów 
motywacyjnych i CV w różnych językach..

 
fRAnCjA

http://www.letudiant.fr; ht tp://www.
e-go.fr; http://www.parisetudiant.com/
etudes/jobs-stages.php
http://www.infostages.com

Przykłady umów:

http://www.stagesouest.com/Uploads/
Pdf/Convention_stage.pdf
http://www.capcampus.com/etudiant/
classique/job/stages/contrat/exemple_
de_convention_de_stage.asp

 
nIEmCy

http://www.arbeitsagentur.de – platforma 
internetowa Federalnej Agencji zatrudnienia – 
informacje dla pracowników. jak znaleźć pracę? jak 
napisać list motywacyjny? jak się przedstawić? jak 
przygotować dobry profil zawodowy? 

http://www.europaserviceba.de – platforma 
internetowa Federalnej Agencji zatrudnienia – 
Centralne Biuro Pośrednictwa Pracy – informacje na 
temat warunków życia i pracy w Niemczech.
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ht tp://www.berufsstrategie.de  – list 
motywacyjny w wersji on-line

http://www.jobware.de – wskazówki, jak 
napisać list motywacyjny

http://www.bewerberpool.de

http://www.bewerbungen.de

http://www.bewerbungsberatung-albrecht.
de

http://www.bewerbungslexikon.de

http://www.bewerbungspartner.de

http://www.focus.msn.de/D/DB/db.htm

http://www.ulmato.de

Przykłady umów:

h t t p://w w w.hwk-mi t t e l f r anken.de/
DOWNLOAD/Sonstige/praktivertr.pdf

http://www.praktikant24.de/download/
Mustervertrag-Studentisches_Praktikum.
pdf

włoChy

http://www.corriere.it/lavoro – CV i rozmowa 
kwalifikacyjna

http://www.primolavoro.it – część informacyjna, 
często zadawane pytania dotyczące życiorysu i 
autoprezentacji w czasie rozmowy kwalifikacyjnej

ht tp://www.jobte l.i t  – CV i rozmowa 
kwalifikacyjna

h t t p ://w w w.s t u d e n t i . i t / l a v o r o/
orientamento – użyteczne wskazówki i informacje 
na temat życiorysu, listu motywacyjnego i rozmowy 
kwalifikacyjnej

ht tp://www.informagiovani - i tal ia.com 
– wskazówki i informacje na temat życiorysu i 
rozmowy kwalifikacyjnej

http://www.cambiolavoro.com – wskazówki, 
informacje, przykładowe życiorysy i przykłady 
rozmów kwalifikacyjnych

ht tp://www.l ink lavoro.i t  – wskazówki, 
informacje o świecie pracy, przykładowe życiorysy 
i przykłady rozmów kwalifikacyjnych

ht tp://www.centrorisorse.org – patrz 
“Products” i “Vivere l’Europa” (Żyjąca Europa) lub 
“Stage in Europa” (Staże w Europie). jak studiować, 
pracować i mieszkać w kraju europejskim – 3 
poradniki na temat praktyk w Europie, adresowane 
do studentów, praktyków poradnictwa zawodowego 
i firm przyjmujących na praktykę studentów z 
zagranicy. Wskazówki, informacje, przykładowe 
życiorysy, itp.

wIElkA bRyTAnIA

http://www.ca.courses-careers.com/
cv.htm

http://www.ca.courses-careers.com/
letter.htm

http://www.connexionscard.com/x/c/
cxc.jsp?P1=CVSM

http://www.careerswales.com

http://www.careers-scotland.org.uk

W załącznikach można znaleźć wykaz wybranych 
stron internetowych, przydatnych kandydatom do 
odbycia praktyki i osobom zainteresowanym innymi 
europejskimi projektami w tym zakresie.

Więcej szczegółowych informacji na temat 
zagadnień prawnych i formalności związanych z 
pobytem za granicą znaleźć można w rozdziale 8.

materiały źródłowe

Raport “Internships in Europe” [Staże zawodowe w Europie], 
dokument roboczy opracowany w ramach projektu Ergo-in-Net w 
oparciu o raporty krajowe opracowane przez partnerów projektu, 
URL: http://www.ergoinnet.net (należy wybrać “zasoby”).

Poradnik na temat staży/praktyk w państwach Europy Wschodniej. 
Produkt projektu Euromost (patrz załączniki).
URL: http://www.euromost.org

6 - Praktyki/staże zawodowe w Europie



116

fr
an

cj
a

Od 4 tygodni do 6 miesięcy, nigdy nie 
dłużej niż 12 miesięcy.

Poradnik na temat staży dla studentów 
dostępny jest na stronie internetowej:

http://www.etudiant.gouv.fr/
IMG/pdf/Guidestages_3.pdf

Pr a c o d a w c a  m o ż e  w y p ł a c a ć  s t a ż y ś c i e 
wynagrodzenie nie przekraczające 30% ustawowej 
płacy minimalnej. W razie przekroczenia tej kwoty 
stażysta uzyskuje status pracownika i pracodawca 
musi odprowadzać składki ubezpieczeniowe od jego 
wynagrodzenia. Pracodawca może też zapewnić 
stażyście inne świadczenia, np.: bony obiadowe 
czy bilety komunikacji miejskiej. Wynagradzanie 
stażystów nie jest obowiązkowe i wiele firm tego 
nie czyni. Wskazane jest uzyskanie informacji na 
temat możliwości otrzymania stypendium, np.: 
stypendium w ramach programu Leonardo da 
Vinci.

n
ie

m
cy

Uzależniony od typu praktyki i oferty 
pracodawcy. Może mieć charakter 
krótkoterminowy (kilka dni lub kilka 
tygodni) w przypadku uczniów szkół 
lub długoterminowy (do 1 roku lub 
dłużej) w przypadku studentów lub 
absolwentów.

Nie ma ogólnych zasad dotyczących wypłacania 
lub nie wynagrodzenia. Uzależnione jest ono od 
pracodawcy, czasu trwania praktyki i jej programu.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie 
internetowej: http://www.students-at-work.de

w
ło

ch
y

3-12 miesięcy. 
zwykle nie płaci się wynagrodzenia. Czasami 
wypłacane jest kieszonkowe lub nagrody.

Po
ls

ka

Od minimum 3 miesięcy do 6-9 
miesięcy.

zwykle nie płaci się wynagrodzenia. Czasami 
wypłacane jest kieszonkowe lub nagrody.

w
ie

lk
a 

br
yt

an
ia

Praktyka zawodowa (work placement) 
może mieć charakter krótkoterminowy 
(kilka tygodni), długoterminowy (do 1 
roku) lub być realizowana w niepełnym 
wymiarze godzin.

Staż (internship) zwykle trwa 6-12 tygo-
dni i organizowany jest w czasie letnich 
wakacji.

Wynagrodzenie może być wypłacane lub też nie.

jego wysokość różni się w zależności od pracodawcy. 
Płaca minimalna dla osób w wieku 18-21 lat wynosi 
£4.25 za godzinę, a w wieku od 22 lat – £5.05 za 
godzinę. Dodatkowe informacje na temat płacy 
minimalnej można znaleźć na stronie internetowej: 
ht tp://www.hmrc.gov.uk/nmw/nmw_
abou.htm

Niektórz y pracodawc y wypłacają wyższe 
wynagrodzenia. 

Praktyczne informacje na temat praktyk/staży w każdym kraju: podsumowanie 
 

kraj Czas trwania wynagrodzenie

6 - Praktyki/staże zawodowe w Europie
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wprowadzenie

 
… rozumiała już, że wyjazd za granicę 
na studia może przynieść dużo 
nowych doświadczeń i wiedzy, których 
wcześniej nawet sobie nie wyobrażała 
(patrz rozdział 1, Wprowadzenie 
– studium przypadku).  
 

Mobilność edukacyjna towarzyszy ludzkości od 
czasu, gdy na ziemi pojawił się Homo Erectus. 
Wiedza była tajemnicą a uczenie się polegało na 
towarzyszeniu starszym i powtarzaniu ich czynności. 
Wiedza praktyczna była przekazywana przez starsze 
pokolenie młodszemu. Czyste poznanie, które 
obecnie nazywamy wiedzą i czysta praktyka, którą 
nazywamy techniką, rozwijały się razem.

Studenci szli za swoimi mistrzami, którzy tworzyli 
ośrodki nauczania w różnych kulturach i różnych 
krajach. Ten ruch nazywamy ogólnie mobilnością, 
a ośrodki, które mają prawo nadawać dyplomy, 
nazywamy uniwersytetami (szkołami wyższymi). 
Celem jest nadawanie stopni naukowych studentom, 
zgodnie z nowoczesną definicją uniwersytetu 
– co kiedyś było europejskim zwyczajem. Najstarsze 
instytucje szkolnictwa wyższego, które zawsze 
spełniały nowoczesną definicję uniwersytetu, 
istniały w Europie.

Najstarsze instytucje edukacyjne poza Europą na 
początku nie nadawały stopni naukowych. Dlatego 
też, mimo że są starszymi instytucjami kształcenia 
niż instytucje europejskie, a nawet są najstarsze 
na świecie, nie mogą być uznane za uniwersytety 
(patrz załączniki).

Poziom wykształcenia jest niezwykle ważny dla 
określenia pozycji, którą mogą osiągnąć osoby 
pochodzące z różnych środowisk. z jednej strony 
pozycja, w kontekście badań rynku pracy, w 
dużym stopniu determinuje zarobki rozpatrywane 
w perspektywie całego życia. z drugiej strony, 
gospodarka oparta na wiedzy może prowadzić do 
uznania roli kwalifikacji w przekazywaniu mobilności 
między pokoleniami, która obecnie wydaje się 
większa niż kiedykolwiek przedtem. Tak więc, w 
nowoczesnych społeczeństwach edukacja jest 
wysoko ceniona ze względu na rolę, jaką odgrywa 
w mobilności społecznej i jej wkład w reprodukcję 
społeczną.

Program wspólnotowy Socrates ma na celu rozwój 
europejskiego aspektu kształcenia. Umożliwia on 
studentom lepsze wykorzystanie wymian studentów 
organizowanych w ramach programu Erasmus (patrz 
w punkcie: “programy UE wspierające mobilność 
edukacyjną”). Ponadto, wszystkie osoby pracujące 
w szkolnictwie mogą uczestniczyć we współpracy 
pomiędzy szkołami (Comenius i Lingua) oraz w 
wymianach w celu nauki języka obcego i nauczania 
języka obcego (Lingua). Program Grundtvig zajmuje 
się mobilnością edukacyjną dorosłych. z kolei 
Minerva stara się rozwijać współpracę europejską 
w dziedzinie technologii informatycznej (ICT) oraz 
otwartego i zdalnego kształcenia/kształcenia na 
odległość (Open and Distance Learning) w edukacji.

Ponadto Socrates – Działanie 6 – Obserwacje i 
Innowacje ma na celu wspieranie współpracy 
europejskiej w zakresie polityki edukacji, w celu 
poprawy jakości i zwiększenia przejrzystości 
systemów edukacji, a także przyśpieszenia procesu 
wprowadzania innowacji do kształcenia w Europie, 
poprzez wymianę informacji i doświadczeń, 
określenie dobrych praktyk, analizę porównawczą 
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systemów i polityki w tej dziedzinie oraz dyskusję 
i analizę wspólnych kwestii polityki edukacyjnej, 
które określi Rada. Program obejmuje Euridyce 
– sieć informacji na temat kształcenia w Europie 
(patrz rozdział 2); Arion – plan działań w zakresie 
wizyt studyjnych dla ekspertów ds. edukacji i osób 
odpowiedzialnych za podejmowanie decyzji w 
tym zakresie, a także National Academic Recognition 
Information Centres – NARIC – wspólnotową sieć 
krajowych centrów informacji na temat uznawania 
kwalifikacji (patrz rozdział 4).

 
nowy program działań uE w 
dziedzinie uczenia się przez całe 
życie 2007-2013

Komisja Europejska przyjęła propozycję kolejnej 
edycji programu unijnego w zakresie uczenia się 
przez całe życie. Nowy zintegrowany Program 
Działań w dziedzinie uczenia się przez całe życie 
obejmuje programy sektorowe w zakresie edukacji 
szkolnej (Comenius), szkolnictwa wyższego (Erasmus), 
szkolenia zawodowego (Leonardo da Vinci) (patrz 
rozdział 6) i kształcenia dorosłych (Grundtvig). jest 
on uzupełniany programem Jean Monnet, który 
koncentruje się na integracji europejskiej. Celem 
nowego programu jest wykorzystanie uczenia 
się przez całe życie dla rozwoju Wspólnoty jako 
zaawansowanego społeczeństwa opartego 
na wiedz y, ze zrównoważonym roz wojem 
gospodarczym, większą liczbą lepszych miejsc 
pracy i większą spójnością społeczną. Dąży on do 
popierania współdziałania, współpracy i mobilności 
pomiędzy systemami kształcenia i szkolenia w 
ramach Wspólnoty, tak aby zapewnić im najwyższą 
światową jakość.

jeśli chodzi o cztery programy sektorowe, to ustalono 
cele ilościowe dla zapewnienia zasadniczego, okre-
ślonego i wymiernego wpływu na program. Są to:

W przypadku programu Comenius: Włączyć 
przynajmniej jednego na dwudziestu uczniów 
we wspólne działania edukacyjne na czas trwania 
programu.
W przypadku programu Erasmus: Przyczynić się 
do osiągnięcia do 2011 roku ogólnej liczby 3 
mln indywidualnych uczestników programów 
mobilności studentów w ramach obecnego 
programu i jego poprzedników.

•

•

W przypadku programu Leonardo da Vinci: 
Wzrost  l iczby praktyk zawodowych w 
przedsiębiorstwach do 150.000 rocznie do końca 
realizacji programu.
W przypadku programu Grundtvig: Wspieranie 
mobilności 25.000 osób objętych edukacją dla 
dorosłych, corocznie, do 2013 roku. 

 
 

linki do programów uE wspierających 
mobilność edukacyjną

ARION. URL: http://europa.eu.int/comm/
education/socrates/arion/index.html 

COMENIUS. URL: http://europa.eu.int/comm/
education/socrates/comenius/index.html

ERASMUS. URL: http://europa.eu.int/comm/
education/erasmus.html

GRUNDTVIG. URL: ht tp://ec.europa.eu/
educa t ion/programmes/socra t es/
grundtvig/index_en.html  

LINGUA.  URL:  h t t p://ec.eu r opa.eu/
educa t ion/programmes/socra t es/
lingua/index_en.html 

MINERVA. URL: h t t p://ec.europa.eu/
educa t ion/programmes/socra t es/
minerva/index_en.html 

jEAN MONNET. URL: http://ec.europa.eu/
educat ion/programmes/ajm/index _
en.html 

 
Informacje na temat procesu 
bolońskiego – w kierunku 
Europejskiego obszaru Szkolnictwa 
wyższego (EoSw)

Mobilność poprzez wzrost efektywności 
inwestycji w edukacji Rezolucja Rady i 
Europejskich Ministrów Edukacji, 2004; patrz 
rozdział 1).

Proces integracji europejskiej ostatnio znacznie 
przyśpieszył. jednak bez względu na jego postęp 
nie można zapominać o tym, że Europa to nie 

•

•

7 - Mobilność i kształcenie
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tylko euro, banki i gospodarka: musi to być również 
Europa wiedzy. Powinniśmy wzmocnić i rozwijać 
intelektualny, kulturalny, społeczny i techniczny 
wymiar naszego kontynentu. Wymiar ten jest 
kształtowany przez europejskie uniwersytety, które 
w dalszym ciągu odgrywają kluczową rolę w jego 
rozwoju48. “Europa Wiedzy” jest teraz powszechnie 
uznawana za niezastąpiony czynnik rozwoju 
społecznego i ludzkiego oraz niezbędny element 
konsolidacji i wzbogacania tożsamości europejskiej, 
dającej obywatelom Europy umiejętności niezbędne 
do stawienia czoła wyzwaniom nowego tysiąclecia 
wraz ze świadomością wspólnych wartości oraz 
przynależności do wspólnej przestrzeni społeczno-
kulturalnej49.

jak stanowi Deklaracja Bolońska, ministrowie 
stwierdzają, że zbudowanie Europejsk iego 
Obszaru Szkolnictwa Wyższego jest warunkiem 
wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności instytucji 
szkolnictwa wyższego w Europie50:

„Ministrowie uznają zasadniczą rolę instytucji 
szkolnictwa wyższego i organizacji studenckich 
w rozwoju Europejskiego Obszaru Szkolnictwa 
Wyższego. Biorą pod uwagę notę Europejskiego 
Stowarzyszenia Uniwersytetów (European University 
Association – EUA), wynikającą z Konwencji Instytucji 
Szkolnictwa Wyższego (Graz Convention of Higher 
Education Institutions51), wkład Europejskiego 
Stowarzyszenia Instytucji Szkolnictwa Wyższego 
(European Association of Institutions in Higher 
Education – EURASHE) i komunikat Krajowych 
związków Studentów w Europie (ESIB – The National 
Unions of Students w Europie)52.

Mobilność studentów i pracowników jest jednym z 

kluczowych celów Procesu Bolońskiego. jesteśmy 
świadomi wciąż istniejących wyzwań, którym musimy 
stawić czoła, potwierdzamy nasze zaangażowanie 
w ułatwianie „przenoszenia” stypendiów i punktów 
kredytowych, jeśli jest to właściwe, poprzez wspólne 
działanie, z myślą o tym, aby mobilność w ramach 
EOSW stała się faktem. Będziemy podejmować 
starania na rzecz likwidacji przeszkód w mobilności 
poprzez zapewnienie większego dostępu do wiz i 
pozwoleń na pracę oraz przez promowanie udziału 
w programach mobilności. zachęcamy instytucje 
oraz studentów do jak najpełniejszego uczestnictwa 
w programach mobilności i opowiadamy się za 
pełnym uznawaniem okresów studiów odbytych za 
granicą w ramach takich programów53”.

Ocenę rozwoju procesu bolońskiego w każdym 
kraju znaleźć można na stronie Eurydice: http://
www.eurydice.org

/Focus on the structure of higher education w Europie. 
National trends in the Bologna Process [Skupienie 
się na strukturze szkolnictwa wyższego w Europie. 
Tendencje krajowe w procesie bolońskim] – wydanie 
2004/05/.

  
Proces boloński we francji

Instytucje podlegające Ministerstwu Edukacji 
Narodowej, Szkolnictwa Wyższego i Badań (MENESR) 
w dużej części przyjęły już ten system. Wszystkie 
uniwersytety wprowadzić miały tzw. reformę “L.M.D” 
(Licence/Master/Doctorat) w roku akademickim 
2006, a w żadnym razie nie później niż w roku 2007 
(http://www.onisep.fr - część “venir étudier en 
France”, dostępna w języku francuskim, angielskim 

48 Sorbonne joint Declaration [Wspólna Deklaracja Sorbońska] z dnia 25 maja 1998 roku, Paryż, Sorbona.

49 The Bologna Declaration [Deklaracja Bolońska] z dnia 19 czerwca 1999 roku.

50 Towards the European higher education area [W kierunku Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego]. Communiqué of the meeting of 
European Ministers in charge of Higher Education [Komunikat ze spotkania Europejskich Ministrów Szkolnictwa Wyższego], Praga, 19 maja 
2001 roku. 

51 Graz Convention of Higher Education Institution [Konwencja Instytucji Szkolnictwa Wyższego z Graz], 29-31 maja 2003 Graz, Austria, http://
eua.uni-graz.at/thematic.html

52 Realising the European Higher Education Area Communiqué of the conference of Ministers responsible for Higher Education [Ko-
munikat z konferencji Ministrów Szkolnictwa Wyższego w sprawie budowania Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego], Berlin, 19 
września 2003 roku.

53 The European Higher Education Area – Achieving the Goals Communiqué of the Conference of European Ministers Responsible for 
Higher Education [Europejski Obszar Szkolnictwa Wyższego – Realizacja celów – Komunikat z Konferencji europejskich ministrów do spraw 
szkolnictwa wyższego], Bergen, 19-20 maja 2005 roku.

7 - Mobilność i kształcenie
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i hiszpańskim).

Francja rozpoczęła szerok ie działania w 3 
priorytetowych dziedzinach:

Reorganizacja studiów doktoranckich – dekret z 
dnia 6 stycznia 2005 roku, zmieniający metody 
międzynarodowego nadzoru nad pracami 
doktorskimi (co-tutelles internationales de thèses).
zmiana metod oceny i/ lub akredytacj i 
i n s t y t u c j i ,  p r o g r a m ó w  b a d a w c z y c h , 
pracowników dydaktyczno-badawcz ych 
(enseignantschercheurs) oraz pracowników 
badawczych, z uwzględnieniem zarówno 
historycznej roli państwa w tej dziedzinie we 
Francji, jak i zmian na arenie europejskiej.
zapewnienie większej przejrzystości systemu 
szkolnictwa wyższego poprzez ściślejszą 
współpracę uniwersytetów, Grandes Écoles i 
instytutów badawczych. Taka przejrzystość 
niezbędna jest m. in. w celu zapewnienia, 
by system krajowy był  zrozumiały dla 
cudzoziemców.

 
Główne przeszkody w mobilności studentów mają 
raczej strukturalny niż finansowy charakter, nawet 
jeśli koszty wynikające z kształcenia się za granicą 
są „dotkliwe” dla niektórych studentów. Nie są 
również istotne bariery o charakterze kulturowym i 
językowym, chyba że chodzi o studentów, którzy nie 
są specjalnie zainteresowani wyjazdem do innych 
krajów w Europie. Tym niemniej, dzięki utworzeniu 
Krajowej Rady ds. rozwoju międzynarodowej 
mobilności studentów (Conseil national pour le 
développement de la mobilité internationale des 
étudiants) i jej pracom prowadzonym w ramach 
planu na rzecz wzrostu atrakcyjności Francji, wzrosła 
świadomość istnienia problemów w tym zakresie i 
podjęto szereg działań zachęcających, mających na 
celu usunięcie przeszkód.

We Francji istnieje k ilka systemów działań 
zachęcających do mobilności. Systemy te obejmują 
stypendia i różne indywidualne formy pomocy, 
finansowane z funduszy publicznych. Mogą to 
być stypendia państwowe (Erasmus top-up grants 
– compléments Erasmus), mobility grants – bourses 
de mobilité – przyznawane przez MENESR po 
spełnieniu określonych warunków wiążących się z 
sytuacją bytową oraz stypendia finansowane przez 
władze lokalne (Conseils régionaux). Wspólną ideą 

•

•

•

wszystkich systemów stypendialnych jest służenie 
pomocą studentom z ubogich rodzin, w celu 
demokratyzacji procesu mobilności studenckiej. 
Możliwość transferu tych stypendiów, zgodnie z 
ustawodawstwem francuskim, powoduje wzrost 
zainteresowania mobilnością zagraniczną wśród 
studentów.

 
Proces boloński w niemczech

Aktualnie studia licencjackie (Bachelors) i magisterskie 
(Masters) stanowią ok. 26,3% programów studiów 
dostępnych w Niemczech. Państwa federalne 
(Länder) zamierzają przejść na system dwustopniowy 
do 2009/2010 roku. W semestrze letnim 2005 
roku w Niemczech było 2.934 kierunków studiów 
licencjackich i magisterskich, co stanowiło ok. 27% 
ogólnej liczby dostępnych kierunków studiów. 
Konferencja Niemieck ich Rektorów tworzy 
Bolońskie Centrum Kompetencji dla wspierania 
uniwersytetów wprowadzających nowy system 
studiów (http://www.bmbf.de/de/3336.
php, w języku niemieckim; http://www.bmbf.
de/en/3336.php, w języku angielskim).

W Niemczech do 2006 roku zarówno studia na 
pierwszym kierunku do czasu uzyskania pierwszego 
stopnia zawodowego, jak i dalsze studia prowadzące 
do uzyskania drugiego stopnia były bezpłatne. 
jednak niektóre landy nakładały opłaty na studentów 
drugiego, dodatkowego kierunku. W dniu 26 
stycznia 2005 roku Federalny Trybunał Konstytucyjny 
zniósł zakaz pobierania czesnego wprowadzony 
przez ustawę ramową o szkolnictwie wyższym z 
2001 roku (Hochschulrahmengesetz), uznając zakaz 
ingerowania w kompetencje landów. Oznacza to, że 
niemieckim landom zostawiono „carte blanche” jeśli 
chodzi o wprowadzanie czesnego na ich terenie. 
DAAD popiera mobilność poprzez przyznawanie 
indywidualnych stypendiów i grantów na cele 
mobilności, przez programy strukturalne i partnerskie 
w instytucjach szkolnictwa wyższego w Niemczech, 
poprzez dostarczanie wszechstronnych informacji 
o studiach i lokalizacji uczelni na terenie Niemiec, 
przyznawanie uniwersytetom i szkołom funduszy 
na rzecz wspierania studentów z zagranicy (STIBET), 
a także poprzez popieranie lokalnych inicjatyw 
studenckich w ramach programu Erasmus. Dalsza 
poprawa sytuacji nastąpi od 2006 roku, po wdrożeniu 
programu PROFIS (Programm zur Förderung der 
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Internationalisierungsstrukturen an den deutschen 
Hochschulen) – systemu wspierania w szkołach 
wyższych struktur na rzecz internacjonalizacji 
szkolnictwa wyższego w Niemczech.

 
Proces boloński we włoszech

Dekret ministerialny z dnia 30 kwietnia 2004 
roku określa zasady działania Krajowego Rejestru 
Studentów i Absolwentów oraz oficjalny wzór 
suplementu do dyplomu, który uniwersytety 
zobowiązane są wydawać od 2005 roku. Dekret 
ministerialny nr 270 z dnia 22 października 2004 
roku aktualizuje i zmienia Dekret ministerialny nr 
509/1999 w sprawie reformy systemu szkolnictwa 
wyższego. Dekret ministerialny nr 146 z dnia 28 lipca 
2004 roku przewiduje nowy model przyznawania 
uniwersytetom funduszy ministerialnych w oparciu 
o kryteria jakości.

Wydano wiele regulacji na poziomie krajowym i 
wprowadzono szereg inicjatyw finansowych na 
rzecz popierania internacjonalizacji włoskiego 
systemu szkolnictwa wyższego (np.: dekret z dnia 
5 sierpnia 2004 roku nr 262, art. 23, trzyletni plan 
rozwoju włoskiego systemu szkolnictwa wyższego 
2004-2006; dekret z kwietnia 2001 roku w sprawie 
warunków bytowych studentów; ustawa nr 170 z 
lipca 2003 roku).

Inicjatywy te mają realizować następujące cele: 
poprawa jakości i wzrost konkurencyjności 
włoskiego systemu szkolnictwa wyższego na 
arenie międzynarodowej; wkład w harmonizację 
europejskich systemów szkolnictwa wyższego; 
wzrost mobilności międzynarodowej studentów 
studiów licencjackich i magisterskich, doktorantów i 
profesorów. Pomoc materialna przewidziana w tych 
dekretach efektywnie służy zwiększeniu mobilności 
i popieraniu współpracy między szkołami wyższymi. 
I tak na przykład, ustawa nr 170 z dnia 11 lipca 
2003 roku wprowadziła nowe źródło finansowania 
działań na rzecz międzynarodowej mobilności 
studentów – “Fundusz pomocy i wspierania 
mobilności studentów”. Fundusz finansuje stypendia 
uzupełniające do stypendiów UE, a także studia 
doktoranckie, realizowane w ramach krajowej i 
międzynarodowej sieci szkół wyższych.

Poza tym, ustawa nr 338 z dnia 14 listopada 2000 

roku w sprawie zakwaterowania studentów i 
akademików przewiduje pomoc finansową na rzecz 
odnowienia i budowy pomieszczeń mieszkalnych 
służących studentom zamiejscowym. Pomoc mogą 
otrzymać następujące instytucje/organizacje: urzędy 
administracji regionalnej, urzędy autonomicznej 
administracji lokalnej w Trento i Bolzano, instytucje 
zajmujące się sprawami bytowymi studentów, 
akademiki i inne stowarzyszenia oraz instytucje 
non-profit wspomagające studentów. Celem tych 
działań jest zapewnienie większej dostępności 
zakwaterowania dla studentów na włoskich 
uniwersytetach i w akademikach oraz świadczenie 
większej ilości usług uzupełniających, pomagających 
w nauce (biblioteki, czytelnie, itp.), a także 
organizacja działalności kulturalnej i rekreacyjnej dla 
studentów szkół wyższych. Oczekuje się, że ustawa 
przyczyni się również do poprawy warunków 
mieszkaniowych studentów z zagranicy. Należy 
podkreślić, że w ostatnich latach pomoc finansową 
Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego otrzymują 
nie tylko uniwersytety, ale również instytucje 
pozauniwersyteckie, jak Akademie Sztuk Pięknych, 
Konserwatoria Muzyczne, Akademie Narodowe, itp. 
Celem tej pomocy jest popieranie międzynarodowej 
mobilności studentów. 

Proces boloński w Polsce

Do podstawowych zasad wprowadzonych 
przez ustawę o szkolnictwie wyższym należy 
poszanowanie różnorodności instytucji szkolnictwa 
wyższego, które przyczynia się do realizacji celów 
konstytucyjnych: powszechnego i równego dostępu 
do edukacji i prawa do nauki; trójstopniowego 
systemu nauczania; możliwości transferu i kumulacji 
osiągnięć uzyskanych w procesie nauki w różnych 
szkołach wyższych, zgodnie ze standardami ECTS; 
wystawiania suplementów do dyplomów. Ustawa 
wprowadza mechanizmy zapewniające wysoką 
jakość szkolnictwa wyższego w oparciu o ogólnie 
obowiązujące standardy kształcenia, określone przez 
ministra i środki podejmowane przez Państwową 
Komisję Akredytacyjną.

W skład systemu szkolnictwa wyższego wchodzą 
uniwersytety, uniwersytety techniczne, uczelnie 
medyczne, akademie i Konferencje Rektorów 
zawodowych Szkół Polskich. Konferencje Rektorów 
oraz Parlament Studentów Rzeczypospolitej Polskiej 
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są instytucjami pełniącymi rolę konsultacyjno-
doradczą dla władz państwowych.

Przyjęto zasadę współistnienia uczelni publicznych 
i niepublicznych. Władze państwowe stwarzają 
możliwości rozwoju obydwu sektorom, pod 
warunkiem zapewniania przez instytucje szkolnictwa 
wyższego wymaganej jakości kształcenia.

Ustawa stwarza nowe możliwości współpracy 
pomiędzy instytucjami akademickimi i badawczymi 
oraz możliwości ich konsolidacji. zgodnie z 
konstytucyjną zasadą zapewnienia autonomii 
instytucji szkolnictwa wyższego, wzrosła rola 
statutów uczelni jako źródła prawa w dziedzinie 
szkolnictwa wyższego. Do statutów przeniesiono 
regulacje dotyczące struktury uczelni oraz zasad 
i trybu zatrudniania nauczycieli akademickich, 
pod warunkiem ich zgodności z przepisami prawa 
obejmującymi swym zakresem zarówno uczelnie 
publiczne, jak i niepubliczne.

Współczynnik skolaryzacji brutto dla szkół wyższych 
wzrósł z 12% w latach 90-tych do obecnego poziomu 
47%. z ogólnej liczby 1.845.400 studentów, 71,6% (tj.: 
1.320.800 osób) studiuje na uczelniach publicznych, 
zaś 28,4% (tj.: 524.600) jest studentami uczelni 
niepublicznych. Ponad 47% ogółu studentów (tj.: 
873.200 osób) studiuje na studiach dziennych, a ok. 
53% (tj.: 972.200 osób) na studiach wieczorowych 
lub zaocznych. Liczba studentów ogółem wzrosła 
o prawie 60.000 (czyli 3,1%) w porównaniu z 2005 
rokiem.

Do przyjazdu na studia do Polski zachęca duża 
popularność studiów doktoranckich. Wyjazdy 
na studia za granicę są w Polsce popularne, 
gdyż pracodawcy wysoko cenią doświadczenie 
zdobyte za granicą. Międzynarodową mobilność 
polskich studentów ograniczają jednak czynniki 
finansowe. Wzrost mobilności wynika z przyjęcia 
założeń procesu bolońskiego, tj.: stosowania ECTS, 
suplementów do dyplomu, itp.

Mobilność propagowana jest poprzez liczne 
inicjatywy organizowane przez Krajową Agencję 
Programu Socrates Erasmus. Również same uczelnie 
popierają formy studiów korzystne dla studentów. 
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo 
Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Krajowa Agencja 
Programu Socrates zajmują się promocją Polski i jej 

szkolnictwa wyższego na arenie międzynarodowej.

W Polsce obserwuje się ogólną tendencję wzrostu 
mobilności studentów i nauczycieli akademickich.

Proces boloński w wielkiej brytanii

(Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii i Północnej 
Irlandii)

Podstawowa struktura br ytyjsk ich stopni 
naukowych jest obecnie zgodna z bolońskim 
modelem studiów trójstopniowych: licencjackich 
(Bachelors), magisterskich (Masters) i doktoranckich 
(Doctoral). W 2001 roku w Anglii, Walii i Północnej 
Irlandii wprowadzono Foundation degree, jako 
stopień pośredni w ramach pierwszego poziomu 
studiów, zorientowany na konkretne możliwości 
zatrudnienia. W roku akademickim 2003/04 na 
poziomie Foundation Degree studiowało ponad 
24.000 studentów, w porównaniu z 12.400 w roku 
poprzednim, co wskazuje na rosnącą popularność 
tego typu studiów.

Instytucje szkolnictwa wyższego w Wielkiej Brytanii 
zaczynają wprowadzać suplementy do dyplomów 
(Diploma Supplement). za zgodą zainteresowanych 
instytucji, UK HE Europe Unit (Brytyjski Wydział ds. 
szkolnictwa wyższego) przygotował ogólny opis 
szkolnictwa wyższego w Anglii, Walii i Północnej 
Irlandii, jako załącznik do suplementu do dyplomu. 
jest on dostępny na stronie internetowej UK NARIC 
(http://www.naric.org.uk/ds.asp). Szkocja 
przygotowuje własny opis, który również będzie 
wkrótce dostępny. Do wprowadzania suplementu 
do dyplomu zachęcają Brytyjska Rada Programu 
Socrates-Erasmus, UK NARIC i UK HE Europe Unit. 
Brytyjscy promotorzy procesu bolońskiego również 
pomagają instytucjom wystawiającym suplement 
do dyplomu.

W Anglii istnieją 132 publiczne instytucje szkolnictwa 
wyższego, w Irlandii Północnej działają cztery, a w 
Walii dwanaście. W Wielkiej Brytanii funkcjonuje 
jedna prywatna uczelnia, która nadaje brytyjskie 
stopnie naukowe – Uniwersytet Buckingham. 
jednocześnie w Wielkiej Brytanii funkcjonuje wiele 
szkół prowadzonych przez zagraniczne instytucje 
szkolnictwa wyższego, które nadają stopnie 
niebrytyjskie. Są to samofinansujące się instytucje, 
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działające bez wsparcia publicznego. jednak 
podlegają one przepisom prawa brytyjskiego, tj.: 
ustawie z 1988 roku w sprawie reformy edukacji 
oraz ustawie z 1985 w sprawie nazw handlowych 
(Business Names Act).

Wielka Brytania popiera globalną mobilność. Młodzież 
ma coraz więcej możliwości studiowania i pracy za 
granicą w ramach formalnych programów w ciągu 
tzw. Gap Year, czyli roku pomiędzy zakończeniem 
szkoły a rozpoczęciem studiów. Wielka Brytania 
uczestniczy w programie Socrates-Erasmus i stara się 
być atrakcyjnym miejscem praktyk dla studentów z 
innych państw europejskich. Ministerstwo Edukacji 
i Umiejętności (DfES), we współpracy z Brytyjską 
Radą Programu Socrates-Erasmus, aktywnie zachęca 
brytyjskich studentów do uczestnictwa w programie. 
Do ostatnio przyjętych działań w tym zakresie należą: 
zwolnienie studentów wyjeżdżających za granicę 
na roczną praktykę z opłaty czesnego za dany rok; 
nowelizacja przepisów o pomocy dla studentów 
dotycząca podwyższenia maksymalnej wysokości 
pożyczki studenckiej dla osób uczestniczących 
w programie Erasmus, a także szersza działalność 
promocyjna.

Od początku 1999 roku realizowana jest inicjatywa 
premiera (The Prime Minister’s Initiative – PMI), 
mająca na celu wzrost liczby studentów z zagranicy 
na uczelniach brytyjskich. Realizację inicjatywy 
koordynuje DfES. jest ona współfinansowana przez: 
DfES, UK Trade and Investment, MOD, szkocką, 
walijską i północno-irlandzką administrację oraz 
British Council.

Szkocja

Podstawowa struktura szkockich stopni naukowych 
jest obecnie zgodna z bolońskim modelem 
studiów trójstopniowych: licencjackich (Bachelors), 
magisterskich (Masters) i doktoranckich (Doctoral). 
Fukncjonuje również krajowy system punktów 
transferowych i uznawania kwalifikacji – Scottish 
Credit and Qualifications Framework (SCQF) – oraz 
proces zapewniania jakości w ramach Quality 
Enhancement Framework.

Bazując na swoich doświadczeniach z SCQF, 
przedstawiciele szkockiego sektora szkolnictwa 
wyższego brali aktywny udział w pracach grupy 
roboczej BFUG, powołanej dla opracowania 

ramowych założeń Europejsk iego Obszaru 
Szkolnictwa Wyższego. Dowodzi to rosnącego 
zaangażowania szkockiego sektora szkolnictwa 
wyższego w proces boloński. Dowodem na to 
zaangażowanie jest również wiodąca rola sektora 
w organizacji seminarium na temat wykorzystania 
wyników kształcenia w ramach procesu bolońskiego. 
Seminarium to zostało zorganizowane w Edynburgu 
przez szkocką grupę zwolenników procesu 
bolońskiego – Scottish Bologna Stakeholders Group. 
Przyczyniło się ono do doprecyzowania terminu 
“wyniki kształcenia” (learning outcomes) i określenia 
ich roli w kształceniu zorientowanym na studenta, 
planowaniu i ocenie programu kształcenia oraz 
zapewnianiu jakości.

Szkocja od dawna uczestniczy w programie Socrates-
Erasmus i jest atrakcyjnym miejscem praktyk dla 
studentów z innych państw europejskich. Brytyjska 
Rada Programu Socrates-Erasmus aktywnie zachęca 
studentów do uczestnictwa w programie.

Obserwuje się niepokojące zjawisko malejącej liczby 
szkockich studentów uczestniczących w programie 
Erasmus. W związku z tym odpowiedzialne instytucje 
brytyjskie zleciły przeprowadzenie badania w celu 
znalezienia przyczyn tej sytuacji. Badanie ujawniło, 
że główne przeszkody dla uczestnictwa w programie 
Erasmus stanowią strona finansowa i znajomość 
języków obcych.

zalecenia przedstawione w raporcie z badań 
omawiane są w zakresie działań mających na celu 
zwiększenie mobilności zagranicznej.

Studenci, którzy podejmą krótkoterminowe 
studia za granicą otrzymają zwrot kosztów opłat, 
pożyczki studenckie i będą mieć prawo do zwrotu 
dodatkowych kosztów podróży i ubezpieczenia 
zdrowotnego. Studenci studiujący w państwach, 
gdzie są wysokie koszty utrzymania, mają prawo 
do wyższej pożyczki studenckiej. z kolei studenci 
podejmujący studia dzienne za granicą mogą starać 
się o taki sam pakiet pożyczkowy i dodatkowe 
stypendium na czesne, według prywatnych stawek, 
pod warunkiem, że nie ulega wydłużeniu minimalny 
okres potrzebny na ukończenie studiów w Wielkiej 
Brytanii.

Egzekutywa Szkocka (Scottish Executive) uczestniczy 
w inicjatywie premiera (The Prime Minister’s Initiative 
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– PMI), realizowanej od 1999 roku i mającej na celu 
wzrost liczby studentów z zagranicy na uczelniach 
brytyjskich. Do działań podejmowanych na rzecz 
zwiększenia liczby studentów z zagranicy należą: 
większa liczba stypendiów – Chevening Scholarships; 
ułatwienia wizowe oraz uproszczone procedury 
podejmowania pracy przez studentów i ich rodziny 
w okresie studiów.

System edukacji i warunki rekrutacji na każdym 
szczeblu nauczania w państwach europejskich 
w ogóle, a we francji, niemczech, włoszech, 
Polsce i wielkiej brytanii w szczególności 

Najlepszym źródłem informacji na temat możliwości 
edukacyjnych w Unii Europejskiej jest portal Komisji 

Europejskiej Ploteus: http://europa.eu.int/
ploteus  Można tam znaleźć linki do źródeł informacji 
na temat systemu edukacji, możliwości kształcenia, 
wymiany i stypendiów, uznawania kwalifikacji oraz 
wysokości czesnego w każdym kraju.

Informacje można też znaleźć na stronie internetowej 
Europejskiej Rady Szkół Międzynarodowych 
(European Council of International Schools): http://
www.ecis.org

System edukacji w państwach europejskich
TemaT Linki Uwagi
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http://www.
eurydice.org 

Systemy edukacji w każdym z 31 państw, poczynając od poziomu 
przedszkolnego, a skończywszy na poziomie studiów wyższych. Informacje 
są systematycznie aktualizowane, również te dotyczące reform i dyskusji w 
dziedzinie edukacji.

I. Opis systemu edukacji: 

Ludność objęta systemem edukacji i język nauczania.
Kontrola administracyjna i zakres edukacji finansowanej z funduszy 
publicznych.
Edukacja przedszkolna.
Nauczanie obowiązkowe.
Szkolnictwo ponadgimnazjalne i pomaturalne (policealne).
Szkolnictwo wyższe.
Szkolnictwo specjalne.
Nauczyciele. 

 
II. Trwające reformy i tematy dyskusji w dziedzinie edukacji.

Dostępne w języku angielskim lub języku danego kraju.

•
•

•
•
•
•
•
•
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http://europa.eu.int/ploteus
Europejski portal dotyczący możliwości edukacyjnych. jego ce-
lem jest udostępnianie informacji na temat kierunków studiów 
i możliwości uczenia się przez całe życie (lifelong learning).

http://www.eurochoice.org.uk Informacje dla uczniów i studentów pomocne w planowaniu 
okresu nauki/studiów w Europie.

http://www.eurodesk.org.uk Europejska sieć udostępniająca młodzieży informacje na temat 
możliwości nauki za granicą.

http://www.unesco.org/iau/
onlinedatabases/index.html

Baz a danych Międz ynarodowego Stowar z yszenia 
Uniwersytetów (The International Association of Universities 
– IAU) dostępna na portalu Unesco. Informacja o systemach 
szkolnictwa wyższego w 180 krajach.

http://www.cedefop.eu.int Systemy edukacji w Europie.

http://www.auf.org/
rubrique1.html

Stowarzyszenie uniwersytetów frankojęzycznych w Europie i 
na świecie.

http://www.daad.de/
en/index.html (w języku 
angielskim) http://www.daad.
de/de/index.html (w języku 
niemieckim)

DAAD – Niemiecka Akademicka Służba Wymiany – systemy 
edukacji w Europie i na świecie.

http://www.
europaserviceba.de 
(w języku niemieckim)

Systemy edukacji wszystkich krajów Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego (EOG).
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http://www.education.
gouv.fr 

Edukacja przedszkolna: 2-6 Écoles Maternelles.
Edukacja podstawowa: 6-11 Écoles Elementaires.
Szkolnictwo średnie: 12-16 Collèges.
Wyższe szkolnictwo średnie: 16-18 Lycées.
Szkolnictwo wyższe: 18+ Universités.
Grandes Écoles.

Edukacja przedszkolna ma we Francji długą tradycję. Każde dziecko 
w wieku 3-6 lat ma prawo do bezpłatnego miejsca w publicznej 
École Maternelle, a w niektórych przedszkolach przyjmowane są 
dzieci w wieku od 2 lat. Pod względem obejmowania dzieci opieką 
przedszkolną Francja w ramach UE ustępuje tylko Belgii.

Szkolnictwo wyższe to ok. 90 uniwersytetów (włączając 12 
prywatnych i kilka uniwersytetów technicznych – Instituts 
Universitaires de Technologie) oraz 350 Grandes Écoles. Istnieją również 
uczelnie specjalistyczne, podległe innym ministerstwom (kultury, 
zdrowia, rolnictwa i obrony), tj.: akademie sztuki, szkoły artystyczne, 
szkoły w sektorze zdrowia i spraw socjalnych, szkoły rolnicze, 
policyjne i wojskowe.
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http://www.edufrance.
fr

Krajowa Agencja ds. Promocji francuskiego systemu szkolnictwa 
wyższego za granicą (ogólna charakterystyka, baza danych).

http://www.egide.
asso.fr

Najstarsza organizacja non-profit popierająca mobilność 
międzynarodową. Współpracuje z organizacjami publicznymi i 
prywatnymi zajmującymi się finansowaniem działalności związanej 
z mobilnością; organizuje wizyty we Francji studentów z zagranicy, 
przedstawicieli firm i specjalnych gości, a także wyjazdy za granicę 
francuskich ekspertów i studentów. Promuje wymianę pracowników 
naukowych pomiędzy laboratoriami francuskimi i zagranicznymi.

http://www.egide.
asso.fr/uk/services/
programmes

Międzynarodowe programy mobilności.

http://www.onisep.fr
Opis francuskiego systemu edukacji oraz baza danych na temat 
możliwości kształcenia. Pierwsza Krajowa Agencja zajmująca się 
udzielaniem informacji o francuskim systemie edukacji i pracy. Część 
strony poświęcona jest studiowaniu we Francji.

http://www.etudiant.
gouv.fr

Nowy portal Ministerstwa Edukacji z informacjami dla uczniów/
studentów.

7 - Mobilność i kształcenie

System edukacji we francji
TemaT Linki Uwagi
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http://www.education.
gouv.fr/pid266/venir-
etudier-en-france.html

Nie ma żadnych różnic w traktowaniu podań studentów z państw 
EOG i Szwajcarii. Wszyscy traktowani są jak studenci francuscy.

Na każdym poziomie edukacji rodzice i dzieci/młodzież muszą 
kontaktować się z właściwą Académie na terenie, na którym 
pragną się osiedlić. Na stronie internetowej ONISEP należy 
wybrać “En régions”.

http://www.education.
gouv.fr/pid8/le-systeme-
educatif.html

http://www.onisep.fr

warunki przyjęcia do szkoły/na studia na każdym poziomie edukacji we francji
TemaT Linki Uwagi
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Nauczanie obowiązkowe: 6-16.
Edukacja przedszkolna: 3-6 Kindergarten.
Edukacja podstawowa: 6-11 Grundschule.
Szkolnictwo średnie: 11+ trzy alternatywne ścieżki: 

Gymnasium – dla osób, które chcą się dalej kształcić w 
szkole wyższej.
Realschule – kształcenie ogólne dla dzieci w wieku poniżej 
16 lat.
Hauptschule – praktyczne przygotowanie do pracy.

Szkolnictwo wyższe:  
Universität – uniwersytety i  szkoły na prawach 
uniwersytetów.
Fachhochschule – szkoła politechniczna – nauki 
stosowane.
Kolegia muzyki, sportu i sztuki.

•

•

•

•

•

•
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http://www.studienwahl.de 
(w języku niemieckim) 
http://www-en.studienwahl.
de  
(w języku angielskim) 

Dostęp do informacji umożliwiających przygotowanie się do 
studiów na uczelni w Niemczech.

http://www.bildungsserver.
de/start_e.html  
(w języku niemieckim i angielskim)

Serwer edukacji niemieckiej (Eduserver): informacje o 
stronach internetowych i innych źródłach informacji na temat 
niemieckiego systemu edukacji.

http://www.bmbf.de/pub/
bildung_in_deutschland.pdf 
(w języku niemieckim i angielskim)

Federalne Ministerstwo Edukacji i Badań; ogólny przegląd 
niemieckiego systemu edukacji.

http://www.kmk.org/doku/
diagr.htm (w języku angielskim i 
niemieckim)

Stała Konferencja Ministrów Edukacji i Spraw Kulturalnych 
Niemieckich Landów; podstawowa struktura systemu 
edukacji Niemiec.
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frameset_eurybase.html

Baza danych Eurydice z obszernymi informacjami na temat 
systemu edukacji i wymagań na każdym poziomie edukacji 
(w języku angielskim i języku danego kraju).

7 - Mobilność i kształcenie

System edukacji w niemczech
TemaT Linki Uwagi

warunki przyjęcia do szkoły/na studia na każdym poziomie edukacji w niemczech
TemaT Linki Uwagi
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http://www.istruzione.
it

Nauczanie obowiązkowe: 6-18/19.
Ostatnie 2-3 lata mogą być poświęcone szkoleniu zawodowemu lub 
praktyce zawodowej.

Przedszkole: 3-5.
Scuola dell’infanzia: Około 96% wszystkich dzieci w wieku 3-5 lat 
uczęszcza do przedszkola. Grupy liczą po 15-25 dzieci każda. Istnieją 
przedszkola państwowe i prywatne.
Primo ciclo (pierwszy cykl): 6-14.

Scuola primaria: 6-11.
Scuola secondaria di primo grado: 11–14.

Secondo ciclo (drugi cykl): 14-19 z następującymi alternatywami:
Liceo Classico/Scientifico – 14-19 przedmioty humanistyczne/
matematyka.
Liceo Artistico/Istituti d’Arte – 14-17/19 profil artystyczny/
muzyczny.
Istituto Tecnico – technika/biznes, zarządzanie i usługi.
Istituto Professionale – 14-17/19 kształcenie zawodowe.

Szkolnictwo wyższe: 19+
Uniwersytety: oferują pełen zakres studiów.
Università politecnici (politechnika): architektura i studia 
inżynierskie.
Istituti universitari (instytuty uniwersyteckie): zajmują się konkretną 
dziedziną.

Istnieje wiele pozauniwersyteckich, wyspecjalizowanych szkół 
wyższych o specjalnościach, tj.: sztuka/ projektowanie/aktorstwo/
wychowanie fizyczne/dziennikarstwo, itp.

Realizowana jest reforma systemu szkolnictwa.

•
•

•

•

•
•

•
•

•
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http://www.indire.
it/eurydice/content/
index.php

System edukacji we Włoszech.

System edukacji we włoszech
TemaT Linki Uwagi
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it/lucabas/lkmw_file/
eurydice//Strutture_Italia_
EN.pdf 

Struktura systemu edukacji, włączając warunki przyjęcia 
do szkoły/na studia na każdym poziomie edukacji.

7 - Mobilność i kształcenie

warunki przyjęcia do szkoły/na studia na każdym poziomie edukacji we włoszech
TemaT Linki Uwagi
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http://www.men.gov.pl

Nauczanie obowiązkowe: 6-16.
Edukacja przedszkolna: 3-6.
Przedszkole: podział na cztery oddziały według grup wiekowych. 
Sześciolatki mogą uczęszczać do tzw. “zerówki” przygotowującej do 
szkoły podstawowej.
Edukacja podstawowa: 7-13.
Edukacja podstawowa trwa 6 lat.
Gimnazjum:13-16.
Rodzice zobowiązani są zapisać dziecko do najbliższej szkoły (rejo-
nizacja).
Rok szkolny składa się z dwóch semestrów i trwa od września do 
czerwca.
Obowiązkowe testy i egzaminy zdaje się na koniec szkoły podstawo-
wej (w wieku 13 lat) i gimnazjum (w wieku 16 lat).
Szkolnictwo ponadgimnazjalne i pomaturalne (policealne).
Liceum ogólnokształcące: 16-19.
Liceum profilowane: 16-19.
Technikum: 16-20.
Nauka w tych trzech szkołach kończy się egzaminem maturalnym.
zasadnicza szkoła zawodowa: 16-18/19.
Szkolnictwo wyższe:
Ponad 500 uniwersytetów i szkół wyższych, w tym kolegia nauczy-
cielskie i szkoły prywatne.
Szkoły wyższe obejmujące uniwersytety i politechniki.

Szkoły wykładające przedmioty akademickie ale również szkoły wyspe-
cjalizowane, np.: akademie sztuki, szkoły rolnicze, wychowania fizycz-
nego, teologii i ekonomii. Studia trwają 4-6 lat. Absolwenci otrzymują 
tytuł magistra. jest to warunek podjęcia studiów doktoranckich.

Wyższe szkoły zawodowe: 3-4-letnie studia zawodowe, kończące się 
otrzymaniem dyplomu i tytułu licencjat lub inżynier. Do najpopular-
niejszych specjalizacji należą: zarządzanie, pedagogika i inżynieria. 

System edukacji w Polsce
TemaT Linki Uwagi
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http://www.men.waw.
pl/sio/wykaz_szkol/wykaz_
szkol.php (w języku polskim)

System informacji edukacyjnych (na wszystkich poziomach z 
wyłączeniem studiów wyższych).

http://www.eurydice.
org/Eurybase/Application/
frameset.asp?country=PL&la
nguage=EN

System edukacji (na wszystkich poziomach z wyłączeniem 
studiów wyższych).

http://www.men.waw.pl/
menis_en/education/new_
system.php

Nowy system edukacji (na wszystkich poziomach z 
wyłączeniem studiów wyższych).

http://www.men.waw.
pl/menis_en/education/
vocational_education.php

Struktura szkolnictwa zawodowego.

http://meinen.mnii.
gov.pl/meinen/index.
jsp?place=Menu01&
news_cat_id=-1&
layout=0

System szkolnictwa wyższego – poziom uniwersytecki.
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http://www.men.waw.
pl/menis_en/i_c/
european_schools.php

Przyjęcia do szkół europejskich European Baccalaureate odbywają się 
bezpośrednio w szkołach. Aktualnie istnieje 12 takich szkół. Szkoły 
europejskie zapewniają nauczanie od poziomu przedszkolnego do 
poziomu Baccalaureate. Przyjmują nie tylko dzieci pracowników 
instytucji wspólnotowych i stałych przedstawicielstw w UE (uczniowie 
kategorii I). Przyjmowane są też dzieci pracowników innych instytucji 
międzynarodowych i ambasad (uczniowie kategorii II) oraz dzieci 
rodzin stale mieszkających w danym mieście (uczniowie kategorii 
III). Czesne pobierane jest od uczniów kategorii II i III.

http://www.restena.
lu/primaire/eekirch

http://www.eeb1.org

http://www.eursc.org

http://meinen.mnii.
gov.pl/meinen/index.
jsp?place=Menu08&
news_cat_id=104&
layout=2

Warunki przyjęcia na studia określa uczelnia. Kandydaci przyjmowani 
są na podstawie liczby punktów uzyskanych podczas egzaminu 
maturalnego. z zasady nie ma egzaminów wstępnych. Czesne 
uzależnione jest od szkoły i rodzaju studiów. Studia dzienne w 
publicznych szkołach wyższych są bezpłatne.

warunki przyjęcia do szkoły/na studia na każdym poziomie edukacji w Polsce
TemaT Linki Uwagi
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http://www.britishcouncil.org Informacje dla cudzoziemców pragnących studiować w 
Wielkiej Brytanii.

http://www.educationuk.org Informacje na temat studiów w Wielkiej Brytanii.
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http://www.ucas.com

Strona internetowa UCAS zawiera informacje na temat wa-
runków, jakie należy spełnić, by móc ubiegać się o indeks na 
uniwersytecie oraz na temat samego procesu aplikacji.

Każdy uniwersytet określa odrębne wymagania rekrutacyj-
ne dla każdego rodzaju studiów. Podania składać można do 
najwyżej 6 różnych szkół. Kwalifikacje kandydatów są uz-
nawane przez urzędników rekrutacyjnych, a w informacjach 
na temat wymagań rekrutacyjnych można znaleźć infor-
macje o ekwiwalentach brytyjskich dyplomów i świadectw.

7 - Mobilność i kształcenie

System edukacji w wielkiej brytanii
TemaT Linki Uwagi

warunki przyjęcia do szkoły/na studia na każdym poziomie edukacji w wielkiej brytanii
TemaT Linki Uwagi
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Anglia
Department for Education 
and Skills (Ministerstwo 
Edukacji i Umiejętności)
Mowden Hall, Staindrop 
Road
Darlington, County 
Durham, DL3 9BG
Tel: +44.870.0012345

Irlandia Północna
http://www.deni.gov.
uk

Walia
http://www.learning.
wales.gov.uk

Szkocja
http://www.scotland.
gov.uk/Topics/
Education

Nauczanie obowiązkowe: 5-16.
W systemie występują pewne różnice, np.: jeśli chodzi o przedział 
wiekowy, pomiędzy różnymi częściami kraju. W szczególności dotyczy 
to Szkocji. W celu uzyskania dokładnych informacji należy kontaktować 
się z odpowiednimi władzami w Walii, Irlandii Północnej i Szkocji.

Przedszkola 
pań-
stwowe, 
prywatne 
(nurseries), 
grupy 
przedszkol-
ne (play-
groups).

Szkoły 
podsta-
wowe

Anglia – szkoły 
powszechne 
(Comprehensive 
Schools), szkoły 
profilowane 
(Specialist 
Schools), szkoły 
techniczne 
(City Technolo-
gy Colleges).

Tak jak w 
szkolnictwie 
średnim 
(secondary 
education) 
i kolegiach 
(colleges) 
oraz sześcio-
klasowych 
kolegiach 
(sixth form 
colleges).

Uniwersy-
tety, Insty-
tuty Szkół 
Wyższych 
(Institutes 
of Higher 
Education 
Colleges).

Irlandia Pół-
nocna – szkoły 
podstawowe 
(Grammar 
Schools) szkoły 
średnie (Secon-
dary Schools).

Tak jak w 
szkolnictwie 
średnim.

Szkocja i 
Walia –szkoły 
powszechne 
(Comprehensive 
Schools).

Tak jak w 
szkolnictwie 
średnim.

Edukacja 
przedszkol-
na.

Edukacja 
podsta-
wowa.

Szkolnictwo 
średnie.

Szkolnictwo 
ponadobo-
wiązkowe.

Szkolnictwo 
wyższe.

Wiek 2-5 
lat.

Wiek 5-
11 lat.

Wiek 11-16 lat. Wiek 16-18 
lat.

Wiek od 18 
lat.

7 - Mobilność i kształcenie
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zasoby komisji Europejskiej, dostępne on-line, na temat mobilności 
naukowców
Link (portal, strona internetowa) Uwagi

http://www.dipf.de/perine
Pedagogical and Educational Research Information 
Network for Europe (Europejska sieć informacji o badaniach 
pedagogicznych i edukacyjnych).

http://europa.eu.int/eracareers/
index_en.cfm?l1=4

ERAMORE – European Network of Mobility Centres (Europejska 
sieć centrów mobilności). Tworzy ją 200 centrów w 32 krajach. 
Służą one pomocą naukowcom we wszystkich sprawach 
zawodowych i związanych z życiem codziennym, m. in. 
udzielają informacji prawnych na temat zabezpieczenia 
społecznego, zdrowia i podatków, życia codziennego i pomocy 
dla rodziny.

http://europa.eu.int/eracareers/
index_en.cfm

The European Researcher’s Mobility Portal (Europejski portal 
ds. mobilności naukowców).

http://cordis.europa.eu/eralink/
about_en.html

Celem ERA-Link jest stworzenie sieci europejskich badaczy 
i naukowców pracujących w Stanach zjednoczonych. 
Członkowie sieci informowani są o polityce badawczej UE i 
możliwościach współpracy z Europą.

http://cordis.europa.eu/fp7/
ideas.htm

Program Ideas wspiera kreatywne badania naukowe, w celu 
tworzenia nowej wiedzy, wykorzystującej postęp techniczny i 
nowe rozwiązania problemów społecznych i środowiskowych.

http://www.findapostdoc.com/
firstmain.asp

Oferty pracy dla absolwentów studiów doktoranckich.

Strategia mobilności w Europejskim obszarze badawczym

7 - Mobilność i kształcenie
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krajowe zasoby, dostępne on-line, w językach narodowych
Link (portal, strona internetowa) Uwagi

fRAnCjA

 http://www.eracareers.fr Ogólne informacje na temat stypendiów we Francji.

http://www.diplomatie.gouv.
fr/fr/services-formulaires_831/
espace-etudiants_12793/etudier-
etranger_12796/financer-
ses-etudes_12800/colleges-
doctoraux_27125.html

Programy wymiany dla doktorantów.

nIEmCy

http://www.dfg.de Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) – Niemiecka 
Fundacja Badawcza.

http://www.daad.de/en/index.
html

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) – Niemiecka 
Służba Wymiany Akademickiej.

włoChy

http://www.
cartaeuropeadeiricercatori.it

Obserwatorium on-line, czyli wspólna inicjatywa włoskich 
uniwersytetów i publicznych organizacji badawczych to kolejny 
krok na drodze do wdrożenia na szczeblu krajowym Karty i 
Kodeksu Postępowania Naukowców. jest to interaktywna, 
otwarta platforma dyskusji, adresowana do krajowych 
organizacji badawczych oraz naukowców, poświęcona dyskusji 
na tematy związane z ich życiem zawodowym, tj.: rozwój 
kariery, procedury rekrutacji, ocena, mobilność, równość płci, 
itp.

PolSkA

http://www.naukawpolsce.pap.pl Krajowy portal Nauka w Polsce  (w języku polskim).

http://www.eracareers-poland.
gov.pl

Polska strona na portalu UE (w języku angielskim i polskim).

wIElkA bRyTAnIA

http://www.victoriacollis.com/
forum

Współpraca naukowców z zagranicy pracujących w Wielkiej 
Brytanii.

7 - Mobilność i kształcenie
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fRAnCjA

http://www.cpu.fr/mobility
We Francji istnieje ok. 20 centrów mobilności, które 
służą pomocą 4.000 naukowcom z zagranicy, co roku 
przyjeżdżającym do Francji (wizy, podatki, ubezpieczenie 
zdrowotne, zakwaterowanie, życie codzienne, itp.).

http://www.fnak.fr 
Fundacja Kastler pomaga naukowcom z zagranicy w organizacji 
ich wizyt w ośrodkach badawczych we Francji. Drugim celem 
Fundacji jest ułatwianie naukowcom przyjazdu do Francji i 
utrzymywanie z nimi kontaktów po wyjeździe.

nIEmCy

http://www.eracareers-germany.
de/portal/information_centres.
html

Deutsche Mobilitätszentren – Niemieckie Centra Mobilności.

włoChy

email: mobility@fondazionecrui.it

Centra mobilności we Włoszech służą pomocą naukowcom 
udzielając im informacji i – jeśli okaże się to konieczne 
– świadcząc na ich rzecz bezpośrednie usługi związane z 
procedurami wyjazdowymi, zakwaterowaniem i pracą we 
Włoszech.

http://www.apre.it 
http://www.cnr.it

Pakiety informacji i vademecum dla naukowców.

PolSkA

http://www.eracareers-
poland.gov.pl/mapka_centra_
en.html?kid=2046:2057

http://europa.eu.int/eracareers/
index_en.cfm?l1=4

Polska sieć centrów informacji o mobilności jest częścią europejskiej 
sieci ERA-MORE, która powstała z inicjatywy Komisji Europejskiej 
i państw członkowskich w celu organizacji Europejskiego 
Obszaru Badawczego poprzez wspieranie międzynarodowej 
mobilności naukowców. W każdym kraju powołano centra dla 
„mobilnych” naukowców, które służą im pomocą w załatwianiu 
spraw wizowych i w innych formalności wyjazdowych, a także w 
sprawach związanych z zakwaterowaniem i zatrudnieniem.

wIElkA bRyTAnIA

http://www.eracareers-uk.info
Linki do organizacji służących informacjami i pomocą 
„mobilnym” naukowcom na szczeblu lokalnym, krajowym i 
międzynarodowym.

7 - Mobilność i kształcenie
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fRAnCjA

http://www.cpu.fr/mobility Celem centrów mobilności jest służenie pomocą naukowcom.

nIEmCy

http://www.eracareers-germany.
de/en/index.htm 

Informacje dla naukowców przyjeżdżających do Niemiec, 
wyjeżdżających z Niemiec do innych krajów Europy i 
wracających do Niemiec po długim pobycie za granicą.

włoChy

http://www.fondazionecrui.it/
eracareers 

Informacje o możliwościach zatrudnienia dla naukowców 
planujących pobyt we Włoszech. Centra mobilności we 
Włoszech.

PolSkA

http://www.eracareers-poland.
gov.pl

Polskie centra mobilności służą praktycznymi informacjami 
naukowcom przyjeżdżającym do Polski, mogą też kierować 
zainteresowanego do innej organizacji/instytucji, gdzie może 
uzyskać pomoc.

Oferty zatrudnienia dla polskich naukowców zainteresowanych 
wyjazdem za granicę.

wIElkA bRyTAnIA

http://www.eracareers-uk.info Portal dla naukowców planujących przyjechać do Wielkiej 
Brytanii lub z niej wyjechać. Aktualne informacje i porady.

http://www.britishcouncil.org Praktyczne informacje dla wyjeżdżających lub przyjeżdżających 
studentów i naukowców.
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uczenie się przez całe życie i 
mobilność edukacyjna dorosłych

Uczenie się przez całe życie (Lifelong learning 
– LLL) zwiększa ludzki potencjał zatrudnieniowy 
(employability) i potencjał adaptacyjny (adaptability); 
są to “wiodące zasady rozwoju polityki edukacyjnej 
i szkoleniowej”. Komisja Europejska uważa uczenie 
się przez całe życie za podstawowy element 
Strategii na rzecz tworzenia nowych miejsc pracy i 
wzrostu (Jobs and Growth Strategy). Dlatego UE stara 
się stwarzać możliwości ciągłego kształcenia się 
wszystkim swoim obywatelom.

Przygotowanie do szkolenia za granicą, poradnictwo 
zawodowe w czasie pobytu za granicą i reintegracja 
po powrocie do kraju są przedmiotem Zalecenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie mobilności 
transnarodowej we Wspólnocie w celach edukacji i 
kształcenia zawodowego: Europejska Karta na rzecz 
Jakości Mobilności. Komisja zaproponowała, by Karta 
stała się częścią programu “Edukacja i Szkolenia 
2010”, dla zapewnienia osobom uczącym się przez 
całe życie wysokiego standardu szkoleń.

Karta zawiera propozycje różnych etapów szkolenia, 
obejmujące fazę przygotowawczą do szkolenia, 
samo szkolenie i podsumowanie po powrocie. 
Określa ona w sposób jednoznaczny obowiązki i 
zadania związane z mobilnością. Dla każdego etapu 
szkolenia sformułowano odrębne wytyczne.

Przed wyjazdem:

1. zapewnienie kandydatom zainteresowanym 
udziałem w procesie mobilności dostępu do 
rzetelnych źródeł informacji i wskazówek na temat 
możliwości w zakresie mobilności i warunków, na 
jakich można z nich skorzystać.

2. Sporządzenie planu nauki.

3. zapewnienie uczestnikowi możliwości nauki, z 
uwzględnieniem przygotowania językowego.

4. zapewnienie, by mobilność edukacyjna 
przyczyniła się do rozwoju osobistego i 
zawodowego.

W czasie pobytu za granicą:

5. Wsparcie językowe.

6. Pomoc logistyczna i praktyczna.

7. Mentoring i integracja.

Po powrocie:

8. zapewnienie uznania dyplomów uzyskanych 
podczas kształcenia/szkolenia za granicą lub 
okresów takiego kształcenia/szkolenia.

9. zapewnienie uczestnikom pomocy w reintegracji 
ze środowiskiem społecznym, edukacyjnym lub 
zawodowym w kraju pochodzenia.

10. Ocena wyników mobilności.

 
uczenie się przez całe życie i mobilność 
edukacyjna dorosłych we francji

Działania na rzecz uczenia się przez całe życie i 
mobilności edukacyjnej dorosłych są projektowane 
i realizowane w ramach tego samego podejścia.

System L.M.D, który powstał w ramach realizacji 
procesu bolońskiego we Francji, ma na celu 
stworzenie w systemie szkolnictwa wyższego 
możliwości zintegrowanego szkolenia, które 
rozwijałoby ścieżki szkolenia modułowego (ECTS), 
zachęcając dorosłych do powrotu do edukacji w 
celu ukończenia szkoły wyższej.

Obecnie istnieje możliwość uzyskania stopnia 
akademickiego dzięki uznaniu wcześniejszego 
okresu studiów (ustawa z dnia 20 lipca 1992 
roku i 17 stycznia 2002 roku oraz dekret z dnia 24 
kwietnia 2002 roku). Specjalna komisja zajmuje 
się uznawaniem wcześniejszego okresu nauki dla 
potrzeb danego tytułu akademickiego, analizując 
dokumenty przedstawione przez kandydata i 
przeprowadzając z nim dodatkową rozmowę.

Uznanie wcześniejszego okresu nauki jest specyfiką 
francuską, z ważnymi konsekwencjami dla różnych 
aspektów edukacji narodowej w zakresie:

1. Tworzenia nowych stopni naukowych.

2. Powoływania komisji kwalifikacyjnych i określania 
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trybu ich pracy, gdyż stopnie przyznawane są bez 
egzaminu, jedynie na podstawie doświadczeń 
kandydata.

3. zmiany całej metodologii egzaminów, aby 
umożliwić uwzględnianie w procesie uznawania 
doświadczeń innych niż czysto zawodowe.

4. N ar zę d z i  i  p o m o c y  d la  k an d ydatów, 
umożliwiających im zaprezentowanie swoich 
doświadczeń.

5. Praktycznej organizacji przeprowadzania 
procedury, gdyż szybko wzrosło zapotrzebowanie 
na uznawanie okresu wcześniejszej nauki.

Wszelkie informacje na temat opisanej procedury 
walidacji (validation des acquis de l’expérience) znaleźć 
można na stronie internetowej: http://www.
education.gouv.fr/cid1106/la-validation-
des-acquis-de-l-experience-v.a.e.html

 
uczenie się przez całe życie i mobilność 
edukacyjna dorosłych w niemczech

Wraz z wprowadzeniem dwustopniowego toku 
studiów w Niemczech, instytucje szkolnictwa 
wyższego zaczęły odgrywać kluczową rolę w 
realizacji niemieckiej strategii uczenia się przez całe 
życie i mobilności edukacyjnej dorosłych (Strategie für 
Lebenslanges Lernen in der Bundesrepublik Deutschland, 
Komisja Bund-Länder ds. Planowania w Edukacji i 
Popierania Badań, 05.07.2004). Strategia popiera 
współpracę pomiędzy instytucjami szkolnictwa 
wyższego i szkołami, firmami, stowarzyszeniami, 
urzędami pracy oraz instytucjami zajmującymi się 
dalszą edukacją i szkoleniem, zgodnie z Programem 
BMBF – Uczące się Regiony (Lernende Regionen 
– Förderung von Netzwerken), wspierającym sieci 
rozwijające i testujące innowacyjne modele uczenia 
się przez całe życie.

Aby u łat wić  mobi lność  doros łych ,  a  w 
szczególności przechodzenie od kształcenia, 
szkolenia technicznego i zawodowego (technical 
and vocational education and training – TVET) do 
szkolnictwa wyższego, BMBF (http://www.
bmbf.de/pub/bildung_in_deutschland.pdf) 
opracowało we wrześniu 2003 roku, we współpracy 
z KMK (http://www.kmk.org/doku/diagr.

htm) i HRK, zestaw wspólnych zaleceń dla instytucji 
szkolnictwa wyższego, dotyczących przyznawania 
punktów kredytowych z tytułu udziału w TVET 
i zaliczania tych punktów dla celów nadawania 
stopni akademickich. W pewnych okolicznościach 
można „zaliczyć” wiedzę i umiejętności zdobyte 
poza systemem szkolnictwa wyższego dla celów 
nadawania stopni akademickich, nawet w wymiarze 
12-50%. Kandydaci z kwalifikacjami zawodowymi 
mają możliwość studiowania w szkole wyższej, bez 
wstępnej rekrutacji. W każdym landzie obowiązują 
w tym zakresie inne zasady i procedury.

 
uczenie się przez całe życie i mobilność 
edukacyjna dorosłych we włoszech

Uniwersytety mogą – zgodnie ze statutem danego 
uniwersytetu – organizować studia specjalistyczne 
dla absolwentów studiów pierwszego i drugiego 
stopnia (Dekrety Ministerialne 509/99 i 270/04). De-
kret Ministerialny z dnia 17 kwietnia 2003 roku okre-
śla kryteria kursów zdalnego kształcenia/kształcenia 
na odległość na Uniwersytetach Otwartych lub Wir-
tualnych Kampusach. Ich celem jest m.in. wspiera-
nie mobilności edukacyjnej dorosłych i zwiększanie 
dostępu do wyższego wykształcenia. Szczególną 
uwagę zwraca się na aktywnych zawodowo doro-
słych, którzy zainteresowani są kontynuacją kształ-
cenia poza pracą, zmianą kwalifikacji zawodowych, 
czy też ich aktualizacją. Odrębne przepisy prawne 
przewidują indywidualne ścieżki nauczania w ra-
mach kursów modułowych.

Najnowsze przepisy regulujące działalność 
uniwersytetów pozwalają szkołom wyższym, w 
ramach ich autonomii, na akredytację kompetencji 
zdobytych poprzez doświadczenia zawodowe. 

 
uczenie się przez całe życie i mobilność 
edukacyjna dorosłych w Polsce

Strategia Rozwoju Uczenia się przez całe życie do 
2010 roku, która podkreśla konieczność intensyfikacji 
wysiłków na rzecz zagwarantowania wysokiego 
poziomu wykształcenia, zwiększenia dostępności 
kształcenia, popularyzacji wykształcenia średniego 
i wzrostu udziału procentowego osób z wyższym 
wykształceniem, została przyjęta przez Radę 
Ministrów w połowie 2003 roku.
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Priorytety polityki rządu w tym zakresie są zgodne 
ze Strategią i uwzględniają czynniki mające wpływ 
na postęp naukowo-techniczny oraz wzrost 
aspiracji edukacyjnych społeczeństwa. Podkreśla się 
również znaczny wzrost liczby studentów i rozwój 
niepublicznych instytucji szkolnictwa wyższego.

Innym ważnym aspektem jest konieczność 
prowadzenia badań naukowych dla poprawy 
jakości uczenia się przez całe życie. Polityka 
edukacji dorosłych przewiduje wzrost możliwości 
kształcenia modułowego i indywidualnego toku 
studiów. Decyzje podejmowane są jednak przez 
organy zarządzające poszczególnych uczelni. W 
tym kontekście rozwój mobilności edukacyjnej 
dorosłych i uczenia się przez całe życie opiera się 
na studiach w niepełnym wymiarze godzin i na 
studiach wieczorowych.  

 
uczenie się przez całe życie i mobilność 
edukacyjna dorosłych w wielkiej brytanii

Anglia, Irlandia Północna i Walia

Strategia uczenia się przez całe życie ma na celu 
umożliwienie ludziom pełnego wykorzystania 
swojego potencjału i efektywnego funkcjonowania 
na zmieniającym się rynku pracy przez całe życie 
zawodowe. Polityka szkolnictwa wyższego wspiera 
wzrost udziału obywateli w kształceniu i ich 
realizowanie się poprzez naukę.

W 2001 roku rząd wprowadził Foundation degree, 
będący zawodową ścieżką do wykształcenia 
wyższego. Krótkie studia magisterskie są ważną drogą 
do zapewnienia ciągłego rozwoju zawodowego.

Rząd wspiera studiowanie w niepełnym wymiarze 
godzin, przyznając studentom pomoc materialną w 
postaci stypendium, którego wysokość uzależniona 
jest od dochodów i wysokości stypendium 
ustawowego na czesne.

Sector Skills Councils  (Sektorowe Rady ds. 
umiejętności) opracowują umowy sektorowe 
– Sector Skills Agreements, a w szczególności badają, 
w jaki sposób szkolnictwo wyższe może zaspokajać 
zapotrzebowanie na wyższe kwalifikacje. Obejmuje 
to np.: rozwój elastycznych, progresywnych ścieżek 
dochodzenia do wykształcenia wyższego, zaczynając 

od wieku 14 lat, czy wsparcie dla ciągłego rozwoju 
zawodowego siły roboczej w danym sektorze.

Sektor szkolnictwa wyższego bada możliwości 
elastycznych działań, np.: możliwość zróżnicowania 
tempa studiów, możliwość rozpoczynania i 
przerywania nauki w szkole wyższej w różnych 
okresach życia, możliwość łączenia nauki opartej 
na pracy ze studiami wyższymi, korzystając z 
doświadczenia zdobytego w pracy i nauki opartej na 
doświadczeniu (zgodnie z Białą Księgą o przyszłości 
kształcenia na poziomie wyższym z 2003 roku – The 
Future of Higher Education).

Szkocja

Strategia uczenia się przez całe życie przewiduje co 
następuje:

zachęcanie instytucji szkolnictwa wyższego 
do rozwijania studiów w niepełnym wymiarze 
godzin.
wspieranie uznawania krótkich lub epizodycznych 
okresów nauki oraz uzyskanych stopni i 
ułatwianie immatrykulacji oraz przechodzenia 
pomiędzy różnymi szczeblami w ramach systemu 
(progression routes).
Strategia przedsiębiorczości “Smart Successful 
Scotland” podkreśla konieczność rozwoju 
umiejętności oraz doskonalenia zawodowego/
zmiany kwalifikacji przez całe życie.
szkoły kształcenia ustawicznego Colleges of further 
education dostępne są dla osób zatrudnionych 
i niepracujących. Ok. 28% uczniów tych szkół 
pochodzi z bardzo ubogich obszarów. Przed 
absolwentami otwiera się droga dostępu do 
studiów pierwszego stopnia (first degree courses) 
w instytucjach szkolnictwa wyższego.

 
uniwersytety europejskie na rzecz 
osiągania celów Strategii lizbońskiej

Komisja Europejska gotowa jest wspierać 
modernizację uniwersytetów w UE poprzez proces 
rozpoznawania i rozpowszechniania dobrych 
praktyk oraz poprzez programy finansowania 
edukacji, badań i innowacji: Program Uczenia się 
Przez Całe Życie (Lifelong Learning Programme), 
Siódmy Ramowy Program Badań i Rozwoju (Seventh 
Framework Programme for research and development), 

•

•

•

•
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Program na rzecz Konkurencji i  Innowacji 
(Competitiveness and Innovation Programme) oraz 
Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności.

Propozycje Komisji, przedstawione w czerwcu 2006 
roku54, obejmują 9 obszarów, w których należy 
wprowadzić zmiany, aby uniwersytety w Europie 
mogły przyczyniać się do budowania prawdziwej 
gospodarki opartej na wiedzy. I tak zdaniem Komisji 
należy:

1. zwiększyć liczbę absolwentów, którzy spędzili 
przynajmniej jeden semestr za granicą.

2. Umożliwić studentom korzystanie z pożyczek 
i stypendiów w każdym kraju UE, w którym 
postanowią studiować lub prowadzić badania.

3. Dostosować procedury uznawania tytułów 
akademickich do procedur w zakresie kwalifikacji 
zawodowych oraz sprawić, aby europejskie 
stopnie naukowe były w większym stopniu 
uznawane poza granicami Europy.

4. Wprowadzić szkolenia w zakresie zarządzania 
własnością intelektualną, komunikacji, tworzenia 
sieci, przedsiębiorczości i pracy zespołowej jako 
element kariery naukowej.

5. Przeorientować zajęcia, aby umożliwić większy 
dostęp osobom na późniejszym etapie cyklu 
życiowego, uwzględniając w ten sposób potrzeby 
europejskiej siły roboczej w zakresie umiejętności 
oraz zapewniając możliwości dostosowania 
się uniwersytetów do potrzeb starzejącego się 
społeczeństwa.

6. Dokonać przeglądu systemów czesnego i 
wsparcia dla studentów, aby najlepsi studenci 
mogli pełniej korzystać ze szkolnictwa wyższego 
oraz mieli dostęp do dalszej kariery naukowej 
niezależnie od ich zaplecza finansowego.

7. Dokonać przeglądu systemów finansowania 
uniwersytetów, aby zwiększyć nacisk na osiągane 
wyniki oraz zwiększyć ich odpowiedzialność za 
własną sytuację finansową w długiej perspektywie 
czasowej, w szczególności w działalności 
badawczej.

8. Przyznać uniwersytetom większą niezależność i 
odpowiedzialność, aby mogły szybciej reagować 
na zmiany. Może to obejmować dokonanie 
przeglądu programów nauczania w celu 
dostosowania ich do nowej sytuacji, utworzenie 
ściślejszych powiązań pomiędzy dyscyplinami i 
koncentrowanie się na ogólniejszych dziedzinach 
badawczych, np.: na badaniach nad energią 
odnawialną i nanotechnologią, w większym 
stopniu niż na poszczególnych dyscyplinach 
nauki.

9. Przyznać uczelniom większą niezależność 
w doborze wykładowców i pracowników 
naukowych.

Każda instytucja powinna zachować równowagę 
pomiędzy edukacją, badaniami i innowacjami, 
odpowiednią do jej roli w danym regionie lub kraju. 
Będzie to z pewnością wymagało zróżnicowanego 
podejścia. Istotne jest stworzenie ram, w których 
uniwersytety mogą stać się silniejszymi podmiotami 
w globalnym społeczeństwie i gospodarce opartej 
na wiedzy. Nadrzędnym celem musi być osiąganie 
przez uniwersytety doskonałości w nauczaniu 
i wypełnianiu funkcji badawczych. Dodatkowe 
informacje znaleźć można na stronie:

http://www.europa.eu.int/comm/
education/policies/2010/lisbon_en.html 
http://europa.eu.int/eracareers/index_
en.cfm

54 (MEMO/06/190)
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08Rozdział

Aspekty prawne i 
inne formalności 
związane z po-
bytem za granicą
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wprowadzenie

Rozdział ten omawia kilka zagadnień 
istotnych dla osoby, która myśli o 
wyjeździe do pracy w innym państwie 
UE. Ma on charakter przekrojowy w 
stosunku do pozostałych rozdziałów 
niniejszego podręcznika. Można tu 
znaleźć praktyczne informacje na 
temat formalności związanych z 
pobytem za granicą i innych aspektów 
prawnych.

 

Uwaga dla czytelników: Dla celów własnego 
rozwoju zawodowego możesz wykorzystać niniejsze 
opracowanie jako punkt wyjścia do dalszych badań i 
poszukiwań, zadając następujące pytania:

O jakich sprawach muszę pamiętać udzielając 
klientom porad w sprawie mobilności w 
Europie?
jakie pytania mogą mi zadać klienci i gdzie znajdę 
na nie odpowiedzi?
jakie są w UE bariery w zakresie mobilności?
W jaki sposób doradcy zawodowi mogą skutecznie 
pomóc w ich przezwyciężeniu? 

 
Informacje zawarte w tym podręczniku były aktualne 
w okresie jego powstawania, co oznacza, że przed 
podjęciem działań w oparciu o prezentowane dane 
należy samemu sprawdzić podane źródła.

•

•

•
•
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55  W niektórych landach niemieckich numer 19222 służy również do wezwania karetki pogotowia.

56 Telefon zaufania.

wielka 
brytania

francja niemcy włochy Polska

ludność 60mln 62mln 82mln+ 58.5mln 38.6mln

Stolica Londyn Paryż Berlin Rzym Warszawa
język Angielski Francuski Niemiecki Włoski Polski
Inne Walijski 

waluta Funt = 100 
pensów

Euro Euro Euro złoty = 100 
Groszy

numer 
kierunkowy

+44 +33 +49 +39 +48

Straż pożarna 999 18 112 115 112 / 998
Policja 999 17 110 113 Policja

112 Karabinierzy
112 / 997

Pogotowie 
ratunkowe

999 17 11255 118 112 / 999

Pomoc 
medyczna 
w nagłych 
wypadkach

-- 15 (SAMU)56 -- 118 --

W celu uzyskania dalszych informacji należy 
skontaktować się z właściwą ambasadą.

zezwolenia i wizy

Posiadacze paszportów UE o dziesięcioletnim 
terminie ważności mogą przebywać lub pracować 
w każdym państwie UE /EOG przez okres do trzech 
miesięcy bez wizy i zezwolenia na pracę.

Dłuższy pobyt wymaga jedynie zezwolenia na 
pobyt. Przed wyjazdem należy dowiedzieć się w 
konsulacie lub ambasadzie państwa, do którego 
zamierzamy wyjechać, jaka obowiązuje procedura 
w tym zakresie. W różnych krajach obowiązują w 
tym względzie różne przepisy. 

Co mają ze sobą wspólnego?

Informacje ogólne 

8 - Aspekty prawne i inne formalności związane z pobytem za granicą
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kraj zezwolenie na pobyt
fr

an
cj

a

Pracownicy wszystkich państw, które przystąpiły do uE w maju 2004 roku (z wyjątkiem 
Malty i Cypru), przebywający we Francji dłużej niż 3 miesiące, wciąż muszą uzyskać zezwolenie na 
pobyt – Carte de Séjour oraz zezwolenie na pracę. O zezwolenia te powinien występować praco-
dawca, gdyż pracownik w tym czasie nie może przebywać we Francji.

Rodzaj zezwolenia na pracę zależy od okresu, na jaki została zawarta umowa o pracę:
Umowa na czas określony, do 1 roku, lub delegowanie pracowników: autorisation provisoire de 
travail (APT) (tymczasowe zezwolenie na pracę), wydawane na okres 9 miesięcy i odnawialne. 
Okres ważności zezwolenia na pobyt zależy od okresu ważności tymczasowego zezwolenia na 
pracę. Ponadto ten rodzaj zezwolenia na pracę nie uprawnia posiadacza do zmiany pracodawcy 
lub do pozostania we Francji po jego wygaśnięciu.
Umowa na okres 1 roku lub na okres dłuższy: wydaje się jedno zezwolenie na pracę/pobyt, 
a mianowicie carte de séjour temporaire (CST) (zezwolenie na pobyt czasowy), wskazujące, że 
posiadacz jest pracownikiem najemnym (salarié). zezwolenie jest wydawane na okres 1 roku, z 
możliwością przedłużenia. Posiadacz zezwolenia może zmienić pracodawcę.

należy zauważyć, że od dnia 1 maja 2004 roku obowiązuje zasada swobodnego prze-
pływu naukowców, studentów (pod warunkiem, że są ubezpieczeni i posiadają wystarczające 
środki) i usług; osoby niebędące pracownikami najemnymi (osoby samozatrudnione) również 
mają prawo prowadzić działalność we Francji pod warunkiem, że mają niezbędne kwalifikacje (w 
szczególności w przypadku zawodów regulowanych).

obywatele jednego z państw członkowskich uE15 (przed rozszerzeniem), Islandii, Lichtenste-
inu, Malty, Norwegii lub Cypru: procedura została znacznie uproszczona. Nie ma potrzeby podej-
mowania żadnych specjalnych działań; wystarczy ważny dokument tożsamości.

Pracownicy i studenci spoza uE i Eog mogą podjąć pracę jeśli posiadają zezwolenie na 
pobyt i zezwolenie na pracę.

dlA PRAkTykAnTów/STAżySTów

obywatele jednego z państw członkowskich uE15 (przed rozszerzeniem), Islandii, Lichtenste-
inu, Malty, Norwegii lub Cypru: ważne jest podpisanie umowy o staż (praktykę).
obywatele państw, które przystąpiły do uE z dniem 1 maja 2004 roku (z wyjątkiem Cypru 
i malty) potrzebują zezwolenia na pobyt i zezwolenia na staż/praktykę.

zezwolenie na staż wydawane jest przez Urząd ds. pracowników zagranicznych – Direction dépar-
tementale du travail firmie przyjmującej stażystów i jest obowiązkowe. Dla jego otrzymania po-
trzebne są 3 egzemplarze umowy o staż podpisane przez firmę, instytucję szkolącą i zainteresowa-
nego. Umowę należy wysłać do komórki zajmującej się kulturą w ambasadzie francuskiej w danym 
kraju, a kopię do firmy przyjmującej, która przedstawi ją w odpowiednim Urzędzie ds. pracowników 
zagranicznych, w celu otrzymania zezwolenia na przyjęcie stażysty. zezwolenie jest wydawane 
jedynie wtedy, gdy umowa o staż jest możliwie jednoznaczna i jest zgodna z zasadami organizacji 
staży we Francji, tj. obejmuje okres studiów danej osoby, jej ważność nie przekracza 12 miesięcy, 
zapewnia ubezpieczenie z tytułu wypadków przy pracy i ubezpieczenie zdrowotne. zezwolenie 
dla obywateli nowych państw członkowskich UE ma charakter czasowy.

dodatkowe informacje (w języku francuskim i angielskim) można znaleźć na stronie internetowej:
http://www.social.gouv.fr/htm/dossiers/accueil_ressort_ue/elargissement.pdf

•

•
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Wszyscy mieszkańcy Niemiec, zarówno obywatele jak i cudzoziemcy, zobowiązani są zarejestrować 
się w Biurze ewidencji ludności właściwym dla miejsca zamieszkania. Do rejestracji wystarczy 
wypełnić formularz rejestracyjny i przedstawić paszport lub dokument tożsamości. Terminy 
obowiązujące przy rejestracji są bardzo krótkie, lecz różnią się w zależności od landu.

Obywatele UE oraz Islandii, Lichtensteinu, Norwegii i Szwajcarii korzystają ze swobody poruszania 
się na terenie Unii Europejskiej. Nie potrzebują wizy ani zezwolenia na pobyt (z wyjątkiem obywateli 
Szwajcarii) czy na pracę.

Obywatele UE i obywatele Islandii, Lichtensteinu oraz Norwegii powinni po prostu zarejestrować 
się w Biurze ewidencji ludności w ciągu trzech miesięcy po wjeździe do kraju, informując o swoim 
prawie pobytu.
Pracownicy z Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Polski, Słowacji, Słowenii i Węgier potrzebują zezwolenia 
na pracę, które ma charakter zezwolenia na pracę w Unii Europejskiej (Arbeitserlaubnis-EU albo 
Arbeitsberechtigung-EU). zezwolenia na pracę w Unii Europejskiej wydawane są przez urzędy pracy. 
Osoby, które zamierzają przebywać w Niemczech przez okres dłuższy niż 3 miesiące potrzebują 
zezwolenia na pobyt (Aufenthaltserlaubnis). Aby je otrzymać należy przedstawić w Biurze ewidencji 
ludności:

Dokument potwierdzający zatrudnienie (umowę o pracę lub przyrzeczenie zatrudnienia).
Dwa zdjęcia paszportowe.
Kopię meldunku.
Paszport.

•
•
•
•
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Nie są już potrzebne zezwolenia na pobyt/dokumenty potwierdzające zatrudnienie.

Po
ls

ka

Każda osoba, która zamierza pozostać w Polsce przez okres dłuższy niż 3 dni ma obowiązek 
zarejestrować się w urzędzie gminy w ciągu 48 godzin od dnia przyjazdu.

jeśli cudzoziemiec nie zamierza w Polsce pracować, przez okres do 90 dni potrzebuje tylko 
paszportu. Po tym okresie ma obowiązek zameldować się w urzędzie miejskim lub gminnym. 
Cudzoziemiec, który zamierza pracować w Polsce lub prowadzi działalność gospodarczą otrzymuje 
zezwolenie na pobyt czasowy, początkowo na okres 6 miesięcy. 

8 - Aspekty prawne i inne formalności związane z pobytem za granicą
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Obywatele UE, którzy pragną podjąć pracę w Wielkiej Brytanii nie potrzebują zezwolenia na pracę. 
Obywatele Polski, Litwy, Estonii, Łotwy, Słowenii, Słowacji, Węgier i Czech muszą zarejestrować się 
w Home Office w systemie rejestracji pracowników (Worker Registration Scheme).

zezwolenie na pracę jest potrzebne do podjęcia pracy na wyspie Man oraz wyspie Alderne 
należącej do Wysp Normandzkich:
Guernsey Social Security Authority
Edward T Weadon House, Le Truchat
St Peter Port, Guernsey, Gy1 3WH
Tel.: +44.1481.732 500
 
Szczegółowe informacje na temat prawa do zatrudnienia na innych Wyspach Normandzkich 
można otrzymać w biurze:
The Controller of Social Security
32 La Motte, St Helier, jersey
Tel.: +44.1534.280000

Isle of Man jobCentre, Division House
31 Prospect Hill, Douglas, Isle of Man. IM1 1Pj
Tel.: +44.1624.685680
 
Formularze Wniosków ECC1 i dalsze informacje można otrzymać w biurze:
Immigration and Nationality Directorate
European Community Group
B6 Division, Block C Whitgraft Centre
Wellesley Road, Croydon, CR9 1AT
Tel.: +44.870.2410645

8 - Aspekty prawne i inne formalności związane z pobytem za granicą

zagadnienia prawne i podatkowe

Przebywając w innym kraju podlegasz obowiązującym 
tam przepisom prawa. W przypadku jakichkolwiek 
problemów prawnych należy skontaktować się ze 
swoją ambasadą.

Właściwość podatkowa zasadniczo zależy od 
tego, czy jesteś uznawany za rezydenta w swoim 
własnym kraju, w danym roku podatkowym. 
jeśli zobowiązany jesteś płacić podatki w kraju 
pobytu/pracy, pamiętaj, że być może będziesz 
płacić zarówno podatki lokalne, jak i podatek 
dochodowy. Należy również pamiętać o VAT. jeśli 
przewozisz artykuły gospodarstwa domowego, być 
może będziesz płacić również podatek importowy. 
Przed wyjazdem ze swojego kraju, skontaktuj się z 
władzami podatkowymi i/lub celnymi. Odwiedź 
stronę http://europa.eu.int/youreurope 
(>citizen) i wybierz taxation w rozwijanym menu, 
gdzie znajdziesz więcej szczegółów.

we francji:
 

Składki ubezpieczeniowe:
Automatycznie potrącane z wynagrodzenia 
brutto. 

Podatek dochodowy:  
Płacony przez pracownika albo trzy razy w roku 
albo w dziesięciu miesięcznych ratach.
Naliczany od całorocznych zarobków.
Płacony w następnym roku. W lutym należy 
wysłać wypełnioną deklarację podatkową 
– déclaration d’impôts do lokalnego urzędu 
podatkowego – Centre de Paiement des Impôts.
Dalsze informacje można uzyskać w najbliższym 
urzędzie skarbowym – Trésor Public.

w niemczech:

jeśli musisz płacić podatki w Niemczech, powinieneś 
zarejestrować się w lokalnym urzędzie podatkowym 
– Finanzamt. Podatki niemieckie są wyższe niż 

•

•

•
•

•
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Podstawa obliczania podatku 
w PLN (2006) Podatek wynosi

ponad do kwoty

37.024 19% podstawy opodatkowania minus kwota 530,08 PLN

37.024 6.504,48 PLN + 30% nadwyżki ponad 37.024 PLN

74.048 17.611,68 PLN + 40% nadwyżki ponad 74.048 PLN

Podatki pośrednie obejmują: podatek od towarów 
i usług VAT (0%-22%) oraz podatek akcyzowy i 
podatek od gier losowych i zakładów.

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
internetowej: http://www.mf.gov.pl 

w wielkiej brytanii: 

Poza podatkiem dochodowym i VAT istnieje podatek 
lokalny – council tax, który służy do finansowania 
urzędów publicznych na danym terenie i jest 
wymierzany w wysokości uzależnionej od wartości 
nieruchomości.

Składki ubezpieczeniowe:
Potrącane od wynagrodzeń lub płacone 
bezpośrednio przez osoby samozatrudnione. Każda 
osoba otrzymuje krajowy numer ubezpieczeniowy 

(national insurance number – NINO). zajmuje 
się tym pracodawca i on też odprowadza składki 
ubezpieczeniowe od wynagrodzenia pracownika.

Dodatkowe informacje można uzyskać w:
HM Revenue & Customs
International Division (Double Taxation)
Victory House, 30-34 Kingsway, London, WC2B 6ES
Tel.: +44.207.4386622
http://www.hmrc.gov.uk/rates/index.htm

Emerytury/renty i zasiłki dla bezrobotnych

zgodnie z zasadami obowiązującymi w EOG, osoba 
pracująca w co najmniej dwóch państwach EOG 
może łączyć ustawowe składki emerytalne, płacone 
w każdym z tych państw, dla celów emerytalnych.

Osoba uprawniona do zasiłku dla bezrobotnych, 

8 - Aspekty prawne i inne formalności związane z pobytem za granicą

przeciętnie w Europie – obejmują one podatki 
regionalne i lokalne. Podatek dochodowy obejmuje 
podatek na kościół i podatek na pomoc dla byłej 
NRD, tzw. Solidaritätsbeitrag.

we włoszech:

Możesz potrzebować pomocy księgowego (commer-
cialista). związki zawodowe także służą pomocą.
Urzędy podatkowe:
znajdź lokalny urząd – Agenzia delle entrate (http://
www.agenziaentrate.it).
IVA – Imposta sul valore aggiunto (VAT) wynosi 20%.
Dalsze informacje można uzyskać w lokalnym urzędzie 
ds. VAT: Ufficio Provinciale Imposta sul Valore Aggiunto.
Podatki lokalne:

ICI – Imposta comunale Immobili – 4-6% wartości 
nieruchomości. Mieszkańcy płacą również za usuwanie 
śmieci (Nettezza Urbana) i za wodę (Acquedotto 
Comunale). Obydwie opłaty naliczane są w wysokości 
uzależnionej od wielkości nieruchomości.
Dalsze informacje można znaleźć na stronie 
internetowej Ministerstwa Finansów – Ministero delle 
Finanze: http://www.finanze.it

w Polsce:

Podatek dochodowy występuje w formie podatku 
dochodowego od osób prawnych, podatku 
dochodowego od osób fizycznych (19%, 30% lub 
40% – więcej informacji poniżej) oraz w formie 
opodatkowania ryczałtowego.
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która wystąpiła o taki zasiłek w swoim kraju, może 
w dalszym ciągu pobierać go we własnym kraju, 
pomimo że aktywnie szuka pracy w innym kraju. 
W celu uzyskania szczegółowych informacji na 
ten temat należy skontaktować się ze służbami 
zatrudnienia w swoim kraju. 

zabezpieczenie społeczne, opieka zdrowotna

Twoje uprawnienia ubezpieczeniowe są zgodne 
z zasadami obowiązującymi w EOG. Osoby 
podejmujące pracę są rejestrowane w systemie 
zabezpieczenia społecznego, z czym wiąże się 
prawo do świadczeń. Świadczenia z zabezpieczenia 
społecznego obejmują następujące ryzyka: 
bezrobocie, chorobę, inwalidztwo, wypadki przy 
pracy, choroby zawodowe, macierzyństwo, utratę 
żywiciela rodziny oraz starość.

Przed wyjazdem z kraju obywatele EOG powinni 
otrzymać formularz E301 w swoim urzędzie 
ubezpieczenia społecznego. zostanie w nim 
podana kwota składek ubezpieczeniowych, 
które zainteresowany wpłacił w swoim kraju. Przy 
ubieganiu się o świadczenia ubezpieczeniowe 
lub ubezpieczenia społecznego w drugim kraju, 
formularz należy przedłożyć w lokalnym urzędzie 
pracy.

Dalsze informacje można znaleźć w ulotce SA29 
“Your Social Security, Insurance, Benefits and Health 
Care Rights in the European Community and in Norway, 
Iceland and Liechtenstein” [ Twoje uprawnienia 
ubezpieczeniowe, prawo do świadczeń i opieki 
zdrowotnej we Wspólnocie Europejskiej oraz w 
Norwegii, Islandii i Lichtensteinie].

Pomoc medyczną w nagłych wypadkach uzyskasz 
w każdym kraju UE bezpłatnie.

Europejska Karta Ubezpieczenia zdrowotnego 
– European Health Insurance Card (EHIC) zastąpiła 
formularze E111, E111b, E110, E128 i E119. Uprawnia 
ona do opieki zdrowotnej w nagłych wypadkach, 
bezpłatnej lub po niższych kosztach, w czasie wizyty 
w innym kraju UE, w Islandii, Lichtensteinie, Norwegii 
lub Szwajcarii. Celem karty jest uproszczenie 
procedur przy ubieganiu się o opiekę zdrowotną. 
Karta nie jest ważna w przypadku osób, które 
zamierzają stale mieszkać i pracować za granicą, 
jednak w pozostałych przypadkach daje prawo do 

korzystania z publicznej opieki zdrowotnej podczas 
pobytu za granicą, w razie wypadku lub choroby: 
http://www.ehic-card.com

W państwach UE obowiązują różne przepisy 
w zakresie publicznej opieki zdrowotnej. W 
niektórych krajach należy pokryć część kosztów 
leczenia/wykupienia recepty lub pełne koszty, a 
następnie można wystąpić o pełny lub częściowy 
ich zwrot. Dobrym pomysłem jest też korzystanie 
z dodatkowego, prywatnego ubezpieczenia 
zdrowotnego.

Osoba pobierająca zasiłek chorobowy w swoim 
kraju może otrzymywać go dalej podczas pobytu 
w innym państwie UE. Dalsze informacje można 
otrzymać w lokalnym urzędzie pracy lub urzędzie 
zabezpieczenia społecznego.
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Szczegółowe informacje o ubezpieczeniach, opiece zdrowotnej, emeryturach i 
zasiłkach dla bezrobotnych w każdym kraju

kRAj

ubEzPIECzEnIE od wyPAdków 
PRzy PRACy I ChoRób zAwodo-
wyCh/ubEzPIECzEnIE od odPo-
wIEdzIAlnoŚCI CywIlnEj

oPIEkA zdRowoTnA, EmERyTuRy I zASIłkI dlA 
bEzRoboTnyCh

fr
an

cj
a

dlA PRAkTykAnTów/STAżySTów   

Wszyscy studenci ubezpieczeni są z 
tego tytułu przez szkołę/uczelnię pod 
warunkiem podpisania trójstronnej 
umowy. Oznacza to, że firma nie 
płaci składek za stażystę. jednak duże 
przedsiębiorstwa, które przyjmują wielu 
stażystów, zwykle przewidują takie 
ubezpieczenie. jest to ubezpieczenie 
od odpowiedzialności cywilnej na 
wypadek obrażeń spowodowanych 
osobom trzecim w miejscu pracy, w 
czasie podróży do i z pracy oraz w 
czasie przemieszczania się w innych 
celach. Stażysta powinien upewnić 
się, że przynajmniej jedna z jego polis 
ubezpieczeniowych (ubezpieczenie 
mieszkania, samochodu) obejmuje to 
ryzyko.

dlA PRAkTykAnTów/STAżySTów  
Ubezpieczenie zdrowotne: stażysta podlega systemowi 
ubezpieczeń, w którym został zarejestrowany 
w momencie podjęcia nauki,  np.:  systemowi 
studenckiemu, systemowi obejmującemu jego rodziców 
lub ubezpieczeniu dobrowolnemu. Przed wyjazdem 
powinien wystąpić o wystawienie Europejskiej Karty 
Ubezpieczenia zdrowotnego (European Health Insurance 
Card – EHIC). 

dlA wSzySTkICh
Dodatkowe informacje można uzyskać na stronie: 
http://www.service-public.fr w części poświęconej 
cudzoziemcom.

Eures: http://europa.eu.int/eures

W części “warunki życia i pracy”: http://europa.eu.int/
scadplus/citizens/fr/fr/1099.htm

Sécurité Sociale: http://www.ameli.fr

W językach obcych na stronie: http://www.ameli.
fr/277/RUB/277/omb.html

Usługi świadczą: instytucje sektora publicznego i 
prywatnego; niezależne prywatne gabinety lekarskie. 
Należy się upewnić, czy lekarz lub stomatolog jest 
conventionné, tj.: czy pracuje w ramach systemu opieki 
zdrowotnej.

kTo PłACI?
zainteresowany sam płaci za leczenie i przepisane 
lekarstwa; następnie ubiega się o zwrot kosztów w 
ramach systemu zabezpieczenia społecznego. jest 
objęty ubezpieczeniem po 60 godzinach roboczych od 
momentu zarejestrowania go przez pracodawcę w kasie 
chorych – Caisse de Sécurité Sociale d’Assurance-Maladie. 
zainteresowany otrzymuje kartę i numer rejestracji 
w zabezpieczeniu społecznym, ale musi w tym celu 
przedstawić zaświadczenie z urzędu stanu cywilnego 
– fiche d’état civil (np.: świadectwo urodzenia). 
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System ubezpieczenia zdrowotnego zwykle tylko 
częściowo pokrywa koszty leczenia; aby uzyskać 
zwrot pozostałych kosztów należy dodatkowo się 
ubezpieczyć. Ubezpieczenie takie – Mutuelle – oferuje 
we Francji wiele towarzystw ubezpieczeniowych.

Feuille de soins: jest to podpisane zaświadczenie o 
przebytym leczeniu i przepisanych lekach. W momencie 
odbierania leków, farmaceuta odda Ci receptę. 
Ubiegając się o zwrot kosztów należy załączyć ją do 
zaświadczenia lekarskiego (feuille). Na opakowaniach na 
leki znajdują się odklejane etykiety (vignettes), z nazwą 
i ceną lekarstwa. Należy przykleić je na zaświadczeniu 
(feuille), a następnie wpisać datę i podpisać formularz. 
Wniosek o zwrot kosztów (feuille de soins, recepty 
oraz Europejską Kartę Ubezpieczenia zdrowotnego) 
należy przesłać do najbliższej jednostki CPAM – Caisse 
Primaire d’Assurance-Maladie, jeszcze w czasie pobytu 
we Francji.

Carte vitale (dokument stopniowo zastępujący feuille 
de soins) potwierdza uprawnienia przez okres 4 lat. 
Czas oczekiwania na zwrot kosztów jest znacznie 
krótszy. Należy przedstawić ten dokument w aptece, 
aby uniknąć przechodzenia przez procedurę opisaną 
powyżej.

Leczenie w szpitalu: jeśli jest ono niezbędne, lekarz 
wystawia skierowanie. zainteresowany sam ponosi 
koszty pobytu w szpitalu (koszty te mogą być pokryte 
przez system ubezpieczeń wzajemnych ale nie przez 
ubezpieczenie społeczne). Następnie należy przesłać 
avis d’admission/prise en charge (potwierdzenie 
przyjęcia/formularz przyjęcia odpowiedzialności 
finansowej) do lokalnej jednostki Caisse de Sécurité 
Sociale wraz z kartą rejestracyjną. jeśli nie jesteś 
zarejestrowany, powinieneś przesłać Europejską Kartę 
Ubezpieczenia zdrowotnego.

Szczegółowe informacje dostępne są w lokalnym Caisse 
de Sécurité Sociale Primaire d’Assurance-Maladie.
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dlA wSzySTkICh

Ubezpieczenie z tytułu wypadków 
przy pracy: składki płaci wyłącznie 
pracodawca, tak więc pracownicy są 
objęci ubezpieczeniem bez konieczności 
ponoszenia opłat. Taki stan prawny jest 
spowodowany polityką zachęcania 
pracodawców do podejmowania działań 
na rzecz zapobiegania wypadkom przy 
pracy.

dlA wSzySTkICh 
Podczas krótkiego pobytu w Niemczech obywatele 
UE mają prawo do opieki zdrowotnej na podstawie 
Europejskiej Karty Ubezpieczenia zdrowotnego. Przepisy 
UE stosują się jedynie do osób objętych ustawowym 
ubezpieczeniem zdrowotnym. Osoby ubezpieczone 
prywatnie przed wyjazdem z kraju powinny ubezpieczyć 
się w swoim funduszu ubezpieczeń zdrowotnych. 
Ubezpieczenie to jest zwykle ważne przez okres 12 
miesięcy, na podstawie jednorazowej zryczałtowanej 
składki.

Pracownicy: na mocy prawa niemieckiego ubezpieczenie 
jest obowiązkowe. Ubezpieczenie społeczne obejmuje 
bezrobocie, opiekę zdrowotną, emeryturę/rentę, 
wypadki oraz opiekę długoterminową.

Krankenkasse: Należy wybrać firmę ubezpieczeń 
zdrowotnych – kasę chorych (Krankenkasse), w której 
pracodawca Cię zarejestruje. Rodzina pracownika 
(niepracujący współmałżonek, dzieci) również 
może zostać objęta ubezpieczeniem. Pracownik jest 
ubezpieczony w Krankenkasse na wypadek bezrobocia 
i starości. Składki od wynagrodzeń odprowadzane są 
miesięcznie, bezpośrednio do Krankenkasse. Pracodawca 
powinien też zgłosić pracownika w Berufsgenossenschaft 
(Agencja bhp) .  z dniem rozpoczęcia pracy 
odprowadzane są składki na ubezpieczenie społeczne 
i pracownik uzyskuje prawo do świadczeń.

Bezrobocie: Osoby bezrobotne rejestrują się w lokalnym 
urzędzie zatrudnienia lub w Arbeitsagentur.

Emerytury/renty: Pracodawca zgłasza pracownika 
do ubezpieczenia i odprowadza składki potrącane z 
wynagrodzenia. 
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oPIEkA zdRowoTnA 

Zapewniana przez: lekarzy, stomatologów, farmaceutów. 
Obok praktykujących lekarzy rodzinnych usługi świadczą 
też specjaliści: okuliści, laryngolodzy, pediatrzy, itp. 
Lekarze figurują, według specjalizacji, w lokalnych 
branżowych wykazach firm i instytucji „yellow Pages” 
(http://www.gelbe-seiten.de). jednak najpierw 
lepiej odwiedzić lekarza rodzinnego. On kieruje pacjenta 
do odpowiedniego specjalisty. Lekarza mogą też polecić 
farmaceuci. Opłata za konsultacje lekarskie wynosi 10 
euro za wizytę.

Wizyty: Należy wcześniej umówić się telefonicznie na 
wizytę u lekarza lub stomatologa. W nagłych wypadkach 
przyjęcie przez lekarza nastąpi jeszcze tego samego dnia 
lub bezzwłocznie. W pozostałych sytuacjach należy liczyć 
się z kilkudniowym lub nawet kilkumiesięcznym terminem 
oczekiwania na wizytę, szczególnie u stomatologa lub u 
specjalistów.

Czas pracy gabinetów: zwykle normalne godziny 
urzędowania.

Weekendy: Niektóre gabinety lekarskie czynne są w 
soboty, w niedziele przyjmowane są natomiast tylko 
nagłe wypadki. W dni wolne od pracy lekarze zazwyczaj 
zatrudniają zastępcę.

Nagłe wypadki: jeśli nagle potrzebujesz pomocy lekarskiej 
w nocy, w czasie weekendu lub w dni wolne od pracy, 
mogą Ci pomóc lekarze pogotowia lub lekarze dyżurujący 
pod telefonem. Automatyczna sekretarka podaje godziny 
pracy lekarza oraz jego zastępcy. Można to też sprawdzić 
w prasie codziennej, pod hasłem Ärztlicher Notdienst lub 
Ärztlicher Bereitschaftsdienst.

Apotheken-Notdienst: jeśli nagle potrzebujesz lekarstwa, 
listę aptek otwartych w nocy lub w dni wolne od pracy 
znajdziesz w prasie codziennej. Można to też sprawdzić 
na stronie: http://www.apoindex.de lub przeczytać 
ogłoszenia o dyżurach wywieszane w lokalnych aptekach. 
za usługi nocne lub weekendowe pobierana jest 
dodatkowa opłata.
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kTo PłACI?
Krankenkasse: Opieka zdrowotna zapewniana jest przez 
firmy ubezpieczeniowe, np.: Allgemeine Ortskrankenkasse 
(AOK), Barmer Ersatzkasse (BEK), itp. Osoby zatrudnione 
posiadają ubezpieczenie. Rodzina pracownika też może 
być ubezpieczona.

h t t p ://w w w.k r an k en k a s s en i n f o .d e/
k rankenkassen/index.h tml – instytucje 
ubezpieczenia zdrowotnego.

w
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dlA PRAkTykAnTów/STAżySTów

Stażysta może rozpocząć szkolenie tylko 
wtedy, gdy jest ubezpieczony. Firma 
powinna ubezpieczyć go od wypadków 
przy pracy i chorób zawodowych w 
INAIL, a od odpowiedzialności cywilnej 
w towarzystwie ubezpieczeniowym.

 
dlA wSzySTkICh

zgodnie z prawem: “należy zapewnić 
staż yście ubezpieczenie z tytułu 
wypadku prz y prac y i  choroby 
zawodowej w krajowym instytucie 
ubezpieczenia od wypadków przy pracy 
INAIL, a od odpowiedzialności cywilnej 
w towarzystwie ubezpieczeniowym. 
Ubezpieczenie obejmuje również zajęcia 
stażysty poza firmą, w ramach projektu 
orientacji i szkolenia (art.3 M.D.142/98)”.

dlA wSzySTkICh
Ministero della Salute (Ministerstwo zdrowia)
http://www.ministerosalute.it/assistenza/
approfondimento
 
oPIEkA zdRowoTnA
 
Zapewniana przez: lekarzy i stomatologów.

W lokalnej jednostce służby zdrowia (Azienda Sanitaria 
Locale – ASL) otrzymasz zaświadczenie o prawie do 
opieki zdrowotnej, bez niego lekarz pobierze od Ciebie 
opłatę za leczenie. jest ono wydawane przez Narodową 
Służbę zdrowia i uprawnia do opieki zdrowotnej 
oraz do korzystania z usług publicznych zakładów 
opieki zdrowotnej (przychodni, szpitali) i prywatnych 
szpitali. Należy poprosić o wykaz lekarzy i przedstawić 
zaświadczenie lekarzowi wybranemu z listy. Lekarz 
pobiera opłatę. za przepisanie niektórych lekarstw 
pobierana jest opłata dodatkowa.

Sistema di previdenza sociale: obejmuje ubezpieczenia 
emerytalne, ubezpieczenie chorobowe, zasiłki dla 
bezrobotnych oraz opiekę zdrowotną. Instytucja 
zarządzająca to Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS): 
http://www.inps.it

Pracodawca potrąca z wynagrodzenia pracownika składki 
na ubezpieczenie i odprowadza je do INPS.

Bezrobocie: Należy zarejestrować się w Centro per l’Impiego 
(Centrum zatrudnienia), które rozpatrzy wniosek o zasiłek 
dla bezrobotnych (indennitá di disoccupazione).
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dlA PRAkTykAnTów/STAżySTów

Osoby zainteresowane stażem w 
firmach zagranicznych mogą korzystać 
ze specjalnych kart dla studentów 
(EURO<26 lub ISIC). Posiadanie takiej kary 
gwarantuje ubezpieczenie od wypadków 
przy pracy i od odpowiedzialności 
cywilnej.

dlA wSzySTkICh

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia – Biuro 
Współpracy Międzynarodowej
ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
Tel.: +48.22.5726268; Fax: +48.22.5726319
e-mail: ca17@nfz.gov.pl

Ministerstwo Zdrowia
http://www.mz.gov.pl

Dostęp do opieki zdrowotnej podczas czasowego 
pobytu w Polsce: zgodnie z przepisami obowiązującymi 
w EOG, osoba uprawniona do opieki zdrowotnej, 
przebywająca czasowo w Polsce, ma prawo do usług 
opieki zdrowotnej na takich samych warunkach, jak 
beneficjenci krajowi, pod warunkiem posiadania 
Europejskiej Karty Ubezpieczenia zdrowotnego. 
Informacje na ten temat można znaleźć na stronie 
internetowej: http://www.nfz.gov.pl/ue

Wydatki na opiekę zdrowotną pokrywane są z 
ubezpieczenia obowiązkowego lub dobrowolnego. 
Narodowy Fundusz zdrowia (NFz) odpowiedzialny 
jest za zapewnienie usług medycznych oraz za zwrot 
kosztów leków w zależności od wysokości dochodów. 
Dla posiadaczy Europejskiej Karty Ubezpieczenia 
zdrowotnego opieka zdrowotna, łącznie z leczeniem 
dentystycznym, jest bezpłatna.

Specjalistyczna ambulatoryjna opieka zdrowotna: 
Lekarz rodzinny może zlecić badania ambulatoryjne 
w celu potwierdzenia diagnozy przed skierowaniem 
do specjalisty lub do szpitala. Nie jest wymagane 
skierowanie do następujących poradni: położnicza, 
dentystyczna, dermatologiczna, wenerologiczna, 
onkologiczna, okulistyczna i psychiatryczna. Nie jest 
też wymagane skierowanie od osób, które cierpią 
na gruźlicę, są zarażone wirusem HIV, są inwalidami 
wojennymi lub ofiarami tortur lub uzależnione są od 
alkoholu i/lub leków. 
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dlA PRAkTykAnTów/STAżySTów

Stażystom doradza się wykupienie polisy 
ubezpieczeniowej. Stażyści, podobnie 
jak obywatele Wielkiej Brytanii, objęci 
są ubezpieczeniem od wypadków 
przy pracy, zgodnie z ustawą o 
bezpieczeństwie i higienie pracy (Health 
and Safety at Work Act).

dlA PRAkTykAnTów/STAżySTów
 
Stażyści przebywający w Wielkiej Brytanii przez okres 
dłuższy niż 6 miesięcy powinni zarejestrować się u 
lekarza rodzinnego (General Practitioner – GP). Aby 
otrzymać informacje na temat najbliższego gabinetu 
lekarskiego lub przychodni należy skontaktować się 
z Państwową Służbą zdrowia (National Health Service 
– NHS), tel. 0845 4647, lub odwiedzić stronę internetową 
http://www.nhsdirect.nhs.uk Obywatele UE 
lub Norwegii mają prawo do bezpłatnego leczenia w 
szpitalach w Wielkiej Brytanii, ale nie są uprawnieni do 
opieki stomatologicznej.

Stażyści płacą składki ubezpieczeniowe w wysokości 
ok .11% wynagrodzenia ,  chyba że posiadają 
zaświadczenie, wydane przez właściwe władze swojego 
kraju, potwierdzające, że opłacają składki. O dokument 
taki należy ubiegać się przed wyjazdem z kraju. jeżeli 
stażyści nie pracowali i nie płacili składek w swoim kraju, 
to najprawdopodobniej zostaną objęci ubezpieczeniem 
społecznym w Wielkiej Brytanii. W tej sprawie należy 
kontaktować się z właściwymi władzami lokalnymi. 
Niezwłocznie po przyjeździe do Wielkiej Brytanii należy 
zgłosić się po numer ubezpieczenia społecznego 
(National Insurance Number).
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oPIEkA zdRowoTnA

Państwowa Służba zdrowia jest bezpłatna z wyjątkiem 
kosztu przepisanych lekarstw, usług stomatologicznych, 
porad okulistycznych oraz zakupu okularów. Osoby o 
niskich dochodach lub otrzymujące zasiłki społeczne 
mogą uzyskać pomoc w pokrywaniu ww. kosztów. 
Należy skontaktować się z lokalnym Jobcentre Plus lub 
z opieką społeczną.
Lekarze: Należy zarejestrować się u lekarza rodzinnego 
(General Practitioner), pracującego w Państwowej Służbie 
zdrowia (NHS). Niektórzy lekarze z NHS prowadzą też 
prywatną praktykę; upewnij się, czy jesteś traktowany 
jako pacjent NHS by nie płacić za wizytę. Lekarz może 
skierować na leczenie szpitalne lub wizytę u specjalisty.
Dentyści: większość z nich prowadzi prywatną, odpłatną 
praktykę.
Optycy: odpłatnie zapewniają badanie wzroku oraz 
okulary.
Farmaceuci/Aptekarze: sprzedają lekarstwa zgodne z 
receptą lekarską.

NHS Direct: telefon zaufania/strona internetowa 
udzielająca porad medycznych i informacji.
0845 4647
http://www.nhsdirect.nhs.uk

Department of Health, Primary Care Branch
Room 7E04, Quarry House, Quarry Hill, Leeds, LS2 7UE
Tel.: +44.113.2545834

The Pension Service – Służba Emerytalna
http://www.thepensionservice.gov.uk/atoz/
atozdetailed/livingoverseas.asp
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użyteczne linki i adresy

fRAnCjA

Ambasady francuskie za 
granicą

http://www.mfe.org/Annuaires/repdipfr.asp

Prasa i telewizja

Główne gazety codzienne i ich strony internetowe:
Libération: http://www.liberation.fr
Le Figaro: http://www.lefigaro.fr
Le Monde: http://www.lemonde.fr

Dodatkowe informacje na stronie:
http://www.radiotv.org/PRESSE/France.html

Demain: kanał telewizyjny poświęcony zatrudnieniu i ofertom pracy 
http://www.demain.fr

Stowarzyszenia zawodowe i 
związki zawodowe

http://products.kompass.com/fr/Administration%20-
%20Associations/Associations%20professionnelles/
ODQwNjIyNzM2NDU=-prd.php

Izby handlowe
Francuskie Izby Handlowe za granicą: http://www.uccife.org

Izby Handlowe we Francji: http://www.cci.fr

zakwaterowanie

http://www.cnous.fr - Akademiki uniwersytetów publicznych.

http://www.cidj.com - Centra informacji młodzieżowej w każdym regionie.

http://www.adele.org - Akademiki uniwersytetów prywatnych, 
miejsce można znaleźć przez cały rok.

http://www.ufjt.org - związek hoteli robotniczych i usług dla 
młodych pracowników.

http://www.fuaj.org - Federacja Schronisk Młodzieżowych.

http://www.ucrif.asso.fr - Międzynarodowe Centrum Spotkań.

La Centrale des Particuliers: nieruchomości na sprzedaż i na wynajem.

De Particulier à Particulier: ogłoszenia prywatne.

http://www.paruvendu.fr - w dziale ogłoszenia drobne.

http://www.petites-annonces.fr - w dziale ogłoszenia drobne.

http://www.colocation.fr - wspólne mieszkanie.

http://www.appartager.com - wspólne mieszkanie.
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zakwaterowanie

Wynajem mieszkania:
 jest to zadanie trudne i kosztowne, szczególnie w głównych centrach 
turystycznych, w Paryżu i innych dużych miastach.
Minimalny okres wynajmu – zwykle 9-12 miesięcy.
Depozyt: jedno- lub dwumiesięczny czynsz.
Mogą Cię prosić o przedstawienie dowodu zatrudnienia, np.: tzw. paska 
wypłaty.

 Ogłoszenia zamieszczane są:
w prasie lokalnej i dziennikach paryskich, np.: Le Figaro, France Soir, Le 
Parisien (patrz również “Prasa i telewizja”).

Agencies immobilières/agences de location et de propriétés. Addresy w Les 
Pages jaunes lub na stronach internetowych stowarzyszeń zawodowych:
http://www.cnab.net
http://www.fnaim.fr

Aspekty prawne: l’Agence national d’information sur le Logement:
Należy sprawdzić warunki, np.: czy czynsz obejmuje ogrzewanie i prąd. 
http://www.anil.org

 
Kupno mieszkania:

Hipoteka: za pośrednictwem lokalnego notariusza – Notaire lub agencji 
nieruchomości – Agent Immobilier.

Pożyczki: banki, inne instytucje finansowe i notaires.

•

•
•
•

•

•

•
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nIEmCy

Ambasady niemieckie za 
granicą

http://www.auswaertiges-amt.de
http://www/en/aamt/zentrale/index_html

ministerstwo Spraw 
zagranicznych

Auswärtiges Amt: http://www.auswaertiges-amt.de

Sprawy związane z 
imigracją i pobytem

Einwohnermeldeamter.
http://www.meldeaemter.de/einwohnermeldeamt.html

Bundesverwaltungsamt                                                                                                                               
Barbarastr. 1, 50735 Köln
Tel.: + 49.221.7580; Fax: + 49.221.7582823
e-mail: poststelle@bva.bund.de
http://www.bundesverwaltungsamt.de

Prasa i telewizja

Oferty pracy można znaleźć w ogłoszeniach we wszystkich głównych 
gazetach codziennych i w niektórych regionalnych, np.: Berliner Zeitung, 
Aachener Zeitung, Stuttgarter Zeitung (patrz również rozdział 5).

Die Welt: http://www.welt.de/go/stellenmarkt
Die Zeit: http://www.jobs.zeit.de
Frankfurter Allgemeine Zeitung: http://stellenmarkt.faz.net
Süddeutsche Zeitung: http://stellenmarkt.sueddeutsche.de 
Frankfurter Rundschau: (link Anzeigen and Stellen)
Handelsblatt: http://handelsblatt.jobturbo.de

Stowarzyszenia zawodowe i 
związki zawodowe

Stowarzyszenia zawodowe:
ht tp://www.ausbi ldung -p lus.de/anbieter/info_zq/
ausbildung/103.html
związki zawodowe:
http://www.dgb.de/mitglied_werden

Izby handlowe

Deutscher Industrie und Handelskammer: http://www.dihk.de/
inhalt/ihk/index.html
Centralny związek Rzemiosła Niemieckiego:
h t t p://w w w.zdh.de/handwer k so r gan i s a t i onen/
handwerkskammern/deutschlandkarte.html
Adresy izb handlowych i stowarzyszeń zawodowych:
ht tp://www.ausbi ldung -p lus.de/anbieter/info_zq/
ausbildung/103.html

zakwaterowanie

Osoby planujące czasowy pobyt w Niemczech mogą skontaktować się z 
jedną z lokalnych agencji czasowego pobytu, tzw. Mitwohnzentralen.

Szeroką ofertę mieszkań na wynajem można znaleźć w środowych i 
sobotnich wydaniach prasy codziennej (http://www.mediamonster.
de – prasa niemiecka). Tygodniki również publikują przydatne informacje 
na temat regionalnego rynku mieszkań. 
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zakwaterowanie

O adresy internetowe gazet można poprosić pracodawcę. Ogłoszenia są również 
dostępne on-line dzień lub dwa po ukazaniu się danego wydania gazety. Oczywiście 
można również zamieścić własne ogłoszenie. Czasami pracodawcy pomagają w 
znalezieniu zakwaterowania, a idealną sytuacją jest zaproponowanie mieszkania fir-
mowego. Na rynku umeblowanych mieszkań można znaleźć różne rodzaje zakwa-
terowania; od pokoju we wspólnym mieszkaniu do całego mieszkania. Wiele z tych 
usług jest oferowanych on-line, łatwo więc znaleźć Mitwohnzentralen w internecie:

http://www.mitwohnzentrale.de - Oferty mieszkań/oferty umeblowanych 
mieszkań.
http://www.homecompany.de - zakwaterowanie krótkoterminowe.
http://www.studentenwerke.de - Niemiecki związek Studentów/oferty 
zakwaterowania.
ht tp://www.mieterbund.de  - Niemieckie Stowarzyszenie Ochrony 
Lokatorów.
http://www.suchezimmer.de - Wynajem pokoi i mieszkań.

zakwaterowanie krótkoterminowe można też znaleźć poprzez biura turystyczne: 
Verkehrsverein.

Wynajem mieszkania:
Mieszkania zazwyczaj są kompletnie umeblowane. Trudno je znaleźć i są dosyć 
drogie, szczególnie na południu kraju. Ogłoszenia zamieszczane są w prasie 
lokalnej, pod nagłówkiem Immobilien/Mieten (zazwyczaj w wydaniach środowych i 
weekendowych) lub na stronach internetowych agencji i gazet (patrz powyżej).
Depozyt: w zasadzie jest on wymagany przez właścicieli domów lub agencje 
nieruchomości, zazwyczaj nie przekracza wysokości czynszu za 2-3 miesiące.
Umowa najmu: Należy dokładnie sprawdzić swoje prawa i obowiązki. Koszty 
remontu przeważnie pokrywane są z depozytu, jeśli najemca sam nie wyremontuje 
mieszkania. Oddzielnie ponoszone są koszty elektryczności, wywozu śmieci, itp.

Kupno mieszkania:
Hipoteka: banki, Sparkassen, towarzystwa ubezpieczeniowe (Versicherungen). 
Bausparkasse rozważa wnioski osób, które posiadają rachunek oszczędnościowy od 
co najmniej siedmiu lat.
Ogłoszenia zamieszczane są w lokalnej prasie pod nagłówkiem Wohnung/Haus 
Verkauf. Należy sprawdzić, czy agent nieruchomości jest członkiem Ring Deutscher 
Makler lub Verband Deutscher Makler.

Süddeutsche Zeitung: http://www.sueddeutsche.de/immobilien/mietenvermieten
Frankfurter Allgemeine Zeitung (link Immobilienmarkt):
http://forward.immobilienscout24.de/3025BUTde/marktplatz/
faz/mieten.jsp
Immobilien Scout 24: http://www.immobilienscout24.de
Meine Stadt: http://www.meinestadt.de

kultura i język DAAD – Learn German: http://www.daad.org/?p=63190
Goethe-Institut: http://www.goethe.de

8 - Aspekty prawne i inne formalności związane z pobytem za granicą
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włoChy

Informacje ogólne
Ministerstwo Spraw zagranicznych – Ministero degli Affari Esteri: http://
www.esteri.it
Centrum Euroguidance: http://www.centrorisorse.org

Prasa i telewizja

Ogłoszenia o pracy znaleźć można w prasie codziennej:
Corriere Della Sera: http://www.corriere.it 
La Repubblica: http://www.repubblica.it 
La Stampa: http://www.lastampa.it 
Il Sole/24 Ore: http://www.ilsole24ore.com

Stowarzyszenia zawodowe i 
związki zawodowe

Confederazione Generale Italiana del Lavoro - CGIL: http://www.cgil.it
Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori - CISL: http://www.cisl.it
Unione Italiana del Lavoro - UIL: http://www.uil.it

Izby handlowe http://www.cameradicommercio.it 

zakwaterowanie

Ogłoszenia w prasie codziennej i specjalistycznej lub w internecie na stronie 
http://www.postoletto.it, http://www.studenti.it w dziale cerco 
casa/appartamenti.

Niektóre uniwersytety utrzymują specjalne campusy jak np.: Il Cercalloggio 
della Mutua studentesca, La Bussola di Venezia czy Il Postoletto di Bologna.

Informagiovani: http://www.informagiovani.it

W akademikach można znaleźć zakwaterowanie po przystępnych cenach, 
pokój kosztuje zwykle ok.180-200 Euro miesięcznie. Akademiki zarządzane są 
przez Enti Regionali per il Diritto allo Studio.

Inną alternatywą są tzw. domy religijne. Informacje na ten temat można 
znaleźć w Guida dello Studente delle Università lub w administracji diecezji 
katolickiej.

Wynajem mieszkania:
Ogłoszenia w gazetach pod nagłówkiem appartamenti da affittare.

Należy poszukiwać również tabliczek „do wynajęcia” (affittasi) na 
nieruchomościach.

Agenci nieruchomości: agenzie immobiliari dysponują ofertami nieruchomości 
do wynajęcia.

Umowy zazwyczaj zawierane są na okres czterech lat.

Lokatorzy chronieni są przed eksmisją, z zastrzeżeniem warunków umowy.

8 - Aspekty prawne i inne formalności związane z pobytem za granicą
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zakwaterowanie

Kupno mieszkania:
Ville & Casali to ogólnokrajowy magazyn poświęcony nieruchomościom. 
Należy sprawdzić również krajowe agencje nieruchomości.
Agenci nieruchomości w Twoim kraju mogą posiadać oferty kupna 
nieruchomości we Włoszech. zazwyczaj współpracują oni z lokalnym 
włoskim agentem.
Hipoteki (ipoteche) mogą być ustanawiane w bankach. Możesz 
również skontaktować się z oddziałem banku we Włoszech w sprawie 
prowadzonych przez niego usług międzynarodowych. Prawdopodobnie 
będziesz też musiał skontaktować się z notariuszem.

Kupno: Krajowe agencje nieruchomości.

Gabetti: http://www.gabetti.it
Tecnocasa: http://www.tecnocasa.it

kultura i język
Ente Nazionale Italiano Turismo (ENIT)
Via Marghera 2, 00185 Rome
Tel.: +39.06.49711; Fax: +39.06.4463379
http://www.enit.it; email: sedecentrale@enit.it 

8 - Aspekty prawne i inne formalności związane z pobytem za granicą
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PolSkA

Informacje ogólne Ministerstwo Spraw Zagranicznych: http://www.msz.gov.pl

Prasa i telewizja

Ogłoszenia o pracy zamieszczają najważniejsze gazety codzienne. Portal 
medialny dostępny jest na stronie http://www.media.onet.pl

w języku polskim:
Gazeta Wyborcza – http://www.gazeta.pl
Rzeczpospolita – http://www.rzeczpospolita.pl
Nasz Dziennik – http://www.naszdziennik.pl
Trybuna – http://www.trybuna.com.pl
Nowy Dziennik – http://www.dziennik.com
Życie Warszawy – http://www.zw.com.pl

w języku angielskim:
Warsaw Business Journal – http://www.wbj.pl
Warsaw Voice – http://www.warsawvoice.com.pl

On-line:
http://praca.onet.pl

Stowarzyszenia zawodowe i 
związki zawodowe

W 2002 roku około 14% pracowników należało do związków 
zawodowych, większość z nich była zatrudniona w sektorze publicznym 
oraz byłych przedsiębiorstwach państwowych. Umowy zbiorowe 
zawierane ze związkami zawodowymi obejmują płace, warunki pracy 
oraz świadczenia (patrz Eures i rozdział 2).

zakwaterowanie

W Polsce nie ma służb o zasięgu krajowym oferujących informacje na temat 
zakwaterowania stypendystom zagranicznym.
Źródłem informacji są agencje nieruchomości, internet lub ogłoszenia w 
prasie lokalnej i tygodnikach krajowych, np.: Kontakt.
Ministerstwo Budownictwa prowadzi centralny rejestr autoryzowanych 
agentów nieruchomości.

Wynajem mieszkania:
Koszty: Dwupokojowe mieszkanie w dużym mieście kosztuje ok. 1500 
PLN miesięcznie, nie licząc gazu, elektryczności, wody, itp. W innych 
miejscowościach:
700-1000 PLN miesięcznie.
Umowy najmu zawierane są na okres 3 lat. zazwyczaj wymagany jest depozyt 
w wysokości 100-200% miesięcznego czynszu. Należy także okazać dowód 
tożsamości.
Kupno mieszkania:
W dużych miastach, np.: w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, cena za metr 
kwadratowy w nowym budownictwie wynosi 8000-10000 PLN. W mniejszych 
miastach ceny za metr kwadratowy rozpoczynają się od 6000 PLN. Taniej można 
kupić mieszkanie wymagające remontu (ok. 5000 PLN za metr kwadratowy). 

8 - Aspekty prawne i inne formalności związane z pobytem za granicą
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kultura i język

Instytut języka Polskiego i Kultury dla Obcokrajowców, Uniwersytet 
Warszawski: http://www.polonicum.uw.edu.pl

Szkoła języka Polskiego dla Cudzoziemców, Uniwersytet Łódzki: http://
www.sjpdc.uni.lodz.pl

Portal Ministerstwa Spraw zagranicznych: http://www.poland.gov.pl

Portal Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego: http://www.
mkidn.gov.pl

Portal poświęcony polskiej kulturze: http://www.culture.pl/en/
culture

Rządowy portal poświęcony kulturze i polityce europejskiej: http://
www.kultura.gov.pl

wIElkA bRyTAnIA

Informacje ogólne

http://www.i-uk.com/servlet/Front?pagename=OpenMark
et/Xcelerate/ShowPage&c=Page&cid=1006977151600

http://www.othercountries.com

http://www.howto.co.uk/index.php?id=live_work_abroad

Biuro Porad Obywatelskich – Citizens Advice Bureau http://www.
citizensadvice.org.uk

Prasa i telewizja

Ogłoszenia o pracy zamieszczają codziennie krajowe i lokalne gazety.
Specjalistyczne czasopisma/magazyny: Benns Media to książka adresowa, 
która zawiera wykaz czasopism branżowych. znajdują się one w lokalnych 
księgozbiorach podręcznych. 

The Guardian: http://www.jobsunlimited.co.uk

The Independent: http://www.independent.co.uk

The Times: http://www.the-times.co.uk

The Daily Telegraph: http://www.appointments-plus.co.uk

Stowarzyszenia zawodowe i 
związki zawodowe

Informacje zawarte są w publikacji „Trade Associations and Professional 
Bodies of the UK”, dostępnej w lokalnym księgozbiorze podręcznym. 
Strona internetowa Kongresu związków zawodowych – The Trade Union 
Congress (TUC) zawiera wykaz wszystkich związków zawodowych oraz 
porady na temat praw pracowniczych.

TUC: http://www.tuc.org.uk
http://www.worksmart.org.uk/unionfinder/index.php

8 - Aspekty prawne i inne formalności związane z pobytem za granicą
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Izby handlowe

Brytyjska Izba Handlowa – The British Chambers of Commerce London Office
1st Floor, 65 Petty France, St james Park
London, SW1H 9EU
Tel.: +44.207.6545800; Fax: +44.207.6545819
http://www.chamberonline.co.uk
email: info@britishchambers.org.uk

zakwaterowanie

Dla studentów
60 – 100 euro tygodniowo.
Ograniczona liczba miejsc w kampusie. zwykle zakwaterowanie 
osobno dla kobiet i dla mężczyzn. zdarza się zakwaterowanie z 
częścią gastronomiczną. Wszyscy studenci pierwszego roku zazwyczaj 
umieszczani są w akademikach. Studenci zagraniczni zwykle mają 
pierwszeństwo, jednak zakwaterowanie jest powszechnie dostępne 
i istnieją możliwości wspólnego mieszkania, gdyż studenci brytyjscy 
często wyprowadzają się z domu rodziców. Niektóre grupy studentów, 
np.: studenci niepełnosprawni, mają pierwszeństwo. Dostępne są też 
mieszkania dla małżeństw i zakwaterowanie przy rodzinie.

Użyteczne strony internetowe:  
http://www.accommodationforstudents.com
http://www.studentpad.co.uk 
http://www.studenthousing.lon.ac.uk (tylko Londyn)
http://www.unite-students.com
http://www.unipol.co.uk 

Dla wszystkich:
Wynajem mieszkania:
Najdrożej jest w Londynie i na południowym wschodzie.
Ogłoszenia zamieszczane są w prasie lokalnej, witrynach sklepów, 
agencjach nieruchomości oraz w internecie.
Spółdzielnie mieszkaniowe to podmioty prowadzące działalność 
niedochodową, w których czynsze dotowane są ze środków publicznych 
i dzięki temu stosunkowo niskie. Istnieje możliwość wynajmowania 
mieszkania lub domu z inną osobą.
zazwyczaj należy z góry zapłacić miesięczny czynsz oraz podlegającą 
zwrotowi kaucję za umeblowanie. Agencja nieruchomości również 
pobiera opłatę.

Umowy: Umowa o najem z zabezpieczeniem i długoterminową 
gwarancją najmu. Gwarantowana krótkoterminowa umowa najmu na 
okres minimum 6 miesięcy.

zagadnienia prawne: Lokatorzy są prawnie chronieni przed eksmisją bez 
nakazu sądowego.

Kupno mieszkania: Ogłoszenia dostępne u agentów nieruchomości (lub 
radców prawnych w Szkocji), w prasie oraz w internecie.

8 - Aspekty prawne i inne formalności związane z pobytem za granicą
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materiały źródłowe

Raport “Legal aspects conected to mobility in Europe” [Aspekty prawne 
związane z mobilnością zawodową w Europie], dokument roboczy 
opracowany w ramach projektu Ergo-in-Net w oparciu o raporty krajowe 
opracowane przez partnerów projektu (należy wybrać „zasoby”) 
URL: http://www.ergoinnet.net

8 - Aspekty prawne i inne formalności związane z pobytem za granicą

zakwaterowanie
Hipoteki: Maksymalna wysokość pożyczki to trzyipółkrotność rocznych 
zarobków, przeważnie udzielana jest ona na okres 25 lat przez banki, 
oszczędnościowe kasy mieszkaniowe, itp. 

kultura i język

Informacje kulturalne:
http://www.ukcosa.org.uk/images/shock.pdf

British Council, 10 Spring Gardens, London, SW1A 2BN
Tel.: +44.207.9308466
http://www.britishcouncil.org
email: general.enquiries@britishcouncil.org

Brytyjczycy mieszkający za granicą – Britons Living Abroad
http://www.direct.gov.uk/BritonsLivingAbroad/fs/en

Brytyjski Urząd Turystyczny – British Tourist Authority, Thames Tower
Blacks Road, London, W6 9EL
Tel.: +44.208.8469000; Fax: +44.208.5630302
http://www.visitbritain.com
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Dodatkowe informacje na temat słowników terminów można znaleźć na stronach internetowych:

http://glossary.ambernet.lt/main.php?lang=eng  – The Career Guidance and Counselling Glossary [Słownik 
Terminów w zakresie Poradnictwa zawodowego] jest wynikiem projektu “Overcoming Intercultural and Linguistic 
Barriers in Continuously Accessible Vocational Guidance and Counselling” [Przezwyciężanie barier międzykulturowych i 
językowych w stale dostępnym poradnictwie zawodowym], współfinansowanego przez program Leonardo da Vinci. 
Słownik “The Career Guidance and Counselling Glossary” został opracowany w pięciu językach: litewskim, angielskim, 
niemieckim, francuskim i hiszpańskim. Słownik obejmuje 148 terminów.
http://europa.eu/scadplus/glossary/index_en.htm – Słownik zawierający ok. 220 terminów dotyczących 
integracji europejskiej oraz instytucji i działań UE.
http://cordis.europa.eu/guidance/glossary.htm – Serwis informacyjny Komisji Europejskiej na temat 
wyników europejskich badań.

 
Poniżej przedstawiamy zbiór terminów i akronimów związanych z tematyką niniejszego podręcznika. zostały one wybrane 
z zasobów internetowych instytucji wymienionych w Aneksach.

•

•

•

accredited learning
 
(nauka akredytowana)

Programy i kursy, które są poddawane ocenie i zatwierdzane, aby zapewnić odpowiedni poziom nauczania. Nauka 
akredytowana często kończy się uzyskaniem uznanych kwalifikacji.

adult education – AE 

(kształcenie dorosłych)

Nauczanie i uczenie, które realizuje zasady kształcenia dorosłych, określane również terminem „andragogia”. Kształcenie 
dorosłych to programy edukacyjne przeznaczone dla dorosłych, często uwzględniające podejście do kształcenia nawiązujące 
do doświadczeń życiowych lub zawodowych ucznia, włączające ucznia do procesu planowania nauki, zachęcające do nauki 
grupowej, a także do samodzielnego uczenia się.

adult learning

(nauka dorosłych)

Procesy, w ramach których dorośli uczą się i rozwijają swoją wiedzę i umiejętności.

advanced standing Patrz “credit”.

AE Adult Education (kształcenie dorosłych).

apprenticeship

(praktyka zawodowa)

System szkolenia regulowany przez prawo lub zwyczaj, który łączy szkolenie na stanowisku pracy (on-the-job training) i 
doświadczenie zawodowe zdobyte w czasie pracy zarobkowej z formalnym szkoleniem poza miejscem pracy. Praktykant 
podpisuje z pracodawcą umowę szkoleniową, która nakłada obowiązki na obie strony.

assessment

(ocena)

Proces zbierania i oceny „dowodów” w celu stwierdzenia, czy dana osoba realizuje standard lub osiągnęła cel. Osądzenie lub 
mierzenie osiągnięć praktykanta/stażysty odbywa się z wykorzystaniem instrumentu/narzędzia, stosowanego w celu oceny 
lub jest oparte na pracy, gdy następuje ocena zadań wykonywanych w miejscu pracy.

assessment tool

(narzędzie oceny)

Metoda zbierania „dowodów” dla potrzeb oceny, np.: test wiedzy lub lista kontrolna osiągnięć.

basic skill

(umiejętności 
podstawowe)

Umiejętności stanowiące podstawę uczenia się lub istotne przy zatrudnieniu. 

best practice

(najlepsza praktyka)

Praktyka w zakresie zarządzania i procesów pracy, która prowadzi do wyróżniających się osiągnięć i jest przykładem dla 
innych.

Career counselling /
vocational counseling

(poradnictwo zawodowe)

Proces służenia ludziom pomocą i poradnictwem w zakresie wyboru kariery.

Słownik terminów i akronimów
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certification

(certyfikacja)

Formalne uznanie uzyskania określonych wyników. 

client

(klient)

Osoba lub organizacja korzystająca z usługi. W edukacji i szkoleniu zawodowym klientem może być student, praktykant, 
stażysta, pracodawca, przedsiębiorstwo, instytucja zajmująca się szkoleniem zawodowym, organizacja przemysłowa lub 
organizacja pracodawców.

client focus

(orientacja na klienta)

Strategia koncentrująca się na potrzebach klienta.

competence/competency

(kompetencje)

Zdolność do wykonywania zadań i obowiązków według przyjętych standardów.

contract of training/ 
training agreement

(umowa szkoleniowa)

Umowa prawna zawarta pomiędzy pracodawcą i praktykantem lub uczestnikiem szkolenia, która określa prawa i obowiązki 
obu stron. Obejmują one zobowiązanie się pracodawcy do tego, że będzie szkolił praktykanta lub stażystę w określonym 
zawodzie lub obszarze szkolenia, oraz że będzie go zwalniał z pracy na szkolenie organizowane poza miejscem pracy; a także 
zobowiązanie się praktykanta lub uczestnika szkolenia do tego, że pozna wszystkie aspekty zawodu lub tematy szkolenia i że 
będzie pracował na rzecz pracodawcy przez określony czas.

core competences/ 
competencies

(kompetencje kluczowe)

Jednostki kompetencji w ramach standardu kompetencji, uzgodnione w danym obszarze, które osoba musi osiągnąć aby 
została uznana za kompetentną.

core curriculum

(podstawowy program 
nauczania)

Część programu nauczania, która uważana jest za istotną dla wszystkich studentów i zwykle jest obowiązkowa.

credit/status/advanced 
standing

(punkty kredytowe/
status/pozycja)

Uznanie, że osoba spełniła wymagania w zakresie danego modułu (przedmiotu) lub jednostki kompetencji. Dokonuje się 
to albo poprzez wcześniejszą naukę (punkty transferowe) albo poprzez doświadczenie zawodowe lub życiowe (uznanie 
wcześniej zdobytej wiedzy praktycznej). Przyznanie punktów kredytowych wyłącza studenta z danej części studiów.

credit transfer

(transfer punktów 
kredytowych/punkty 
transferowe)

Przyznanie studentom przez instytucję lub organizację szkoleniową statusu lub punktów kredytowych za moduły (przedmioty) 
lub jednostki kompetencji, które ukończyli w tej samej lub innej instytucji lub organizacji szkoleniowej.

curriculum

(program nauki)

Jest to pełen program nauki obejmujący:
Strategię nauczania i szkolenia oraz materiały.
Specjalistyczny program nauczania.
Dotychczas zdobytą wiedzę.
Metodologię oceny, narzędzia i mechanizmy zbierania informacji zwrotnych.
Źródła i zasoby.

Zwykle oznacza przygotowany przez nauczycieli/wykładowców zasób wiedzy, który studenci powinni zdobyć w ramach 
określonego przedmiotu lub przekrojowo, dla kilku przedmiotów. Obejmuje również wszystkie doświadczenia jednostki, 
włączając elementy, które niekoniecznie uwzględnione są w harmonogramach i programach nauczania, czasami nazywane 
“ukrytym programem nauczania” “hidden – curriculum”.

•
•
•
•
•

customisation

(dostosowanie do 
indywidualnych potrzeb)

Opracowanie programu dostosowanego do indywidualnych wymagań; w kształceniu i szkoleniu zawodowym proces 
dostosowywania programu w taki sposób, by zaspokajał konkretne potrzeby odbiorców.

 CV Curriculum Vitae (życiorys).

degree

(stopień)

Stopień przyznawany przez instytucję szkolnictwa wyższego, po pomyślnym ukończeniu danego kierunku studiów.
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diploma

(dyplom)

Dowód uzyskania kwalifikacji w sektorze szkolenia zawodowego i w sektorze szkolnictwa wyższego.

distance education/
external studies

(zdalne kształcenie/ 
kształcenie na odległość/
studia eksternistyczne)

System edukacji, w którym studenci przyjęci na dany kierunek nie uczęszczają na zajęcia lecz uczą się poza szkołą i przesyłają 
swoje prace zaliczeniowe pocztą lub emailem.

dual accreditation/dual 
recognition

(podwójna akredytacja/
podwójne uznanie)

Uznanie danego kierunku studiów, zarówno w sensie akademickim (przez szkołę), jak i zawodowym (przez pracodawcę).

dual recognition Patrz “dual accreditation”.

education

(kształcenie)

(1) Proces przekazywania wiedzy lub doskonalenia kwalifikacji, postaw, zachowań. (2) Proces zdobywania wiedzy i 
umiejętności. (3) Nabyta wiedza, umiejętności, postawy. (4) Kierunek studiów związany z kształceniem i nauczaniem.

educational institution 

(instytucja kształcąca)

Każda instytucja zajmująca się kształceniem, włączając szkoły, kolegia, uniwersytety i instytuty.

education provider

(dostawca usług 
edukacyjnych)

Instytucja, która realizuje programy edukacyjne i programy szkoleniowe.

E-learning Nauka z wykorzystaniem narzędzi technologii informatycznej. Mogą one obejmować Internet, Intranet, technologię 
komputerową i interaktywną telewizję.

external studies

(studia eksternistyczne)

Patrz “distance education”.

element of competence/ 
of competency

(element kompetencji)

Każdy z elementów składający się na jednostkę kompetencji, która opisuje kluczowe działania.

enterprise agreement
 
(porozumienie 
zakładowe)

Układ zbiorowy pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikami, w przedsiębiorstwie lub zakładzie pracy, w sprawie 
wynagrodzenia i warunków zatrudnienia. Porozumienia mogą być negocjowane bezpośrednio z pracownikami lub ich 
przedstawicielami, np.: związkami zawodowymi.

experiential learning

(nauka oparta na 
doświadczeniu)

Nauka poprzez doświadczenie, albo w sytuacji rzeczywistej, np. w zakładzie pracy, albo przy odgrywaniu ról.

Equal opportunities 
Policy 

(polityka równości szans)

Sformułowana na podstawie myśli akademickiej i praktyki równości bez względu na płeć, rasę, klasę społeczną, seksualność, 
niepełnosprawność.

learning agreement

(umowa szkoleniowa)

Pisemne oświadczenie określające cele nauki i strategie wynegocjowane przez praktykanta/stażystę i trenera. Jego treść 
jest uzgadniana na pierwszym spotkaniu i obejmuje cały okres praktyki/stażu. Uwzględnia zarówno potrzeby szkoleniowe 
praktykanta/stażysty, jak i formalne wymogi programu szkolenia. Gwarantuje praktykantowi/ stażyście, że otrzyma należne 
mu wsparcie i środki i jednocześnie pełni rolę planu działania, określając oczekiwane wyniki szkolenia.

fE Further education (dalsze kształcenie).

fET Further education and training (dalsze kształcenie i szkolenie).
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flexible learning

(elastyczne uczenie się)

Zapewnienie całej gamy technik i metod uczenia się, umożliwiających praktykantowi/stażyście wybór czasu, miejsca i 
sposobu uczenia się.

formal education

(kształcenie formalne)

Kształcenie lub szkolenie organizowane w takich instytucjach szkolących, jak szkoły, uniwersytety, kolegia. lub w zakładzie 
pracy, zwykle realizowane pod kierunkiem nauczyciela lub instruktora.

formal training

(szkolenie formalne)

Patrz “formal education”.

further education (fE)

(dalsze kształcenie)

Kształcenie powyżej poziomu średniego, w tym szkolnictwo wyższe, kształcenie dorosłych oraz kształcenie i szkolenie 
zawodowe.

hidden curriculum

(ukryty program 
nauczania)

Patrz “curriculum”.

ICT Information and Communication Technology (technologia informacji i komunikacji) – przedmiot oparty na komputerach i 
programach komputerowych, wcześniej znany jako technologia informacji (IT).

informal learning

(nieformalne uczenie się)

Patrz “non-accredited learning”.

in-service training

(szkolenie w trakcie 
pracy)

Szkolenie i doskonalenie zawodowe pracowników, często opłacane przez pracodawcę i zwykle realizowane w czasie pracy.

labour market

(rynek pracy)

System relacji pomiędzy podażą kandydatów do zatrudnienia i wolnymi miejscami pracy.

lifelong learning (lll)

(uczenie się przez całe 
życie)

Proces zdobywania wiedzy lub umiejętności przez całe życie poprzez edukację, szkolenie, pracę i ogólne doświadczenie 
życiowe.

lll Lifelong learning

modul/subject

(moduł-przedmiot)

Jednostka kształcenia lub szkolenia, którą można ukończyć ucząc się samodzielnie lub w ramach kursu. W wyniku ukończenia 
modułu można zdobyć jedną lub kilka jednostek kompetencji.

non-accredited learning/ 
informal learning

(kształcenie bez 
akredytacji/kształcenie 
nieformalne)

Uczenie się w sposób nieformalny, które nie prowadzi bezpośrednio do żadnej formy zewnętrznego potwierdzenia lub uznania 
kwalifikacji.

quality assurance

(zapewnienie jakości)

Systemy i procedury zaprojektowane i realizowane przez organizację w celu zagwarantowania, że produkty i usługi spełniają 
określony standard (utrzymują wysoki poziom) i są stale ulepszane.

qualification certification

(świadectwo kwalifikacji)

Przyznawane osobie, która z powodzeniem zakończyła naukę, dla uznania zdobytej przez nią wiedzy, umiejętności lub 
kompetencji.

reciprocal recognition 
authority

(władze właściwe dla 
wzajemnego uznawania)

Władze właściwe w danym państwie dla wzajemnego uznawania organizacji szkoleniowych. 
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recognition

(uznawanie)

Patrz “dual accreditation”.

refresher course

(kurs doskonalący/ 
“odświeżający”)

Kurs korygujący lub aktualizujący wcześniej zdobytą wiedzę i umiejętności.

school to work transition 

(przejście ze szkoły do 
pracy)

Proces przechodzenia jednostki ze szkoły do zatrudnienia lub do dalszego kształcenia.

self-assessment

(samoocena)

Proces, w którym jednostki lub instytucje oceniają swoje własne osiągnięcia, zgodnie z określonymi standardami lub 
kryteriami; w szkoleniu opartym na kompetencjach proces, w którym jednostki oceniają swoje własne osiągnięcia zgodnie 
z określonymi standardami kompetencji.

short course

(kurs krótkoterminowy)

Kurs kształcenia i szkolenia zawodowego, który jest autonomiczny i zwykle nie prowadzi do uzyskania pełnych kwalifikacji. Po 
pomyślnie zakończonym kursie może być wystawione świadectwo jego ukończenia.

skills

(umiejętności)

Zdolność do jakiejś aktywności psychicznej lub fizycznej, którą można doskonalić poprzez szkolenie lub praktykę. Patrz również 
“basic skills”.

stakeholders 

(zainteresowani/
zainteresowane strony)

Osoba lub organizacja czymś zainteresowana. W szkolnictwie i szkoleniu zawodowym zainteresowane strony to: rządy, 
uczestnicy szkoleń, świadczący usługi szkoleniowe, przemysł, instytucje doradcze w zakresie szkolenia zawodowego, klienci 
i społeczeństwo.

standard

(standard) 

Poziom, który należy osiągnąć; miernik wykonania; określenie kryteriów wykonania lub wyniku.

statement of attainment 

(świadectwo osiągnięć)

Zaświadczenie dokumentujące osiągnięcia jednostki na danym etapie zdobywania kwalifikacji, obejmujące – tam gdzie jest to 
właściwe – moduły kompetencji zaliczone zgodnie ze standardami obowiązującymi w danym kraju.

state or territory 
accrediting body

(organ akredytacyjny w 
danym państwie)

Organ, który – zgodnie z ustawodawstwem obowiązującym w danym kraju w zakresie podejmowania decyzji w dziedzinie 
kształcenia i szkolenia zawodowego – odpowiedzialny jest za podejmowanie decyzji administracyjnych dotyczących 
akredytacji kursów. 

status Patrz “credit”.

student load/study load 

(obciążenie studenta 
zajęciami)

Ogólna liczba godzin zajęć w ramach danego programu nauczania.

subject

(przedmiot)

Patrz “module”.

tertiary education

(szkolnictwo trzeciego 
stopnia)

Edukacja formalna powyżej poziomu średniego, obejmująca szkolnictwo wyższe, kształcenie i szkolenie zawodowe lub 
specjalistyczne kształcenie i szkolenie policealne; czasami termin ten używany jest jedynie w odniesieniu do szkolnictwa 
wyższego.

trainee

(stażysta, uczestnik 
szkolenia)

Osoba uczestnicząca w szkoleniu lub stażu/praktyce.
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traineeship

(staż/praktyka)

System szkolenia zawodowego łączący szkolenie poza zakładem pracy, prowadzone przez zatwierdzoną instytucję szkolącą, ze 
szkoleniem w miejscu pracy i doświadczeniem praktycznym.

training

(szkolenie)

Doskonalenie umiejętności, wiedzy, postaw, kompetencji poprzez nauczanie lub praktykę. 

training agreement

(umowa szkoleniowa)

Patrz “contract of training”.

TVE – technical and 
vocational education

Kształcenie techniczne i zawodowe.

TVET – technical and 
vocational education and 
training

Kształcenie i szkolenie techniczne i zawodowe.

VET – vocational 
education and training

Kształcenie i szkolenie zawodowe.

vocational counselling

(poradnictwo zawodowe)

Patrz “career counselling”.

vocational education 

(kształcenie zawodowe)

Kształcenie mające na celu doskonalenie umiejętności zawodowych.

vocational education and 
training (VET)

(kształcenie i szkolenie 
zawodowe)

Kształcenie i szkolenie, z wyłączeniem programów kształcenia na poziomie wyższym realizowanych przez instytucje 
szkolnictwa wyższego, które umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności zawodowych związanych z pracą. Alternatywnie 
stosowane są następujące terminy: technical and vocational education and training (TVET), vocational and technical education 
and training (VTET), technical and vocational education (TVE), vocational and technical education (VTE) i further education 
and training (FET).

vocational programmes 

(programy zawodowe)

Ich celem jest doskonalenie umiejętności potrzebnych w miejscu pracy. Określane są jako kursy/kwalifikacje mające cel 
zawodowy oraz moduły/jednostki kompetencji nie związane z kursami/kwalifikacjami mającymi cel zawodowy.

VTE – vocational and 
technical education

Kształcenie zawodowe i techniczne.

VTET – vocational and 
technical education and 
training

Kształcenie i szkolenie zawodowe i techniczne.

materiały źródłowe:

URL: http://www.iscp.ac.uk/pdf/glossary.pdf

URL: http://www.gyc.ac.uk/glossary.asp

URL: http://www.dest.gov.au/sectors/training_skills/policy_issues_reviews/key_issues/nts/glo/utoz.htm
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ki1.A – Rezolucja Rady Ministrów Edukacji państw 
członkowskich (2004). “Poradnictwo zawodowe przez 
całe życie przyczynia się do osiągnięcia celów obranych 
przez Unię Europejską, jakimi są: rozwój ekonomiczny, 
efektywność rynku pracy oraz mobilność zawodowa 
i geograficzna poprzez zwiększanie efektywności 
inwestycji w edukację i kształcenie zawodowe, 
wzmocnienie kształcenia przez całe życie,oddziaływanie 
na kapitał ludzki i rozwój siły roboczej”.

RADA UNII EUROPEJSKIEJ
Bruksela, 18 Maja 2004
9286/04
EDUC 109 SOC 234
Nota wprowadzająca
od : Sekretariatu Generalnego Rady
do : Rady
8448/04 EDUC 89 SOC 179

Temat : Rada Unii Europejskiej na spotkaniu Ministrów Edukacji Państw Członkowskich – pod przewodnictwem 
Irlandii, przyjęła następującą rezolucję w dziedzinie poradnictwa zawodowego

Poradnictwo zawodowe przez całe życie

9286/04 CF/ms 2 
DG I DE

RADA UNII EUROPEJSKIEJ I PRZEDSTAWICIELE RZĄDÓW PAŃSTW CZŁONKOWSKICH ZEBRANI W RADZIE, 
PRZEKONANI, ŻE:

1. W kontekście konieczności kształcenia się przez całe życie, poradnictwo zawodowe odnosi się do 
grupy działań umożliwiających zidentyfikowanie umiejętności, kompetencji i zainteresowań obywateli w 
każdej grupie wiekowej i znajdujących się na dowolnym etapie życia. Poradnictwo zawodowe umożliwia 
podejmowanie trafnych decyzji zawodowych i edukacyjnych oraz zarządzanie własną ścieżką życiową w 
trakcie nauki, pracy i w innych sytuacjach wpływających na rozwój bądź wykorzystanie wspomnianych 
zdolności i kompetencji.

2. Zapewnienie usług poradnictwa zawodowego w systemie edukacji i kształcenia zawodowego, a w 
szczególności w szkołach (lub podczas innej nauki na poziomie szkolnym), odgrywa zasadniczą rolę w 
zagwarantowaniu, że podjęte przez młodzież decyzje dotyczące edukacji i planowania kariery zawodowej 
nie będą przypadkowe. Usługi poradnictwa zawodowego zapewniają im właściwe wsparcie umiejętności 
efektywnego samodzielnego zarządzania ścieżkami swojej edukacji i kariery. Dla instytucji edukacyjnych i 
szkoleniowych poradnictwo zawodowe stanowi także kluczowy instrument poprawiający jakość i proces 
nauczania.
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3. Całożyciowe poradnictwo zawodowe przyczynia się do osiągnięcia celów obranych przez Unię Europejską, 
jakimi są: rozwój ekonomiczny, wydajność rynku pracy oraz mobilność zawodowa i geograficzna, poprzez 
zwiększanie efektywności inwestycji w edukację i kształcenie zawodowe, a także poprzez wzmocnienie 
procesu kształcenia się przez całe życie, oddziaływanie na potencjał człowieka i rozwój zasobów ludzkich.1. Vor 
dem Hintergrund des lebensbegleitenden Lernens erstreckt sich Beratung auf eine Vielzahl von Tätigkeiten1, 
die Bürger jeden Alters in jedem Lebensabschnitt dazu befähigen, sich Aufschluss über ihre Fähigkeiten, 
Kompetenzen und Interessen zu verschaffen, Bildungs-, Ausbildungs- und Berufsentscheidungen zu 
treffen sowie ihren persönlichen Werdegang bei der Ausbildung, im Beruf und in anderen Situationen, in 
denen diese Fähigkeiten und Kompetenzen erworben und/oder eingesetzt werden, selbst in die Hand zu 
nehmen.
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4. Efektywne świadczenie usług poradnictwa zawodowego odgrywa kluczową rolę w przeciwdziałaniu 
wykluczeniu społecznemu, w promowaniu sprawiedliwości społecznej, równości płci i aktywności 
obywatelskiej poprzez zachęcanie i wspieranie uczestnictwa jednostek w edukacji i szkoleniach oraz poprzez 
pomoc w wyborze realistycznych i optymalnych karier zawodowych.

5. Poradnictwo zawodowe w państwach członkowskich Unii Europejskiej dostarczane jest poprzez szeroką 
różnorodność struktur, systemów dostarczania i działań w edukacji, szkoleniach, dla osób zatrudnionych 
i bezrobotnych, w sektorach prywatnym i publicznym. Taka różnorodność zapewnia bogatą bazę dla 
współpracy i wymiany doświadczeń.

6. Poradnictwo zawodowe może zapewnić jednostkom znaczące wsparcie w przejściu pomiędzy 
poziomami i obszarami różnych systemów edukacji i szkoleń, a także w przejściu ze szkoły do dorosłego 
życia zawodowego; młodym ludziom powracającym do edukacji, lub szkoleń po uprzednim przedwczesnym 
opuszczeniu szkoły; ludziom powracającym na rynek pracy po okresach dobrowolnego lub przymusowego 
bezrobocia; pracownikom, w przypadku których restrukturyzacja sektorowa wymusza na nich zmianę 
charakteru zatrudnienia; oraz pracownikom starszym wiekiem lub zmieniającym zatrudnienie.

7. Dostarczanie wysokiej jakości usług poradnictwa zawodowego w okresie całego życia człowieka jest 
istotnym elementem strategii edukacyjnych, szkoleniowych i zatrudnieniowych w planowanym osiągnięciu 
strategicznego celu – Europy, która zamierza do roku 2010 stać się najbardziej dynamicznym, opartym na 
wiedzy społeczeństwem na świecie.

BIORĄC POD UWAGĘ:

1. Wnioski podane w raporcie dotyczącym Przyszłych Celów dla Edukacji i Systemów Kształcenia (The Report 
on the Concrete Future Objectives of Education and Training Systems), podpisanym na Szczycie Europejskim 
w Sztokholmie w roku 2001, wskazały dostęp do usług poradnictwa zawodowego, zapewnienie wysokiej 
jakości usług, rolę poradnictwa zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich i wykorzystanie poradnictwa 
zawodowego w celu ułatwienia mobilności w kształceniu i zatrudnieniu w Europie, jako priorytetowe punkty 
dla rozwoju i wprowadzania w życie programu Edukacja i Szkolenie 2010.
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2. Komunikat Komisji na temat kształcenia przez całe życie (listopad 2001), (Making a European Area of 
Lifelong Learning a Reality - Wdrożenie w Europie idei kształcenia przez całe życie), który określił poradnictwo 
zawodowe mianem kręgosłupa dla rozwoju i wdrażania strategii kształcenia przez całe życie na poziomie 
państwowym oraz jako obszar priorytetowy dla działań na poziomie państwowym i europejskim.
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odzwierciedlający zapotrzebowanie młodych ludzi na elastyczny system poradnictwa i rozwoju kariery, 
który podtrzymywałby ciągły dostęp do ustawicznego, trwającego całe życie kształcenia się.

4. Rezolucję Rady Europy nt. Kształcenia Przez Całe Życie z dn. 27 czerwca 2002 r zalecającą państwom 
członkowskim i Komisji nadanie wysokiego priorytetu dla zapewnienia łatwego dostępu do wysokiej jakości 
informacji zawodowej i usług poradnictwa zawodowego dotyczących możliwości nauki oraz pracy w 
Europie (skierowanych do różnych grup społecznych).

5. Komunikat Komisji - Plan Działań dla Umiejętności i Mobilności (Action Plan for Skills and Mobility - 2002), 
który wskazał, że mobilność zawodowa i zwiększenie umiejętności siły roboczej mogą być udoskonalone 
poprzez lepszy dostęp do informacji, poradnictwa zawodowego i usług planowania kariery.

6. Dyrektywę (2002/73/EC) poprawiającą Dyrektywę (76/207/EEC) dotyczącą Równego Traktowania Kobiet i 
Mężczyzn odnośnie kwestii zatrudnienia, szkoleń zawodowych, awansu i warunków pracy, w której to zwraca 
się uwagę na wymóg dostępu do wszystkich rodzajów i wszystkich poziomów poradnictwa zawodowego.

7. Rezolucję Rady nt. Promocji Poszerzonej Współpracy Europejskiej w Zakresie Edukacji Zawodowej i 
Szkoleń, z dnia 19 grudnia 2002, stwierdzającą, że w celu wspierania zawodowej i geograficznej mobilności 
Europejczyków, powinien być nadany priorytet wzmacnianiu prawa, systemów i działań odnoszących się do 
informacji zawodowej, poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego w Krajach Członkowskich.
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8. Komunikat Komisji Efektywne Inwestowanie w Edukację i Szkolenia - Imperatywem dla Europy (2003), który 
zauważa, że inwestycje poczynione w dziedzinie poradnictwa kariery i doradztwa zawodowego powinny być 
postrzegane, jako strategie prewencyjne, umożliwiające znaczne zmniejszenie niedopasowania pomiędzy 
edukacją i szkoleniami, a potrzebami rynku pracy, zwiększenie ilości osób kończących szkołę średnią oraz 
podejmujących naukę na poziomie wyższym oraz ułatwiające zarówno przejście z edukacji do świata pracy, 
jak i powrót na studia.

9. Wytyczne Europejskiej Strategii Zatrudnienia (2003), które jako priorytet przedstawiły wprowadzenie 
wczesnej interwencji poradnictwa i planowania kariery, w celu zapobiegnięcia napływów do 
długoterminowego bezrobocia.

10. Wnioski Rady z dnia 25 listopada 2003, dotyczące rozwoju zasobów ludzkich w celu uzyskania społecznej 
spójności i konkurencyjności, które kładą szczególny nacisk na znaczenie spójności i komplementarności 
aktów prawnych w zakresie edukacji i szkoleń oraz strategii ekonomicznych i społecznych.

11. Rezolucję Rady z dnia 25 listopada 2003, dotyczącą przekształcenia szkoły w otwarte środowisko eduka-
cyjne w celu uniknięcia oraz zwalczania wczesnego porzucania nauki i zniechęcenia wśród młodych ludzi, 
która to zauważa potrzebę umacniania więzi i synergii pomiędzy szkołą, a życiem zawodowym, a także po-
trzebę promowania włączenia społecznego z udziałem zarówno rodzin, jak młodzieży oraz wolontariuszy.

12. a także wspólny raport Rady i Komisji dot. wdrażania Strategii Lizbońskiej (Education and Training 2010: 
the Success of the Lisbon Strategy Hinges on Urgent Reforms - 2004), który wskazuje poradnictwo zawodowe 
jako jedno z czterech kluczowych działań mających na celu stworzenie otwartych, atrakcyjnych i dostępnych 
systemów kształcenia.... „wsparcie nauczania na każdym poziomie wiekowym w celu wzmocnienia 
umiejętności obywateli do zarządzania własną edukacją i rozwojem zawodowym, szczególnie ułatwiając 
im dostęp i rozwój poprzez stwarzanie różnorodnych możliwości kształcenia i planowania optymalnych 
ścieżek kariery.”
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ZWRACAJĄC SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ:

że przejście do ekonomii i społeczeństwa opartych na wiedzy stwarza nowe wyzwania dla 
ustawodawców w zakresie ustaw dotyczących rozwoju zasobów ludzkich oraz systemów i usług 
poradnictwa zawodowego.
że powstanie społeczeństwa opartego na wiedzy i zapotrzebowanie na kształcenie trwające całe 
życie wymagają intensywnego skupienia się na ustawach dotyczących poradnictwa zawodowego 
na poziomie państwowym, sektorowym, regionalnym i lokalnym. Usługi poradnictwa powinny być 
dostępne w takim czasie i takich formach, aby zachęcać wszystkich obywateli do kontynuowania 
rozwoju swoich umiejętności i kompetencji w trakcie całego życia, a także powinny być silnie związane 
ze zmieniającą się sytuacją na rynku pracy. Usługi poradnictwa zawodowego powinny być postrzegane 
jako aktywne narzędzia, a jednostki powinny być zachęcane do korzystania z nich.
że zwiększona współpraca na wszystkich poziomach poradnictwa zawodowego, realizowana w ramach 
perspektywy kształcenia się przez całe życie, powinna w pełni wykorzystywać różnorodność systemów, 
które można obecnie odnaleźć w państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także zapobiegać 
fragmentaryczności różnych form dostarczania usług poradnictwa.
że pewne działania zostały już powzięte w Europie (w szczególności związane z pracą grup roboczych 
utworzonych w wyniku ustanowienia Strategii Lizbońskiej) dotyczące rozwoju wspólnych koncepcji i 
zasad poradnictwa całożyciowego; oraz ustanowienie priorytetów w ramach programów edukacyjnych, 
szkoleniowych i zatrudnieniowych Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF), co z 
kolei powoduje potrzebę koordynacji i utrzymywania zgodności pomiędzy w/w procesami.
że wyniki raportów dotyczących poradnictwa zawodowego w krajach europejskich, wspólnie wykonane 
przez Komisję Europejską (a dokładniej przez Europejskie Centrum Rozwoju Szkoleń Zawodowych - 
CEDEFOP oraz Europejską Fundację Szkoleniową - ETF) i OECD, we współpracy z Bankiem Światowym, 
wyraźnie wskazują, że w wielu krajach rozwiązania prawne, systemowe i praktyka świadczenia usług 
poradnictwa zawodowego nie odpowiada zapotrzebowaniu współczesnej ekonomii i społeczeństwa 
opartego na wiedzy. W związku z tym, wymagane są reformy, zmiany przepisów prawa i ponowne 
przemyślenie sposobów świadczenia usług w tym zakresie.
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Ramy Działań Całożyciowego Rozwoju Kompetencji i Kwalifikacji Zawodowych - The Framework of Actions 
for the Lifelong Development of Competences and Qualifications, zatwierdzone przez europejskich 
partnerów społecznych w kontekście Europejskiego Dialogu Społecznego, podkreślają konieczność 
posiadania dostępu do usług informacji zawodowej i poradnictwa kariery (zarówno dla pracowników jak 
i całych przedsiębiorstw), celem realizacji strategii indywidualnego rozwoju kompetencji poszczególnych 
pracowników.

PODKREŚLAJĄC:

że odpowiednio do lokalnych możliwości wszyscy obywatele Europy powinni mieć dostęp do usług 
związanych z poradnictwem, informacją zawodową i planowaniem kariery, na każdym etapie swojego 
życia, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb jednostek i grup tzw. szczególnego ryzyka.
Prewencyjną rolę poradnictwa zawodowego w prawidłowym przebiegu edukacji szkolnej oraz jego 
znaczenie w nabywaniu umiejętności zarządzania własną edukacją i karierą, a także w procesie powrotu 
do edukacji tych, którzy przedwcześnie opuścili szkołę.
Istotną rolę poradnictwa zawodowego w promowaniu społecznej i ekonomicznej integracji obywateli 
poprzez wspieranie dostępu dla wszystkich do szerokiego wachlarza możliwości edukacyjnych, 
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kiszkoleniowych i zawodowych, zwiększanie wskaźnika średniej liczby uczniów pomyślnie kończących 
edukację na wszystkich poziomach edukacji i kształcenia (w tym również studia wyższe i edukację 
dorosłych), a także poprzez wzmacnianie geograficznej i zawodowej mobilności uczniów i pracowników 
w Europie.
Potrzebę elastyczności i różnorodności sposobów dostarczania usług poradnictwa zawodowego, 
włączając w to wykorzystanie innowacyjnych metodologii i technologii. Wychodzenie poza 
dotychczasowe schematy świadczenia usług, m.in. w celu dotarcia do młodzieży i dorosłych mających 
ze względów ekonomicznych, bądź geograficznych utrudniony do nich dostęp.
Najważniejsze (centralne) znaczenie beneficjentów poradnictwa zawodowego zarówno w procesie 
projektowania, jak i ewaluacji sposobów dostarczania usług poradnictwa zawodowego dla młodzieży 
i dorosłych. 
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Znaczenie zaangażowania wszystkich potencjalnych partnerów na poziomie narodowym (w tym także 
partnerów społecznych) w całym kontekście świadczenia usług poradnictwa zawodowego, zarówno w 
celu zapewnienia pracownikom dostępu do usług poradnictwa zawodowego, jak i we wspieraniu instytucji 
edukacyjnych i dostawców usług poradnictwa zawodowego poprzez np. umożliwienie nabywania 
doświadczenia zawodowego w ramach praktyk zawodowych, realizację „job shadowing”, promowanie 
innowacyjnego myślenia twórczego i „ducha” przedsiębiorczości.

POTWIERDZAJĄ JAKO PRIORYTETOWE:

swoje zaangażowanie na rzecz rozwoju wysokiej jakości usług poradnictwa zawodowego dla wszystkich 
mieszkańców Europy, dostępnych na wszystkich etapach ich życia i umożliwiających im samodzielne 
zarządzanie swoimi ścieżkami edukacji i kariery zawodowej oraz wspomagających procesy przejścia 
pomiędzy poszczególnymi etapami rozwoju zawodowego.
Potrzebę dalszej współpracy w dziedzinie poradnictwa zawodowego poprzez praktyczne i polityczne 
działania tworzone głównie jako następstwa Strategii Lizbońskiej na polu edukacji i szkoleń, Edukacja 
i Szkolenia 2010, a także biorąc pod uwagę Europejską Strategię Zatrudniania, obszar Realizacji 
Wspólnotowej Strategii Ramowej w sprawie Równości Płci oraz politykę Unii Europejskiej dotyczącą 
Integracji Społecznej, Mobilności oraz Usług o Charakterze Interesu Publicznego.
Istotne znaczenie redefinicji (tam gdzie jest to konieczne) sposobów dostarczania usług poradnictwa 
zawodowego, w celu nauczenia wszystkich obywateli umiejętności zarządzania własnym kształceniem 
się przez całe życie, jako integralnej części programów edukacyjnych i szkoleniowych.
Konieczność rozwoju na poziomie narodowym, regionalnym i lokalnym (tam gdzie jest to konieczne) 
efektywnych mechanizmów zapewniających lepszą jakość usług informacji i poradnictwa zawodowego 
oraz ich różnych produktów (w tym usług on-line przez Internet) szczególnie patrząc na nie z 
perspektywy obywateli.
Potrzebę wzmocnienia instytucji tworzących i wdrażających rozwiązania polityczne, systemowe i 
prawne, zarówno na poziomie narodowym, jak i regionalnym, poprzez odpowiednie zaangażowanie 
znaczących osób (głównych decydentów – takich jak np. ministrów, partnerów społecznych, służb 
zatrudnienia, dostawców usług poradnictwa zawodowego, praktyków - doradców zawodowych, 
instytucji edukacyjnych i szkoleniowych, konsumentów, rodziców oraz młodzież).
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Potrzebę kontynuacji rozwiązywania problemów związanych z polityką poradnictwa zawodowego 
zawartą w programie Edukacja i Szkolenia 2010.
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WZYWAJĄ KOMISJĘ UNII EUROPEJSKIEJ DO:

Zacieśnienia międzynarodowej współpracy z odpowiednimi organizacjami, na przykład OECD, ILO, 
UNESCO w zakresie rozwoju polityki społecznej i konkretnych działań dotyczących całożyciowego 
poradnictwa zawodowego.

WZYWAJĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE:

Do zweryfikowania (tam gdzie jest to konieczne) istniejących w państwie sposobów dostarczania usług 
poradnictwa zawodowego zarówno w sektorze edukacji, jak i zatrudnienia, szczególnie w kontekście 
wniosków sformułowanych w przez Komisję Unii Europejskiej, OECD i Bank Światowy w raportach 
dotyczących poradnictwa zawodowego w krajach europejskich.
Do poszukiwania sposobów zapewnienia efektywnej współpracy i koordynacji pomiędzy dostawcami 
usług poradnictwa zawodowego na poziomie państwowym, regionalnym i lokalnym, w celu rozszerzenia 
dostępu oraz zapewnienia kompatybilnego i komplementarnego związku pomiędzy dostarczanymi 
usługami (zwłaszcza w grupach tzw. szczególnego ryzyka).
Do zachęcania szkół, uczelni wyższych, instytucji edukacyjno-szkoleniowych do promowania 
indywidualnych i samodzielnych technik uczenia się, tak aby umożliwić młodzieży i dorosłym 
samodzielne i efektywne zarządzanie swoimi ścieżkami edukacji i kariery zawodowej. 

ZACHĘCAJĄ PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE I KOMISJĘ W RAMACH ICH 
INDYWIDUALNYCH KOMPETENCJI:

Do tworzenia nowych oraz adaptacji istniejących już europejskich struktur i działań (sieci, grup 
roboczych, programów) mających związek z wdrażaniem powyżej wymienionych priorytetów.
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ki1.B -  Jednolite zasady europejskiego całożyciowego 
poradnictwa zawodowego

1. Co oznacza całożyciowe poradnictwo zawodowe?

Pojęcie całożyciowego poradnictwa zawodowego odnosi się do szeregu działań pozwalających obywatelom, 
niezależnie od ich wieku oraz etapu życia:

określić swoje możliwości, kompetencje i zainteresowania;
podjąć rozważne decyzje dotyczące kształcenia, szkolenia i pracy;
kierować swoim życiem w kontekście kształcenia, pracy i innych okoliczności w taki sposób, aby 
możliwości i kompetencje zostały jak najlepiej wykorzystane.

Całożyciowe poradnictwo zawodowe oferowane jest w wielu zakresach: edukacyjnym, szkoleniowym, 
zatrudnieniowym, społecznym i osobistym.

2. Cele

Poradnictwo zawodowe ma następujące cele:

Pozwala klientom planować ścieżki kształcenia i zawodowe, zgodnie z celami życiowymi, wiążąc ich 
kompetencje i zainteresowania z edukacją, szkoleniem i możliwościami istniejącymi na rynku pracy i 
przyczyniając się tym samym do ich osobistego spełnienia;
Wspomaga instytucje edukacyjne i szkoleniowe w pozyskiwaniu zmotywowanych uczniów, studentów 
i kursantów, którzy biorą odpowiedzialność za naukę i wytyczają własne cele;
Wspomaga przedsiębiorstwa i instytucje w pozyskiwaniu wysoce zmotywowanego i łatwo adaptującego 
się personelu, potrafiącego ocenić korzyści płynące z możliwości kształcenia oraz wykorzystać je 
zarówno w miejscu pracy, jak i poza nim;
Dostarcza osobom kształtującym politykę państwa istotnych narzędzi, dzięki którym można osiągnąć 
szereg celów w zakresie polityki społecznej;
Wspiera gospodarkę lokalną, regionalną, krajową i europejską poprzez rozwój zasobów ludzkich i ich 
dostosowanie do zmieniających się wymagań gospodarczych oraz warunków społecznych;
Wspomaga rozwój społeczeństw, w których obywatele wnoszą aktywny wkład w rozwój społeczny, 
demokratyzację oraz zrównoważony rozwój.

3. Zasady poradnictwa zawodowego 

Podstawę poradnictwa zawodowego stanowią następujące zasady:

Jednostka w centralnym miejscu

Niezależność – doradca zawodowy szanuje wolność jednostki w zakresie wyboru kariery oraz drogi 
rozwoju osobistego;
Bezstronność – doradca zawodowy udziela porad wyłącznie w zgodzie z dobrem jednostki, nie 
biorąc pod uwagę swoich osobistych interesów, interesów instytucjonalnych lub interesu podmiotu 
finansującego usługę oraz nie dyskryminuje ze względu na płeć, wiek, pochodzenie etniczne, klasę 
społeczną, kwalifikacje, możliwości itp.;
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Poufność – jednostka ma prawo do zachowania poufności informacji ujawnionych podczas porady;
Równość szans – doradca zawodowy promuje równość szans w zakresie edukacji i pracy;
Podejście holistyczne – doradca zawodowy docenia kontekst osobisty, społeczny, kulturowy i 
ekonomiczny decyzji podejmowanych przez jednostkę.  

Wspieranie samodzielności jednostki

Aktywne zaangażowanie – poradnictwo zawodowe stanowi aktywność realizowaną wspólnie 
przez jednostkę, doradcę zawodowego oraz inne znaczące podmioty, tj.: instytucje szkoleniowe, 
przedsiębiorstwa, członkowie rodziny, interes wspólnoty i opiera się na ich aktywnym zaangażowaniu;
Samodzielność – doradca zawodowy wspiera jednostkę w procesie zdobywania kompetencji, w 
planowaniu i zarządzaniu ścieżkami edukacyjnymi i zawodowymi oraz w przechodzeniu od etapu 
nauki do zatrudnienia. 

Poprawa dostępności

Przejrzystość – kontekst oferowanego poradnictwa zawodowego jest zrozumiały dla jednostki;
Przyjazna atmosfera i empatia – doradca zawodowy tworzy przyjazną jednostce atmosferę;
Kontynuacja – doradca zawodowy wspiera jednostkę w okresach przejściowych związanych z nauką, 
pracą, życiem społecznym i osobistym;
Dostępność – dostęp do usług poradnictwa zawodowego jest otwarty dla wszystkich jednostek, na 
każdym etapie ich życia;
Łatwość korzystania – poradnictwo zawodowe świadczone jest w sposób elastyczny i dopasowany 
do potrzeb jednostki, tj.: rozmowa osobista, rozmowa telefoniczna, e-mail, informacje publiczne, w 
dogodnym dla jednostki miejscu i czasie;
Odpowiedniość – porady świadczone są z wykorzystaniem różnego rodzaju metod tak, aby wyjść 
naprzeciw zróżnicowanym potrzebom jednostki.  

Gwarancja jakości 

Jakość metod doradczych – stosowane metody doradcze mają podstawy teoretyczne oraz/lub 
naukowe, odpowiednie dla celu, w jakim są stosowane;
Stałe udoskonalanie – usługi doradcze są stale udoskonalane dzięki wykorzystaniu informacji 
zwrotnych i systematycznym szkoleniom doradców zawodowych;
Prawo do skargi – jednostka ma prawo do złożenia skargi w ramach formalnej procedury, jeśli uważa, 
iż porada, jaką otrzymała jest niezadowalająca;
Kompetentny personel – doradcy zawodowi oferujący usługę poradnictwa zawodowego posiadają 
kompetencje w zakresie identyfikacji potrzeb jednostki, potwierdzone na poziomie krajowym, a gdy 
jest to konieczne kierują jednostkę do innego specjalisty.  

4. Cele polityki Unii Europejskiej, do których wypełniania przyczynia się 
całożyciowe poradnictwo zawodowe 

Całożyciowe poradnictwo zawodowe wspiera osiąganie szeregu wspólnych celów w zakresie polityki Unii 
Europejskiej:

Efektywne inwestowanie w edukację i szkolenia: Rosnąca stopa uczestnictwa w zróżnicowanych 
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kiformach edukacji i szkoleń to rezultat coraz lepszego dopasowywania zainteresowań i możliwości 
jednostek do oferty szkoleniowej;
Wydajność rynku pracy: Poprawa jakości pracy i zwiększenie motywacji oraz wzrost wskaźnika 
utrzymywania pracy, skrócenie czasu poszukiwania pracy oraz czasu pozostawania bez pracy możliwe 
są dzięki coraz lepszemu dopasowywaniu kompetencji i zainteresowań jednostek do możliwości 
rozwoju kariery zawodowej, poprzez poszerzanie wiedzy na temat dostępnych teraz i w przyszłości 
ścieżek edukacyjnych i zawodowych, uwzględniając prowadzenie własnej działalności gospodarczej i 
przedsiębiorczość oraz mobilność geograficzną i zawodową;
Kształcenie ustawiczne: Ułatwianie rozwoju osobistego i promowanie zatrudnialności obywateli 
poprzez stałe angażowanie się w edukację i szkolenia, pomoc w poszukiwaniu własnej ścieżki w coraz 
bardziej różnicujących się lecz powiązanych ze sobą ofertach edukacyjnych, odkrywanie umiejętności 
jednostek, które mogą okazać się przydatne w życiu zawodowym oraz potwierdzanie umiejętności 
zdobytych nieformalnie lub w życiu pozazawodowym;
Integracja społeczna: Wspieranie integracji i reintegracji edukacyjnej, społecznej i gospodarczej 
wszystkich jednostek i grup, a szczególnie tych, które napotykają na przeszkody w dostępie do 
informacji na temat edukacji i pracy prowadzących do integracji społecznej, aktywnego uczestnictwa 
w życiu społecznym oraz do zmniejszania długotrwałego bezrobocia i dziedziczenia biedy;
Równość społeczna: Wspieranie obywateli w pokonywaniu przeszkód w obszarze edukacji i pracy 
związanych z płcią, pochodzeniem etnicznym, wiekiem, niepełnosprawnością, przynależnością do 
klasy społecznej oraz barier instytucjonalnych;
Rozwój gospodarczy: Wspieranie zatrudnialności oraz promowanie podnoszenia kwalifikacji przez 
pracowników w celu budowy gospodarki i społeczeństwa opartych na wiedzy.  
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1.C - profil zawodowy praktyka poradnictwa 
zawodowego w wybranych państwach UE

FRANCJA

Poradnictwo zawodowe ma we Francji bardzo długą tradycję, wywodzi się z okresu międzywojennego.

Kilka ważnych dat:

1922 rok - uchwalenie pierwszej ustawy na temat poradnictwa zawodowego
1928 rok - utworzenie INETOP: Krajowego Instytutu Poradnictwa Zawodowego (ośrodka szkoleniowego 
dla doradców)
1938 rok - powstanie pierwszych centrów poradnictwa zawodowego
1970 rok - powstanie ONISEP - Krajowego Biura Informacji na temat zawodów i kierunków studiów
1971 rok - powstanie sieci CIO

 
Od początku istnienia poradnictwa jego filozofia jest oparta na wartościach ludzkich, rozwoju osobowym i 
harmonii społecznej. Celem doradców zawodowych jest skojarzenie zdolności danej osoby z wymaganiami 
danego stanowiska pracy.

Psychologia, poprzez miernik zdolności (z testami Bineta Simona), zaoferowała podejście naukowe i kliniczne 
do poradnictwa zawodowego. Jest to rodzaj mechanicznej teorii poradnictwa, której hołdowano do lat 
siedemdziesiątych. Doradcy głównie zajmowali się poradnictwem zawodowym. Po pojawieniu się problemu 
bezrobocia coraz ważniejszą rolę zaczęły odgrywać informacje. W niepewnym świecie poradnictwo w coraz 
większym stopniu zmienia się w poradnictwo edukacyjne: to co nazywamy po francusku “l’Education au 
Choix d’orientation”. Zrezygnowano z podejścia mechanicznego, starając się zapewnić jednostkom większą 
autonomię, pozwalającą im na zmianę pracy i ścieżek zawodowych kilkakrotnie w okresie ich życia. Tak więc 
jednostka staje się autorem swojego wyboru, a poradnictwem zaczyna się zajmować cały zespół pedagogów 
pracujących w instytucjach edukacyjnych. Poradnictwo rzeczywiście staje się wspólną troską.

To co obecnie charakteryzuje system francuski, to duża różnorodność służb świadczących usługi w zakresie 
informacji i poradnictwa. Zaletą tej sytuacji jest całą gama technik, praktyk oraz osób świadczących usługi w 
zakresie poradnictwa na całym francuskim terytorium. Natomiast brak jest pewnej koordynacji i spójności 
na szczeblu krajowym, co z punktu widzenia klientów oznacza brak widoczności. Tak więc dość trudna jest 
ocena osób świadczących usługi w zakresie poradnictwa i trudne jest wyrobienie sobie w tym zakresie 
jasnego poglądu na szczeblu krajowym. Raczej trudne są stosunki między wszystkimi tymi służbami. Innymi 
słowy, w naszym kraju brak jest jedynej służby poradnictwa ustawicznego.

Ta różnorodność spowodowana jest różnymi zjawiskami:

Występuje różnorodność grup docelowych: uczniowie, młodzież, dorośli, bezrobotni, kobiety, 
niepełnosprawni.
Charakter świadczonych usług: wywiady osobiste, oceny psychologiczne, sesje zbiorowe, sesje 
szkoleniowe, sesje informacyjne, testy komputerowe.
Zaangażowane są różnorodne środowiska zawodowe: doradcy, psycholodzy, nauczyciele, osoby 
udzielające informacji, bibliotekarze, pracownicy społeczni, osoby zajmujące się zawodowo zasobami 
ludzkimi.
Źródła finansowania: rząd, zgromadzenia regionalne, połączone organizacje, firmy, stowarzyszenia.
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Profil doradcy zawodowego we Włoszech nigdy nie został uregulowany, w związku z czym ów profil nie 
jest uznawany na poziomie krajowym. Dzieje się tak głównie ze względu na brak prawa krajowego, a w 
związku z tym krajowych ram, w których poradnictwo zawodowe mogłoby formalnie znaleźć swoje miejsce. 
Poradnictwo prowadzone jest odrębnie w kontekście edukacji, szkolenia zawodowego i zatrudnienia.
Tym niemniej ISFOL, Krajowy Instytut Szkolenia Pracowników, zaproponował pewien rodzaj profilu 
zawodowego.
Należy podkreślić, że we Włoszech uprawnienia legislacyjne w zakresie poradnictwa zawodowego posiadają 
regiony, tak więc od nich zależy kształt regulacji prawnych w tym zakresie.
ISFOL proponuje wyszczególnienie 4 profili zawodowych w różnych kontekstach, tzn. w kontekście szkoły, 
uniwersytetu, szkolenia zawodowego, służb zatrudnienia i ośrodków poradnictwa. Tak więc rozróżnia się 
następujące profile zawodowe:

Profil zawodowy osoby zajmującej się udzielaniem informacji zorientowanych na procesy 
poradnictwa;
Profil zawodowy osoby zajmującej się uczeniem;
Profil zawodowy osoby wspierającej klienta przy podejmowaniu przez niego ważnych decyzji, czyli 
doradcy - “guidance counsellor”;
Profil zawodowy osoby określanej jako analityk polityki i usług w zakresie poradnictwa.

 
Ponadto, rozpoczynają się kursy szkoleniowe dla doradców o charakterze akademickim, obejmujące moduły 
koncentrujące się na wykorzystaniu technologii informacji i komunikacji oraz na zdobyciu podstawowych 
umiejętności w omawianym zakresie.

Poza propozycją ISFOL, profile zawodowe osób pracujących w dziedzinie poradnictwa obejmują:  

Nauczycieli/wychowawców
Trenerów w zakresie poradnictwa
Doradców
Psychologów (testy)
Pracowników recepcji i udzielających informacji
Koordynatorów
Ekspertów rynku pracy
Ekspertów ds. ewaluacji
Ekspertów ds. public relations
Kierowników projektów

WIELKA BRYTANIA

Odrębne systemy poradnictwa i doradztwa funkcjonują w 4 krajach wchodzących w skład Wielkiej Brytanii, 
czyli w Anglii, Szkocji, Walii i Irlandii Północnej. Dlatego nie ma wspólnego profilu zawodowego doradcy. 
Być może łatwiej byłoby zdefiniować doradców zawodowych klasyfikując ich przy pomocy kwalifikacji niż 
konkretnego profilu zawodowego.

W Anglii poradnictwem i doradztwem dla młodzieży zajmują się doradcy personalni pracujący w Connexions 
Service. Wyszkoleni i wykwalifikowani doradcy personalni mogą mieć różne specjalizacje. Osoby pracujące 
w charakterze doradców personalnych, specjalizujących się w planowaniu kariery, najprawdopodobniej 
będą mieć ukończone podyplomowe studia o specjalizacji poradnictwo w zakresie kariery (Qualification in 
Careers Guidance – QCG).

Osoby pracujące w charakterze doradców specjalizujących się w planowaniu kariery w Careers Scotland, 

1.

2.
3.

4.
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Careers Wales i w Careers Service (Biurze Karier) w Północnej Irlandii będą mieć ukończone podyplomowe 
studia o specjalizacji poradnictwo w zakresie kariery (Qualification in Careers Guidance – QCG).

Doradcy w zakresie kariery (careers advisers) i doradcy personalni zatrudnieni w Connexions pomagają 
klientom w dokonywaniu umotywowanych i realistycznych wyborów dotyczących edukacji, szkolenia 
oraz miejsca pracy i pomagają im w praktycznej realizacji tych decyzji. W zależności od miejsca pracy, 
doradca w zakresie kariery (careers adviser) świadczy następujące usługi (jedną lub więcej z usług niżej 
wymienionych):

Służy informacjami i poradnictwem w zakresie kariery, głównie osobom uczącym się i osobom, które 
ostatnio ukończyły szkołę, a także dorosłym.
Pomaga klientom w rozpoznawaniu swoich zdolności i zainteresowań a także pomaga im w 
uświadomieniu sobie dostępnych możliwości kariery.
Umożliwia znalezienie właściwej ścieżki szkoleniowej lub edukacyjnej.
Prowadzi z klientami indywidualne wywiady, pomagając im w sporządzeniu planu działania w zakresie 
edukacji, szkolenia i kariery.
Szuka informacji na temat kariery w komputerowych bazach danych i w publikacjach w wersji 
papierowej.
Służy pomocą w poszukaniu pracy, np. pomaga w sporządzaniu podań o pracę, życiorysów i uczy 
technik rozmów rekrutacyjnych.
Planuje i realizuje programy pomocy dla młodych ludzi, którzy nie są włączeni do głównego nurtu 
edukacji.
W razie potrzeby kieruje klientów do innych specjalistów, gdzie mogą uzyskać dodatkową pomoc.
Prowadzi ewidencję wywiadów i sporządza raporty.
Prowadzi rozmowy i sesje grupowe w szkołach różnego szczebla na temat różnych zagadnień 
związanych z karierą.
Odwiedza pracodawców aby uzyskać aktualne informacje na temat możliwości pracy i wymagań.
Może pracować w szkole pomaturalnej lub na uniwersytecie, udzielając porad w zakresie kariery 
wyłącznie studentom.
Może specjalizować się w udzielaniu porad w zakresie kariery dorosłym pragnącym zmienić swoją 
karierę zawodową, bezrobotnym lub osobom dorosłym, które wracają do systemu szkolnego.

 
Doradcy specjalizujący się w zakresie kariery zwykle są zatrudnieni w biurach dostępnych dla klientów i/
lub dla wszystkich zainteresowanych. Wielu doradców specjalizujących się w zakresie kariery dużo czasu 
poświęca na pracę z uczniami i studentami w szkołach i szkołach pomaturalnych (college’ach). Niektórzy 
doradcy pracują z młodymi ludźmi zagrożonymi wykluczeniem z rynku pracy. Doradcy ci mogą pracować w 
różnych miejscach, np. w domu klienta, ośrodkach gminnych i innych lokalnych instytucjach.

Inni doradcy pracują na uniwersytetach i w innych szkołach wyższych i szkołach pomaturalnych. Świadczą 
oni usługi prawie wyłącznie studentom tych szkół.

POLSKA

Zawód doradcy zawodowego jest w Polsce dość młody. Został on włączony do polskiej “Klasyfikacji zawodów 
i specjalności” w 1995 roku.

Poradnictwo zawodowe w Polsce opiera się na założeniu, że proces planowania i rozwoju kariery człowieka 
zaczyna się w dzieciństwie i trwa przez całe życie. Życie zawodowe jest ciągiem decyzji osobistych, 
które powinny uwzględniać szereg czynników. Niektóre z tych czynników mają charakter wewnętrzny, 
obejmując indywidualne cechy danej jednostki. Inne czynniki dotyczą niezależnych, obiektywnych 
warunków zewnętrznych o charakterze społecznym, kulturowym i ekonomicznym. Ze względu na te 
podstawy teoretyczne 73% pracowników publicznych służb zatrudnienia ma tytuł magistra w dziedzinie 
nauk społecznych, głównie magistra psychologii, pedagogii i socjologii. Do głównych cech, które powinny 

•

•

•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•



195

Za
łą

cz
ni

kicharakteryzować praktyków poradnictwa należą: empatia, otwartość, odpowiedzialność, dyskrecja i 
samokontrola. Aby pracować w tym zawodzie, należy spełniać następujące wymagania: umiejętności 
komunikacyjne, zdolność do prowadzenia wywiadów doradczych i do pracy z grupami, analiza pracy, 
zdolność do oceny jednostki i grupy klientów, wiedza w zakresie sytuacji na rynku pracy, znajomość teorii 
rozwoju kariery, umiejętności w zakresie prowadzenia negocjacji, umiejętności w zakresie pośrednictwa 
pracy, umiejętności w zakresie technologii informacji i komunikacji oraz w zakresie zarządzania informacją o 
charakterze transnacjonalnym.

Do głównych zadań doradców zawodowych należy:

poradnictwo zawodowe z zastosowaniem różnych metod;
udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy, możliwościach edukacji i szkolenia;
kierowanie na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie;
prowadzenie poradnictwa grupowego;
świadczenie pomocy pracodawcom.

 
Doradcy zawodowi stosują różnorodne metody poradnictwa indywidualnego i grupowego. Podstawową 
metodą ich pracy z indywidualnymi klientami jest rozmowa doradcza. W jej wyniku doradca uzyskuje 
wszystkie informacje, które są niezbędne dla oceny sytuacji klienta, przebiegu jego edukacji lub kariery, 
jego stanu zdrowia oraz zainteresowań lub oczekiwań dotyczących zawodu i zatrudnienia. Rozmowa jest 
punktem wyjścia do dyskusji na temat przyszłości klienta. Doradcy z wykształceniem psychologicznym mogą 
również stosować narzędzia psychometryczne dla zbadania predyspozycji do poszczególnych zawodów.

NIEMCY

Bundesagentur für Arbeit w Niemczech przez całe dekady był jedyną niemiecką instytucją odpowiedzialną 
za poradnictwo zawodowe. Obecnie Bundesagentur nie ma już monopolu na poradnictwo i pośrednictwo 
pracy, jednak w rzeczywistości niewielu ludzi pracuje w charakterze niezależnych doradców zawodowych. 
Natomiast pośrednictwo pracy stało się interesującym rynkiem dla wielu agencji prywatnych.

Bundesagentur für Arbeit oferuje doradcom trzy różne ścieżki kariery zawodowej:

Berufsberater (doradca dla młodzieży bez dyplomu szkoły średniej)
Berufsberater für Abiturienten und Hochschüler (doradca dla absolwentów liceum i studentów 
uniwersytetów)
Arbeitsberater/Arbeitsvermittler (poradnictwo i pośrednictwo pracy dla dorosłych)

Berufsberater i Arbeitsberater są absolwentami trzyletnich studiów w wyższych szkołach zawodowych 
(Fachhochschule), które pozostają w bezpośrednim związku z Bundesagentur für Arbeit.

Doradca świadczący usługi absolwentom szkół średnich i studentom uniwersytetów powinien posiadać 
dyplom uniwersytecki i – jeśli jest to możliwe – mmusi mieć kilka lat doświadczenia zawodowego. Podczas 
dziewięciomiesięcznego szkolenia praktycznego w miejscu pracy, obejmującego również pewną ilość teorii 
(w zakresie metod poradnictwa, zagadnień prawnych, rynku pracy, zawodów, systemów komputerowych, 
wiedzy psychologicznej, pedagogicznej i dydaktycznej) doradcy ci uzyskują kwalifikacje do wykonywania 
swoich zadań.
Dla niemieckiego systemu poradnictwa zawodowego wciąż charakterystyczny jest podział na kwalifikacje 
zawodowe pierwszego stopnia i wyższe kwalifikacje zawodowe.
Bundesagentur für Arbeit podejmuje kroki w celu przeprowadzenia zmiany struktury służb poradnictwa. 
W rezultacie zmianie ulegną również profile zawodowe oraz teoretyczne i praktyczne szkolenia doradców. 
Ponieważ reforma wciąż trwa, w 2004 roku nie było szkoleń oferowanych nowym doradcom zawodowym; 
zatrzymano również rekrutację nowych doradców. 

•
•
•
•
•

•
•

•
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w krajach partnerskich proejktu

FRANCJA
Jeśli chcesz skontatkować się z doradcą zawodowym odwiedź portal:   
http://www.orientation-formation.org

Nazwa AFIJ
Pełna nazwa Association pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes.

Stowarzyszenie na rzecz ułatwiania absolwentom dostępu do 
rynku pracy

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel W każdym ośrodku: personel recepcyjny, osoby udzielające 
informacji, doradcy, kierownik.

Organizacja patronująca Ministerstwo Edukacji, Ministerstwo Pracy, rady regionalne i 
lokalne.

Określenie głównych zadań i misji Pomoc i wsparcie dla młodych absolwentów szkół wyższych 
w znalezieniu pierwszej pracy, pracy wakacyjnej i pracy dla 
studentów.

Docelowi odbiorcy usług Młodzi absolwenci szkół wyższych.

Usługi bezpłatne/płatne Płatne

Zakres świadczonych usług Informacje, dostęp do bazy danych, szkolenia w zakresie 
umiejętności poszukiwania pracy, rozmowy indywidualne, 
seminaria tematyczne w sprawach zawodowych. Gromadzenie 
ofert pracy od przedsiębiorstw.

Adresy/strony internetowe http://www.afij.org

Metoda kontaktów Bezpośrednio na miejscu.
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Nazwa
AFPA

Pełna nazwa Association pour la formation professionnelle des adultes.
Association for adult continuous education.

Sieci regionalne/krajowe National.

Personel Welcome staff, information provider, trainers, career advisers, 
counselling engineers.

Organizacja patronująca Ministry of Labour.

Określenie głównych zadań i misji According to your particular project, we can give you our 
professional advice, or assist you in recruitment, diagnosis, 
assessment, validation, training, educational engineering, 
financial engineering. We can also provide you with our savoir-
faire in the counselling, expertise, research & development 
areas.

Docelowi odbiorcy usług Adults but also companies, professional bodies.

Usługi bezpłatne/płatne Free for job seekers and adults.

Zakres świadczonych usług Their psychologists specialise in labour relations. They are the 
ideal partners to develop a training scheme with, as they will 
take into account your interests, abilities and skills when helping 
you to develop your own individual training programme.

Adresy/strony internetowe http://www.afpa.fr

Metoda kontaktów Directly in their premises.
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Pełna nazwa Agence Nationale pour l’Emploi

Krajowa Agencja Zatrudnienia

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel W każdym ośrodku – doradcy i kierownik ośrodka oraz personel 
sekretarski.

Organizacja patronująca Ministerstwo Pracy.

Określenie głównych zadań i misji Rejestrowanie osób poszukujących pracy, udzielanie im pomocy 
w znalezieniu zatrudnienia lub lepszej pracy. 
Usługi dla przedsiębiorstw, również dotyczące szkoleń w zakresie 
rekrutacji. 

Docelowi odbiorcy usług Głównie osoby poszukujące pracy.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Informacje o rynku pracy, baza danych zawierająca oferty pracy, 
grupowe sesje informacyjne, planowanie kariery zawodowej, 
wywiady w ramach usług poradnictwa, gromadzenie ofert 
pracy, pośrednictwo pomiędzy osobami poszukującymi pracy 
a przedsiębiorstwami.

Adresy/strony internetowe http://www.anpe.fr

Metoda kontaktów Bezpośrednia wizyta w placówce terenowej, w której następuje 
rejestracja, z prawem dostępu do wszelkich ofert pracy, także za 
pośrednictwem Internetu.
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Nazwa
APEC

Pełna nazwa Association pour l’emploi des cadres.
Stowarzyszenie na rzecz Zatrudnienia Kadry Kierowniczej

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel W każdej agencji: doradcy, trenerzy, osoby udzielające informacji, 
bibliotekarze, kierownik.

Organizacja patronująca Organizacje branżowe, organizacje pracowników i 
pracodawców.

Określenie głównych zadań i misji Punkt kontaktowy dla przedstawicieli kadry kierowniczej 
pomiędzy jedną pracą, a drugą, gromadzenie ofert pracy, 
konsultacje dla przedsiębiorstw dotyczące zasobów ludzkich, 
poradnictwo zawodowe.

Docelowi odbiorcy usług Przedstawiciele kadry kierowniczej będący członkami APEC oraz 
przedsiębiorstwa.
Absolwenci co najmniej czteroletnich studiów wyższych.

Usługi bezpłatne/płatne Usługi płatne dla przedstawicieli kadry kierowniczej, bezpłatne 
– dla młodych studentów.

Zakres świadczonych usług Informacje, bazy danych, indywidualny program rozwoju kariery 
zawodowej, szkolenie w zakresie umiejętności poszukiwania 
pracy, szkolenia tematyczne, rozmowy indywidualne, rozwijanie 
umiejętności w zakresie rekrutacji.
Usługi dla przedsiębiorstw w zakresie rekrutacji, konsulting, 
zarządzanie zasobami ludzkimi.

Adresy/strony internetowe http://www.apec.fr

Metoda kontaktów Pierwszy kontakt telefoniczny w celu sprawdzenia możliwości 
skorzystania z usług.
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Pełna nazwa Association pour l’emploi des cadres, ingénieurs et techniciens de l’agriculture 

et de l’agro-alimentaire
Stowarzyszenie na rzecz promocji zatrudnienia i kształcenia kadr 
kierowniczych i technicznych w przemyśle spożywczym i w rolnictwie

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa z oddziałami w każdym regionie.

Personel Doradcy APECITA.

Organizacja patronująca Ministerstwo Rolnictwa i organizacje branżowe.

Określenie głównych zadań i 
misji 

Informacje, poradnictwo zawodowe.

Docelowi odbiorcy usług Przedstawiciele kadr kierowniczych i technicznych w przemyśle 
spożywczym i w rolnictwie.

Usługi bezpłatne/płatne Płatne.

Zakres świadczonych usług Bazy danych zawierające oferty pracy, doradztwo, gromadzenie ofert 
pracy, także doradztwo dla przedsiębiorstw.

Adresy/strony internetowe http://www.apecita.com

Metoda kontaktów Konieczność wstępnej rejestracji i wniesienia opłaty za usługi za 
pośrednictwem strony internetowej.

Nazwa CIBC
Pełna nazwa Centre Interinsitutionnel de Bilan de Compétences.

Centra Oceny Kompetencji

Sieci regionalne/krajowe 150 placówek na terenie całego kraju.

Personel Obsługa sekretarska, bibliotekarze, psychologowie/doradcy.

Organizacja patronująca Ministerstwo Pracy, Ministerstwo Edukacji, Rady Regionalne.

Określenie głównych zadań i 
misji 

Ocena kompetencji/poradnictwo zawodowe/informacje.

Docelowi odbiorcy usług Osoby bezrobotne i osoby zatrudnione. Młodzież w wieku od 16 do 26 
lat.

Usługi bezpłatne/płatne Płatne dla osób indywidualnych.

Zakres świadczonych usług Ocena kompetencji, także usługi dla przedsiębiorstw.

Adresy/strony internetowe http://www.cibc.net

Metoda kontaktów Kontakt bezpośredni lub za pośrednictwem swojego centrum pracy lub 
firmy.
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Nazwa
CIO

Pełna nazwa Centre d’Information et d’Orientation.
Centrum Informacji i Orientacji

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa obejmująca 600 placówek na terenie całego kraju. 
Centrum CIO znajduje się w każdym, mniejszym lub większym 
mieście.

Personel W każdym centrum: Conseillers d’Orienation Psychologues 
COP (doradcy zawodowi), personel sekretarski, bibliotekarze, 
kierownik (będący doradcą zawodowym).

Organizacja patronująca Ministerstwo Edukacji.

Określenie głównych zadań i misji Informacje i poradnictwo w sprawie dróg i ścieżek kształcenia 
oraz kariery zawodowej.

Docelowi odbiorcy usług Młodzież w wieku szkolnym od rozpoczęcia nauki w szkole 
gimnazjalnej, także po zakończeniu nauki, studenci i osoby 
dorosłe; bez limitu wiekowego.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Rozmowy indywidualne, grupowe sesje informacyjne, 
kwestionariusze zainteresowań i motywacji, organizacja 
zatrudnienia w przedsiębiorstwach, spotkania z profesjonalistami, 
bazy danych zawierające informacje o studiach wyższych i 
zawodach w Internecie oraz na płytach CDR.

Adresy/strony internetowe http://www.education.gouv.fr/orient/listcio.htm

http://www.onisep.fr/national/reseau/html/
reseau.htm

Metoda kontaktów Bezpośrednia wizyta w centrum lub kontakt telefoniczny w 
sprawie uzyskania informacji o godzinach otwarcia. Należy 
kontaktować się z centrum położonym najbliżej miejsca 
zamieszkania we Francji.
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CIDJ /CRIJ/BIJ/PIJ

Pełna nazwa Centre d’information et de Documentation Jeunesse/ Centre 
Régional d’Information Jeunesse/ Bureau d’Information Jeunesse/
Point d’Information Jeunesse
Młodzieżowe Centra Informacji.

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel Personel sekretarski, osoby udzielające informacji, bibliotekarze, 
doradcy.

Organizacja patronująca Ministerstwo Młodzieży, Sportu i Stowarzyszeń.
Członek sieci Eurodesk.

Określenie głównych zadań i misji Informacje o życiu w społeczeństwie, zagadnienia praktyczne 
(zakwaterowanie, sport, praca dla studentów, prace wakacyjne, 
zajęcia rekreacyjne), informacje o studiach wyższych i 
zawodach.

Docelowi odbiorcy usług Młodzież, ale do centrów wstęp mają wszyscy zainteresowani.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Informacje, bazy danych, rozmowy indywidualne, konferencje i 
fora tematyczne, grupowe spotkania informacyjne.

Adresy/strony internetowe http://www.cidj.fr

Metoda kontaktów Bezpośrednia wizyta w godzinach pracy centrum. Wszystkie 
adresy na stronie internetowej. Należy zawsze kontaktować się z 
centrum położonym najbliżej miejsca zamieszkania.
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Nazwa
Missions locales et PAIO

Pełna nazwa Permanences d’accueil d’information et d’orientation
Biura informacji i orientacji zawodowej 

Sieci regionalne/krajowe Krajowa sieć obejmująca około 3000 placówek na terenie całego 
kraju.

Personel W każdym ośrodku: psychologowie, doradcy, personel 
sekretarski, kierownik.

Organizacja patronująca Ministerstwo Pracy i Rady Regionalne.

Określenie głównych zadań i misji Informacja, poradnictwo i socjalizacja.

Docelowi odbiorcy usług Młodzież w wieku od 16 do 25 lat mająca trudności z wejściem 
na rynek pracy. Osoby nieposiadające kwalifikacji oraz osoby z 
nieodpowiednimi kwalifikacjami lub wykształceniem. Klienci 
muszą być zarejestrowani jako osoby bezrobotne.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Informacje, rozmowy indywidualne, poradnictwo edukacyjne, 
grupowe sesje informacyjne, planowanie kariery zawodowej, 
podejmowanie decyzji, organizacja podjęcia zatrudnienia, 
opieka mentorska dla młodzieży posiadającej bardzo niskie 
kwalifikacje.

Adresy/strony internetowe http://www.travail.gouv.fr/annuaire/adresses.asp

http://www.onisep.fr/national/adressesutiles/
html/carte.asp?type=ml

http://www.onisep.fr/national/adressesutiles/
html/cadre_adresses_orga.htm

http://www.missions-locales-france.org

Metoda kontaktów Kontakt telefoniczny lub bezpośrednia wizyta w placówce 
właściwej dla miejsca zamieszkania we Francji.
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SCUIO

Pełna nazwa Service Commun Universitaire d’Information et d’Orientation
Akademickie Służby Informacji i Orientacji Zawodowej

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel Personel sekretarski, recepcyjny, bibliotekarze, doradcy, osoby 
udzielające informacji i specjaliści. Za działalność każdej placówki 
odpowiada profesor akademicki.

Organizacja patronująca Ministerstwo Edukacji.

Określenie głównych zadań i misji Poradnictwo, informacje i pomoc w poszukiwaniu pierwszej 
pracy. Informacje w sprawie możliwości nauki w każdej szkole 
wyższej we Francji.

Docelowi odbiorcy usług Studenci danej szkoły wyższej.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Informacje, materiały informacyjne w formie publikacji, 
za pośrednictwem Internetu, na płytach CDR, rozmowy 
indywidualne, sesje poradnictwa zawodowego, poradnictwo 
edukacyjne, organizacja zatrudnienia, grupowe spotkania 
informacyjne, gromadzenie informacji od firm i organizacji 
branżowych, kwestionariusze zainteresowań i motywacji.

Adresy/strony internetowe http://www.onisep.fr/national/adressesutiles/
html/carte.asp?type=scuio

Metoda kontaktów Bezpośredni kontakt z placówką zlokalizowaną na terenie szkoły 
wyższej, której jest się zarejestrowanym studentem.



Za
łą

cz
ni

ki

206

Nazwa CITE des Métiers
Pełna nazwa Cité des Métiers to zintegrowane centrum informacji i 

doradztwa oferujące usługi dla wszystkich zainteresowanych 
osób poszukujących pracy, poradnictwa zawodowego lub 
możliwości kształcenia ustawicznego. Pierwsze takie centrum 
otwarte zostało w Paryżu w 1993 r., przy Cité des Sciences 
et de l’Industrie (największym muzeum nauki współczesnej 
we Francji). W oparciu o doświadczenia centrum paryskiego 
powstawały kolejne „Cités des métiers”, zarówno we Francji, jak i 
w kilku innych krajach.

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa i międzynarodowa.

Personel Personel sekretarski, recepcyjny, bibliotekarze, doradcy, osoby 
udzielające informacji i specjaliści. Za działalność każdej placówki 
odpowiada profesor akademicki.

Organizacja patronująca Ministerstwo Edukacji/Ministerstwo Pracy.

Określenie głównych zadań i misji Poradnictwo, informacje i pomoc w znalezieniu pracy, możliwości 
szkolenia i nauki w kontekście kształcenia ustawicznego i 
poradnictwa.

Docelowi odbiorcy usług Wszyscy zainteresowani.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Informacje, materiały informacyjne w formie publikacji, 
za pośrednictwem Internetu, na płytach CDR, rozmowy 
indywidualne, sesje poradnictwa zawodowego, poradnictwo 
edukacyjne, organizacja zatrudnienia, grupowe spotkania 
informacyjne, gromadzenie informacji od firm i organizacji 
branżowych, kwestionariusze zainteresowań i motywacji.

Adresy/strony internetowe http://www.reseaucitesdesmetiers.org/public/
index.html

Metoda kontaktów Bezpośrednia wizyta.
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Nazwa BA
Pełna nazwa Bundesagentur für Arbeit

Federalna Agencja ds. Zatrudnienia 

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa. Główna siedziba mieści się w Norymberdze; oprócz niej jest 
10 regionalnych dyrekcji i 178 lokalnych agencji na terenie całych Niemiec. 
Istnieją też 4 specjalistyczne biura: Instytut ds. Badań nad Zatrudnieniem 
(Norymberga); Centralny Urząd ds. Pośrednictwa Pracy (Bonn); Instytut 
Szkoleniowy (Lauf ); Wyższa Szkoła Zawodowa Administracji Publicznej 
(Mannheim).

Personel Pośrednicy pracy i doradcy zawodowi w każdej lokalnej agencji.

Organizacja patronująca Instytucja szczebla krajowego, samorządzająca się, podlega Ministerstwu 
Pracy.

Określenie głównych zadań i 
misji 

Poradnictwo zawodowe i karierowe dla młodzieży, osób dorosłych i 
niepełnosprawnych. Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących 
pracy. Nabór na szkolenia.

Docelowi odbiorcy usług Uczniowie, studenci i osoby dorosłe. Pracodawcy i osoby zatrudnione.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Udzielanie informacji, rozmowa doradcza, dostęp do baz danych, nabór 
na szkolenia, seminaria tematyczne. Oferty staży, praktyk zawodowych i 
szkoleń zawodowych w przedsiębiorstwach. Pomoc pracodawcom.

Adresy/strony internetowe http://www.arbeitsagentur.de
Dane adresowe i godziny otwarcia każdej lokalnej agencji znaleźć można na 
stronie internetowej, należy wybrać link “Ihre Agentur für Arbeit”.

Metoda kontaktów Bezpośrednia wizyta w agencji, kontakt telefoniczny, faks lub mail.
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Nazwa
ES-BA

Pełna nazwa Europaservice der Bundesagentur für Arbeit
Europejskie Służby Federalnej Agencji ds. Zatrudnienia

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa, 15 regionalnych zespołów działających na terenie 
całych Niemiec (Berlin, Brema, Kolonia, Dortmund, Drezno, Erfurt, 
Frankfurt, Hamburg, Magdeburg, Monachium, Norymberga, 
Rastatt, Rostok, Stuttgart, Trier).

Personel W każdym regionalnym zespole: kierownik zespołu, personel 
merytoryczny (doradca zawodowy, pośrednik pracy) i personel 
administracyjny.

Organizacja patronująca Centralny Urząd ds. Pośrednictwa Pracy w Bonn (podlegający 
Federalnej Agencji ds. Zatrudnienia w Norymberdze).

Określenie głównych zadań i misji Udzielanie informacji, pomoc i rekrutacja dla osób poszukujących 
możliwości kształcenia i zatrudnienia w państwach EEA.

Docelowi odbiorcy usług Uczniowe (ostatnia klasa), studenci, absolwenci, pracodawcy i 
osoby zatrudnione.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Udzielanie informacji, pomoc i rekrutacja dla poszukujących pracy 
i pracodawców; poradnictwo zawodowe, szkolenia i kształcenie 
ustawiczne; pomoc dla pracodawców poszukujących pracow-
ników o wysokich kwalifikacjach; preselekcja kandydatów; orga-
nizacja targów pracy. Informacja o warunkach zycia i pracy w 
krajach europejskich. Pomoc dla pracowników powracających 
do Niemiec.

Adresy/strony internetowe http://www.europaserviceba.de
Dane kontatkowe, e-maile, numery telefonu i faksu każdego 
zespołu można znaleźć na stronie internetowej, wybierając link 
“Europaservice”. Krajowa linia informacyjna +49.180.5222023.

Metoda kontaktów Kontakt osobisty, telefoniczny, faks lub mail, krajowa linia 
informacyjna.
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BVA

Pełna nazwa Bundesverwaltungsamt – Informationsstelle für Auslandstätige 
und Auswanderer.
Federalny Urząd Administracji – Centrum Informacji dla 
Emigrantów i Niemców pracujących za granicą.

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa; 40 centrów informacji działających w ramach 
organizacji non-profit, tj.: Niemiecki Czerwony Krzyż czy 
Raphaelswerk (13 z tych centrów to centra informacji EURES 
funkcjonujące w ramach europejskich służb zatrudnienia).

Personel Osoby udzialające informacji i doradcy zawodowi.

Organizacja patronująca BVA to niezależne władze federalne, niepodlegające Federalnemu 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych.

Określenie głównych zadań i misji Opracowywanie i publikowanie broszur informacyjnych dla 
emigrantów i Niemców pracujących za granicą; to subsydia 
federalne i pomoc finansowa dla instytucji odpowiedzialnych 
za wspieranie emigrantów i Niemców pracujących za granicą; 
współpraca z władzami federalnymi i landowymi, podobnie jak 
z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami zajmującymi 
się migracjami; prowadzenie statystyk migracji i obserwowanie 
ruchów migracyjnych.

Docelowi odbiorcy usług Emigranci i Niemcy pracujący za granicą.

Usługi bezpłatne/płatne Za symboliczną opłatą, emigranci, Niemcy pracujący za 
granicą i inne zainteesowane osoby mogą otrzymać broszury 
informacyjne w 40 centrach informacji w całym kraju.

Zakres świadczonych usług Broszury informacyjne na temat warunków życia i pracy w 
różnych krajach. Poradnictwo zawodowe.

Adresy/strony internetowe Barbarastr. 1
50735 Cologne
tel.: +49.1.888358-4999 (Hotline); Fax: +49.1.888358-4829
e-mail: InfostelleAuswandern@bva.bund.de
http://www.bva.bund.de
Dane adresowe i godziny otwarcia centrów informacji znaleźć 
można na stronie internetowej: http://www.bva.bund.de/
nn_538506/DE/DasBVA/Adressen/adressen-node.
html__nnn=true 

Metoda kontaktów Bezpośrednio w siedzibie centrum, telefon, faks lub mail.
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Nazwa
dvb

Pełna nazwa Deutscher Verband für Bildungs- und Berufsberatung e.V.
Niemieckie Stowarzyszenie Poradnictwa Edukacyjnego i 
Zawodowego.

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel Zarząd na poziomie federalnym (Bundesvorstand), struktury 
na poziomie landów m (Landesvorsitzende), grupy regionalne 
(Landesgruppen).

Organizacja patronująca Dvb jest zarejestrowanym stowarzyszeniem.

Określenie głównych zadań i misji Bezpośrednia współpraca z międzynarodowymi organizacjami 
poradnictwa zawodowego; to jednoczenie środowiska 
niemieckich praktyków poradnictwa zawodowego i oferowanie 
mu możliwości szkoleń zawodowych.

Docelowi odbiorcy usług Tylko dla praktyków poradnictwa zawodowego (indywidualnych 
bądź instytucjonalnych), którzy są członkami dvb.

Usługi bezpłatne/płatne Miesięczna składka członkowska: € 6,25 miesięcznie (albo € 75 
rocznie).

Zakres świadczonych usług Oferta szkoleniowa dla doradców zawodowych; adresy 
praktyków poradnictwa zawodowego (członków dvb), 
wydawanie publikacji.

Adresy/strony internetowe Bergstr. 9,
55595 Roxheim
tel. i fax: +49.671.45592
e-mail: dvb-Kontakt@berufsberater.net
http://www.berufsberater.net
Adresy grup regionalnych znaleźć można na stronie 
internetowej:
http://www.dvb-fachverband.de/pages/kontakt.html 

Metoda kontaktów Osobiście, telefon, faks lub mail.
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Pełna nazwa Arbeitsgemeinschaft Berufsbildungsforschungsnetz
Grupa Robocza “Sieć Badawcza ds. Kształcenia Zawodowego i 
Szkoleń”.

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel Od 1991 działa jako stowarzyszenie siedmiu niemieckich 
instytucji badawczych zajmujących s się kształceniem 
zawodowym i szkoleniami (Federalne Ministerstwo Edukacji 
i Badań, al Federalny Instytytut Poradnictwa Edukacyjnego i 
Szkoleń, uniwersytety, Instytut ds. Badań nad Zatrudnieniem 
Federalnej Agencji ds. Pracy itp.).

Organizacja patronująca Stowarzyszenie o charakterze sieci.

Określenie głównych zadań i misji Promowanie współpracy naukowej w obszarze szkolenia i 
kształcenia zawodowego.

Docelowi odbiorcy usług Stowarzyszone instytucje i badacze (obecnie około 700 
podmiotów). Podmioty nie będące członkami mogą uczestniczyć 
w różnych inicjatywach (patrz poniżej).

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne (członkostwo tylko dla naukowców i badaczy 
zajmujących się wspomnianą tematyką).

Zakres świadczonych usług Dokumantacja projektów badawczych, baza danych on-line, 
regularna publikacja “Forum for Kształcenia Zawodowego” 
(dostępna nie tylko dla członków). Warsztaty organizowane 
nieregularnie: http://www.bibb.de/de/wlk8002.htm

Adresy/strony internetowe Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung (ISB)
Schellingstraße 155
80797 Munich
tel.: +49.89.21702201; fax: +49.89.21702205
e-mail: arnulf.zoeller@isb.bayern.de
http://www.agbfn.de
http://ldbb.bibb.de (bada danych na temat kształcenia 
zawodowego).

Metoda kontaktów Dane adresowe instytucji członkowskich i osób do kontaktów 
znaleźć można na stronie internetowej: 
http://www.agbfn.de
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Nazwa
DBS

Pełna nazwa Deutscher Bildungsserver
Niemiecki Serwer Edukacyjny.

Sieci regionalne/krajowe Krajowy serwer informacyjny. 

Personel Sieć władz federalnych i regionalnych (landy); zespół edytorski.

Organizacja patronująca Organizacja non-profit.

Określenie głównych zadań i misji Informacje o niemieckim systemie edukacji i poradnictwa 
zawodowego.

Docelowi odbiorcy usług Uczniowie, nauczyciele, rodzice, praktykanci, studenci, doradcy 
zawodowi, osoby zainteresowane zarządzaniem edukacją oraz 
kształceniem ustawicznym i szkoleniami.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Strona internetowa i publikacje papierowe na temat edukacji, 
szkolnictwa, szkoleń zawodowych, szkolnictwa wyższego, badań 
edukacyjnych, kształcenia ustawicznego i edukacji dorosłych.

Adresy/strony internetowe Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung
Informationszentrum Bildung/Geschäftsstelle Deutscher 
Bildungsserver
Schloßstr. 29
60486 Frankfurt am Main
tel.: +49.69.24708326; fax: +49.69.24708328
e-mail: dbs@dipf.de
http://www.bildungsserver.de/pdf/Englisch_end.html
http://www.bildungsserver.de/index_e.html 
(w języku angielskim).

Metoda kontaktów Strona internetowa.
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NA przy BIBB

Pełna nazwa Nationale Agentur beim Bundesinstitut für Berufsbildung
Krajowa Agencja przy Federalnym Instytucie Kształcenia 
Zawodowego i Szkoleń.

Sieci regionalne/krajowe Centralne biuro krajowe.

Personel Jeden dyrektor, 26 pracowników odpowiedzialnych za pięć 
obszarów (w tym pięciu kierowników zespołów).

Organizacja patronująca Podlega Federalnemu Ministerstwu ds. Edukacji i Badań. 

Określenie głównych zadań i misji Aplikacje do europejskich programów edukacyjnych w 
Niemczech, informacja i poradnictwo zawodowe, wsparcie 
badań i sieci na rzecz europejskich i krajowych projektów i 
inicjatyw. . Promowanie celów Strategi Lizbońskiej. Rozwijanie 
Europejskiego Obszaru Edukacyjnego (EEA). 

Docelowi odbiorcy usług Wszyscy zainteresowani.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Informacja, poradnictwo zawodowe, wsparcie projektów 
badawczych, public relations – na rzecz aplikacji do europejskich 
programów edukacyjnych w Niemczech.

Adresy/strony internetowe Robert-Schuman-Platz 3
53175 Bonn
tel.: +49.228.1071608; fax: +49.228.1072964
Formularz dostępny pod adresem internetowym:
http://www.na-bibb.de/home/kontakt_email_form.
php?site=Kontakt&subsite=E-Mail+Formular

http://www.na-bibb.de/home

Metoda kontaktów Telefon lub mail.
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Nazwa ZDH
Pełna nazwa Zentralverband des Deutschen Handwerks

Konfederacja Niemieckiego Rzemiosła.

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa i agencje regionalne. Istnieją dwa typy organizacji rzemieślniczych: 
izby rzemieślnicze i konfederacje rzemieślnicze.

Personel Prowadzący własną działalność gospodarczą rzemieślnicy zrzeszeni w związku 
zawodowym nna poziomie lokalnym (miasta, dzielnice) mogą przyłączych się 
do cechu (Innung). Członkostwo jest dobrowolne. Lokalne cechy powołują 
organizację zawodową, Lokalną Radę Rzemieślniczą (Kreishandwerkerschaft). Na 
poziomie federalnym (landy), stowarzyszeniami zawodowymi są re Regionalne 
Stowarzyszenia Cechów (Landesinnungsverbände). Na poziomie krajowym, all 
Regionalne Stowarzyszenia Cechów mogą stać się członkami Krajowej Konfederacji 
Cechów (Bundesinnungsverband/Zentralfachverband). Na czele 38 Krajowej 
Konfederacji Cechów stoi Niemieckie Stowarzyszenie Konfederacji Cechów.

Organizacja patronująca 54 izby rzemieślnicze (Handwerkskammern) są korporacjami non-profit w rozumieniu 
prawa publicznego. Krajowe konfederacje rzemieślników (Fachverbände) 
reprezentują interesy of indywidualnych związków lub grup.

Określenie głównych 
zadań i misji 

Wsparcie techniczne, finansowe i prawne, wstępne i ustawiczne szkolenia 
zawodowe.

Docelowi odbiorcy usług Podmioty indywidualne (prowadzący własną działalność gospodarczą rzemieślnicy) 
i związki zawodowe.

Usługi bezpłatne/płatne Członkostwo w izbie rzemieślniczej jest obowiązkowe; istnieje 41 organizacji 
związkowych. Członkostwo w krajowej konfederacji rzemieślników jest 
dobrowolne.

Zakres świadczonych 
usług

Wsparcie techniczne, finansowe i prawne; wstępne i ustawiczne szkolenia 
zawodowe. Reprezentowanie interesów sektora rzemieślniczego wobec instytucji 
i administracji publicznej. Krajowe konfederacje rzemieślników (Fachverbände) 
reprezentują interesy podmiotów indywidualnych i związków zawodowych, w 
tym oferują szczególne wsparcie. Pełnią też rolę organizacji pracodawców, np.: 
negocjując wysokość wynagrodzeń ze związkami zawodowymi.

Adresy/strony 
internetowe

Zentralverband des Deutschen Handwerks
Mohrenstraße 20/21
10117 Berlin
tel.: +49.30.206190; fax: +49.30.20619460
E-mail from: http://www.zdh.de/metanavigation/kontakt.html
http://www.zdh.de/the-zdh.html (w języku angielskim).

Metoda kontaktów Osobiście, telefon lub faks. 
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Pełna nazwa Deutscher Industrie- und Handelskammertag

Stowarzyszenie Niemieckich Izb Przemysłu i Handlu. 

Sieci regionalne/krajowe Stowarzyszenie Niemieckich Izb Przemysłu i Handlu to centrala dla 81 izb. Daje to 
stowarzyszeniu możliwości oddziaływania na decyzje polityczne. Nie reprezentuje 
ono interesów żadnej grupy, jest natomiast głosem wszystkich działających w 
Niemczech przedsiębiorstw. he Izby są podmiotami publicznymi, odpowiedzialnymi 
za swoją działalność ale nie stanowią władz publicznych. Reprezentują interesy 
wszystkich przedsiębiorów działających w danym regionie. Funkcjonują na szczeblu 
krajowym i międzynarodowym poprzez swoje odpowiedniki w innych krajach.

Personel Wszystkie zarejestrowane w Niemczech przedsiębiorstwa, z wyjątkiem rękodzieła i 
gospodarstw rolnych, zobowiązane są do członkostwa w izbie. DIHK reprezentuje 
więc 3 mln przedsiębiorców. Dotyczy to zarówno dużych koncernów, jak i 
detalistów i restauratorów.

Organizacja patronująca Izby Przemysłu i Handlu reprezentują interesy swoich członków wobec władz 
lokalnych, regionalnych i krajowych, a poprzez DIHK również wobec rządu 
federalnego i Komisji Europejskiej. Izby mają demokratyczną strukturę. Członkowie 
wybierają swoich przedstawicieli na corocznym spotkaniu. Ten parlament 
społeczności businessu wybiera spośród swoich reprezentantów prezydenta, vice 
prezydenta i dyrektora zarządzającego.

Określenie głównych 
zadań i misji 

Izby wydają certyfikaty, przeprowadzają egzaminy zawodowe i, co jest nowością, 
prowadzą rejestr przedsiębiorstw, które dbają o środowisko naturalne (“eco sites”). 
Izby przygotowują opinie i stanowiska dla ministerstw, angażują się w arbitraże i 
procedury rejestrowania przedsiębiorstw.

Docelowi odbiorcy usług Przedsiębiorstwa.

Usługi bezpłatne/płatne Wszystkie przedsiębiorstwa płacą obowiązkowe składki na rzecz izb, w zależności 
od możliwości finansowych. Zaletą obowiązkowego członkostwa jest to, że izby 
reprezentują wszystkie branże i przedsiębiorstwa, bez względu na ich wielkość, 
a więc może to być zarówno sklepik na rogu, jak i międzynarodowa korporacja. 
Wszystkie przedsiębiorstwa mają po jednym głosie i równe prawa. Składki czynią 
izby niezależnymi finansowo od grup nacisku i wpływów politycznych.

Zakres świadczonych 
usług

Nie tylko funkcje publiczne ale też pomoc dla członków świadczona przez 
doradców zawodowych lub mediatorów businessu na poziomie regionalnym, 
lokalnym i krajowym.

Adresy/strony 
internetowe

Deutscher Industrie- und Handelskammertag (DIHK)
Breite Straße 29
10178 Berlin
tel.: +49.30.203080; fax: +49.30.2030810 00
http://www.dihk.de
Lista osób do kontaktów (według branż):
http://www.dihk.de/inhalt/themen/branchen/ansprechpartner.
php
Adresy regionalnych Izb znaleźć można na stronie: http://www.dihk.de/
inhalt/ihk/index.html

Metoda kontaktów Osobiście, telefon lub faks.
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Nazwa
CSND

Pełna nazwa Career Service Netzwerk Deutschland
Niemiecka Sieć Kariery 

Sieci regionalne/krajowe Krajowa sieć centrów kariery na uniwersytetach.

Personel Zarząd główny, zarząd rozszerzony (przedstawiciele 
uniwersytetów, wyższych szkół zawodowych i Konferencja 
Niemieckich Rektorów) oraz centra kariery na uniwersytetach.

Organizacja patronująca Organizacja non profit. 

Określenie głównych zadań i misji Pomoc i przygotowanie studentów do przejścia ze świata nauki 
do pracy; informacja o rynku pracy i możliwościach zatrudnienia 
dla absolwentów. Kontaktowanie absolwentów i potencjalnych 
pracodawców. 

Docelowi odbiorcy usług Studenci, absolwenci.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Informacja, poradnictwo zawodowe i kontaktowanie 
absolwentów z potencjalnymi pracodawcami.

Adresy/strony internetowe Career Service Freie Universität Berlin
Iltisstr. 7
14195 Berlin
tel.: +49.30.83855090; fax: +49.30.83854280
e-mail: Ruth.Girmes@uni-due.de
http://www.csnd.de
Adresy uniwersyteckich centrów karier znaleźć można na stronie: 
http://www.csnd.de/data/de/cat/16

Metoda kontaktów Bezpośrednio w centrum, telefon lub mail.
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Pełna nazwa Deutsche Gesellschaft für Karriereberatung e.V.
Niemieckie Stowarzyszenie Poradnictwa Karierowego. 

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel Doradcy zawodowi i doradcy ds. kariery. 

Organizacja patronująca Organizacja non profit.

Określenie głównych zadań i misji Dla doradców zawodowych: forum pracy akademickiej, 
rozwój zawodowy i dokumentacja specjalistycznych obszarów 
poradnictwa zawodowego.
Dla klientów: usługi poradnictwa zawodowego, dostosowane 
do indywidualnych potrzeb.
DGfK ściśle współpracuje z uniwersytetami, przedsiębiorcami, 
fundacjami i instytucjami publicznymi aby zwiekszyć dostępność 
poradnictwa karierowego i jego przejrzystość.

Docelowi odbiorcy usług Wszystkie podmioty. 

Usługi bezpłatne/płatne Miesięczna składka członkowska (ustalana co roku przez 
zarząd).

Zakres świadczonych usług Seminaria szkoleniowe dla doradców zawodowych; adresy 
praktyków poradnictwa zawodowego; regularne publikacje.

Adresy/strony internetowe Paul-Kornfeld-Weg 52
60439 Frankfurt am Main
tel.: +49.69.47884479; fax: +49.69.47883674
E-mail: info@dgfk.org
http://www.dgfk.org

Metoda kontaktów Osobiście, telefon, faks lub mail. 
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Nazwa
DAJEB

Pełna nazwa Deutsche Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e. V.
Niemiecki Komitet Roboczy na rzecz Poradnictwa dla Młodzieży 
i Małżeństw.

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel Doradcy zawodowi, centra informacji i poradnictwa 
zawodowego. 

Organizacja patronująca Stowarzyszenie wspierane finansowo przez Federalne 
Ministerstwo ds. Rodziny, Osób Starszych, Kobiet i Młodzieży 
(BMFSFJ).

Określenie głównych zadań i misji Kształcenie ustawiczne, badania nad małżeństwem i rodziną. 

Docelowi odbiorcy usług Doradcy (szczególnie doktorzy, prawnicy, socjologowie, 
pracownicy socjalni, pedagodzy i teologowie) zajmujący 
się problematyką małżeństwa, rodziny i całożyciowego 
poradnictwa.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne. 

Zakres świadczonych usług Seminaria szkoleniowe (3-4 w roku), konferencje akademickie, 
regularne publikacje (“The Counsellors Guide”), baza danych 
on-line dla wszystkich infolinii i centrów poradnictwa (obecnie 
12.144 adresy).

Adresy/strony internetowe Neumarkter Str. 84c
81673 Munich
tel.: +49.89.4361091; fax: +49.89.4311266
E-mail: info@dajeb.de
http://www.dajeb.de
“Gorące linie” centrów poradnictwa znaleźć można na stronie: 
http://www.dajeb.de/sd.htm; http://www.dajeb.de/
bwtel.htm; centra poradnictwa: http://www.dajeb.de/
suchmask.php

Metoda kontaktów Osobiście, telefon, faks lub mail.
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DGSV

Pełna nazwa Deutsche Gesellschaft für Supervision e.V.
Niemieckie Stowarzyszenie ds. Superwizji 

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa (główne biuro w Kolonii, 27 stowarzyszonych 
instytutów i ponad 3400 członków w całym kraju).

Personel Doradcy zawodowi, centra informacji i poradnictwa 
zawodowego.

Organizacja patronująca Zarejestrowane stowarzyszenie. 

Określenie głównych zadań i misji Promowanie superwizji jako metody pracy w poradnictwie 
zawodowym w obszarze edukacji, zdrowia, kultury, polityki, 
opieki duszpasterskiej, pracy społecznej, administracji i 
gospodarki.

Docelowi odbiorcy usług Pracownicy i pracodawcy, przdsiębiorstwa.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne (zarejestrowani członkowie wpłacają coroczne 
składki).

Zakres świadczonych usług Informacja, dokumentacja, rozmowa doradcza, baza danych 
doradców zawodowych na terenie kraju (np.: edukacja 
dorosłych).

Adresy/strony internetowe Lütticher Str. 1-3
50674 Cologne
tel.: +49.221.920040; fax: +49.221.9200429
E-mail: info@dgsv.de
http://www.dgsv.de
Informacje i bazę danych znaleźć można na stronie: 
http://www.dgsv.de/beraterinnen-suchen.php

Metoda kontaktów Osobiście, telefon, faks lub mail.
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Nazwa
DGBV

Pełna nazwa Deutsche Gesellschaft für Bildungsverwaltung e.V.
Niemieckie Stowarzyszenie Zarządzania Oświatą. 

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa i międzynarodowa (będąca częścią Europejskiego 
Forum Zarządzania Oświatą, Paryż).

Personel Zarząd centralny; zarząd doradczy; grupy robocze na temat: 
standardów jakości, mediów, kształcenia ustawicznego i szkoleń, 
prawa oświatowego.

Organizacja patronująca Zarejestrowane stowarzyszenie non-profit 

Określenie głównych zadań i misji Promowanie praktyk zarządzania i kierowania oświatą.

Docelowi odbiorcy usług Wszystkie podmioty.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Przyczynia się do rozwoju kształcenia ustawicznego i szkoleń w 
obszarze zarządzania i kierowania; promuje rozwój zawodowy 
osób zajmujących się zarządzaniem i kierowaniem oświatą; 
organizuje specjalistyczne i roczne spotkania, sympozja i 
seminaria ekspertów; wydaje publikacje, angażuje się we 
współpracę międzynarodową, szczególnie w Europie, na polu 
zarządzania i kierowania oświatą.

Adresy/strony internetowe Geschäftsstelle
c/o Sibylle Krüger
Platanenstraße 5
15566 Schöneiche
tel.: +49.173.6236218
fax: +49.30.64903826
E-mail: krueger-dgbv@web.de 
http://www.dgbv.de

Metoda kontaktów Osobiście, telefon, faks lub mail, na poziomie regionalnym i 
krajowym.
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Nazwa

C.O.R.A. – Centri Orientamento Retravailler 
Associati

Pełna nazwa Associated Centres for vocational guidance “Retravailler”
Stowarzyszone Centra Poradnictwa Zawodowego „Retravailler”

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel Wychowawcy i osoby świadczące usługi zajmujące się obszarem 
pośrednictwa pracy, z podejściem ukierunkowanym na rozwój osobisty.

Organizacja patronująca Stowarzyszenie C.O.R.A. obejmujące publiczne i prywatne centra 
funkcjonujące w oparciu o metodę „retravailler”.

Określenie głównych zadań i 
misji 

Sieć C.O.R.A. promuje wymianę doświadczeń pomiędzy członkami, dążąc 
do upowszechniania tych doświadczeń wśród instytucji. Sieć C.O.R.A. 
promuje powstawanie we Włoszech ośrodków wykorzystujących metodę 
C.O.R.A.

Docelowi odbiorcy usług Bezrobotni, studenci, osoby zainteresowane utworzeniem własnej firmy, 
osoby uczestniczące w programach szkolenia zawodowego.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Dostępne usługi to: poradnictwo i orientacja zawodowa, poradnictwo 
zawodowe w ramach kształcenia zawodowego, kursy technik aktywnego 
poszukiwania pracy, inwentarze umiejętności, kursy technik analizowania 
lokalnego kontekstu gospodarczego, poradnictwo zawodowe dla osób 
mających pomysł na biznes, kursy dla doradców zawodowych.

Adresy/strony internetowe http://www.coraonlus.it

Metoda kontaktów E-mail: nazionale@coraolus.it
Na stronie internetowej Stowarzyszenia można znaleźć adresy i adresy 
poczty elektronicznej centrów: http://www.coraonlus.it
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Nazwa Rete dei servizi pubblici a titolarità 
provinciale presente nella provincia di 
Bologna

Pełna nazwa Public employment services of Bologna Province
Publiczne Służby Zatrudnienia prowincji Bolonia

Sieci regionalne/krajowe Sieć regionalna.

Personel Servizio Lavoro (Służby Rynku Pracy, prowincja Bolonia). 
Centra zatrudnienia prowincji Bolonia oraz miejskie służby 
zatrudnienia.

Organizacja patronująca Prowincja Bolonia, władze miejskie.

Określenie głównych zadań i misji Siecią zarządzają Służby Rynku Pracy prowincji Bolonia, których 
celem jest połączenie wszystkich publicznych służb zatrudnienia 
w prowincji. Sieć ma na celu doskonalenie oferowanych 
usług, również poprzez szkolenia operatorów (dostawców 
usług). Wydaje ona także publikacje i pomoce multimedialne 
wspierające świadczenie usług.

Docelowi odbiorcy usług Osoby bezrobotne, ale także osoby zatrudnione, pragnące 
wybrać kurs szkoleniowy, osoby niepełnosprawne.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Centra zatrudnienia świadczą następujące usługi:
doradztwo w zakresie aktywnego poszukiwania pracy;
wstępna selekcja kandydatów;
organizacja okresu szkolenia;
znajdowanie zatrudnienia dla osób niepełnosprawnych;
możliwość korzystania z materiałów informacyjnych i baz 
danych;
usługi administracyjne.

•
•
•
•
•

•

Adresy/strony internetowe http://www.provincia.bologna.it/lavoro/index.html

Metoda kontaktów Adresy do kontaktów znaleźć można pod adresem:
http://www.provincia.bologna.it/pls/provbo/
consultazione.mostra_pagina?id_pagina=464
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Réseau Cités des métiers

Pełna nazwa Cités des metiers network
Sieć „Cités des metiers”

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel Centra pod nazwą „Cités des metiers”. We Włoszech centra te 
funkcjonują w Mediolanie, Genewie, Taranto, Cagliari.

Organizacja patronująca Stowarzyszenie centrów „Cités des metiers”.

Określenie głównych zadań i misji Sieć dąży do wspólnego wykorzystania zdobytych doświadczeń 
i umiejętności oraz wspólnej pracy w celu doskonalenia 
działań lokalnych. Jej celem jest także zachęcanie do tworzenia 
i wspieranie rozwoju dalszych centrów tego rodzaju oraz 
zapewnienie odpowiedniej jakości świadczonych usług.

Docelowi odbiorcy usług Różnorodne grupy odbiorców.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Centrum „Cité des métiers” pozwala każdej zainteresowanej 
osobie, bez względu na wiek, kwalifikacje i usytuowanie 
geograficzne, na wybór lub zmianę drogi zawodowej, 
znalezienie pracy, szkolenia zawodowego lub rozpoczęcie 
własnej działalności gospodarczej.

Adresy/strony internetowe http://www.reseaucitesdesmetiers.org/public/it/
index.html

http://www.cittadeimestieri.milano.it

Metoda kontaktów Bernadette Thomas
Tel.: + 33 01 40 05 72 05 
bernadette.thomas@cite-sciences.fr
We Włoszech: segreteria@cittadeimestieri.milano.it
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Nazwa Rete informativa per l’orientamento 
Regione Friuli Venezia Giulia

Pełna nazwa Information network for vocational guidance – Friuli Venezia 
Giulia region
Sieć informacyjna na rzecz usług poradnictwa zawodowego 
– region Friuli Venezia Giulia

Sieci regionalne/krajowe Sieć regionalna.

Personel Każda struktura lub organizacja udzielająca informacji w 
dziedzinie poradnictwa zawodowego, przy wykorzystaniu 
narzędzi i instrumentów stworzonych przez instytucje regionalne, 
na zasadach odpłatności. Struktury będące członkami sieci – jest 
ich ok. 70 – muszą działać na obszarze regionu Friuli Venezia 
Giulia.

Organizacja patronująca Friuli Venezia Giulia Region – Servizio regionale istruzione e 
orientamento (regionalne służby kształcenia i poradnictwa 
zawodowego).

Określenie głównych zadań i misji Celem projektu jest łączenie struktur mających różne misje, 
ale zajmujących się informacyjnymi aspektami poradnictwa 
zawodowego. Szczególnie ważne dla odbiorców jest to, aby 
struktury współpracowały ze sobą i były ukierunkowane 
bardziej na potrzeby odbiorców niż na specjalistyczny obszar 
ich interwencji.

Docelowi odbiorcy usług Różnorodne grupy odbiorców.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Informacje przydatne w poradnictwie zawodowym.

Adresy/strony internetowe http://reteorientamento.regione.fvg.it/AMBIENTI/
view_page.asp?ID_Nodo=99

Metoda kontaktów Na tej stronie internetowej można znaleźć adresy organizacji 
należących do sieci:
http://reteorientamento.regione.fvg.it/main.
asp?PAGE=/AreaDati/Enti.asp&MENU=RISORSE 
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Sportello Marco Biagi

Pełna nazwa “Marco Biagi” Counter
Centra „Marco Biagi”

Sieci regionalne/krajowe Sieć regionalna.

Personel Gmina miejska Mediolan, Italia Lavoro (specjalistyczna agencja 
Ministerstwa Pracy), „Centro Studi Marco Biagi” oraz siedem 
prywatnych agencji pośrednictwa pracy (Adecco, Quanta, 
Obiettivo Lavoro, Ranstad, Kelly Services, E Work and Select).

Organizacja patronująca Gmina miejska Mediolan.

Określenie głównych zadań i misji Współpraca podmiotów publicznych i prywatnych w celu 
wsparcia pracowników znajdujących się w szczególnie 
niekorzystnej sytuacji, pomoc w znalezieniu pracy oraz 
możliwości szkolenia.

Docelowi odbiorcy usług Pracownicy znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji 
– zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu WE  (CE) n. 
2204/2002.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Osoby bezrobotne mogą korzystać z usług w zakresie 
znalezienia zatrudnienia lub wzbogacenia swoich umiejętności, 
przy wsparciu opiekuna. Indywidualny opiekun kieruje 
działaniami pracowników przy wykorzystaniu ukierunkowanych 
lub częściowo ukierunkowanych rozmów oraz pomaga im w 
wyborze i poszukiwaniu możliwości szkolenia i zatrudnienia. 
Opiekun pracuje z klientem w celu opracowania indywidualnego 
projektu odpowiadającego profilowi i umiejętnościom danej 
osoby.
Znalezienie zatrudnienia odbywa się za pośrednictwem 
prywatnych agencji pośrednictwa pracy i dzięki ich zdolnościom 
znajdowania możliwości zatrudnienia.

Adresy/strony internetowe http://www.sportellobiagi.it

Metoda kontaktów Kontakt z personelem pod numerem telefonu:
+39 02 83241978
Kontakt na piśmie za pośrednictwem strony internetowej:
http://www.comune.milano.it/milanolavoro/index.
html
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Nazwa
Progetti d’Impresa – Provincia di Bologna

Pełna nazwa Enterprise’s Projects – Bologna Province
Projekty Rozwoju Przedsiębiorczości w prowincji Bolonia

Sieci regionalne/krajowe Sieć regionalna.

Personel Sieć centrów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości 
zlokalizowanych na terenie prowincji Bolonia.

Organizacja patronująca Prowincja Bolonia – Doradztwo w sprawach działalności 
gospodarczej.

Określenie głównych zadań i misji Sieć dąży do ujednolicenia i koordynowania działań 
realizowanych przez pięć centrów istniejących w regionie. 
Centra zajmują się zakładaniem, rozwijaniem i tworzeniem na 
zasadach „spin off” nowych przedsiębiorstw w oparciu o zdrowe 
zasady ekonomiczne.

Docelowi odbiorcy usług Osoby przedsiębiorcze, mające pomysł na uruchomienie 
działalności gospodarczej.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Przyszli potencjalni przedsiębiorcy otrzymują pomoc na etapie 
tworzenia swojego przedsiębiorstwa: przy opracowywaniu i 
weryfikowaniu koncepcji, a także przy tworzeniu i realizowaniu 
biznes planu.

Adresy/strony internetowe http://www.provincia.bologna.it/proimp

Metoda kontaktów Na tej stronie internetowej można znaleźć adresy centrów:
http://www.provincia.bologna.it/proimp
E-mail: progimpresa@provincia.bologna.it
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Network Nazionale

Pełna nazwa SPINN Project – Employment Services National Network
Projekt SPINN – Krajowa Sieć Służb Zatrudnienia

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel Publiczne służby zatrudnienia.

Organizacja patronująca Włoskie Ministerstwo Pracy wraz ze specjalistyczną agencją 
„Italia Lavoro”.

Określenie głównych zadań i misji Cele projektu:
wsparcie dla publicznych służb zatrudnienia w tych 
obszarach ich działalności, w których występują określone 
problemy;
promocja wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy 
służbami krajowymi i europejskimi, także przy wykorzystaniu 
nowych technologii i narzędzi multimedialnych;
wydawanie tematycznych monografii, przewodników, 
oceny działalności SPINN;
wsparcie na rzecz pilotażowych i innowacyjnych inicjatyw, 
analiza możliwości ich powielenia i rozpowszechnienia na 
skalę krajową.

•

•

•

•

Docelowi odbiorcy usług Sieć SPINN została utworzona w celu wsparcia publicznych 
służb zatrudnienia na poziomie krajowym. Docelowymi 
odbiorcami tych usług są osoby bezrobotne, ale także osoby 
aktualnie zatrudnione, oraz osoby zainteresowane wyborem 
kursu szkoleniowego.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Usługi świadczone przez członków sieci nie są jednakowe 
we wszystkich regionach Włoch. Podstawowy zakres usług 
obejmuje: dobieranie pracy do kwalifikacji pracownika, 
informacje dotyczące przepisów ustawowych i wykonawczych 
obowiązujących na rynku pracy. W niektórych regionach 
służby publiczne udzielają także informacji, świadczą usługi 
poradnictwa zawodowego oraz organizują kursy technik 
aktywnego poszukiwania pracy.

Adresy/strony internetowe http://spinn.welfare.gov.it/SPINN/home.asp

Metoda kontaktów Wstępny kontakt z instytucją odpowiedzialną za realizację 
projektu SPINN możliwy ze strony internetowej:
http://www.italialavoro.it/ITALIALAVORO/home.asp
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Nazwa Centri Territoriali Permanenti per 
l’istruzione e la formazione in età adulta 
(CTP) della provincia di Bologna

Pełna nazwa Permanent Territorial Centres (CTP) for education and training in 
adulthood of Bologna province
Ustawiczne Centra Terytorialne (CTP) na rzecz kształcenia i 
szkolenia osób dorosłych w prowincji Bolonia

Sieci regionalne/krajowe Sieć regionalna.

Personel Ustawiczne Centra Terytorialne prowincji Bolonia.

Organizacja patronująca M.I.U.R. Ministero dell’Istruzione, dell’università e Ricerca 
(Ministerstwo Edukacji, Uniwersytetów, Badań i Rozwoju).

Określenie głównych zadań i misji Celem Ustawicznych Centrów Terytorialnych jest projektowanie 
oraz realizacja kształcenia i kursów szkoleniowych dla 
osób dorosłych, także we współpracy z innymi agencjami 
szkoleniowymi. Sieć przydatna jest przy opracowywaniu 
programów działalności edukacyjnej innych ośrodków i 
instytucji.

Docelowi odbiorcy usług Osoby dorosłe.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Kursy dla osób dorosłych, poradnictwo zawodowe.

Adresy/strony internetowe http://www.retectpbologna.it

Metoda kontaktów Adresy do kontaktów znaleźć można pod adresem:
http://www.retectpbologna.it/modules/tinycontent/
index.php?id=3
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Nazwa PUP
Pełna nazwa Powiatowe Urzędy Pracy

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa

Personel rejestracja, doradca zawodowy, pośrednik pracy, lider klubu pracy, 
specjalista ds. rozwoju zawodowego, specjalista ds. programów, 
asystent EURES.

Organizacja patronująca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Określenie głównych zadań i misji Pomoc w znalezieniu zatrudnienia i rozwiązaniu problemów 
związanych z rozwojem kariery zawodowej.

Docelowi odbiorcy usług Osoby dorosłe – bezrobotne i poszukujące pracy, osoby zatrudnione.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, dobieranie oferty 
pracy do kwalifikacji pracownika, informacja zawodowa dla osób 
indywidualnych i grup, kluby pracy, mobilność w Europie.

Adresy/strony internetowe http://www.psz.praca.gov.pl

Metoda kontaktów Bezpośrednia wizyta w urzędzie pracy.
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Nazwa
WUP - CIiPKZ

Pełna nazwa Wojewódzkie Urzędy Pracy – Centra Informacji i Planowania 
Kariery Zawodowej

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel doradca zawodowy, pośrednik pracy, specjalista ds. rozwoju 
zawodowego, specjalista ds. programów, doradca EURES.

Organizacja patronująca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Określenie głównych zadań i misji Wszechstronne, profesjonalne usługi – informacja i poradnictwo 
zawodowe.

Docelowi odbiorcy usług Osoby dorosłe – bezrobotne i poszukujące pracy, osoby 
zatrudnione.

Usługi bezpłatne/płatne Usługi bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe, informacja za-
wodowa dla osób indywidualnych i grup, mobilność w Europie.

Adresy/strony internetowe http://www.psz.praca.gov.pl

Metoda kontaktów Bezpośrednia wizyta w urzędzie pracy.

Nazwa
GCI

Pełna nazwa Gminne Centra Informacji

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel Personel recepcyjny, doradca, specjalista ds. informacji.

Organizacja patronująca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Określenie głównych zadań i misji Sieć tworzona jest w regionach zagrożonych strukturalnym 
bezrobociem.

Docelowi odbiorcy usług Osoby dorosłe – bezrobotne i poszukujące pracy, młodzież.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Informacja zawodowa, możliwości szkolenia, zakładanie własnej 
działalności gospodarczej, baza danych, dostęp do Internetu.

Adresy/strony internetowe http://www.psz.praca.gov.pl

Metoda kontaktów Bezpośrednia wizyta w centrum.
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ABK

Pełna nazwa Akademickie Biura Kariery

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel Personel recepcyjny, doradca, specjalista ds. informacji.

Organizacja patronująca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Określenie głównych zadań i misji Usługi poradnictwa zawodowego.

Docelowi odbiorcy usług Studenci, absolwenci.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Wymiana informacji, szkolenia, wizyty studyjne, dobieranie oferty 
pracy do kwalifikacji pracownika, staże, programy wymiany.

Adresy/strony internetowe http://www.biura-karier.net/view.index.php

Metoda kontaktów Bezpośrednia wizyta w siedzibie biura.

Nazwa
OHP

Pełna nazwa Ochotnicze Hufce Pracy

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel doradca zawodowy, pośrednik pracy, specjalista ds. programów, 
specjalista ds. rozwoju zawodowego, lider klubu pracy

Organizacja patronująca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Określenie głównych zadań i misji Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, pomoc młodym 
osobom w ukończeniu szkoły i znalezieniu pracy.

Docelowi odbiorcy usług Młodzież (do lat 25).

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Wspieranie młodzieży specjalnej troski, poradnictwo i 
informacja.

Adresy/strony internetowe http://www.psz.praca.gov.pl
http://www.ohp.gov.pl

Metoda kontaktów Bezpośrednia wizyta.
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Nazwa
SzOK

Pełna nazwa Szkolne Ośrodki Kariery 

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel Nauczyciel, doradca.

Organizacja patronująca Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

Określenie głównych zadań i misji Wsparcie dla uczniów i rodziców.

Docelowi odbiorcy usług Uczniowie (do lat 19).

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Poradnictwo indywidualne i grupowe, warsztaty, informacja 
zawodowa.

Adresy/strony internetowe http://www.psz.praca.gov.pl
http://www.ohp.gov.pl

Metoda kontaktów Bezpośrednia wizyta w ośrodku.

Nazwa
Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Pełna nazwa Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel Psycholog, doradca.

Organizacja patronująca Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Określenie głównych zadań i misji Wsparcie dla uczniów i rodziców.

Docelowi odbiorcy usług Uczniowie (do lat 19).

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Diagnozowanie, poradnictwo rodzinne, rozwiązywanie 
problemów z nauką, poradnictwo zawodowe.

Adresy/strony internetowe http://www.men.gov.pl

Metoda kontaktów Bezpośrednia wizyta w placówce.
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Nazwa Connexions Direct
Pełna nazwa Telefoniczna lub mailowa usługa dla młodzieży, oferująca pomoc w 

podejmowaniu różnego rodzaju decyzji młodym ludziom w wieku 
13-19 lat, włączając decyzje związane z wyborem zawodu. Linia 
telefoniczna jest dostępna pomiędzy 8 a 14.

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel Doradcy posiadający kwalifikacje NVQ 4.

Organizacja patronująca Ministerstwo Edukacji i Umiejętności (DfES).

Określenie głównych zadań i misji Rozwiązywanie problemów młodzieży i pomoc w dokonywaniu 
życiowych wyborów.

Docelowi odbiorcy usług Młodzi ludzie w wieku 13-19 lat, w szczególności zagrożeni 
wykluczeniem społecznym.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Informacja i doradztwo z wykorzystaniem maila, bazy danych on-line 
i linia telefoniczna (help-line).

Adresy/strony internetowe http://www.connexions-direct.com

Metoda kontaktów Internet lub linia telefoniczna (help-line) 080.800.13219.
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Nazwa
Connexions

Pełna nazwa Connexions to krajowy symbol usługi adresowanej do młodzieży 
w wieku 13-19 lat. 

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel Personel recepcyjny, osoby udzielające informacji, doradcy 
specjalizujący się w różnych dziedzinach (kariera, mieszkanie, 
zdrowie, prawo, ciąża, narkotyki, zatrudnienie na okres próbny, 
etc.).

Organizacja patronująca Ministerstwo Edukacji i Umiejętności (DfES).

Określenie głównych zadań i misji Kompleksowe wsparcie młodych osób, informacja, doradztwo i 
poradnictwo w procesie podejmowania decyzji i dokonywania 
życiowych wyborów. Szczególną uwagę przywiązuje się do 
młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym ale z założenia 
usługi mają być uniwersalne. . It Dlatego też oferuje się wsparcie 
mającym problemy młodym ludziom i jednocześnie proponuje 
poradnictwo karierowe dla wszystkich, którzy go potrzebują.

Docelowi odbiorcy usług Młodzi ludzie w wieku 13-19 lat. 

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Różnego rodzaju wsparcie i pomoc dla młodzieży, włączając 
antykoncepcję, pomoc w rozwiązywaniu problemów 
finansowych i znalezieniu zakwaterowania. Kontrolowanie 
wypełniania przez młodzież obowiązku szkolnego.

Adresy/strony internetowe http://www.connexions.gov.uk/partnerships

Metoda kontaktów Wizyta w jednym z lokalnych biur, działających w każdym 
większym mieście, strona internetowa lub telefon. Dane 
adresowe znaleźć można na stronie internetowej.
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AGCAS

Pełna nazwa Stowarzyszenie Usług Doradztwa Kariery dla Absolwentów. 

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa. Większość szkół wyższych ma w swej strukturze 
biuro doradztwa kariery, współpracujące z siecią AGCAS.

Personel Doradcy kariery, osoby udzielające informacji, bibliotekarze i 
kierownicy.

Organizacja patronująca AGCAS.

Określenie głównych zadań i misji Usługi doradztwa kariery i pośrednictwa dla studentów i 
absolwentów. Usługi mogą też obejmować byłych abolwentów 
wybranych szkół wyższych.

Docelowi odbiorcy usług j.w.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne. 

Zakres świadczonych usług Poradnictwo kariery, pomoc w poszukiwaniu zatrudnienia, 
organizacja targów kariery.

Adresy/strony internetowe http://www.agcas.org.uk 

Metoda kontaktów Strona internetowa lub bezpośredni kontakt z wyższą uczelnią. 
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Nazwa
ACACHE

Pełna nazwa Stowarzyszenie Doradców Kariery w Collegach oferujących 
wyższe wykształcenie. Członkowie ACACHE pracują w sektorze 
wyższej edukacji, świadcząc usługi poradnictwa karierowego 
i/lub edukacyjnego. Stowarzyszenie wspiera doradców kariery 
zatrudnionych w różnego rodzaju collegach oferujących wyższe 
wykształcenie.

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa.

Personel Doradcy kariery, osoby udzielające informacji, bibliotekarze i 
kierownicy.

Organizacja patronująca

Określenie głównych zadań i misji Usługi doradztwa kariery i pośrednictwa dla studentów i 
absolwentów. Usługi mogą też obejmować byłych abolwentów 
wybranego collegu.

Docelowi odbiorcy usług j.w.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Informacja, bazy danych, indywidualne programy rozwoju 
kariery, szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, 
tematyczne sesje szkoleniowe, rozmowy doradcze, rozwijanie 
umiejętności z zakresu rekrutacji. Usługi rekrutacji dla 
przedsiębiorstw, konsultacje, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Adresy/strony internetowe http://staffsites.nescot.ac.uk/rgledhill/acache  

Metoda kontaktów Strona internetowa lub bezpośredni kontakt z collegem. 
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Careers Northern Ireland

Pełna nazwa Służby Kariery Irlandii Północnej.

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa. 

Personel Kierownicy, osoby udzielające informacji, doradcy kariery, 
pesonel administracyjny.

Organizacja patronująca Ministerstwo Zatrudnienia i Uczenia się Irlandii Północnej.

Określenie głównych zadań i misji Informacja, poradnictwo karierowe, pośrednictwo. 

Docelowi odbiorcy usług Młodzież w Irlandii Północnej.
Pracodawcy, instytucje szkoleniowe i władze edukacyjne.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne. 

Zakres świadczonych usług Informacja, poradnictwo karierowe, pośrednictwo.

Adresy/strony internetowe http://www.careersserviceni.com

Metoda kontaktów Wizyta w jednym z biur, strona internetowa. Dane adresowe 
znaleźć można na stronie internetowej.

Nazwa
Gyrfa Cymru - Careers Wales

Pełna nazwa Kariery Walia to organizacja patronująca wszystkim instytucjom 
zajmującym się poradnictwem karierowym w Walii.

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa łącząca regionalne usługi planowania kariery.

Personel Doradcy kariery, osoby udzielające informacji, kierownicy, 
pesonel administracyjny.

Organizacja patronująca Kariery Walia – założone przez Zgromadzenie Walijskie. 

Określenie głównych zadań i misji Poradnictwo karierowe, informacja, pośrednictwo.

Docelowi odbiorcy usług Młodzież w Walii, plus usługi dla osób dorosłych.
Pracodawcy, instytucje szkoleniowe i władze edukacyjne.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Informacja, poradnictwo karierowe, pośrednictwo.

Adresy/strony internetowe http://www.careerswales.com 

Metoda kontaktów Wizyta w jednym z biur, strona internetowa. Dane adresowe 
znaleźć można na stronie internetowej.
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Nazwa
IAG

Pełna nazwa Informacja, Doradztwo i Poradnictwo.
Usługi doradztwa kariery dla osób dorosłych w Wielkiej Brytanii.

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa łącząca usługi regionalne i lokalne.

Personel Doradcy kariery, osoby udzielające informacji, kierownicy, 
pesonel administracyjny.

Organizacja patronująca Ministerstwo Edukacji i Umiejętności (DfES).

Określenie głównych zadań i misji Usługi informacji, doradztwa i poradnictwa dla osób dorosłych 
w Wielkiej Brytanii.

Docelowi odbiorcy usług Osoby dorosłe poszukujące pomocy w planowaniu kariery w 
Wielkiej Brytanii. 

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne.

Zakres świadczonych usług Informacja o możliwościach kariery, doradztwo karierowe. 

Adresy/strony internetowe http://www.lifelonglearning.co.uk/iag 

Metoda kontaktów Bezpośrednio w jednym z biur w Wielkiej Brytanii. 
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Careers Scotland

Pełna nazwa Krajowe Służby Kariery Szkocji.
Oferują całożyciowe poradnictwo zawodowe w obszarze 
kształcenia, zatrudnienia i planowania kariery zawodowej przez 
całe życie. 

Sieci regionalne/krajowe Sieć krajowa. 

Personel Doradcy kariery, osoby udzielające informacji, kierownicy, 
pesonel administracyjny.

Organizacja patronująca Kariery Szkocja, szkockie przedsiębiorstwa, Highlands and 
Islands Enterprise.

Określenie głównych zadań i misji Poradnictwo karierowe, informacja, pośrednictwo.

Docelowi odbiorcy usług Pracodawcy, instytucje szkoleniowe i władze edukacyjne.

Usługi bezpłatne/płatne Bezpłatne. 

Zakres świadczonych usług Informacja o możliwościach kariery, doradztwo karierowe, 
pośrednictwo.

Adresy/strony internetowe http://www.careers-scotland.org.uk 

Metoda kontaktów Wizyta w jednym z biur, strona internetowa. Dane adresowe 
znaleźć można na stronie internetowej.
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ZAŁĄCZNIKI DO    
ROZDZIAŁU 3
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FRANCJA NIEMCY WŁOCHY POLSKA WIELKA BRYTANIA
Główne święta państwowe. 
Szczególne formy 
obchodzenia tych świąt.

- Zburzenie Bastylii w dniu 14 lipca 
1789 roku (pokazy fajerwerków, 
parady wojskowe, imprezy 
plenerowe).

- Dzień Zawieszenia Broni, 
upamiętniający podpisanie traktatu 
o zawieszeniu broni kończącego 
pierwszą wojnę światową, w dniu 11 
listopada 1918 roku (wieńce kładzione 
na pomnikach upamiętniających 
wojnę, parady wojskowe).

- Dzień Zwycięstwa, upamiętniający 
zwycięstwo aliantów w czasie drugiej 
wojny światowej, w dniu 8 maja 1945 
roku (wieńce kładzione na pomnikach 
upamiętniających wojnę, parady 
wojskowe).

- Święto Pracy (Majowy Dzień) w dniu 
1 maja (pochody organizowane przez 
związki zawodowe; pęczki konwalii 
sprzedawane są na ulicach jako 
symbol wiosny i na szczęście).

- Nowy Rok, 1 stycznia, pokazy 
fajerwerków, dęcie w róg.

- Święta państwowe obchodzone w całych 
Niemczech:

Nowy Rok: 1 stycznia

Wielki Piątek

Poniedziałek Wielkanocny

Święto Pracy: 1 Maja

Święto Wniebowstąpienia

Zielone Świątki

Święto Zjednoczenia Niemiec: 3 
października

Boże Narodzenie: 25 grudnia

Drugi Dzień Świąt: 26 grudnia

Dni te zazwyczaj są dniami wolnymi od 
pracy, jednak niektóre miejsca usługowe, 
tj.: kawiarnie, piekarnie, restauracje i kina 
pozostają otwarte.

- Święta państwowe obchodzone w 
niemieckich landach:

Święto Trzech Króli: 6 stycznia, obchodzone w
Badenii-Württembergii, Bawarii and 
Saksonii-Anhalt

Boże Ciało: obchodzone w
Badenii-Wirttembergii, Bawarii, Hesji, 
Północnej Nadrenii-Westfalii, Nadrenii-
Palatynacie, Kraju Saary oraz w Saksonii 
i Turyngii w społecznościach, w których 
większość stanowią katolicy

Wniebowzięcie NMP: 15 sierpnia, 
obchodzone w
Bawarii (w społecznościach, w których 
większość stanowią katolicy) i Kraju Saary

Dzień Reformacji: 31 października, 
obchodzony w
Brandenburgii, Mecklenburgii-Pomorzu 
Przednim, Saksonii-Anhalt i Saksonii oraz 
Turyngii

Wszystkich Świętych: 1 listopada, 
obchodzone w
Badenii-Wirttembergii, Bawarii, Północnej 
Nadrenii-Westfalii, Nadrenii-Palatynacie i 
Kraju Saary

Dzień Pokuty: 22 listopada, obchodzony w 
Saksonii

Dzień Modlitwy i Skruchy: 22 listopada, 
obchodzony w Saksonii

- Nowy Rok: 1 stycznia

- Święto Trzech Króli: 6 stycznia

- Dzień Wyzwolenia: 25 kwietnia

- Święto Pracy: 1 Maja

- Święto Republiki (Festa 
della Repubblica): 2 czerwca, 
upamiętniające narodziny nowej 
włoskiej republiki, usankcjonowanej 
pierwszym referendum, w którym 
mogły głosować również kobiety; 
parada wojskowa w Rzymie.

- Ferragosto: 15 sierpnia

- Wszystkich Świętych: 1 listopada

- Niepokalane Poczęcie NMP: 8 
grudnia

- Boże Narodzenie: 25 grudnia

- Dzień Św. Szczepana: 26 grudnia

Większość biur, banków i sklepów 
jest w te dni zamknięta, muzea w 
największych miastach-ośrodkach 
turystycznych pozostają otwarte 
z wyjątkiem Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku.

- Halloween: 31 października

- Walentynki: 14 lutego. Należy 
pokazać ukochanej osobie, jak bardzo 
się ją kocha. Wieczorem pary udają się 
na kolację do restauracji. W zależności 
od wieku pary prezentem mogą być 
czerwone róże, perfumy, brylanty 
lub słynne “Baci Perugina” – małe 
czekoladki z orzechami, mające w 
środku karteczkę z romantycznym 
wierszem.

http://www.tricolore.
net/cgi-bin/display_article.
html?a=128&s=31

- Nowy Rok: 1 stycznia, orędzie 
noworoczne prezydenta RP do 
narodu, dzień wolny od pracy.

- Święto Pracy: 1 Maja, pikniki, festyny, 
dzień wolny od pracy.

- Rocznica uchwalenia Konstytucji 
3-go Maja: 3 maja, uroczystości w 
miastach, transmisje telewizyjne, 
dzień wolny od pracy.

- Rocznica odzyskania niepodległości 
w 1918 roku: 11 listopada, 
uroczystości w miastach, parady 
wojskowe, składanie wieńców 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza, 
transmisje telewizyjne, akademie w 
szkołach, dzień wolny od pracy.

Dodatkowe informacje:

http://www.polska.pl/info/
informacje_o_polsce/swieta.htm

- Boże Narodzenie: 25 grudnia i 
Boxing Day: 26 grudnia

Tylko pracownicy najbardziej 
kluczowych sektorów (służba zdrowia 
i zaopatrzenie) pracują w te dwa dni. 
Wiele firm nie prowadzi działalności w 
okresie od Wigilii do Nowego Roku.

- Wielki Piątek i Poniedziałek 
Wielkanocny

Pracownicy w Anglii, Szkocji i Walii z 
reguły mają wolne pełne cztery dni. 
Wielki Piątek jest jednak normalnym 
dniem pracy w Irlandii Północnej.

- Pierwszy i ostatni poniedziałek maja

Większość pracowników nie pracuje 
w te dwa dni ale obchodzi się ich w 
jakiś szczególny sposób. Można je 
porównać do Święta Pracy, które jest 
obchodzone w większości krajów 
europejskich i jest dniem wolnym od 
pracy.

- Ostatni poniedziałek sierpnia, 
który jest podobnym, państwowym 
świętem

- Walentynki: 14 lutego

- Ostatki (znane również jako Pancake 
Day), które przypadają na 6½ tygodnia 
przed Wielkanocą i poprzedzają Środę 
Popielcową, która rozpocyna okres 
Wielkiego Postu

- Dzień Matki, który przypada w 
środkową niedzielę Wielkiego Postu

- Dzień Ojca, który przypada w trzecią 
niedzielę czerwca

- Halloween: 31 października

- 5 listopada, znany też jako Noc Guy 
Fawkes’ a, upamiętnia nieudaną próbę 
wysadzenia w powietrze Parlamentu 
w 1605 (spisek prochowy)

Dodatkowe informacje na temat świąt 
państwowych: 
http://www.consumer.gov.uk/
er/bankhol.htm 
(dla Anglii, Irlandii Północnej i Walii) i 
http://www.scotland.gov.
uk/Publications/2005/01/
bankholidays (dla Szkocji)
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Główne święta państwowe. 
Szczególne formy 
obchodzenia tych świąt.

- Zburzenie Bastylii w dniu 14 lipca 
1789 roku (pokazy fajerwerków, 
parady wojskowe, imprezy 
plenerowe).

- Dzień Zawieszenia Broni, 
upamiętniający podpisanie traktatu 
o zawieszeniu broni kończącego 
pierwszą wojnę światową, w dniu 11 
listopada 1918 roku (wieńce kładzione 
na pomnikach upamiętniających 
wojnę, parady wojskowe).

- Dzień Zwycięstwa, upamiętniający 
zwycięstwo aliantów w czasie drugiej 
wojny światowej, w dniu 8 maja 1945 
roku (wieńce kładzione na pomnikach 
upamiętniających wojnę, parady 
wojskowe).

- Święto Pracy (Majowy Dzień) w dniu 
1 maja (pochody organizowane przez 
związki zawodowe; pęczki konwalii 
sprzedawane są na ulicach jako 
symbol wiosny i na szczęście).

- Nowy Rok, 1 stycznia, pokazy 
fajerwerków, dęcie w róg.

- Święta państwowe obchodzone w całych 
Niemczech:

Nowy Rok: 1 stycznia

Wielki Piątek

Poniedziałek Wielkanocny

Święto Pracy: 1 Maja

Święto Wniebowstąpienia

Zielone Świątki

Święto Zjednoczenia Niemiec: 3 
października

Boże Narodzenie: 25 grudnia

Drugi Dzień Świąt: 26 grudnia

Dni te zazwyczaj są dniami wolnymi od 
pracy, jednak niektóre miejsca usługowe, 
tj.: kawiarnie, piekarnie, restauracje i kina 
pozostają otwarte.

- Święta państwowe obchodzone w 
niemieckich landach:

Święto Trzech Króli: 6 stycznia, obchodzone w
Badenii-Württembergii, Bawarii and 
Saksonii-Anhalt

Boże Ciało: obchodzone w
Badenii-Wirttembergii, Bawarii, Hesji, 
Północnej Nadrenii-Westfalii, Nadrenii-
Palatynacie, Kraju Saary oraz w Saksonii 
i Turyngii w społecznościach, w których 
większość stanowią katolicy

Wniebowzięcie NMP: 15 sierpnia, 
obchodzone w
Bawarii (w społecznościach, w których 
większość stanowią katolicy) i Kraju Saary

Dzień Reformacji: 31 października, 
obchodzony w
Brandenburgii, Mecklenburgii-Pomorzu 
Przednim, Saksonii-Anhalt i Saksonii oraz 
Turyngii

Wszystkich Świętych: 1 listopada, 
obchodzone w
Badenii-Wirttembergii, Bawarii, Północnej 
Nadrenii-Westfalii, Nadrenii-Palatynacie i 
Kraju Saary

Dzień Pokuty: 22 listopada, obchodzony w 
Saksonii

Dzień Modlitwy i Skruchy: 22 listopada, 
obchodzony w Saksonii

- Nowy Rok: 1 stycznia

- Święto Trzech Króli: 6 stycznia

- Dzień Wyzwolenia: 25 kwietnia

- Święto Pracy: 1 Maja

- Święto Republiki (Festa 
della Repubblica): 2 czerwca, 
upamiętniające narodziny nowej 
włoskiej republiki, usankcjonowanej 
pierwszym referendum, w którym 
mogły głosować również kobiety; 
parada wojskowa w Rzymie.

- Ferragosto: 15 sierpnia

- Wszystkich Świętych: 1 listopada

- Niepokalane Poczęcie NMP: 8 
grudnia

- Boże Narodzenie: 25 grudnia

- Dzień Św. Szczepana: 26 grudnia

Większość biur, banków i sklepów 
jest w te dni zamknięta, muzea w 
największych miastach-ośrodkach 
turystycznych pozostają otwarte 
z wyjątkiem Bożego Narodzenia i 
Nowego Roku.

- Halloween: 31 października

- Walentynki: 14 lutego. Należy 
pokazać ukochanej osobie, jak bardzo 
się ją kocha. Wieczorem pary udają się 
na kolację do restauracji. W zależności 
od wieku pary prezentem mogą być 
czerwone róże, perfumy, brylanty 
lub słynne “Baci Perugina” – małe 
czekoladki z orzechami, mające w 
środku karteczkę z romantycznym 
wierszem.

http://www.tricolore.
net/cgi-bin/display_article.
html?a=128&s=31

- Nowy Rok: 1 stycznia, orędzie 
noworoczne prezydenta RP do 
narodu, dzień wolny od pracy.

- Święto Pracy: 1 Maja, pikniki, festyny, 
dzień wolny od pracy.

- Rocznica uchwalenia Konstytucji 
3-go Maja: 3 maja, uroczystości w 
miastach, transmisje telewizyjne, 
dzień wolny od pracy.

- Rocznica odzyskania niepodległości 
w 1918 roku: 11 listopada, 
uroczystości w miastach, parady 
wojskowe, składanie wieńców 
przy Grobie Nieznanego Żołnierza, 
transmisje telewizyjne, akademie w 
szkołach, dzień wolny od pracy.

Dodatkowe informacje:

http://www.polska.pl/info/
informacje_o_polsce/swieta.htm

- Boże Narodzenie: 25 grudnia i 
Boxing Day: 26 grudnia

Tylko pracownicy najbardziej 
kluczowych sektorów (służba zdrowia 
i zaopatrzenie) pracują w te dwa dni. 
Wiele firm nie prowadzi działalności w 
okresie od Wigilii do Nowego Roku.

- Wielki Piątek i Poniedziałek 
Wielkanocny

Pracownicy w Anglii, Szkocji i Walii z 
reguły mają wolne pełne cztery dni. 
Wielki Piątek jest jednak normalnym 
dniem pracy w Irlandii Północnej.

- Pierwszy i ostatni poniedziałek maja

Większość pracowników nie pracuje 
w te dwa dni ale obchodzi się ich w 
jakiś szczególny sposób. Można je 
porównać do Święta Pracy, które jest 
obchodzone w większości krajów 
europejskich i jest dniem wolnym od 
pracy.

- Ostatni poniedziałek sierpnia, 
który jest podobnym, państwowym 
świętem

- Walentynki: 14 lutego

- Ostatki (znane również jako Pancake 
Day), które przypadają na 6½ tygodnia 
przed Wielkanocą i poprzedzają Środę 
Popielcową, która rozpocyna okres 
Wielkiego Postu

- Dzień Matki, który przypada w 
środkową niedzielę Wielkiego Postu

- Dzień Ojca, który przypada w trzecią 
niedzielę czerwca

- Halloween: 31 października

- 5 listopada, znany też jako Noc Guy 
Fawkes’ a, upamiętnia nieudaną próbę 
wysadzenia w powietrze Parlamentu 
w 1605 (spisek prochowy)

Dodatkowe informacje na temat świąt 
państwowych: 
http://www.consumer.gov.uk/
er/bankhol.htm 
(dla Anglii, Irlandii Północnej i Walii) i 
http://www.scotland.gov.
uk/Publications/2005/01/
bankholidays (dla Szkocji)
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FRANCJA NIEMCY WŁOCHY POLSKA WIELKA BRYTANIA
Najważniejsze święta religijne 
i tradycje z nimi związane.

- Boże Narodzenie: 25 grudnia (msza o 
północy i rodzinny posiłek)

- Wielkanoc, będąca świętem 
państwowym, podobnie jak 
Poniedziałek Wielkanocny 
(uczestnictwo w mszy i rodzinny 
posiłek, dzieci udają się na 
poszukiwania jaj wielkanocnych w 
ogrodzie)

- Święto Wniebowstąpienia

- Wniebowzięcie NMP: 15 sierpnia

- Zielone Świątki

- Wszystkich Świętych: 1 listopada, 
dzień czczenia zmarłych poprzez 
kładzenie na grobach szczególnych 
kwiatów, chryzantem

- Boże Narodzenie i Wielkanoc są 
najbardziej tradycyjnymi, rodzinnymi 
świętami, celebrowanymi wspólnie w 
domu. Ale ich wymiar religijny stopniowo 
traci na znaczeniu

- Wielkanoc

Wielki Piątek (“Karfreitag”), Wielkanoc 
(“Ostersonntag”) i Poniedziałek 
Wielkanocny (“Ostermontag”) są 
najważniejszymi świętami religijnymi 
w katolickim kalendarzu Niemiec. Ale 
elementami Wielkanocy są też zajączek 
wielkanocny, jajka wielkanocne, 
wielkanocne światło i wielkanocne świece

- Święto Wniebowstąpienia

- Zielone Świątki

(“Pfingsten”) obchodzone są w niedzielę 
(“Pfingstsonntag”) i w poniedziałek 
(“Pfingstmontag”).

- Adwent: Święto Światła, Dzień Św. 
Marcina, Mikołajki.

- Boże Narodzenie

Boże Narodzenie (“Weihnachten”) 
poprzedza Wigilia (“der Heilige Abend”). 
Przed lub po uroczystej mszy wigilijnej, 
rodziny katolickie zapalają świeczki na 
udekorowanej bombkami, w oczekiwaniu 
na tzw. pierwszą gwiazdkę “Bescherung”, 
po której następuje wymiana prezentów. 
Śpiewa się lub słucha kolęd. Dzieciom 
mówi się, że prezenty przynosi Święty 
Mikołaj lub Dzieciątko Jezus. Wielu 
rodziców “wynajmuje” Świętego Mikołaja 
na ten szczególny wieczór, często są 
to studenci przebrani w tradycyjny, 
czerwono-biały strój, ze sztuczną białą 
brodą. Pierwszego i drugiego dnia 
świąt wiele osób odwiedza kościoły i 
uczestniczy w mszach. Choinki stawia się 
na placach i w budynkach użyteczności 
publicznej. 

- Wielkanoc

Wielkanoc jest ważnym świętem 
i choć stół wielkanocny może 
wyglądać różnie, w zależności od 
regionu, to są pewne podstawowe, 
wspólne dla całego kraju potrawy.

- Do tej pory prawie każde miasto 
obchodzi święto swojego patrona. 
Często jest to dzień wolny i miasta 
niemal zamierają, poddając się 
atmosferze uroczystości. Część 
tradycji związanych ze świętowaniem 
straciło już swój formalny charakter, 
jednak niektóre wciąż traktowane są 
bardzo poważnie. 

- Boże Narodzenie: 25 grudnia 
– święto państwowe. Święta Bożego 
Narodzenia poprzedza wieczerza 
zwana Wigilią (24 grudnia). Zestaw 
tradycyjnych potraw, powinno 
ich być dwanaście, zależy od 
regionu Polski. Podaje się potrawy 
bezmięsne, głównie ryby ale też 
specjalnie przyrządzaną kapustę, 
zupę lub pierogi . Tradycyjnym 
polskim zwyczajem jest dzielenie się 
opłatkiem. O północy odprawiana jest 
uroczysta msza święta – Pasterka

- Trzech Króli: 6 stycznia 
– poświęcenie kadzidła, mirry i kredy, 
którą na drzwiach domu zapisuje się 
inicjały imion Trzech Króli (K+M+B) 
oraz aktualny rok

- Wielkanoc – święto państwowe. 
Podczas poprzedzającej Wielkanoc 
Palmowej Niedzieli tradycyjnie 
święci się palmy. Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek i Wielka Sobota to 
uroczystości Triduum Paschalnego. W 
Niedzielę Wielkanocną odprawiana 
jest poranna msza zwana Rezurekcją. 
Rodzina spotyka się na wspólnym, 
uroczystym śniadaniu, które 
rozpoczyna się od dzielenia się 
jajkiem, symbolem nowego życia. 
Poniedziałek Wielkanocny, zwany 
Lanym Poniedziałkiem, jest dniem 
wolnym od pracy.

- Boże Ciało – święto państwowe. 
Odbywają się uroczyste procesje 
do czterech ołtarzy zbudowanych 
specjalnie na tę okazję poza terenem 
kościoła.

- Wniebowzięcie N.M.P: 15 sierpnia. 
Poświęcenie kwiatów, zbóż i płodów 
rolnych. Święto państwowe.

Dodatkowe informacje:

http://www.wigilia.pl

http://www.swieta.onet.pl 

- Boże Narodzenie: 25 grudnia i 
Boxing Day: 26 grudnia

Wiele osób dekoruje domy, zakłada 
na choinkę bombki i włosie anielskie, 
daje prezenty najbliższym i spotyka 
się na uroczystym obiedzie z rodziną i 
przyjaciółmi. Dzieci wieszają skarpetki 
u wezgłowia łóżka albo przy kominku 
i mają nadzieję, że Święty Mikołaj 
włoży do nich prezenty odwiedzając 
ich dom w środku nocy i wchodząc, 
tradycyjnie, przez komin. Osoby 
wierzące uczestniczą w wigilinej 
mszy, która rozpoczyna się o północy. 
Odwiedzają też kościoły w pozostałe 
dni świąt.

- Wielkanoc

Wielkanoc świętuje się 
obdarowywując najbliższych 
czekoladowymi jajkami i spotykając 
się na rodzinnym obiedzie w 
Niedzielę Wielkanocną Wielkanoc i 
poprzedzający ją tydzień, tzw. Wielki 
Tydzień są najważniejszymi świętami 
w katolickim kalendarzu

- Eid (święto muzułmańskie), Diwali 
(święto hinduskie), Rosh Hashanah i 
Pascha (święta żydowskie)
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Najważniejsze święta religijne 
i tradycje z nimi związane.

- Boże Narodzenie: 25 grudnia (msza o 
północy i rodzinny posiłek)

- Wielkanoc, będąca świętem 
państwowym, podobnie jak 
Poniedziałek Wielkanocny 
(uczestnictwo w mszy i rodzinny 
posiłek, dzieci udają się na 
poszukiwania jaj wielkanocnych w 
ogrodzie)

- Święto Wniebowstąpienia

- Wniebowzięcie NMP: 15 sierpnia

- Zielone Świątki

- Wszystkich Świętych: 1 listopada, 
dzień czczenia zmarłych poprzez 
kładzenie na grobach szczególnych 
kwiatów, chryzantem

- Boże Narodzenie i Wielkanoc są 
najbardziej tradycyjnymi, rodzinnymi 
świętami, celebrowanymi wspólnie w 
domu. Ale ich wymiar religijny stopniowo 
traci na znaczeniu

- Wielkanoc

Wielki Piątek (“Karfreitag”), Wielkanoc 
(“Ostersonntag”) i Poniedziałek 
Wielkanocny (“Ostermontag”) są 
najważniejszymi świętami religijnymi 
w katolickim kalendarzu Niemiec. Ale 
elementami Wielkanocy są też zajączek 
wielkanocny, jajka wielkanocne, 
wielkanocne światło i wielkanocne świece

- Święto Wniebowstąpienia

- Zielone Świątki

(“Pfingsten”) obchodzone są w niedzielę 
(“Pfingstsonntag”) i w poniedziałek 
(“Pfingstmontag”).

- Adwent: Święto Światła, Dzień Św. 
Marcina, Mikołajki.

- Boże Narodzenie

Boże Narodzenie (“Weihnachten”) 
poprzedza Wigilia (“der Heilige Abend”). 
Przed lub po uroczystej mszy wigilijnej, 
rodziny katolickie zapalają świeczki na 
udekorowanej bombkami, w oczekiwaniu 
na tzw. pierwszą gwiazdkę “Bescherung”, 
po której następuje wymiana prezentów. 
Śpiewa się lub słucha kolęd. Dzieciom 
mówi się, że prezenty przynosi Święty 
Mikołaj lub Dzieciątko Jezus. Wielu 
rodziców “wynajmuje” Świętego Mikołaja 
na ten szczególny wieczór, często są 
to studenci przebrani w tradycyjny, 
czerwono-biały strój, ze sztuczną białą 
brodą. Pierwszego i drugiego dnia 
świąt wiele osób odwiedza kościoły i 
uczestniczy w mszach. Choinki stawia się 
na placach i w budynkach użyteczności 
publicznej. 

- Wielkanoc

Wielkanoc jest ważnym świętem 
i choć stół wielkanocny może 
wyglądać różnie, w zależności od 
regionu, to są pewne podstawowe, 
wspólne dla całego kraju potrawy.

- Do tej pory prawie każde miasto 
obchodzi święto swojego patrona. 
Często jest to dzień wolny i miasta 
niemal zamierają, poddając się 
atmosferze uroczystości. Część 
tradycji związanych ze świętowaniem 
straciło już swój formalny charakter, 
jednak niektóre wciąż traktowane są 
bardzo poważnie. 

- Boże Narodzenie: 25 grudnia 
– święto państwowe. Święta Bożego 
Narodzenia poprzedza wieczerza 
zwana Wigilią (24 grudnia). Zestaw 
tradycyjnych potraw, powinno 
ich być dwanaście, zależy od 
regionu Polski. Podaje się potrawy 
bezmięsne, głównie ryby ale też 
specjalnie przyrządzaną kapustę, 
zupę lub pierogi . Tradycyjnym 
polskim zwyczajem jest dzielenie się 
opłatkiem. O północy odprawiana jest 
uroczysta msza święta – Pasterka

- Trzech Króli: 6 stycznia 
– poświęcenie kadzidła, mirry i kredy, 
którą na drzwiach domu zapisuje się 
inicjały imion Trzech Króli (K+M+B) 
oraz aktualny rok

- Wielkanoc – święto państwowe. 
Podczas poprzedzającej Wielkanoc 
Palmowej Niedzieli tradycyjnie 
święci się palmy. Wielki Czwartek, 
Wielki Piątek i Wielka Sobota to 
uroczystości Triduum Paschalnego. W 
Niedzielę Wielkanocną odprawiana 
jest poranna msza zwana Rezurekcją. 
Rodzina spotyka się na wspólnym, 
uroczystym śniadaniu, które 
rozpoczyna się od dzielenia się 
jajkiem, symbolem nowego życia. 
Poniedziałek Wielkanocny, zwany 
Lanym Poniedziałkiem, jest dniem 
wolnym od pracy.

- Boże Ciało – święto państwowe. 
Odbywają się uroczyste procesje 
do czterech ołtarzy zbudowanych 
specjalnie na tę okazję poza terenem 
kościoła.

- Wniebowzięcie N.M.P: 15 sierpnia. 
Poświęcenie kwiatów, zbóż i płodów 
rolnych. Święto państwowe.

Dodatkowe informacje:

http://www.wigilia.pl

http://www.swieta.onet.pl 

- Boże Narodzenie: 25 grudnia i 
Boxing Day: 26 grudnia

Wiele osób dekoruje domy, zakłada 
na choinkę bombki i włosie anielskie, 
daje prezenty najbliższym i spotyka 
się na uroczystym obiedzie z rodziną i 
przyjaciółmi. Dzieci wieszają skarpetki 
u wezgłowia łóżka albo przy kominku 
i mają nadzieję, że Święty Mikołaj 
włoży do nich prezenty odwiedzając 
ich dom w środku nocy i wchodząc, 
tradycyjnie, przez komin. Osoby 
wierzące uczestniczą w wigilinej 
mszy, która rozpoczyna się o północy. 
Odwiedzają też kościoły w pozostałe 
dni świąt.

- Wielkanoc

Wielkanoc świętuje się 
obdarowywując najbliższych 
czekoladowymi jajkami i spotykając 
się na rodzinnym obiedzie w 
Niedzielę Wielkanocną Wielkanoc i 
poprzedzający ją tydzień, tzw. Wielki 
Tydzień są najważniejszymi świętami 
w katolickim kalendarzu

- Eid (święto muzułmańskie), Diwali 
(święto hinduskie), Rosh Hashanah i 
Pascha (święta żydowskie)
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FRANCJA NIEMCY WŁOCHY POLSKA WIELKA BRYTANIA
Produkty i marki o światowej 
sławie identyfikowane z 
danym krajem i stanowiące 
„narodowe znaki towarowe”.

- Wspaniałe wina: Bordeaux, 
Burgundy, Champagne, Cognac

- Topowi kreatorzy mody: Chanel, 
Dior, Lacroix, Saint-Laurent

- Kuchnia francuska i jej znani 
przedstawiciele: Bocuse, Ducasse

- TGV i przemysł lotniczy, np.: Airbus

- Rolnictwo i produkcja żywności

- DaimlerChrysler, Siemens, Porsche, 
Lufthansa, SAP. W środowisku 
międzynarodowym firmy niemieckie 
mają doskonałą reputację. Reprezentują 
markę“Made in Germany”, która na całym 
świecie kojarzona jest z jakością

- Produkcja samochodów jest jedną 
z najważniejszych gałęzi niemieckiej 
gospodarki: VW, Audi, BMW, 
DaimlerChrysler, Porsche i Opel (General 
Motors). Niemcy, wspólnie z Japonią i 
USA, należą do największych gigantów 
przemysłu motoryzacyjnego na świecie

- Inne powszechnie znane produkty to: 
misie Hariboo (słodycze), czekolada Milka i 
sieć sklepów Aldi

- Niemieckie piwa produkowane w 1200 
browarach (“deutsches Reinheitsgebot”), 
niemieckie wina, szczególnie białe wino

- Znane marki: Jil Sander, Wolfgang Joop, 
Karl Lagerfeld, Hugo Boss

- Adidas

- Linie produktów: Bulthaupt i Braun

- Do najważniejszych gałęzi przemysłu 
należy: produkcja samochodów, inżynieria 
elektryczna i mechaniczna, przemysł 
chemiczny, sektor usług (publicznych i 
prywatnych), handel, transport, finanse, 
leasing i usługi korporacyjne

- http://www.top500.de – lista 500 
największych niemieckich firm

- Włochy mają długą tradycję 
produkcji żywności i włoskie produkty 
eksportowane są do krajów całego 
świata, np.: ser parmezan (Parmigiano 
Reggiano), szynka parmeńska 
(Prosciutto di Parma), Nutella, różnego 
rodzaju makarony (Pasta)

- Przemysł motoryzacyjny: głównie 
Ferrari, Fiat, Lancia

- Włoska moda znana jest na 
całym świecie. Wiele z najbardziej 
popularnych, międzynarodowych 
koncernów mody (Armani, 
Dolce&Gabbana, Valentino, Prada) ma 
swoje siedziby właśnie we Włoszech.

- Do najważniejszych gałęzi 
przemysłu należy: turystyka, przemysł 
maszynowy, przetwórstwo węgla 
i stali, produkcja chemikaliów, 
produkcja żywności, tekstylia, 
przemysł motoryzacyjny, przemysł 
odzieżowy, obuwnictwo i produkcja 
ceramiki.

http://www.encyclopedia.
thefreedictionary.com/List+of+fa
mous+Italian+firms

- Wyroby wędliniarskie, szczególnie 
kiełbasy

- Alkohole, np.: „Żubrówka”, 
„Wyborowa”, winiak, śliwowica, miody 
pitne

- Słodycze (Wedel, Blikle)

- Różnego rodzaju chleby

- Owoce (jabłka), warzywa i owoce 
runa leśnego (grzyby, jagody)

- Wyroby lniane (obrusy)

- Wyroby rękodzieła artystycznego: 
skórzane, drewniane, haftowane

- Wyroby z bursztynu, głównie 
biżuteria

Dodatkowe informacje: 

http://www.polskieprodukty.pl 

- Marks and Spencer is the 
quintessential British store. - Marka 
Marks&Spencer ma swoje sklepy 
na prawie każdej większej ulicy i 
większość osób ma coś z metką M&S

- Harrods jest prawdopodobnie 
najbardziej znanym domem 
towarowym na świecie. Jego jedyna 
siedziba mieści się w Knightsbridge, 
w Londynie.

- John Lewis, Selfridges i Harvey 
Nicholls.

- Znani projektanci mody: Vivienne 
Westwood, Jasper Conran, Paul Smith 
i Stella McCartney.

- Marka Burberry

- Marka Liberty i Laura Ashley

- Szkocja jest znana z różnorodnych 
wzorów szkockiej kraty, innej dla 
każdego szkockiego klanu

- Rolls Royce
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Produkty i marki o światowej 
sławie identyfikowane z 
danym krajem i stanowiące 
„narodowe znaki towarowe”.
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międzynarodowym firmy niemieckie 
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markę“Made in Germany”, która na całym 
świecie kojarzona jest z jakością

- Produkcja samochodów jest jedną 
z najważniejszych gałęzi niemieckiej 
gospodarki: VW, Audi, BMW, 
DaimlerChrysler, Porsche i Opel (General 
Motors). Niemcy, wspólnie z Japonią i 
USA, należą do największych gigantów 
przemysłu motoryzacyjnego na świecie
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- Znane marki: Jil Sander, Wolfgang Joop, 
Karl Lagerfeld, Hugo Boss

- Adidas
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- Do najważniejszych gałęzi przemysłu 
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- Wyroby rękodzieła artystycznego: 
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Dodatkowe informacje: 
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- Marks and Spencer is the 
quintessential British store. - Marka 
Marks&Spencer ma swoje sklepy 
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i Stella McCartney.
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FRANCJA NIEMCY WŁOCHY POLSKA WIELKA BRYTANIA
Osoby znane i popularne, 
które stanowią powód 
do narodowej dumy, 
są ambasadorami lub 
wizytówkami kraju 
(współcześni idole).

- Zineddine Ziddane zwany ZIZOU

- Ojciec Piotr (Abbé Pierre), który 
zawsze opowiadał się po stronie 
biednych i skrzywdzonych, ostatnia 
gwiazda programu ‘Star Académie’ 
(telewizyjnego show poszukującego 
nowych muzycznych talentów).

- Johnny Hollyday, Djamel Debbouze, 
Gérard Depardieu i Yannick Noah

- Franz Beckenbauer, Uwe Seeler, 
niemiecka reprezentacja piłki nożnej, Boris 
Becker, Steffi Graf, Dirk Nowitzky, Michael 
Schuhmacher

- Thomas Gottschalk (Wetten Dass), 
Derrick

- Claudia Schiffer, Heidi Klum

- Współcześni artyści, pisarze, 
reżyserzy filmowi, architekci, 
kompozytorzy i projektanci, którzy 
wnoszą swój wkład w kulturę 
zachodniej Europy.

- Piosenkarze: Laura Pausini, NeK, Eros 
Ramazzotti, Andrea Boccelli.

http://www.daddezio.com/
genealogy/italian/famous/
index.html

http://www.answers.com/
topic/italian

- Lech Wałęsa – robotnik, lider związku 
zawodowego „NSZZ Solidarność”, 
prezydent Polski

- Czesław Miłosz i Wisława 
Szymborska – nobliści w dziedzinie 
literatury

- Andrzej Wajda, Roman Polański i 
Agnieszka Holland – reżyserzy filmowi

- Krzysztof Penderecki – kompozytor

- Adam Małysz – skoczek narciarski

Dodatkowe informacje:

http://www.poland.gov.pl 

- David Beckham był prawdziwym 
bohaterem futbolu przez wiele lat ale 
ostatnio pozostaje w cieniu młodego i 
obiecującego Wayne Rooney’a

- Andrew Flintoff, gracz krykieta i 
bohater serii Ashes w 2005 roku jest 
obecnie bardzo popularny

- Ellen Macarthur, kobieta żeglarz, 
która za swe osiągnięcia otrzymała 
tytuł lady jest powszechnie 
podziwiana

- Kate Moss, topmodelka, która 
pomimo ostatnich niepowodzeń, 
uważana jest za kwintesencję 
angielskiej urody i stylu (angielska 
róża)

- W świecie aktorów - Dame Judi 
Dench i Sir Ian McKellan

Popularne, powszechnie 
oglądane wydarzenia 
kulturalne, sportowe, 
programy telewizyjne itp.

- Wiadomości, piłka nożna, ‘Star 
Académie’, reality TV, Canal+ 
(kodowany) i jego kodowane 
wiadomości oraz program Guignols 
(popularny polityczny show 
satyryczny)

- Sport

- Wydarzenia sportowe, tj.: mistrzostwa 
świata w piłce nożnej, mecze reprezentacji 
Niemiec i Bundesliga

- Wiadomości i programy informacyjne

- Telenowele

- Niemieckie seriale telewizyjne: “Tatort” i 
“Derrick”

- Reality TV

- Teleturnieje: “Wetten Dass”

- Piłka nożna jest najważniejszym 
włoskim sportem narodowym i Włosi 
znani są z pasji kibicowania

- Na przestrzeni ostatnich pięciu lat 
coraz wiekszą popularnością cieszą 
się programy typu reality TV, tj.: „Big 
Brother” czy „Wyspa sławy”

- Pielgrzymki papieskie

- Imprezy sportowe: skoki narciarskie, 
mistrzostwa świata w piłce nożnej, 
mecze polskiej reprezentacji, 
olimpiady letnia i zimowa

- Programy publicystyczne i 
rozrywkowe

- Teleturnieje

- Ceremonie rozdania różnego rodzaju 
nagród w dziedzinie kultury, sztuki

- Polskie seriale

Dodatkowe informacje: 

http://www.tvp.pl

http://www.culture.pl/pl/
culture

http://www.kultura.org.pl 

- Wimbledon, tenisowe mistrzostwa 
świata, organizowane co roku w 
czerwcu w Southwest, w Londynie są 
oglądane z dużym zainteresowaniem 
przez liczną publiczność

- Wiele osób, nawet tych, którzy 
nigdy nie interesowali się grami 
zespołowymi ani ligą krajową, kibicuje 
drużynie narodowej na mistrzostwach 
Europy lub świata w piłce nożnej

- The Grand National, wyścigi konne 
organizowane w kwietniu w Aintree 
w Liverpool to najważniejsze tego 
typu wydarzenie i większość ludzi 
bierze udział w zakładach obstawiając 
wygraną

- Wiele osób systematycznie ogląda 
jedną lub więcej wieloodcinkowych 
mydlanych oper
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FRANCJA NIEMCY WŁOCHY POLSKA WIELKA BRYTANIA
Tradycyjne dania kuchni 
narodowej.

- Francja ma bardzo silną tradycję 
kulinarną i wiele regionów słynie ze 
swoich specjalności

- Pieczony indyk, foie gras i Yule log na 
Boże Narodzenie

- Pieczony udziec jagnięcia na 
Wielkanoc

- Bagietki, wino i ser 

- Tradycyjne, regionalne i lokalne 
jedzenie w każdym z landów: Brezn czyli 
precle w Bawarii, Eisbein czyli golonka i 
Sauerkraut czyli kiszona kapusta, kiełbaski 
– z dużą ilością musztardy – gotowane, 
przyprawione ziołami i przyprawami, 
surowe jako bratwurst lub currywurst 
w Berlinie, Schweinshaxe czyli golonka, 
pieczona szynka lub Schnitzel czyli sznycel, 
różne rodzaje ziemniaków, Rheinischer 
Sauerbraten czyli reńska pieczeń 
wołowa, Hamburger Aalsuppe czyli 
hamburska zupa z węgorza, bayerischer 
Schweinsbraten czyli bawarska pieczeń 
wieprzowa, różnego rodzaju Knödel czyli 
knendle,Thüringer Klöße czyli turyńskie 
knedle i Schwarzwälder Kirschtorte czyli 
Schwarzwaldzki tort wiśniowy

http://de.wikipedia.
org/wiki/Deutsche_
K%C3%BCche#Allgemeines

- pieczone w domu ciasta i specjały na 
Boże Narodzenie: Weihnachtsplätzchen 
czyli placki świąteczne i Nürnberger 
Lebkuchen czyli norymberdzki piernik

- na śniadanie lub na przekąskę, jeden z 
300 rodzajów pieczywa lub ciasteczka

- naturalna woda mineralna ( 550 źródeł),

- wina “Riesling”, “Silvaner” znad Renu, 
Menu i Moseli, również “Apfelwein” (wino z 
jabłek) , schnaps, 5000 gatunków piwa 

- Zaskakujące jest, jak wiele osób, 
które uważają, że znają się na 
włoskiej kuchni, nie ma świadomości 
istnienia regionalnych różnic. Pasta 
jest najważniejszym daniem dla 
większości Włochów, z wyjątkiem 
północy kraju. Tam normą jest risotto 
lub polenta. Mięso nie odgrywa 
znaczącej roli w diecie większości 
Włochów, którzy preferują warzywa, 
zboża i leguminy przygotowując swe 
codzienne posiłki.

- Włoska kuchnia jest kombinacją 
warzyw, zbóż, owoców, ryb, sera i 
różnych gatunków mięsa, w tym 
drobiu, dostępnych sezonowo i 
przygotowanych z dodatkiem oliwy 
z oliwek (z wyjątkiem północy kraju). 
Uzależnienie od produktów wiejskich 
ukształtowało styl diety popularny 
na przestrzeni wieków, szczególnie 
w odniesieniu do biedniejszej 
części włoskiego społeczeństwa, 
nazywany la cucina povera. Obecnie 
obserwujemy rosnącą popularność 
“jedzenia biednych ludzi” i dieta 
śródziemnomorska postrzegana 
jest jako model, w oparciu o który 
powinniśmy kształtować nasze 
przyzwyczajenia żywieniowe

http://www.italy1.com/
cuisine/english

- Polska kuchnia jest bardzo 
urozmaicona i uważana za bardzo 
smaczną. Do tradycyjnych polskich 
potraw należy: bigos (kiszona, 
gotowana kapusta, z dodatkiem 
różnych gatunków mięs, wędlin i 
grzybów), żur czyli zupa na zakwasie 
oraz pierogi nadziewane różnym 
farszem.

- W Polsce kupić można wiele 
rodzajów dobrego, białego i 
ciemnego pieczywa, smaczne 
wędliny, zwłaszcza szynkę i wiele 
gatunków kiełbas. Można też zjeść 
znakomite ciasto: sernik, szarlotkę, 
makowiec, piernik, pączki nadziewane 
konfiturą z róży i inne.

- Specyfiką polskiej kuchni są zupy, 
których jest kilkaset rodzajów. 
Najbardziej popularne to: rosół, 
barszcz czerwony, kapuśniak, 
krupnik, zupa grzybowa z leśnych 
grzybów i pomidorowa. Zupa jest 
obowiązkowym daniem każdego 
obiadu. Z kolei klasycznym daniem 
mięsnym jest kotlet schabowy w 
panierce, z ziemniakami i kapustą.

- Występują różnice regionalne i w 
różnych częściach Polski zjeść można 
dania, które są charakterystyczne tylko 
dla danego regionu.

Dodatkowe informacje:

http://www.poland.gov.pl

http://www.gotowanie.onet.pl

- Pieczony indyk na Boże Narodzenie 
i inne tradycyjne potrawy, tj.: Mince 
Pies, Christmas Pudding i Mulled 
Wine.

- Pieczeń jest ulubionym daniem 
mięsnym większości Brytyjczyków i w 
dalszym ciągu przygotowywany jest 
jako danie obiadowe przynajmniej raz 
w tygodniu. Jako mięso wykorzystać 
można wołowinę (serwowaną z 
Yorkshire pudding), mięso jagnięce, 
wieprzowinę lub kurczaka a 
najpopularniejszymi dodatkami są 
prawie zawsze pieczone ziemniaki, 
sos z pieczeni i dwa lub trzy rodzaje 
warzyw. Innym popularnym daniem 
jest ryba z frytkami.

- Inne popularne dania to kurczak 
Tikka Masala, spaghetti bolognese lub 
kurczak Chow Mein.
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– z dużą ilością musztardy – gotowane, 
przyprawione ziołami i przyprawami, 
surowe jako bratwurst lub currywurst 
w Berlinie, Schweinshaxe czyli golonka, 
pieczona szynka lub Schnitzel czyli sznycel, 
różne rodzaje ziemniaków, Rheinischer 
Sauerbraten czyli reńska pieczeń 
wołowa, Hamburger Aalsuppe czyli 
hamburska zupa z węgorza, bayerischer 
Schweinsbraten czyli bawarska pieczeń 
wieprzowa, różnego rodzaju Knödel czyli 
knendle,Thüringer Klöße czyli turyńskie 
knedle i Schwarzwälder Kirschtorte czyli 
Schwarzwaldzki tort wiśniowy

http://de.wikipedia.
org/wiki/Deutsche_
K%C3%BCche#Allgemeines

- pieczone w domu ciasta i specjały na 
Boże Narodzenie: Weihnachtsplätzchen 
czyli placki świąteczne i Nürnberger 
Lebkuchen czyli norymberdzki piernik

- na śniadanie lub na przekąskę, jeden z 
300 rodzajów pieczywa lub ciasteczka

- naturalna woda mineralna ( 550 źródeł),

- wina “Riesling”, “Silvaner” znad Renu, 
Menu i Moseli, również “Apfelwein” (wino z 
jabłek) , schnaps, 5000 gatunków piwa 

- Zaskakujące jest, jak wiele osób, 
które uważają, że znają się na 
włoskiej kuchni, nie ma świadomości 
istnienia regionalnych różnic. Pasta 
jest najważniejszym daniem dla 
większości Włochów, z wyjątkiem 
północy kraju. Tam normą jest risotto 
lub polenta. Mięso nie odgrywa 
znaczącej roli w diecie większości 
Włochów, którzy preferują warzywa, 
zboża i leguminy przygotowując swe 
codzienne posiłki.

- Włoska kuchnia jest kombinacją 
warzyw, zbóż, owoców, ryb, sera i 
różnych gatunków mięsa, w tym 
drobiu, dostępnych sezonowo i 
przygotowanych z dodatkiem oliwy 
z oliwek (z wyjątkiem północy kraju). 
Uzależnienie od produktów wiejskich 
ukształtowało styl diety popularny 
na przestrzeni wieków, szczególnie 
w odniesieniu do biedniejszej 
części włoskiego społeczeństwa, 
nazywany la cucina povera. Obecnie 
obserwujemy rosnącą popularność 
“jedzenia biednych ludzi” i dieta 
śródziemnomorska postrzegana 
jest jako model, w oparciu o który 
powinniśmy kształtować nasze 
przyzwyczajenia żywieniowe

http://www.italy1.com/
cuisine/english

- Polska kuchnia jest bardzo 
urozmaicona i uważana za bardzo 
smaczną. Do tradycyjnych polskich 
potraw należy: bigos (kiszona, 
gotowana kapusta, z dodatkiem 
różnych gatunków mięs, wędlin i 
grzybów), żur czyli zupa na zakwasie 
oraz pierogi nadziewane różnym 
farszem.

- W Polsce kupić można wiele 
rodzajów dobrego, białego i 
ciemnego pieczywa, smaczne 
wędliny, zwłaszcza szynkę i wiele 
gatunków kiełbas. Można też zjeść 
znakomite ciasto: sernik, szarlotkę, 
makowiec, piernik, pączki nadziewane 
konfiturą z róży i inne.

- Specyfiką polskiej kuchni są zupy, 
których jest kilkaset rodzajów. 
Najbardziej popularne to: rosół, 
barszcz czerwony, kapuśniak, 
krupnik, zupa grzybowa z leśnych 
grzybów i pomidorowa. Zupa jest 
obowiązkowym daniem każdego 
obiadu. Z kolei klasycznym daniem 
mięsnym jest kotlet schabowy w 
panierce, z ziemniakami i kapustą.

- Występują różnice regionalne i w 
różnych częściach Polski zjeść można 
dania, które są charakterystyczne tylko 
dla danego regionu.

Dodatkowe informacje:

http://www.poland.gov.pl

http://www.gotowanie.onet.pl

- Pieczony indyk na Boże Narodzenie 
i inne tradycyjne potrawy, tj.: Mince 
Pies, Christmas Pudding i Mulled 
Wine.

- Pieczeń jest ulubionym daniem 
mięsnym większości Brytyjczyków i w 
dalszym ciągu przygotowywany jest 
jako danie obiadowe przynajmniej raz 
w tygodniu. Jako mięso wykorzystać 
można wołowinę (serwowaną z 
Yorkshire pudding), mięso jagnięce, 
wieprzowinę lub kurczaka a 
najpopularniejszymi dodatkami są 
prawie zawsze pieczone ziemniaki, 
sos z pieczeni i dwa lub trzy rodzaje 
warzyw. Innym popularnym daniem 
jest ryba z frytkami.

- Inne popularne dania to kurczak 
Tikka Masala, spaghetti bolognese lub 
kurczak Chow Mein.
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Jakie stereotypy dotyczące 
Twojego narodu uznawane 
są za prawdziwe, a jakie 
absolutnie nie odpowiadają 
prawdzie.

- Francuzi lubią francuskie jedzenie 
i prawdą jest, że docenią “uciechy 
podniebienia” i dobre wino. Spędzają 
dużo czasu na jedzeniu, rozmawianiu 
o jedzeniu i gotowaniu. Są to 
czynności, które przynoszą wszystkim 
przyjemność. Nigdy nie przestają 
narzekać, gdy coś zaczyna się 
zmieniać, często strajkują i nie pracują 
wystarczająco długo. To wszystko jest 
zarazem prawdziwe i nieprawdziwe.

- We Francji trudno jest wprowadzić 
jakiekolwiek zmiany i każda próba 
reformy kończy się ulicznymi 
demonstracjami różnych grup 
społecznych. Później jednak 
rozpoczynają się dyskusję i reformy 
mają szanse powodzenia. Francuzi są 
bardziej produktywni niż wiele innych 
nacji. Życie we Francji jest wygodne i 
wielu cudzoziemców zazdrości tego 
Francuzom. Kraj przyjmuje co roku 
około 60 millionów turystów.

- Niemcy piją piwo w czasie Oktoberfest, 
ubrani w lederhosen czyli skórzane 
spodenki i w głupich kapeluszach na 
głowie. Prawdziwi Niemcy są blondynami 
i mają niebieskie oczy. Odżywiają się 
kiełbaskami i kiszoną kapustą.

Jaki jest typowy Niemiec? Najlepszy 
sposób, aby się tego dowiedzieć, to 
sprawdzić wyniki badań. Fundacja 
Humboldta przebadała tysiące osób i 
opublikowała wyniki swoich analiz w 1994 
roku w raporcie zatytułowanym “Wszystko 
w porządku. Ale czy naprawdę?” Raport 
ten przywołuje następujący stereotyp: 
“typowy Niemiec” jest uporządkowany, 
wydajny, zdyscyplinowany, przestrzega 
zasad i reguł ale też jest przyjacielski, 
otwarty, pomocny i gościnny. Dodatkowo 
cechuje go grzeczność, odpowiedzialność, 
poczucie obowiązku, włączając w 
to ochronę środowiska naturalnego 
i tradycyjnych wartości. Inne cechy 
“typowego Niemca” to: rezerwa, dystans, 
trudności w zawieraniu przyjaźni i brak 
spontaniczności, arogancja, niechęć 
do dzieci i cudzoziemców, egoizm, 
eurocentryzm i przywiązanie do wartości 
materialnych.

Oprócz istnienia różnic o charakterze 
indywidualnym występują też różnice 
kulturowe i idąc krok dalej, językowe, 
polegające na występowaniu różnych 
dialektów w poszczególnych landach. W 
zależności od regionu ludzie zachowują 
się w szczególny, kulturowo ukształtowany 
sposób.

http://www.humboldt-foundation.
de/en/programme/betreuung/
rat/13_04

http://www.humboldt-foundation.
de/en/programme/betreuung/
rat/13_04.htm

http://www.campus-germany.de/
english/4.81.312.html

- O Włochach mówi się, że to ludzie 
mafii, jedzący spaghetti i grający na 
mandolinie.

- Ale Włosi nie grają cały czas na 
mandolinie.

- I nie każdy Włoch jest członkiem 
mafijnej rodziny.

- W świadomości cudzoziemców 
ciągle funkcjonują stereotypy 
ukształtowane historycznie i 
odwołujące się do czasów, gdy 
Polska utraciła niepodległość (zabory, 
okupacja) czy okresu komunizmu i 
ubóstwa PRL. Polacy postrzegani są 
jako bardzo przywiązani do tradycji 
patriotycznej, przy czym zwraca się 
czasem uwagę na nacjonalizm i polski 
antysemityzm. Religijność i patriotyzm 
rzetelnie opisują Polaków, jednak 
całkowicie nieprawdziwe są opinie, 
iż Polacy są nietolerancyjni, leniwi, 
nieuczciwi i dużo piją.

- Aktualnie coraz powszechniej 
mówi się o pracowitości Polaków, ich 
dobrym wykształceniu i wysokich 
możliwościach intelektualnych.

- Polacy są gościnni, mają poczucie 
humoru i chętnie się angażują, 
zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, 
np.: powódź. Innym przykładem 
zaangażowania może być 
organizowana już od piętnastu lat 
ogólnopolska akcja zbiórki pieniędzy 
na pomoc dla chorych dzieci czyli 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

- Powściągliwość – ciągle jest cechą 
starszego pokolenia ale młodzież 
wydaje się być bardziej żywiołowa i 
bezpośrednia

- Punktualność – punktualność jest 
mile widziana i większość osób stara 
się przestrzegać tej zasady

- Chuligani – piłkarscy chuligani wciąż 
istnieją i widoczni są pijani młodzi 
mężczyźni niewłaściwie zachowujący 
się na meczach, w pubach i na 
ulicach. Jednak coraz więcej tego 
typu zachowań zostało w ostatnich 
latach wykorzenionych.

- Pijatyki – zjawisko, któremu ostatnio 
poświęca się wiele uwagi. Brytyjska 
młodzież spożywa duże ilości 
alkoholu w ciągu jednego wieczora, a 
upijanie się co weekend jest dla wielu 
osób czymś najzupełniej normalnym. 
Można powiedzieć, iż ‘kontynentalny’ 
sposób picia jest w odwrocie.

- Cierpliwość – Brytyjczycy są 
wyjątkowo cierpliwi i potrafią bardzo 
długo czekać w restauracjach, 
kolejkach w sklepach i innych 
miejscach, zanim zaczną się skarżyć. 
Wybierają więc cierpienie w 
milczeniu!

- Poczucie humoru – kiedy już 
nauczymy się rozumieć ironię i 
sarkazm, większość osób postrzega 
brytyjskie poczucie humoru 
jako bardzo zabawne. Brytyjskie 
komedie zawsze cieszą się dużym 
powodzeniem na całym świecie.

- Picie herbaty – większość osób 
uwielbia herbatę i przygotowywanie 
jej jest często pierwszą czynnością, 
jaką podejmuje się w sytuacji 
kryzysowej!



253

Za
łą

cz
ni

kiFRANCJA NIEMCY WŁOCHY POLSKA WIELKA BRYTANIA
Jakie stereotypy dotyczące 
Twojego narodu uznawane 
są za prawdziwe, a jakie 
absolutnie nie odpowiadają 
prawdzie.

- Francuzi lubią francuskie jedzenie 
i prawdą jest, że docenią “uciechy 
podniebienia” i dobre wino. Spędzają 
dużo czasu na jedzeniu, rozmawianiu 
o jedzeniu i gotowaniu. Są to 
czynności, które przynoszą wszystkim 
przyjemność. Nigdy nie przestają 
narzekać, gdy coś zaczyna się 
zmieniać, często strajkują i nie pracują 
wystarczająco długo. To wszystko jest 
zarazem prawdziwe i nieprawdziwe.

- We Francji trudno jest wprowadzić 
jakiekolwiek zmiany i każda próba 
reformy kończy się ulicznymi 
demonstracjami różnych grup 
społecznych. Później jednak 
rozpoczynają się dyskusję i reformy 
mają szanse powodzenia. Francuzi są 
bardziej produktywni niż wiele innych 
nacji. Życie we Francji jest wygodne i 
wielu cudzoziemców zazdrości tego 
Francuzom. Kraj przyjmuje co roku 
około 60 millionów turystów.

- Niemcy piją piwo w czasie Oktoberfest, 
ubrani w lederhosen czyli skórzane 
spodenki i w głupich kapeluszach na 
głowie. Prawdziwi Niemcy są blondynami 
i mają niebieskie oczy. Odżywiają się 
kiełbaskami i kiszoną kapustą.

Jaki jest typowy Niemiec? Najlepszy 
sposób, aby się tego dowiedzieć, to 
sprawdzić wyniki badań. Fundacja 
Humboldta przebadała tysiące osób i 
opublikowała wyniki swoich analiz w 1994 
roku w raporcie zatytułowanym “Wszystko 
w porządku. Ale czy naprawdę?” Raport 
ten przywołuje następujący stereotyp: 
“typowy Niemiec” jest uporządkowany, 
wydajny, zdyscyplinowany, przestrzega 
zasad i reguł ale też jest przyjacielski, 
otwarty, pomocny i gościnny. Dodatkowo 
cechuje go grzeczność, odpowiedzialność, 
poczucie obowiązku, włączając w 
to ochronę środowiska naturalnego 
i tradycyjnych wartości. Inne cechy 
“typowego Niemca” to: rezerwa, dystans, 
trudności w zawieraniu przyjaźni i brak 
spontaniczności, arogancja, niechęć 
do dzieci i cudzoziemców, egoizm, 
eurocentryzm i przywiązanie do wartości 
materialnych.

Oprócz istnienia różnic o charakterze 
indywidualnym występują też różnice 
kulturowe i idąc krok dalej, językowe, 
polegające na występowaniu różnych 
dialektów w poszczególnych landach. W 
zależności od regionu ludzie zachowują 
się w szczególny, kulturowo ukształtowany 
sposób.

http://www.humboldt-foundation.
de/en/programme/betreuung/
rat/13_04

http://www.humboldt-foundation.
de/en/programme/betreuung/
rat/13_04.htm

http://www.campus-germany.de/
english/4.81.312.html

- O Włochach mówi się, że to ludzie 
mafii, jedzący spaghetti i grający na 
mandolinie.

- Ale Włosi nie grają cały czas na 
mandolinie.

- I nie każdy Włoch jest członkiem 
mafijnej rodziny.

- W świadomości cudzoziemców 
ciągle funkcjonują stereotypy 
ukształtowane historycznie i 
odwołujące się do czasów, gdy 
Polska utraciła niepodległość (zabory, 
okupacja) czy okresu komunizmu i 
ubóstwa PRL. Polacy postrzegani są 
jako bardzo przywiązani do tradycji 
patriotycznej, przy czym zwraca się 
czasem uwagę na nacjonalizm i polski 
antysemityzm. Religijność i patriotyzm 
rzetelnie opisują Polaków, jednak 
całkowicie nieprawdziwe są opinie, 
iż Polacy są nietolerancyjni, leniwi, 
nieuczciwi i dużo piją.

- Aktualnie coraz powszechniej 
mówi się o pracowitości Polaków, ich 
dobrym wykształceniu i wysokich 
możliwościach intelektualnych.

- Polacy są gościnni, mają poczucie 
humoru i chętnie się angażują, 
zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych, 
np.: powódź. Innym przykładem 
zaangażowania może być 
organizowana już od piętnastu lat 
ogólnopolska akcja zbiórki pieniędzy 
na pomoc dla chorych dzieci czyli 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. 

- Powściągliwość – ciągle jest cechą 
starszego pokolenia ale młodzież 
wydaje się być bardziej żywiołowa i 
bezpośrednia

- Punktualność – punktualność jest 
mile widziana i większość osób stara 
się przestrzegać tej zasady

- Chuligani – piłkarscy chuligani wciąż 
istnieją i widoczni są pijani młodzi 
mężczyźni niewłaściwie zachowujący 
się na meczach, w pubach i na 
ulicach. Jednak coraz więcej tego 
typu zachowań zostało w ostatnich 
latach wykorzenionych.

- Pijatyki – zjawisko, któremu ostatnio 
poświęca się wiele uwagi. Brytyjska 
młodzież spożywa duże ilości 
alkoholu w ciągu jednego wieczora, a 
upijanie się co weekend jest dla wielu 
osób czymś najzupełniej normalnym. 
Można powiedzieć, iż ‘kontynentalny’ 
sposób picia jest w odwrocie.

- Cierpliwość – Brytyjczycy są 
wyjątkowo cierpliwi i potrafią bardzo 
długo czekać w restauracjach, 
kolejkach w sklepach i innych 
miejscach, zanim zaczną się skarżyć. 
Wybierają więc cierpienie w 
milczeniu!

- Poczucie humoru – kiedy już 
nauczymy się rozumieć ironię i 
sarkazm, większość osób postrzega 
brytyjskie poczucie humoru 
jako bardzo zabawne. Brytyjskie 
komedie zawsze cieszą się dużym 
powodzeniem na całym świecie.

- Picie herbaty – większość osób 
uwielbia herbatę i przygotowywanie 
jej jest często pierwszą czynnością, 
jaką podejmuje się w sytuacji 
kryzysowej!



Za
łą

cz
ni

ki

254

FRANCJA NIEMCY WŁOCHY POLSKA WIELKA BRYTANIA
Tytułowanie i formy, w jakich 
zwracamy się do siebie w 
sytuacjach oficjalnych i 
nieoficjalnych.

- Monsieur, Madame bez używania 
nazwiska, lub używanie imienia, które 
jest wystarczające, gdy posługujemy 
się bardziej oficjalną formą ‘vous’.

- Forma ‘tu’ wykorzystywana jest w 
bardziej familiarnym kontekście.

- Kiedy zwracamy się do jakiejś 
ważnej osoby, Monsieur/Madame 
poprzedzone jest przez jej tytuł lub 
pozycję, szczególnie w odniesieniu do 
przedstawicieli służby publicznej lub 
oficjalnego reprezentanta.

- Du” kontra “Sie”

W Niemczech są dwie formy zwracania 
się do kogoś: “Du” i “Sie.” “Du” jest mniej 
formalne, “Sie” bardziej. Ale te zasady 
podlegają istotnym zmianom na 
przestrzeni ostatnich lat. Odnosi się 
to szczególnie do formalnego “Sie”, 
świadczącej o większej zażyłości formy “du” 
i używania tytułów. Kiedy zwracamy się do 
obcej osoby (powyżej 15 lat), powinniśmy 
użyć “Sie” i jej nazwiska. Niemcy często 
używają tej formy zwracając się do siebie 
przez całe życie, nawet w codziennych 
kontaktach. Używanie formy “du” 
przychodzi ze szczególną trudnością 
osobom starszym i w średnim wieku. 
Potrzebują one szczególnej okazji, 
aby, zgodnie z tradycją, starsza osoba 
zaproponowała młodszej „przejście na ty”.

- Młodsze pokolenie (do 30 lat) podchodzi 
do tego w bardziej swobodny sposób. 
Młodzi ludzie często zwracają się do siebie 
używając “du” i imienia już od pierwszego 
spotkania.

- “Herr” i “Frau” używane są jako 
poprawna forma zwracania się do 
kogoś w połączeniu z nazwiskiem. W 
przeciwieństwie do wcześniejszego 
zwyczaju, do dziewcząt i młodych kobiet 
rzadko już ktoś zwraca się używając słowa 
“Fräulein”; jest to odbierane jako coś 
nieodpowiedniego.

- Tytuły akademickie powinny być 
zawsze używane ale w instytucjach 
naukowych, gdzie prawie wszyscy mają 
taki sam tytuł, prawie się ich nie używa. 
Tytuły akademickie rządzą się pewnymi 
zasadami. Jeśli masz tytuł akademicki nie 
używaj go zwracając się do kogoś. 

- Dottore (m)/dottoressa (f ) jeśli ktoś 
posiada tytuł akademicki.

- Tytułowanie wynika z 
hierarchizacji ludzi w życiu 
społecznym i zawodowym; wiąże 
się z zajmowanym przez daną 
osobę stanowiskiem i poziomem 
wykształcenia, zależy też od miejsca i 
wagi spotkania.

- W Polsce używa się zwrotu „pan/
pani”. Jest to najbezpieczniejsza 
forma w przypadku, gdy nie znamy 
danej osoby. Zaimka „ty” używa się 
w sytuacjach, gdy rozmawiamy z 
osobą dobrze nam znaną lub gdy 
wcześniej uzgodnimy, iż chcemy 
się do siebie zwracać po imieniu. 
Przy “przechodzeniu z kimś na ty” 
podajemy sobie ręce, wymieniając 
swoje imiona.

- Można wyróżnić następujące rodzaje 
tytułowania:

Tytuły urzędowe – wiążą się z 
zajmowanym przez daną osobę 
stanowiskiem np.: minister, prezes, 
dyrektor, naczelnik.

Tytuły naukowe – doktor, profesor, 
magister i inżynier.

Tytuły kurtuazyjne – podkreślają 
respekt, jakim darzymy daną osobę 
np.: magnificencja – rektor wyższej 
uczelni; eminencja – biskup i 
arcybiskup.

- Zwracając się do wielu osób 
jednocześnie np.: na konferencjach, 
używamy zwrotu „panie i panowie” 
lub „szanowni państwo”. W sytuacjach 
nieformalnych lub mniej formalnych, 
do osób obecnych zwracamy się np.: 
„Drodzy zebrani”, „Koleżanki i koledzy”.

Dodatkowe informacje:

http://www.solarch.pl/
szkolenia/index.php

- Imiona wykorzystywane są 
w większości nieformalnych i 
formalnych sytuacji, chyba że ktoś 
został nam przedstawiony jako pan 
lub pani (Mr/Mrs).

- W sytuacjach zawodowych 
większość osób, nawet jeśli zajmuje 
wyższą pozycję, woli, by zwracano 
się do nich po imieniu. Ale jeśli nie 
jesteśmy pewni, jak się zachować, to 
zawsze lepiej zwrócić się do kogoś 
używając nazwiska i zaczekać na 
propozycję mówienia sobie po 
imieniu. 
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Tytułowanie i formy, w jakich 
zwracamy się do siebie w 
sytuacjach oficjalnych i 
nieoficjalnych.

- Monsieur, Madame bez używania 
nazwiska, lub używanie imienia, które 
jest wystarczające, gdy posługujemy 
się bardziej oficjalną formą ‘vous’.

- Forma ‘tu’ wykorzystywana jest w 
bardziej familiarnym kontekście.

- Kiedy zwracamy się do jakiejś 
ważnej osoby, Monsieur/Madame 
poprzedzone jest przez jej tytuł lub 
pozycję, szczególnie w odniesieniu do 
przedstawicieli służby publicznej lub 
oficjalnego reprezentanta.

- Du” kontra “Sie”

W Niemczech są dwie formy zwracania 
się do kogoś: “Du” i “Sie.” “Du” jest mniej 
formalne, “Sie” bardziej. Ale te zasady 
podlegają istotnym zmianom na 
przestrzeni ostatnich lat. Odnosi się 
to szczególnie do formalnego “Sie”, 
świadczącej o większej zażyłości formy “du” 
i używania tytułów. Kiedy zwracamy się do 
obcej osoby (powyżej 15 lat), powinniśmy 
użyć “Sie” i jej nazwiska. Niemcy często 
używają tej formy zwracając się do siebie 
przez całe życie, nawet w codziennych 
kontaktach. Używanie formy “du” 
przychodzi ze szczególną trudnością 
osobom starszym i w średnim wieku. 
Potrzebują one szczególnej okazji, 
aby, zgodnie z tradycją, starsza osoba 
zaproponowała młodszej „przejście na ty”.

- Młodsze pokolenie (do 30 lat) podchodzi 
do tego w bardziej swobodny sposób. 
Młodzi ludzie często zwracają się do siebie 
używając “du” i imienia już od pierwszego 
spotkania.

- “Herr” i “Frau” używane są jako 
poprawna forma zwracania się do 
kogoś w połączeniu z nazwiskiem. W 
przeciwieństwie do wcześniejszego 
zwyczaju, do dziewcząt i młodych kobiet 
rzadko już ktoś zwraca się używając słowa 
“Fräulein”; jest to odbierane jako coś 
nieodpowiedniego.

- Tytuły akademickie powinny być 
zawsze używane ale w instytucjach 
naukowych, gdzie prawie wszyscy mają 
taki sam tytuł, prawie się ich nie używa. 
Tytuły akademickie rządzą się pewnymi 
zasadami. Jeśli masz tytuł akademicki nie 
używaj go zwracając się do kogoś. 

- Dottore (m)/dottoressa (f ) jeśli ktoś 
posiada tytuł akademicki.

- Tytułowanie wynika z 
hierarchizacji ludzi w życiu 
społecznym i zawodowym; wiąże 
się z zajmowanym przez daną 
osobę stanowiskiem i poziomem 
wykształcenia, zależy też od miejsca i 
wagi spotkania.

- W Polsce używa się zwrotu „pan/
pani”. Jest to najbezpieczniejsza 
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osobą dobrze nam znaną lub gdy 
wcześniej uzgodnimy, iż chcemy 
się do siebie zwracać po imieniu. 
Przy “przechodzeniu z kimś na ty” 
podajemy sobie ręce, wymieniając 
swoje imiona.

- Można wyróżnić następujące rodzaje 
tytułowania:

Tytuły urzędowe – wiążą się z 
zajmowanym przez daną osobę 
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respekt, jakim darzymy daną osobę 
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arcybiskup.

- Zwracając się do wielu osób 
jednocześnie np.: na konferencjach, 
używamy zwrotu „panie i panowie” 
lub „szanowni państwo”. W sytuacjach 
nieformalnych lub mniej formalnych, 
do osób obecnych zwracamy się np.: 
„Drodzy zebrani”, „Koleżanki i koledzy”.

Dodatkowe informacje:

http://www.solarch.pl/
szkolenia/index.php

- Imiona wykorzystywane są 
w większości nieformalnych i 
formalnych sytuacji, chyba że ktoś 
został nam przedstawiony jako pan 
lub pani (Mr/Mrs).

- W sytuacjach zawodowych 
większość osób, nawet jeśli zajmuje 
wyższą pozycję, woli, by zwracano 
się do nich po imieniu. Ale jeśli nie 
jesteśmy pewni, jak się zachować, to 
zawsze lepiej zwrócić się do kogoś 
używając nazwiska i zaczekać na 
propozycję mówienia sobie po 
imieniu. 
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FRANCJA NIEMCY WŁOCHY POLSKA WIELKA BRYTANIA
Pory posiłków. - Francuzi zazwyczaj jedzą trzy posiłki 

dziennie: śniadanie, lunch (12/14) i 
kolację (19/20.30).

- W przedsiębiorstwach, w których 
pracuje się w ruchu ciągłym, jest 
tylko krótka przerwa na lunch. 
Jednak zasadniczo godziny lunchu są 
przez pracodawców przestrzegane i 
stanowią pretekst do organizowania 
spotkań businessowych.

- Niemcy zazwyczaj jedzą trzy posiłki 
dziennie

- Śniadanie, 7-9.

(przez długi czas, zanim kobiety w 
Niemczech zaczęły być aktywne 
zawodowo, śniadanie było kluczowym 
posiłkiem).

Śniadanie to bułka, tosty, pieczywo, 
miód, marmolada, ser, kiełbaski, płatki 
śniadaniowe, jogurt, gotowane jajka.

-Lunch, 12-14, tradycyjnie jest 
najważniejszym posiłkiem.

- Kolacja, 18-20, może być przekąską ale 
również ciepłym posiłkiem.

- Kawa lub herbata po południu, 13-
14, domowe ciasto lub biszkopty z 
supermarketu.

Elastyczny czas pracy powoduje, że 
godziny spożywania posiłków zmieniają 
się w zależności od charakteru pracy. W 
wielu rodzinach kolacja, jako ciepłe danie, 
jest obecnie najważniejszym posiłkiem.

- Włosi jedzą tylko dwa główne posiłki 
w ciągu dnia. Zazwyczaj zapominają 
o tym, co określane jest śniadaniem 
i ograniczają się do cappuccino. 
Śniadanie to mała słodka bułeczka 
nazywana cornetto albo kawałek 
chleba i ser, połączony z małą filiżanką 
silnego espresso lub cappuccino.

- Posiłki Włochów to: małe śniadanie, 
jednodaniowy lunch i jednodaniowa 
kolacja.

- Kawa przyjmowana jest 
entuzjastycznie niemal co godzinę, 
szczególnie około 10 i na zakończenie 
posiłku.

- Lunch, najczęściej 13-14.

- Włosi zazwyczaj jedzą kolację późno 
wieczorem. Wizyta w restauracji 
rozpoczyna się najwcześniej o 19.

- Wieczorami celebruje się 
pieczołowicie przygotowywane 
posiłki a ich uczestnicy spędzają czas 
na dysputach nawet do późnego 
wieczora. 

- Pory posiłków uzależnione są od 
godzin pracy czy nauki, jest to sprawa 
indywidualna.

- W czasie tygodnia śniadanie 
najczęściej jest szybkim i lekkim 
posiłkiem przed wyjściem z domu, 
tj.: między 7 a 8. W pracy, między 
10 a 12 zjada się drugie śniadanie, 
które tradycyjnie przynosi się ze sobą 
(kanapka). Ostatnio coraz częściej 
zdarza się (raczej w dużych firmach), 
że pracownicy mają w pracy przerwę 
na lunch, pomiędzy 12 a 14.

- Obiad zwyczajowo spożywany 
jest w godzinach 13-15, jednak ze 
względu na aktywność zawodową 
często ma on miejsce dopiero około 
godziny 18 i jest połączony z kolacją. 
Kolacja jest spożywana między 18 
a 19.

- W soboty i niedziele czy też w dni 
wolne od pracy śniadanie ma miejsce 
w godzinach 9-10, obiad między 13 a 
15 i są to często okazje do rodzinnych 
spotkań, natomiast kolacja około 
godziny 18-19.

- Pory posiłków uległy zmianie 
w ciągu życia dwóch ostatnich 
generacji. Był czas kiedy lunch 
(często nazywany obiadem) był 
dużym posiłkiem spożywanym około 
południa. Następnie herbata około 17, 
do której serwowano kanapki i ciastka. 
A na zakończenie dnia kolacja.

- Obecnie aktywność zawodowa 
większości osób doprowadziła do 
daleko idących zmian. Lunch rzadko 
jest głównym posiłkiem w ciągu dnia 
i w czasie tygodnia pracy często ma 
on formę kanapek lub jakieś szybkiej 
przekąski w czasie godzinnej przerwy. 
Kolacja (ciągle jeszcze określana jako 
herbata) staje się najważniejszym 
posiłkiem i jest spożywana o różnych 
porach, zazwyczaj 17.30-20, w 
zależności od godzin pracy. 
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dziennie: śniadanie, lunch (12/14) i 
kolację (19/20.30).

- W przedsiębiorstwach, w których 
pracuje się w ruchu ciągłym, jest 
tylko krótka przerwa na lunch. 
Jednak zasadniczo godziny lunchu są 
przez pracodawców przestrzegane i 
stanowią pretekst do organizowania 
spotkań businessowych.

- Niemcy zazwyczaj jedzą trzy posiłki 
dziennie

- Śniadanie, 7-9.

(przez długi czas, zanim kobiety w 
Niemczech zaczęły być aktywne 
zawodowo, śniadanie było kluczowym 
posiłkiem).

Śniadanie to bułka, tosty, pieczywo, 
miód, marmolada, ser, kiełbaski, płatki 
śniadaniowe, jogurt, gotowane jajka.

-Lunch, 12-14, tradycyjnie jest 
najważniejszym posiłkiem.

- Kolacja, 18-20, może być przekąską ale 
również ciepłym posiłkiem.

- Kawa lub herbata po południu, 13-
14, domowe ciasto lub biszkopty z 
supermarketu.

Elastyczny czas pracy powoduje, że 
godziny spożywania posiłków zmieniają 
się w zależności od charakteru pracy. W 
wielu rodzinach kolacja, jako ciepłe danie, 
jest obecnie najważniejszym posiłkiem.

- Włosi jedzą tylko dwa główne posiłki 
w ciągu dnia. Zazwyczaj zapominają 
o tym, co określane jest śniadaniem 
i ograniczają się do cappuccino. 
Śniadanie to mała słodka bułeczka 
nazywana cornetto albo kawałek 
chleba i ser, połączony z małą filiżanką 
silnego espresso lub cappuccino.

- Posiłki Włochów to: małe śniadanie, 
jednodaniowy lunch i jednodaniowa 
kolacja.

- Kawa przyjmowana jest 
entuzjastycznie niemal co godzinę, 
szczególnie około 10 i na zakończenie 
posiłku.

- Lunch, najczęściej 13-14.

- Włosi zazwyczaj jedzą kolację późno 
wieczorem. Wizyta w restauracji 
rozpoczyna się najwcześniej o 19.

- Wieczorami celebruje się 
pieczołowicie przygotowywane 
posiłki a ich uczestnicy spędzają czas 
na dysputach nawet do późnego 
wieczora. 

- Pory posiłków uzależnione są od 
godzin pracy czy nauki, jest to sprawa 
indywidualna.

- W czasie tygodnia śniadanie 
najczęściej jest szybkim i lekkim 
posiłkiem przed wyjściem z domu, 
tj.: między 7 a 8. W pracy, między 
10 a 12 zjada się drugie śniadanie, 
które tradycyjnie przynosi się ze sobą 
(kanapka). Ostatnio coraz częściej 
zdarza się (raczej w dużych firmach), 
że pracownicy mają w pracy przerwę 
na lunch, pomiędzy 12 a 14.

- Obiad zwyczajowo spożywany 
jest w godzinach 13-15, jednak ze 
względu na aktywność zawodową 
często ma on miejsce dopiero około 
godziny 18 i jest połączony z kolacją. 
Kolacja jest spożywana między 18 
a 19.

- W soboty i niedziele czy też w dni 
wolne od pracy śniadanie ma miejsce 
w godzinach 9-10, obiad między 13 a 
15 i są to często okazje do rodzinnych 
spotkań, natomiast kolacja około 
godziny 18-19.

- Pory posiłków uległy zmianie 
w ciągu życia dwóch ostatnich 
generacji. Był czas kiedy lunch 
(często nazywany obiadem) był 
dużym posiłkiem spożywanym około 
południa. Następnie herbata około 17, 
do której serwowano kanapki i ciastka. 
A na zakończenie dnia kolacja.

- Obecnie aktywność zawodowa 
większości osób doprowadziła do 
daleko idących zmian. Lunch rzadko 
jest głównym posiłkiem w ciągu dnia 
i w czasie tygodnia pracy często ma 
on formę kanapek lub jakieś szybkiej 
przekąski w czasie godzinnej przerwy. 
Kolacja (ciągle jeszcze określana jako 
herbata) staje się najważniejszym 
posiłkiem i jest spożywana o różnych 
porach, zazwyczaj 17.30-20, w 
zależności od godzin pracy. 
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Popularne sposoby spędzania 
czasu wolnego w dni wolne 
od pracy.

- Zakupy, kino, restauracja, praca w 
ogródku, wypoczynek, sport, zarówno 
aktywność, jak i oglądanie meczy lub 
zawodów, spacery.

- Wyjazdy na weekendy w góry, nad 
morze, na wieś.

- Wiele osób spędza większość swojego 
wolnego czasu w czterech ścianach, 
oglądając telewizję.

- Inni pasjonują się kolekcjonerstwem, 
angażują się w aktywności artystyczne, 
słuchają muzyki lub oddają się swojemu 
hobby w domu czy ogrodzie.

- Sport jest dla Niemców ulubionym 
sposobem spędzania wolnego czasu, bez 
względu na wiek. Pasja sportowa to nie 
tylko pasywne doświadczenie siedzenia 
przed telewizorem ale też aktywność 
w ramach 87,000 klubów, które tworzą 
Niemiecką Federację Sportu. W ostatnim 
czasie na popularności tracą kluby fitness.

- Prawie co czwarty Niemiec jest 
członkiem klubu sportowego a ponad 
dwa miliony należy do chórów. Są kluby 
dla miłośników broni, kolekcjonerów 
znaczków, hodowców psów, miłośników 
regionów , ogrodników, amatorskich 
operatorów radiowych; kluby 
specjalizujące się w organizacji różnego 
rodzaju imprez. Bogata oferta adresowana 
jest do kobiet i młodzieży.

- Niemcy lubią aktywności poza domem: 
kino, wycieczka samochodowa, motorowa 
lub rowerowa, całodniowa kulturalna lub 
sportowa impreza.

- Sport (głównie piłka nożna): granie 
lub tylko oglądanie w telewizji czy 
kibicowanie na stadionie piłkarskim.

- Weekendy Włosi spędzają zazwyczaj 
ze swoimi rodzinami.

- Ciągle popularnym sposobem 
odpoczynku jest relaks w domu, 
często w gronie rodzinnym i przed 
telewizorem. Ale Polacy lubią też 
spacery, kino, teatr. Wiele osób 
czas wolny poświęca rodzinie i 
znajomym. W zależności od pory roku 
organizowane są różnego rodzaju 
spotkania towarzyskie. W ciepłe dni 
popularne są wypady za miasto, na 
działkę czy korzystanie z ogólnie 
dostępnych terenów rekreacyjnych. 
Coraz częściej ludzie starają się 
spędzać czas wolny aktywnie np.: na 
siłowni, jeżdżąc na rowerze, pracując 
w ogródku.

- Od kilku lat popularne stało się 
spędzanie czasu wolnego w centrach 
handlowych, gdzie można zrobić 
zakupy i skorzystać z rozrywek.

Dodatkowe informacje:

http://www.szukaj.gazeta.
pl/katalog/1816462,51360.
html?x=58019&slowo=Czas+wo
lny,+Kultura 

- Popularne sposoby spędzania 
wolnego czasu przedstawicieli 
starszego pokolenia to praca w 
ogródku i spacery.

- Młodzież preferuje oglądanie lub 
uczestnictwo w różnych imprezach 
sportowych. Systematycznie wzrasta 
też liczba osób uczęszczających na 
siłownię. Celebrowanie posiłków 
wspólnie z przyjaciółmi, zarówno 
w domu, jak i w restauracji, stało 
się częścią nowoczesnego stylu 
życia. Choć frekwencja w kinach 
systematycznie spada, to wciąż, 
wspólnie z teatrem i klubem, tworzą 
one najpopularniejsze miejsca 
rozrywki. Typowy brytyjski pub to w 
dalszym ciągu miejsce relaksu dla 
wielu pokoleń.

- Telewizja oglądana jest przez sporą 
grupę osób, raczej systematycznie i 
wiele z nich jest wręcz uzależnionych 
od jednej lub kilku mydlanych oper, 
których akcja rozciąga się w czasie 
a odcinki emitowane są 3-4 razy w 
tygodniu. 

Problemy, jakie zajmują 
wszystkich i są tematem 
dyskusji w domu, w pracy, na 
spotkaniach towarzyskich.

- Mecze piłki nożnej, polityka, 
problemy systemu edukacji, 
komentarze do bieżących wydarzeń, 
programy telewizyjne, kino, sąsiednie 
państwa europejskie, to, co mają 
zamiar zrobić Amerykanie lub Anglicy 
(świetnym tematem do rozmowy 
może być dla przykładu Bush).

- Sport , mecze piłki nożnej, wiadomości, 
politycy, pogoda, praca, czas wolny, 
programy telewizyjne, świat polityki.

- We Włoszech rozmowa jest formą 
sztuki. Mijając kawiarnie w niemal 
każdym z włoskich miast zauważymy 
ludzi pochłoniętych intensywną, 
ekspresyjną dyskusją na najróżniejsze 
tematy. Ale Włosi nie rozmawiają na 
tematy osobiste, nie poruszają też 
kwestii religijnych czy politycznych. 
Tematy dyskusji, które można uznać 
za pożądane to, obok rodziny: włoska 
kultura, sztuka, film, jedzenie, wino i 
oczywiście sport, szczególnie piłka 
nożna.

Częstymi tematami rozmów są: 
sprawy dotyczące rodziny, układów 
towarzyskich (plotki), problemy 
osobiste, zdrowie, polityka, pogoda, 
praca, sposoby spędzania wolnego 
czasu.

Dodatkowe informacje:

http://www.polityka.org.pl

http://www.fora.pl/
?plik=regulamin 

- Każdy żartuje, że Brytyjczycy 
uwielbiają rozmowy o pogodzie i jest 
to prawdą. Inne tematy rozmów to: 
działania rządu, fabuła telewizyjnych 
oper mydlanych i piłka nożna 
(szczególnie wśród mężczyzn).
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Popularne sposoby spędzania 
czasu wolnego w dni wolne 
od pracy.

- Zakupy, kino, restauracja, praca w 
ogródku, wypoczynek, sport, zarówno 
aktywność, jak i oglądanie meczy lub 
zawodów, spacery.

- Wyjazdy na weekendy w góry, nad 
morze, na wieś.

- Wiele osób spędza większość swojego 
wolnego czasu w czterech ścianach, 
oglądając telewizję.

- Inni pasjonują się kolekcjonerstwem, 
angażują się w aktywności artystyczne, 
słuchają muzyki lub oddają się swojemu 
hobby w domu czy ogrodzie.

- Sport jest dla Niemców ulubionym 
sposobem spędzania wolnego czasu, bez 
względu na wiek. Pasja sportowa to nie 
tylko pasywne doświadczenie siedzenia 
przed telewizorem ale też aktywność 
w ramach 87,000 klubów, które tworzą 
Niemiecką Federację Sportu. W ostatnim 
czasie na popularności tracą kluby fitness.

- Prawie co czwarty Niemiec jest 
członkiem klubu sportowego a ponad 
dwa miliony należy do chórów. Są kluby 
dla miłośników broni, kolekcjonerów 
znaczków, hodowców psów, miłośników 
regionów , ogrodników, amatorskich 
operatorów radiowych; kluby 
specjalizujące się w organizacji różnego 
rodzaju imprez. Bogata oferta adresowana 
jest do kobiet i młodzieży.

- Niemcy lubią aktywności poza domem: 
kino, wycieczka samochodowa, motorowa 
lub rowerowa, całodniowa kulturalna lub 
sportowa impreza.

- Sport (głównie piłka nożna): granie 
lub tylko oglądanie w telewizji czy 
kibicowanie na stadionie piłkarskim.

- Weekendy Włosi spędzają zazwyczaj 
ze swoimi rodzinami.

- Ciągle popularnym sposobem 
odpoczynku jest relaks w domu, 
często w gronie rodzinnym i przed 
telewizorem. Ale Polacy lubią też 
spacery, kino, teatr. Wiele osób 
czas wolny poświęca rodzinie i 
znajomym. W zależności od pory roku 
organizowane są różnego rodzaju 
spotkania towarzyskie. W ciepłe dni 
popularne są wypady za miasto, na 
działkę czy korzystanie z ogólnie 
dostępnych terenów rekreacyjnych. 
Coraz częściej ludzie starają się 
spędzać czas wolny aktywnie np.: na 
siłowni, jeżdżąc na rowerze, pracując 
w ogródku.

- Od kilku lat popularne stało się 
spędzanie czasu wolnego w centrach 
handlowych, gdzie można zrobić 
zakupy i skorzystać z rozrywek.

Dodatkowe informacje:

http://www.szukaj.gazeta.
pl/katalog/1816462,51360.
html?x=58019&slowo=Czas+wo
lny,+Kultura 

- Popularne sposoby spędzania 
wolnego czasu przedstawicieli 
starszego pokolenia to praca w 
ogródku i spacery.

- Młodzież preferuje oglądanie lub 
uczestnictwo w różnych imprezach 
sportowych. Systematycznie wzrasta 
też liczba osób uczęszczających na 
siłownię. Celebrowanie posiłków 
wspólnie z przyjaciółmi, zarówno 
w domu, jak i w restauracji, stało 
się częścią nowoczesnego stylu 
życia. Choć frekwencja w kinach 
systematycznie spada, to wciąż, 
wspólnie z teatrem i klubem, tworzą 
one najpopularniejsze miejsca 
rozrywki. Typowy brytyjski pub to w 
dalszym ciągu miejsce relaksu dla 
wielu pokoleń.

- Telewizja oglądana jest przez sporą 
grupę osób, raczej systematycznie i 
wiele z nich jest wręcz uzależnionych 
od jednej lub kilku mydlanych oper, 
których akcja rozciąga się w czasie 
a odcinki emitowane są 3-4 razy w 
tygodniu. 

Problemy, jakie zajmują 
wszystkich i są tematem 
dyskusji w domu, w pracy, na 
spotkaniach towarzyskich.

- Mecze piłki nożnej, polityka, 
problemy systemu edukacji, 
komentarze do bieżących wydarzeń, 
programy telewizyjne, kino, sąsiednie 
państwa europejskie, to, co mają 
zamiar zrobić Amerykanie lub Anglicy 
(świetnym tematem do rozmowy 
może być dla przykładu Bush).

- Sport , mecze piłki nożnej, wiadomości, 
politycy, pogoda, praca, czas wolny, 
programy telewizyjne, świat polityki.

- We Włoszech rozmowa jest formą 
sztuki. Mijając kawiarnie w niemal 
każdym z włoskich miast zauważymy 
ludzi pochłoniętych intensywną, 
ekspresyjną dyskusją na najróżniejsze 
tematy. Ale Włosi nie rozmawiają na 
tematy osobiste, nie poruszają też 
kwestii religijnych czy politycznych. 
Tematy dyskusji, które można uznać 
za pożądane to, obok rodziny: włoska 
kultura, sztuka, film, jedzenie, wino i 
oczywiście sport, szczególnie piłka 
nożna.

Częstymi tematami rozmów są: 
sprawy dotyczące rodziny, układów 
towarzyskich (plotki), problemy 
osobiste, zdrowie, polityka, pogoda, 
praca, sposoby spędzania wolnego 
czasu.

Dodatkowe informacje:

http://www.polityka.org.pl

http://www.fora.pl/
?plik=regulamin 

- Każdy żartuje, że Brytyjczycy 
uwielbiają rozmowy o pogodzie i jest 
to prawdą. Inne tematy rozmów to: 
działania rządu, fabuła telewizyjnych 
oper mydlanych i piłka nożna 
(szczególnie wśród mężczyzn).
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FRANCJA NIEMCY WŁOCHY POLSKA WIELKA BRYTANIA
Tematy, których należy 
się wystrzegać, aby nie 
wszczynać poważnych 
dyskusji i sporów.

- Polityka.

- Dodatkowe informacje dostępne są 
na stronie: 

http://www.diplomatie.gouv.fr

Niemcy mogą otwarcie dyskutować na 
prawie każdy temat. Powinniśmy jednak 
być ostrożni w przypadku tematów 
dotyczących drugiej wojny światowej i 
holocaustu.

- Polityka i pieniądze. Tematami drażliwymi, takimi, których 
lepiej nie poruszać lub które budzą 
wiele emocji i kontrowersji są te, które 
dotyczą kościoła, jego roli i pozycji 
we współczesnej Polsce, wyznania, 
mniejszości narodowych, seksu, 
orientacji seksualnej, polityków i 
zarobków.

- Większość osób gotowa jest 
otwarcie i przyjaźnie dyskutować na 
większość tematów ale powinniśmy 
być ostrożni w rozmowach na temat 
religii.

3.B – Kilka podstawowych zwrotów 

FRANCJA NIEMCY WŁOCHY POLSKA WIELKA BRYTANIA

Język oficjalny Język potoczny Język oficjalny Język potoczny Język oficjalny Język potoczny Język oficjalny Język potoczny Język oficjalny Język potoczny

Powitania i 
pozdrowienia

Bonjour
Bonsoir

Salut
Ça va?

Guten Morgen
Guten Tag 

Hallo
Tag

Salve
Buongiorno

Ciao
Dzień dobry

Witam
Cześć

Hej Jak się masz
Good morning
How are you?

Hi
Hello

Pożegnania A bientôt
Au revoir

Ciao
A toute

Auf Wiedersehen
Bis bald/morgen

Tschüss
Wiedersehn 

Ciao

A presto
Arrivederci

Ciao
Ci vediamo

Do widzenia
Żegnam

Do zobaczenia

Pa
Trzymaj się

Na razie

Goodbye
See you 

tomorrow

Bye
Cheers

Podziękowania Merci
Merci beaucoup

Merci
Danke

Herzlichen Dank
Danke

Grazie
Grazie mille

Grazie
Bardzo dziękuję

Dziękuję 
Dzięki

Thank you
Thanks

Prośby Pouvez-vous, s’il 
vous plaît

S’il vous plaît
Donnez-le moi

Können Sie bitte
Sind Sie bitte so 

nett
Bitte

Vorrebbe/
potrebbe, per 

piacere
Potresti

Poproszę
Bardzo proszę

Proszę
Daj

Would you 
please

Please, be so 
kind

Please
Give it to me

Przeprosiny Veuillez m’excuser
Pardon
Désolé

Ich entschuldige 
mich

Entschuldigung
Sorry

Mi scuso Scusa
Przepraszam

Wybacz
Sorry

I do apologise
Please forgive 

me
Sorry

Wyrazy 
współczucia
i wsparcia

Je suis désolé
Je suis vraiment 
triste pour vous

Ne vous en faites 
pas

Restez cool

Es tut mir leid
Das tut mir aber 

Leid
Wie schade

Sono molto 
dispiaciuto 
Mi dispiace 

molto per voi

Mi dispiace
Przykro mi
Współczuję

Nie martw się
I am very sorry 
I feel sorry for 

you

Don’t worry
Take it easy
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Tematy, których należy 
się wystrzegać, aby nie 
wszczynać poważnych 
dyskusji i sporów.

- Polityka.

- Dodatkowe informacje dostępne są 
na stronie: 

http://www.diplomatie.gouv.fr

Niemcy mogą otwarcie dyskutować na 
prawie każdy temat. Powinniśmy jednak 
być ostrożni w przypadku tematów 
dotyczących drugiej wojny światowej i 
holocaustu.

- Polityka i pieniądze. Tematami drażliwymi, takimi, których 
lepiej nie poruszać lub które budzą 
wiele emocji i kontrowersji są te, które 
dotyczą kościoła, jego roli i pozycji 
we współczesnej Polsce, wyznania, 
mniejszości narodowych, seksu, 
orientacji seksualnej, polityków i 
zarobków.

- Większość osób gotowa jest 
otwarcie i przyjaźnie dyskutować na 
większość tematów ale powinniśmy 
być ostrożni w rozmowach na temat 
religii.

3.B – Kilka podstawowych zwrotów 

FRANCJA NIEMCY WŁOCHY POLSKA WIELKA BRYTANIA

Język oficjalny Język potoczny Język oficjalny Język potoczny Język oficjalny Język potoczny Język oficjalny Język potoczny Język oficjalny Język potoczny

Powitania i 
pozdrowienia

Bonjour
Bonsoir

Salut
Ça va?

Guten Morgen
Guten Tag 

Hallo
Tag

Salve
Buongiorno

Ciao
Dzień dobry

Witam
Cześć

Hej Jak się masz
Good morning
How are you?

Hi
Hello

Pożegnania A bientôt
Au revoir

Ciao
A toute

Auf Wiedersehen
Bis bald/morgen

Tschüss
Wiedersehn 

Ciao

A presto
Arrivederci

Ciao
Ci vediamo

Do widzenia
Żegnam

Do zobaczenia

Pa
Trzymaj się

Na razie

Goodbye
See you 

tomorrow

Bye
Cheers

Podziękowania Merci
Merci beaucoup

Merci
Danke

Herzlichen Dank
Danke

Grazie
Grazie mille

Grazie
Bardzo dziękuję

Dziękuję 
Dzięki

Thank you
Thanks

Prośby Pouvez-vous, s’il 
vous plaît

S’il vous plaît
Donnez-le moi

Können Sie bitte
Sind Sie bitte so 

nett
Bitte

Vorrebbe/
potrebbe, per 

piacere
Potresti

Poproszę
Bardzo proszę

Proszę
Daj

Would you 
please

Please, be so 
kind

Please
Give it to me

Przeprosiny Veuillez m’excuser
Pardon
Désolé

Ich entschuldige 
mich

Entschuldigung
Sorry

Mi scuso Scusa
Przepraszam

Wybacz
Sorry

I do apologise
Please forgive 

me
Sorry

Wyrazy 
współczucia
i wsparcia

Je suis désolé
Je suis vraiment 
triste pour vous

Ne vous en faites 
pas

Restez cool

Es tut mir leid
Das tut mir aber 

Leid
Wie schade

Sono molto 
dispiaciuto 
Mi dispiace 

molto per voi

Mi dispiace
Przykro mi
Współczuję

Nie martw się
I am very sorry 
I feel sorry for 

you

Don’t worry
Take it easy



Za
łą

cz
ni

ki

262

ZAŁĄCZNIKI DO    
ROZDZIAŁU 4



263

Za
łą

cz
ni

ki4.A - uznawanie świadectwa szkoły średniej 
uzyskanego przez obywatela UE pragnącego podjąć 
studia licencjackie na uniwersytecie innego państwa 
członkowskiego

Francja

Strony internetowe w języku francuskim:

http://www.onisep.fr

http://www.euroguidance-france.org

http://www.edufrance.fr

http://www.egide.asso.fr

http://www.diplomatie.gouv.fr

http://www.ciep.fr 

http://www.education.gouv.fr/int/etudfr.htm
(all addresses and contacts).

http://www.ciep.fr/enic-naricfr

http://www.education.gouv.fr/pid10/enseignement-superieur-et-
recherche.html

http://www.education.gouv.fr/pid266/venir-etudier-en-france.html

http://www.etudiant.gouv.fr
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Niemcy

Adresy instytucji odpowiedzialnych za uznawanie świadectw ukończenia szkoły 
średniej i tytułów akademickich znaleźć można na stronie:
http://www.anabin.de – “Stellen”. 

Aplikacje na uniwersytet:
ASSISTe.V., Helmholtzstr.2-9, Aufgang 2,2.OG, 10587Berlin
service@uni-assist.de
http://www.uni-assist.de

Informacje na temat uznawania zagranicznych tytułów I kwalifikacji:
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen
bei der Kultusministerkonferenz, Lennéstrasse 6, D-53113 Bonn
tel.: +49.228.5010, fax: +49.228.501229
zab@kmk.org
http://www.kmk.org/zab/home.htm

Deutscher Akademischer Austauschdienst, Kennedyallee 50, 53175 Bonn
Tel.:+49.228.8820
Fax: +49.228.882444
postmaster@daad.de
http://www.daad.de 

Directive 89/48
Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie
Villemombler Str. 76, 53123 Bonn,
tel.: +49.228.6150; fax: +49.228.6154436
http://www.bmwi.de/Navigation/Service/kontakt.html 

Włochy CIMEA/NARIC: http://www.cimea.it

Polska

Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej:
ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa
tel.: +48.22.8267434
fax: +48.22.8262823
biuro@buwiwm.edu.pl
http://www.buwiwm.edu.pl

Wielka Brytania

UK NARIC
Oriel House, Oriel Road, Cheltenham, Gloucestershire, GL50 1XP, United Kingdom
tel.: +44.870.9904088
fax: +44.1242.258611
info@naric.org.uk
http://www.naric.org.uk
Studia w Wielkiej Brytanii: http://www.educationuk.org
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uniwersyteckich uzyskanego przez obywatela UE, który 
chce rozpocząć studia policencjackie (magisterskie, 
doktoranckie) w innym państwie członkowskim  

Europa
http://ec.europa.eu/education/policies/educ/bologna/bologna_
fr.html

http://ec.europa.eu/education/policies/educ/eqf/index_en.html

Francja

Informacje ogólne:

http://www.onisep.fr

http://www.egide.asso.fr

http://www.edufrance.fr

http://www.edufrance.fr

http://www.egide.asso.fr

http://www.onisep.fr

http://www.abg.asso.fr (portal dla doktorantów).

http://iedu.free.fr/index.php (staże i granty).

http://dr.education.fr/dea.html
(tematy badań, prace magisterskie, doktoraty).

http://www.ciep.fr/enic-naricfr
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Niemcy

Adresy instytucji odpowiedzialnych za uznawanie świadectw ukończenia szkoły 
średniej i tytułów akademickich znaleźć można na stronie:
http://www.anabin.de – “Stellen”.

Aplikacje na uniwersytet:
ASSISTe.V., Helmholtzstr.2-9, Aufgang 2,2.OG, 10587Berlin
service@uni-assist.de
http://www.uni-assist.de

Informacje na temat uznawania zagranicznych tytułów I kwalifikacji:
Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen
bei der Kultusministerkonferenz, Lennéstrasse 6, D-53113 Bonn
tel.: +49.228.5010, fax: +49.228.501229
zab@kmk.org
http://www.kmk.org/zab/home.htm

Deutscher Akademischer Austauschdienst, Kennedyallee 50, 53175 Bonn
Tel.: +49.228.8820
Fax: +49.228.882444
postmaster@daad.de
http://www.daad.de 

Włochy CIMEA/NARIC: http://www.cimea.it

Polska
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej:
ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa
tel.: +48.22.8267434
fax: +48.22.8262823
biuro@buwiwm.edu.pl
http://www.buwiwm.edu.pl

Wielka Brytania

UK NARIC
Oriel House, Oriel Road, Cheltenham, Gloucestershire, GL50 1XP, United Kingdom
tel.: +44.870.9904088
fax: +44.1242.258611
info@naric.org.uk
http://www.naric.org.uk
Studia w Wielkiej Brytanii: http://www.educationuk.org
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znaleźć zatrudnienie w zawodzie prawnie regulowanym 

Europa

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.
cfm?lang=fr

http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/
regprofs/dsp_bycountry.cfm

Francja

Informacje ogólne:

http://europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/
recognition/in_fr.html

http://europa.eu.int/comm/education/polices/rec_qual/rec_qual_
fr.html

http://europa.eu.int/comm/education/polices/educ/bologna/
bologna_fr.html

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/rec_qual/
recognition/diploma_fr.html

http://www.ciep.fr/enic-naricfr

Informacje o mobilności pracowników na unijnym rynku pracy znaleźć można na 
stronach:

http://europa.eu.int/eures/index.jsp

http://www.emploi-international.org

http://europa.eu.int/citizensrights/index_fr.cfm

http://www.mfe.org

Inne użyteczne adresy: 

Dla architektów:
Ministère de la Culture et de la Communication,
Direction de l’architecture et du patrimoine, Bureau des professions, de l’emploi et 
de l’économie, 8, rue Vivienne - 75002 Paris
Dla obywateli UE:
tel.: +33.1.40153294
Dla osób spoza UE:
Bureau des enseignements, tel.: +33.1.40153258, lub +33.1.40153297

Dla prawników:
Conseil national des barreaux
23, rue de la Paix - 75002 Paris
tel.: +33.1.53308560
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Niemcy

http://www.anabin.de
http://www.eurocadres.org/mobilnet/deutsch/recognition-de.htm

Skargi na trudne lub długie procedury – europejska sieć SOLVIT
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit Scharnhorststr. 34-37 DE - 10115 
Berlin, Axel BREE
tel.: +49.1888.6156444
fax.: +49.1888.6155379
solvit@bmwa.bund.de

Informacje ogólne:

http://www.campus-germany.de
http://www.daad.de (granty).
http://www.hi-potentials.de
http://www.thesis.de
http://portal.mytum.de/studium/studieninfo

Informacje dla prawników:
Bundesrechtsanwaltskammer, Joachimstr. 1, 5300 Bonn
Littenstr. 9, 10179 Berlin
tel.: +49.228.911860, tel.: +49.30.2849390
fax: +49.228.261538, fax: +49.30.28493911  

Informacje o zawodach medycznych:
Bundesministerium für Gesundheit, Außenstelle Berlin, Fachbereich 3, Postfach 3, 
10121 Berlin
Bundesministerium für Gesundheit und Soziale Sicherung, Am Propsthof 78a, D 
- 12153108 Bonn

Informacje dla farmaceutów:
Bundesapothekerkammer, Postfach 5722, D - 65732 Eschborn

Informacje dla dentystów:
Bundeszahnärztekammer, Universitätsstraße 73, D – 50931 Köln

Informacje dla położnych:
Bund Deutscher Hebammen, Postfach 17 24, D – 76006 Karlsruhe

Informacje dla weterynarzy:
Deutsche Tierärzteschaft, Oxfordstraße 10, D – 53111 Bonn

Informacje dla architektów:
Bundesarchitektenkammer, Königswinterer Straße 709, D-53227 Bonn 
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Włochy

Uznawaniem kwalifikacji zajmuje się wiele instytucji.
Informacje ogólne:
http://www.miur.it
http://www.esteri.it
http://www.cimea.it

Tytuły akademickie:
NARIC – Centrum Informacji (tylko rano)
Carlo Finocchietti
CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche)
Fondazione Rui, Viale XX1 Aprile 36, 00162 Roma
tel.: +39.06.86321281; fax: + 39.06.86322845
http://www.fondazionerui.it; e-mail: info@fondazionerui.it

Kwalifikacje zawodowe:
CIMEA (Centro di Informazione sulla Mobilità e le Equivalenze Accademiche)
Fondazione Rui, Viale XX1 Aprile 36, 00162 Roma
tel.: +39.06.86321281; fax: + 39.06.86322845
http://www.fondazionerui.it; e-mail: info@fondazionerui.it

Dyrektywy 89/48/EEC i 92/51/EEC:
koordynator: Presidenza Consiglio Ministri
Ministero Coordinamento Politiche Comunitiarie
Via Giardino.Theodoli 66, 00186 Roma
tel.: +39.06.67795322; fax: +39.06.67795295
e-mail: a.bianchiconti@palazzochigi.it
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Polska

Środkowoeuropejska Fundacja Edukacyjna (Central Europe Educational 
Foundation – CEU)
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.: +48.22.8288009

DAAD
ul. Czerska 24/2 03-902 Warszawa
tel.: +48.22.6174847; fax. +48.22.6161308

Dodatkowe informacje:
http://www.buwiwm.edu.pl/eu/public/db/index.php?lang=en
Krajowe bazy danych:
http://www.aic.lv/matra_p/public/db/index.php?lang=en
(w języku polskim i angielskim).

NARIC w Polsce:
Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej:
ul. Smolna 13, 00-375 Warszawa
tel.: +48.22.8267434
fax: +48.22.8262823
biuro@buwiwm.edu.pl
http://www.buwiwm.edu.pl

Wielka Brytania

UK NRP, Oriel House, Oriel Road, Cheltenham, Glos GL50 1XP
tel.: +44.870.9904088, info@uknrp.org.uk, http://www.uknrp.org.uk

Portal internetowy The Europe Open for Professions (Europa otwarta dla zawodów):
http://www.dfes.gov.uk/europeopen

Department for Education and Skills (Ministerstwo Edukacji i Umiejętności):
application.coe@dfes.gsi.gov.uk
lub:
E3b
Moorfoot, Sheffield, S1 4PQ
tel.: +44.114.2594997 (Neil Clarke); fax + 44.114.2594475

Tytuły akademickie:
NARIC, ECCTIS Ltd
Oriel House, Oriel Road, Cheltenham, Gloucester, GL50 1XP
tel.: +44.1242.260010
http://www.naric.org.uk
e-mail: naric@ecctis.co.uk

Kwalifikacje zawodowe:
National Reference Point for Vocational Qualifications
ECCTIS Ltd, Oriel House, Oriel Road
Cheltenham,Glos.,GL50 1XP
tel.: +44.1242.260225
http://www.uknrp.org.uk

Kwalifikacje zawodowe:
Carol Rowlands (koordynator ds. dyrektyw)
Department for Education & Skills
Room 3b, Moorfoot, Sheffield, S1 4PQ
tel.: +44.114.2594151; fax: +44.114.259 4475
http://www.dfes.gov.uk/europeopen
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1 Komisja Europejska, Komunikat Komisji. Trzeci raport na temat kohezji: W kierunku nowego partnerstwa na rzecz wzrostu, zatrudnienia i 
kohezji, Bruksela, 17.5.2005, COM(2005) 192, Aneks, p.21.
URL: http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/reports/pdf/interim3/com(2005)192_
annex.pdf

5.A - Mapa Europy – Wskaźnik zatrudnienia według 
regionów 2003 (UE 25)1
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2 OECD, Przegląd zatrudnienia 2005, p. 237, URL: http://www.oecd.org/dataoecd/36/30/35024561.pdf

5.B - porównanie wskaźników stopy bezrobocia 1990-
2004 (jako odsetek zasobów siły roboczej)2



275

Za
łą

cz
ni

ki5.C - Strony internetowe z informacjami na temat 
zatrudnienia i poszukiwania pracy (kraje partnerskie 
projektu)

FRANCJA

Ministerstwo Zatrudnienia i Solidarności

http://www.travail.gouv.fr

Dyrekcja publicznych stron internetowych

http://www.service-public.fr

Strony internetowe dla osób poszukujących pracy

http://www.apr-job.com Opcja przesyłania CV

http://www.contact-emploi.com Opcja przesyłania CV

http://www.emailjob.com Opcja przesyłania CV

http://www.epoweremploi.com Opcja przesyłania CV

http://www.jobscout24.fr Opcja przesyłania CV

http://www.stepstone.fr Opcja przesyłania CV

http://www.1jobforyou.com Zawody techniczne

http://www.go.tm.fr Praca dla absolwentów

http://www.jobuniverse.fr Informatycy

http://www.webcible.com Informatycy

http://offres.monster.fr

http://www.annonces-carrieres.com

http://www.anpe.fr

http://www.apec.asso.fr

http://www.bonjob.fr

http://www.cadremploi.fr

http://www.cadresonline.fr

http://www.cominter.com/annonce/emploi.htm

http://www.competences-emploi.com

http://www.courseauxemplois.com

http://www.crefac.com
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http://www.cybersearch.fr

http://www.demain.fr

http://www.emploi.com

http://www.emploi.org

http://www.emploicenter.com

http://www.emploi-service.com

http://www.indexa.fr

http://www.jobline.fr

http://www.jobpilot.fr

http://www.keljob.com

http://www.lacinquieme.fr/emploi

http://www.lerucher.com

http://www.libremploi.fr

http://www.optioncarriere.com

http://www.planetcareer.com

http://www.planet-emploi.com

http://www.pleinemploi.fr

http://www.recrut.com

Dodatkowe informacje

http://www.admi.net Zatrudnienie i szkolenia

http://www.cadresonline.com/lisfonc.
html

Kalkulator wynagrodzeń

http://www.cfce.fr Agencja rozwoju międzynarodowego businessu

http://www.cvconseils.com Przygotowywanie CV

http://www.cime.asso.fr Zakładanie firmy

Informacje dla przedsiębiorstw/Bazy danych

http://www.bottin.fr

http://www.cyber-emploi-centre.com

http://www.annuaire-entreprises.net

http://www.galileo-france.com
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Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Społecznych

http://www.bmas.bund.de

Federalna Agencja ds. Zatrudnienia (BA)

http://www.arbeitsagentur.de

http://www.europaserviceba.de Możliwości studiowania i pracy za granicą

Strony internetowe dla osób poszukujących pracy

http://www.access.de

http://www.analytik.de

http://www.ansus.de

http://www.bbiks.de

http://www.meinestadt.de

http://www.stellenmarkt.de

http://www.stellenportal.de

http://www.wwj.de

http://www.werbeagentur.de/service/jobboerse Sektor ogłoszeń

http://www.agrijob.de Rolnictwo, ochrona środowiska

http://www.automotive-job.net Przemysł samochodowy

http://www.chemiekarriere.net Chemicy

http://www.absolutebeginners.de Komunikacja, media

http://www.agenturcafe.de Komunikacja, media

http://light.horizont.net/jobs/stellenmarkt Komunikacja, media, marketing

http://www.consultants.de Konsultanci

http://dbs.bbf.dipf.de/jobboerse Edukatorzy, nauczyciele

http://www.dozentenpool24.de Edukatorzy, nauczyciele

http://www.bauingenieur24.de Inżynierowie

http://www.ingenieurkarriere.de Inżynierowie

http://www.karrierefueringenieure.de Inżynierowie

http://www.ingenieur24.de Inżynierowie/Informatycy

http://www.aktuelle-jobs.de Rękodzieło/Przemysł

http://www.hotel-career.de Hotelarstwo/Gastronomia
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http://www.hotel-career.de Hotelarstwo/Gastronomia

http://www.hotelstellenmarkt.de Hotelarstwo/Gastronomia

http://www.hotelstellenmarkt.de Hotelarstwo/Gastronomia

http://www.computerwoche.de Informatycy

http://www.edv-branche.de Informatycy

http://jobcenter-medizin.de Medycyna i opieka

http://www.medizinische-berufe.de Medycyna i opieka

http://www.medizinischer-stellenmarkt.de Medycyna i opieka

http://www.immoportal.de/Karrierejobs Rynek nieruchomości

http://www.hogrefe.de/PsychJob/index.html Psychologowie

http://www.verlagsjobs.de Wydawcy

http://www.fvw.de Turystyka

Pośrednictwo pracy dla studentów i absolwentów

http://www.academics.de

http://www.der-absolvent.de

http://www.vhk-ev.de Targi: budownictwo, informatyka, inżynieria

http://jobs.uni-hd.de Badania naukowe, studia doktoranckie

http://www.almamater.de Studenci: wymiany, staże

http://www.berufsstart.de Studenci: wymiany, staże

http://www.unicum.de Studenci: wymiany, staże

Wolne zawody

http://www.freelance-market.de

Informacje dla przedsiębiorstw/Bazy danych

http://www.abconline.de

http://www.hoppenstedt.de

http://www.staufenbiel.de

http://www.wlw.de

http://www.icjobs.de
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Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej:

http://www.welfare.gov.it

Wszystkie regionalne agencje zatrudnienia (baza danych)

http://www.welfare.gov.it/Lavoro/
OccupazioneEMercatoDelLavoro/centri+impiego

Strony internetowe dla osób poszukujących pracy

http://www.almalaurea.it

http://www.bancaprofessioni.it

http://www.bancalavoro.com

http://www.bollettinodellavoro.it

http://www.borsalavoro.it

http://www.cambiolavoro.com

http://www.cliccalavoro.it

http://www.corriere.it/lavoro

http://www.fionline.it

http://www.kataweb.it/lavoro

http://www.kellyservice.it

http://www.jobonline.it

http://www.jobpilot.it

http://www.jobtel.it

http://www.monsteritalia.it

http://www.okkupati.rai.it

http://www.planetvillager.com

http://www.primolavoro.it

http://www.stepstone.it

Agencje rekrutacyjne

http://www.adecco.it

http://www.laborgroup.it

http://www.click4talent.it

http://www.intime.it
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http://www.lavorint.it

http://www.lavoropiu.it

http://www.manpower.it

http://www.obiettivolavoro.it

http://www.temporary.it

Gazety 
(z ofertami pracy raz w tygodniu lub częściej, większość w wersji 
on-line)

http://www.corriere.it Il Corriere della Sera

http://www.ilmessaggero.it Il Messaggero

http://www.repubblica.it La Repubblica

http://www.lastampa.it La Stampa

Informacje o przetargach

http://www.gazzettaufficiale.it

http://www.comune.prato.it

http://www.concorsi.it

Informacje dla przedsiębiorstw/Bazy danych

http://www.guidamonaci.com

http://www.kompassitalia.com 

http://www.infoimprese.it

http://www.paginebianche.it

http://www.paginegialle.it

POLSKA

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

http://www.mps.gov.pl Zabezpieczenie społeczne, 
wynagrodzenia, świadczenia, zasiłki, itp.

Publiczne Służby Zatrudnienia

http://www.psz.praca.gov.pl

Strony internetowe dla osób poszukujących pracy

http://www.jobs.pl

http://www.jobpilot.pl
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kihttp://www.cvonline.pl Oferty pracy w języku polskim i 
angielskim

http://www.mostwanted.com.pl Informatycy – rekrutacja i szkolenia

http://www.tower.home.pl Absolwenci

Dodatkowe informacje

http://www.nfz.gov.pl Narodowy Fundusz Zdrowia

http://www.mgpips.gov.pl Ministerstwo Gospodarki

http://www.zus.gov.pl Zakład Ubezpieczeń Społecznych

http://www.polska.pl Dodatkowe informacje

WIELKA BRYTANIA

Ministerstwo Pracy i Wynagrodzeń

http://www.dwp.gov.uk

Publiczne Służby Zatrudnienia

http://www.fas.ie

http://www.jobscentreonline.com

http://www.jobcentreplus.gov.uk

http://www.eures-jobs.com

Strony internetowe dla osób poszukujących pracy/Agencje 
rekrutacyjne

http://www.bradleycvs.co.uk

http://www.lifestyle.co.uk

http://www.ipl.co.uk/recruit/html

http://www.recruit-online.co.uk

http://www.rec.uk.com

http://www.aupairs.co.uk

http://www.banfu.com

http://www.britishservices.co.uk/empagen.htm

http://www.doctorjob.com

http://www.eurograduate.com

http://www.fish4.co.uk  

http://www.hotel-jobs.co.uk
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http://www.hotrecruit.co.uk

http://www.initium.demon.co.uk/joblink.htm

http://www.job-opps.co.uk

http://www.job.co.uk

http://www.joboptions.com

http://www.jobsearch.co.uk

http://www.jobserve.com

http://www.jobshark.co.uk

http://www.jobshop.co.uk

http://www.jobsite.co.uk

http://www.manpower.co.uk

http://www.monster.co.uk

http://www.museumjobs.com

http://www.musiciansabroad.com

http://www.netjobs.co.uk

http://www.overseasjobs.com

http://www.overseasjobsexpress.co.uk

http://www.personnelnet.com

http://www.planetrecruit.co.uk

http://www.psr-agency.com/jobs

http://www.resortjobs.com

http://www.sciencejobs.com

http://www.stepstone.co.uk

http://www.thejob.com

http://www.totaljobs.o.uk

http://www.ukworksearch.com

http://www.workthing.com

http://www.jobs.tes.co.uk Nauczyciele akademiccy

http://www.jobs.ac.uk Uniwersytety

http://www.bigbluedog.com Administracja/Business

http://www.cefas.co.uk Centrum Środowiska, Rybołóstwa i 
Rolnictwa
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kihttp://www.amrop.com Menadżerowie

http://www.careerpath.co.uk Menadżerowie

http://www.cmasearch.com Menadżerowie

http://www.cnainternational.co.uk Menadżerowie

http://www.cntaylor.com Menadżerowie

http://www.corpimg.com Menadżerowie

http://www.gilberttweed.com Menadżerowie

http://www.maxwellsearch.netfirms.com Menadżerowie

http://www.msi-search.com Menadżerowie

http://www.searchplus.co.uk Menadżerowie

http://www.wmann.com Menadżerowie

http://www.esihbc.com Menadżerowie

http://www.ilam.co.uk Instytut ds. Czasu Wolnego i Rozwoju 
Udogodnień

http://www.computerweekly.co.uk Informatycy

http://www.ilc-ltd.com Językoznawcy/Lingwiści

http://www.rln-north-west.com Językoznawcy/Lingwiści

http://www.constructer.co.uk Specjaliści

http://www.anyworkanywhere.com Prace sezonowe

http://www.seasonworkers.com Prace sezonowe

http://www.natives.co.uk Prace sezonowe

http://www.summerjobs.com Prace sezonowe

http://www.ic-resources.co.uk Konduktorzy/Przewodni- cy

http://www.search-associates.com Nauczyciele/Administra-torzy

http://www.thesis.co.uk Wykładowcy/Nauczyciele akademiccy

Pośrednictwo pracy dla absolwentów

http://www.careers.lon.ac.uk

http://www.groupgti.com

http://www.hobsons.co.uk

http://www.milkround.co.uk

http://www.napier.ac.uk/depts/careers/index.html
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Gazety

http://www.ft.com Financial Times

http://www.independent.co.uk The Independent

http://www.jobs.telegraph.co.uk The Telegraph

http://www.jobsunlimited.co.uk Guardian

http://www.the-times.co.uk The Times

Dodatkowe informacje

http://www.dfes.gov.uk Ministerstwo Edukacji i Umiejętności

http://www.dti.gov.uk Ministerstwo Handlu i Przemysłu

http://www.homeoffice.gov.uk

http://www.inlandrevenue.gov.uk System podatkowy

http://www.workpermits.gov.uk

http://www.yell.co.uk Yellow Pages
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5.D - Wynagrodzenie, godziny pracy, urlopy

Wielka Brytania Francja Niemcy Włochy Polska

Kiedy zazwyczaj 
wypłacane jest 
wynagrodzenie?

Co tydzień lub co miesiąc. Miesięcznie, zazwyczaj w cyklu 
trzynastomiesięcznym.

Na podstawie umowy zbiorowej. W niektórych sektorach do czter-
nastu wynagrodzeń rocznie, do-
datkowe wynagrodzenie wypła-
cane w grudniu nazywane jest 
“quattordicesima”.

Miesięcznie.

Płaca minimalna 18-21 lat: £4.10

powyżej 22 lat: £4.80

Po dodatkowe informacje należy 
dzwonić pod numer 0845 6000 
678 – infolinia National Minimum 
Wage (Krajowa Płaca Minimalna). 
Informacje są również dostępne 
na stronie DTI http://www.
tiger.gov.uk

SMIC, indeksowana.

Salaire Minimum Interprofessionel de 
Croissance: najnowsze dane w biurach 
ANPE lub na stronie internetowej ANPE. 

Brak, podstawą jest umowa zbioro-
wa.

Warunki pracy, łącznie z płacą, 
uzgadniane są na podstawie umów 
zbiorowych oraz Arbeitsgesetz 
(dot. płac, obowiązków pracowni-
ków w różnych przedziałach wy-
nagrodzeń, godzin pracy, urlopów, 
dodatkowego wynagrodzenia, tj. 
premia świąteczna i świadczenia 
urlopowe). W branży budowlanej 
istnieje płaca minimalna dla obywa-
teli krajów unijnych pracujących w 
Niemczech ale zatrudnianych przez 
zagranicznych pracodawców. Inne 
powszechnie obowiązujące umowy 
zbiorowe dotyczą nisko płatnych 
branż, tj. ochrona, fryzjerstwo. 

Mnimum sektorowe, ustalane co 
3 lata. 

849,00 PLN.

Październik 2005 – punkt 
odniesienia dla płacy minimalnej 
to Kodeks Pracy, który 
zawiera przepisy dotyczące 
urlopów, nadgodzin, prawa do 
wynagrodzeń, itp.

Tydzień pracy Maksymalnie 48 godz., średnia w 
ciągu 17 tygodni.

Maksymalnie 35 godz. Maksymalnie 48 godz. w ciągu 6 
dni. 

40 godz., maksymalnie 48 godz. Maksymalnie 8 godz. dziennie, 40 
godz. w ciągu pięciodniowego ty-
godnia pracy lub 48 godz. wliczając 
godz. nadliczbowe.

Październik 2005 – punkt odniesie-
nia dla płacy minimalnej to Kodeks 
Pracy, który zawiera przepisy doty-
czące urlopów, nadgodzin, prawa 
do wynagrodzeń, itp.

Godziny nadliczbowe Umowa zbiorowa: http://www.
dti.gov.uk/er/index.htm

Ponad 35 godz. Na podstawie umowy zbiorowej. 130-150% normy. Jak wyżej.
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Wielka Brytania Francja Niemcy Włochy Polska

Kiedy zazwyczaj 
wypłacane jest 
wynagrodzenie?

Co tydzień lub co miesiąc. Miesięcznie, zazwyczaj w cyklu 
trzynastomiesięcznym.

Na podstawie umowy zbiorowej. W niektórych sektorach do czter-
nastu wynagrodzeń rocznie, do-
datkowe wynagrodzenie wypła-
cane w grudniu nazywane jest 
“quattordicesima”.

Miesięcznie.

Płaca minimalna 18-21 lat: £4.10

powyżej 22 lat: £4.80

Po dodatkowe informacje należy 
dzwonić pod numer 0845 6000 
678 – infolinia National Minimum 
Wage (Krajowa Płaca Minimalna). 
Informacje są również dostępne 
na stronie DTI http://www.
tiger.gov.uk

SMIC, indeksowana.

Salaire Minimum Interprofessionel de 
Croissance: najnowsze dane w biurach 
ANPE lub na stronie internetowej ANPE. 

Brak, podstawą jest umowa zbioro-
wa.

Warunki pracy, łącznie z płacą, 
uzgadniane są na podstawie umów 
zbiorowych oraz Arbeitsgesetz 
(dot. płac, obowiązków pracowni-
ków w różnych przedziałach wy-
nagrodzeń, godzin pracy, urlopów, 
dodatkowego wynagrodzenia, tj. 
premia świąteczna i świadczenia 
urlopowe). W branży budowlanej 
istnieje płaca minimalna dla obywa-
teli krajów unijnych pracujących w 
Niemczech ale zatrudnianych przez 
zagranicznych pracodawców. Inne 
powszechnie obowiązujące umowy 
zbiorowe dotyczą nisko płatnych 
branż, tj. ochrona, fryzjerstwo. 

Mnimum sektorowe, ustalane co 
3 lata. 

849,00 PLN.

Październik 2005 – punkt 
odniesienia dla płacy minimalnej 
to Kodeks Pracy, który 
zawiera przepisy dotyczące 
urlopów, nadgodzin, prawa do 
wynagrodzeń, itp.

Tydzień pracy Maksymalnie 48 godz., średnia w 
ciągu 17 tygodni.

Maksymalnie 35 godz. Maksymalnie 48 godz. w ciągu 6 
dni. 

40 godz., maksymalnie 48 godz. Maksymalnie 8 godz. dziennie, 40 
godz. w ciągu pięciodniowego ty-
godnia pracy lub 48 godz. wliczając 
godz. nadliczbowe.

Październik 2005 – punkt odniesie-
nia dla płacy minimalnej to Kodeks 
Pracy, który zawiera przepisy doty-
czące urlopów, nadgodzin, prawa 
do wynagrodzeń, itp.

Godziny nadliczbowe Umowa zbiorowa: http://www.
dti.gov.uk/er/index.htm

Ponad 35 godz. Na podstawie umowy zbiorowej. 130-150% normy. Jak wyżej.
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Wielka Brytania Francja Niemcy Włochy Polska

Urlopy (wymiar 
minimalny)

20 dni. 5 tygodni. 24 dni. Średnio 25-30 dni. 20 dni dla zatrudnionych < 10 lat, 
26 dni dla zatrudnionych > 10 lat

Październik 2005 – punkt 
odniesienia dla płacy minimalnej 
to Kodeks Pracy, który 
zawiera przepisy dotyczące 
urlopów, nadgodzin, prawa do 
wynagrodzeń, itp.

Święta państwowe 8-9 dni.

Pracodawcy nie są zobowiązani 
do ich przestrzegania.

11 dni. 10-14 dni.

W zależności od landu.

10 dni. 10-11 dni.

Urlopy macierzyńskie/
ojcowskie

Podstawowy urlop macierzyński 
ma wymiar 26 tygodni. 
Pracownice, które przepracowały u 
jednego pracodawcy co najmniej 
26 tygodni, do 15-tego tygodnia 
przed wyznaczonym terminiem 
porodu nabywają prawo do 
dodatkowych 26 tygodni urlopu 
macierzyńskiego.

Pracownica musi spełniać pewne, 
określone warunki.

Uprawnieni pracownicy mogą 
ubiegać się o jeden lub dwa 
tygodnie “ciągłego” urlopu 
ojcowskiego (nie mogą to być 
pojedyncze dni).

Dodatkowe informacje znaleźć 
można na stronie: http://www.
dti.gov.uk/er/index.htm 

Dla matek

16 tygodni (jeśli to pierwsze lub drugie 
dzieko), 24 tygodnie (jeśli to trzecie lub 
kolejne dziecko).

Dla ojców

11 dni na jedno dziecko, 18 dni na więcej 
niż jedno dziecko.

Dodatkowe informacje:

ht tp ://www. leg iss imo.com/
fpcongemater.htm

http://www. leg iss imo.com/
fpcongpater.htm

Urlop rodzicielski zastąpił to, co do 
niedawna nazywane było “urlopem 
na opiekę nad dzieckiem”. Może on 
przybierać różne formy. Regulacje 
prawne dotyczące urlopu 
uwzględniają różne sytuacje i są 
dość skomplikowane. Oprócz 
urlopu rodzicielskiego istnieje 
też system świadczeń na opiekę 
nad dzieckiem, przysługujących 
przez pierwsze dwa lata życia 
dziecka. Rodzicie mogą ubiegać 
się o trwający do trzech lat urlop 
rodzicielski na dziecko, przy czym 
co najmniej dwa lata urlopu 
muszą zostać wykorzystane 
zanim dziecko skończy trzy lata. 
Dodatkowo, konieczna jest zgoda 
pracodawcy. Trzeci rok urlopu 
może zostać wykorzystany zanim 
dziecko skończy osiem lat. W 
czasie urlopu można pracować do 
30 godz. tygodniowo.

Ustawa n.53 z 8 marca 2000 i 
rozporządzenie n.151 z 26 marca 
2001 regulują prawa rodziców do 
urlopu rodzicielskiego. Zarówno 
matki, jak i ojcowie mogą korzystać 
z prawa do urlopu, bez względu 
na to, czy są małżeństwem, 
żyją w konkubinacie, dziecko 
wychowywane jest przez 
samotnego rodzica, zostało 
adoptowane lub przysposobione. 
Każdy rodzic ma prawo do 
przedłużenia urlopu o okres 
do maksimum 6 miesięcy 
(jednorazowo lub w odstępach 
czasu) ale para nie może wydłużyć 
urlopu o więcej niż 10 miesięcy. 
Samotny rodzic ma prawo do 10 
miesięcy urlopu.

Urlop macierzyński 16 tygodni, 
łącznie z 2 tygodniami urlopu 
ojcowskiego (opcjonalnie). 
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5.E – Użyteczne kontakty w każdym kraju

FRANCJA
OPIS ŹRÓDŁA INFORMACJI

Prywatne agencje zatrudnienia Prywatne agencje zatrudnienia:
http://www.ego.fr/inners/cabderec/search.
php3

Inne duże agencje zatrudnienia:
http://www.adecco.fr
http://www.vediorbis.com
http://www.manpower.fr

Agencje pracy tymczasowej:
http://www.yakeo.com/fr/interim

Samozatrudnienie http://www.service-public.fr 
(w rozdziale “Cudzoziemcy we Francji”)

http://www.apce.com/index.php – jak założyć 
własną firmę

http://www.cci.fr – dla lokalnych izb handlowych

http://www.apcm.com

Jeśli firma prowadzi działalność handlową należy 
kontaktować się z lokalną Chambre de Commerce et 
d’Industrie lub Chambre des Métiers. 

Praca sezonowa Disneyland Paris, Normal net Recrutement B P 110
BP100, 77777 Marne La Vallee Cedex 4
http://www.disneylandparis.com
dlp.casting.fr@disney.com

CIDJ – Centre de Documentation et d’Information 
Jeunesse
http://www.cidj.fr – oferty pracy sezonowej

ANPE
http://www.anpe.fr – oferty pracy sezonowej

Umowy W sprawach szczegółowych, w tym dotyczących nierównego 
traktowania , , należy kontaktować się z lokalnym Inspecteur 
du Travail, Direction Départementale du Travail et de l’Emploi.
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Prywatne agencje zatrudnienia Arbeitsvermittlung lub Gelbe Seiten (Yellow Pages): http://
www.gelbe-seiten.de 

Samozatrudnienie Konieczne jest posiadanie pozwolenia na pobyt, wydanego 
przez właściwe władze. Osoby prowadzące działalność 
gospodarczą otrzymują takie pozwolenie, jeśli posiadają 
odpowiednie kwalifikacje w zawodzie, który chcą wykonywać. 
W przypadku zamiaru uruchomienia działalności, która wiąże 
się z zainwestowaniem mniej niż 1mln € i stworzeniem mniej 
niż 10 miejsc pracy, sprawdza się potencjalną rentowność 
takiego przedsięwzięcia i jego wpływ na rozwój regionalnego 
rynku. Obywatele spoza UE również muszą ubiegać się o 
pozwolenie na pobyt. Pracownicy budowlani pracujący na 
własny rachunek muszą rejestrować się w Handwerkskammer i 
Gewerbemeldestelle:
http://www.germany.info/relaunch/index.html
Industrie- und Handelskammer Frankfurt am Main:
http://www.frankfurt-main.ihk.de (link: Starthilfe und 
Unternehmensförderung ® Starthilfe für die Existenzgründung ® 
Basisinformationen für Existenzgründer).

Pracodawcy http://www.staufenbiel.de (baza danych o 
pracodawcach)

Praca sezonowa Zentralstelle für Arbeitsvermittlung (ZAV) Villemombler 
Strasse 76, 53123 Bonn
tel.: + 49.228.713 0; fax: + 49.228.7131111
e-mail: bonn-zav@arbeitsagentur.de

http://www.zav.de (link: Ihre Agentur für Arbeit ® 
besondere Dienststellen ® Zentralstelle für Arbeitsvermittlung).

WŁOCHY
OPIS ŹRÓDŁA INFORMACJI

Prywatne agencje zatrudnienia Konieczna jest autoryzacja Ministerstwa Pracy. Adresy agenzie 
di lavoro temporaneo/agenzie del lavoro znaleźć można na 
Pagine Gialle: http://www.paginegialle.it

Samozatrudnienie Konieczne jest posiadanie pozwolenia na pobyt, członkostwo 
w Izbie Handlowej i trzy lata doświadczenia zawodowego. Pa-
trz: Your Europe: http://europa.eu.int

Praca sezonowa Centrum Euroguidance:  http://www.centrorisorse.org

Umowy Umowy zbiorowe: http://www.cnel.it – Consiglio Nazionale 
Economia Lavoro.
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POLSKA
OPIS ŹRÓDŁA INFORMACJI

Prywatne agencje zatrudnienia Strony prywatnych agencji pośrednictwa pracy – link 
poniżej. Rejestr prywatnych agencji zatrudnienia znaleźć 
można na stronie: http://www.psz.praca.gov.pl/npp

Samozatrudnienie Rozpoczynając działalność gospodarczą nie musimy mieć 
zezwolenia na pracę. Aby uzyskać więcej informacji na 
temat prowadzenia działalności gospodarczej, należy 
skontaktować się z Polską Agencją Informacji i Inwesty-
cji Zagranicznych http://www.paiz.gov.pl lub Polską 
Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) http://www.
parp.gov.pl/en

PARP uruchomił specjalną linię telefoniczną, gdzie można 
zasięgnąć informacji na tematy związane z rozpoczęciem 
działalności gospodarczej w Polsce, systemem podat-
kowym, dostępem do technologii, poszukiwaniem part-
nerów handlowych oraz źródeł finansowania. 

WIELKA BRYTANIA
OPIS ŹRÓDŁA INFORMACJI

Prywatne agencje zatrudnienia Agencje zatrudnienia (znane również jako “doradcy 
personalni”)
Recruitment & Employment Confederation (REC): 
stowarzyszenie związkowe zrzeszające agencje rekrutacji, 
prowadzi rejestr licencjonowanych agencji. Absolwenci 
powinni zarejestrować się na My Prospects: http://www.
prospects.ac.uk

Agence zatrudnienia
Recruitment & Employment Confederation [REC]
36 - 38 Mortimer Street , London, W1N 7RB
tel.: +44.800.320588
http://www.rec.uk.com
http://www.jobseekers-uk.com

Praca sezonowa Tego typu zatrudnienie oferowane jest głównie w 
miesiącach letnich, najczęściej w hotelach, ośrodkach 
wypoczynkowych, fabrykach i gospodarstwch rolnych.

Praca dla wolontariuszy Międzynarodowy Wolontariat –The International Voluntary 
Service (IVS)
Old Hall, East Bergholt
Colchester, CO7 6TQ
tel.: +44.1206.298215; fax: +44.1206.299043
http://www.ivs-gb.org.uk
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6.A - Wybrane strony internetowe z informacjami na temat staży
FRANCJA
Przydatne strony internetowe Bazy danych z ofertami staży Strony specjalistyczne

Wykaz firm dostępny jest w Regionalnej Izbie Gospodarczej. Poniżej podane są adresy internetowe dla 
poszczególnych regionów:
http://www.ccip.fr
http://www.ccielyon.com
http://www.ccif-marseille.com 
Ogólny link: http://www.acfci.cci.fr
Oficjalna strona Krajowej Agencji Zatrudnienia (ANPE) podpowiada jak kontaktować się z francuskim 
firmami: http://www.anpe.fr
Można też kontaktować się z przedstawicielami wybranych organizacji: francuski konsulat, la Mission 
Economique Française (Francuska Izba Gospodarcza) http://www.missioneco.org, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie française (Francuska Izba Gospodarczo-Przemysłowa) (http://www.uccife.org).

Sprawdź wykaz firm:
Wykaz europejskich firm (dostępny w kilku językach): http://www.europages.org
Światowy wykaz firm: http://www.kompass.fr
Wykaz francuskich importerów i eksporterów: http://www.telexport.tm.fr
Sprawdź strony internetowe dużych firm francuskich posiadających filie na całym świecie:
http://www.expatries.diplomatie.gouv.fr/bouquet/default.asp?id_dossier=131&parent_
id=13
Informacje dostępne są również w ogólnej i specjalistycznej prasie. Prasa specjalistyczna jest we Francji 
bardzo dobrze rozwinięta. Poniżej znajdują się przykłady zawierające ogólne informacje:
Le Monde, gazeta codzienna, dostępna również bezpłatnie na stronie http://www.lemonde.fr, L’Express, 
tygodnik, dostępny bezpłatnie na stronie http://www.lexpress.fr

Informacje gospodarcze:
La Tribune, gazeta codzienna, dostępna bezpłatnie na stronie http://www.latribune.fr
Les Echos, gazeta codzienna, dostępna odpłatnie na stronie http://www.lesechos.fr
L’Usine nouvelle, tygodnik zajmujący się działalnością przedsiębiorstw http://www.usinenouvelle.com
L’Expansion, tygodnik zajmujący się gospodarką Francji, szansami zatrudnienia na stanowiskach 
kierowniczych http://www.lexpansion.com

Organizacja AFIJ udostępnia linki do stron 
internetowych firm francuskich oferujących staże dla 
studentów i młodych absolwentów: 
http://www.afij.org

Dział zatrudnienia kanału telewizyjnego Canal+: 
codziennie około 60 nowych ofert praktyk/staży i 
zatrudnienia, uszeregowanych w podziale na regiony, 
departamenty Francji i sektory gospodarki.

http://www.etudis.com – Strona internetowa 
zawierająca bazę danych o ofertach praktyk/staży 
oraz pracy sezonowej, dla kandydatów posiadających 
różnego rodzaju kwalifikacje, od tych najniższych do 
poziomu studiów wyższych. Wyboru dokonuje się 
w oparciu o sektor gospodarki (dostępnych jest 29 
sektorów) i region geograficzny. Istnieje możliwość 
zarejestrowania CV w wersji on-line.

http://www.cidj.fr – Centre d’Information et de 
Documentation Jeunesse czyli Centrum Informacji 
dla Młodzieży. Umożliwia dostęp do bazy danych 
o ofertach praktyk/staży, sklasyfikowanych według 
regionów geograficznych, sektorów gospodarki i 
wymaganego poziomu wykształcenia. Baza zawiera też 
oferty prac sezonowych.

http://www.letudiant.fr – Pierwszy serwis 
informacyjny dla absolwentów i baza danych 
zawierająca około 500 ofert zatrudnienia. Wyboru 
dokonuje się według kierunku studiów, sektorów 
gospodarki, stanowiska oraz regionów geograficznych 
we Francji i za granicą. Istnieje możliwość 
zarejestrowania CV w wersji on-line i uzyskania 
indywidualnej porady.

http://www.kapstages.fr – Bezpłatny serwis 
informacyjny poświęcony możliwościom szkolenia i 
odbycia praktyk/staży w krajach Europy. 

http://www.bale.fr – Wspólna strona 
telewizyjnego magazynu Télérama i Institut 
National de l’Audiovisuel. Zawiera informacje o 
ofertach praktyk/staży i zatrudnienia w branży 
audiowizualnej oraz telekomunikacyjnej we 
Francji i za granicą. http://www.culture.
enligne-fr.com – Informacje na temat sektora 
kulturalnego.

http://www.lhotellerie.fr – Informacje na 
temat branży cateringowej i hotelarskiej. 
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Izba Gospodarcza dostarcza przydatnych informacji o niemieckich firmach i podaje ich wykaz według 
obszarów gospodarczych i geograficznych oraz pomaga znaleźć Praktikum. http://www.dihk.de, 
http://www.ahk.de. Poniżej podane linki są również przydatne podczas poszukiwań firm w Niemczech: 
http://www.abconline.de, http://www.firmenfinden.de, http://www.hoppenstedt.de, 
http://www.staufenbiel.de
Strona Federacji Niemieckich Związków Zawodowych (DGB) oferuje przydatne informacje o stażach i o 
zatrudnieniu w Niemczech oraz przedstawia wykaz firm z tak zwanym tytułem „fair Praktikumsbetrieb”.
http://www.students-at-work.de
http://www.dgb-jugend.de
Niemiecka Federalna Agencja Zatrudnienia (BA) oferuje internetową bazę danych dla studentów i firm 
oraz wszystkich, którzy oferują lub poszukują stażu lub zatrudnienia w Niemczech: http://www.
arbeitsagentur.de
abi-Berufswahlmagazin: http://www.abimagazin.de
uni-Magazin: http://www.unimagazin.de
Wiele dużych przedsiębiorstw oferuje studentom lub absolwentom możliwość odbywania Praktikum 
lub szczególnego stażu w ich firmie przed, w trakcie lub po ukończeniu studiów. Strona http://www.
top500.de przedstawia listę 500 najlepszych niemieckich firm oraz dodatkowe informacje.
Mediamonster oferuje bazę danych niemieckiej prasy: http://www.mediamonster.de

http://www.prabo.de
http://www.praktikum.de
http://www.praktikum-online.de
http://www.praktikum-service.de
http://www.praktikum.info
http://www.praktika.de
http://www.studserv.de
http://www.praktikums-boerse.de
http://www.unicum.de
http://www.hobsons.de
http://www.campus-topline.de
http://www.jobs3000.net
http://www.karriere.de
http://www.jobber.de
http://www.jobboerse.de
http://www.jobpilot.de
http://www.wiwo.de/praktikumsboerse
http://www.fairjobbing.net
http://www.karriere.unicum.de 
http://www.akademiker-online.de 
http://www.berufsstart.stepstone.de
http://www.unister.de 

Informacje o lokalnych możliwościach znalezienia 
Praktikum dostępne są na stronach internetowych: 
http://www.s-a.uni-muenchen.de
http://www.koop-dgb.uni-halle.de 
http://www.job-chance-berlin.de
http://www.praktikum-niedersachsen.de

Te strony internetowe zapewniają studentom 
możliwość poszukiwania stażu lub pracy w przemyśle 
budowlanym: inżynierowie, architekci lub w przemyśle 
motoryzacyjnym: 
http://www.bau.net/inserate
http://www.deutsche-bauzeitung.info
http://www.automotive-job.net

Te strony oferują studentom i firmom bazę danych z 
ofertami stażu w marketingu, reklamie, komunikacji 
oraz branży internetowej: 
http://www.absolutebeginners.de
http://www.werbeagentur.de/service/jobboerse

Ta strona internetowa oferuje oferty pracy i staży dla 
uczniów i studentów: 
http://www.schuelerjobs.de

Przykłady firm oferujących staż/Praktikum w 
Niemczech:

Siemens Germany stwarza możliwości 
absolwentom szkół, studentom, 
absolwentom wyższych uczelni: http://
www.siemens.de
Procter & Gamble Service GmbH Germany 
zapewnia ponad 100 miejsc praktyk dla 
studentów w Niemczech: http://www.
pgcareers.com/praktika
 Merck KGaA Germany Merck działa w 
sektorze farmaceutycznym i chemicznym. 
http://www.merck.de
Fraunhofer-Gesellschaft jest partnerem 
do poszukiwania kontaktów we wszelkich 
dziedzinach inżynierii: http://www.
fraunhofer.de
Lufthansa:
http://www.be-lufthansa.com/jobs_
und_karriere.html
Adidas-Salomon: http://www.adidas-
group.com/de/careers/emerging_
employees/work_placement/default.
asp
Deutsche Telekom: http://www.
telekom.de/sas/karriere
Bayer AG: http://www.mybayerjob.de/
wms/byhr/index.php?language=1

I inne…
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Przydatne strony internetowe Bazy danych z ofertami staży

Spośród stowarzyszeń pracodawców szczególnie ciekawe jest UNIONCAMERE ze swoim programem 
Progetto Polaris, ukierunkowanym na szkolenie oraz współpracę pomiędzy firmami w celu rozwijania 
systemów staży. Strona internetowa POLARIS http://www.polaris.unioncamere.it jest bazą 
kontaktową pomiędzy studentami, szkołami, uniwersytetami oraz różnej wielkości przedsiębiorstwami.

IFOA: Centrum Szkoleń i Usług Izby Gospodarczej, działa od 1972 roku i szkoli młodych ludzi w nowych 
zawodach oraz w tych najbardziej pożądanych na rynku pracy. Projekt, zapoczątkowany jako szkolenia i 
staże, pozwala absolwentom i studentom na odbycie stażu na terenie firmy: http://www.ifoa.it Via G. 
D’Arezzo, 6 - Reggio Emilia – tel. 0522 329210, fax: 0522.284708

Confindustria i Ministerstwo Pracy promują projekt Minerva-Vulcano http://www.minerva-vulcano.
it. Jego strona internetowa jest jak „społeczność on-line”, gdzie świat edukacji i pracy może spotkać się i 
porozumiewać każdego dnia. Baza danych na temat szkoleń (BDS) gromadzi i udostępnia (po szybkiej i 
darmowej rejestracji) oferty staży złożone przez firmy, według ich lokalizacji i specjalizacji.

BAYER: http://www.bayer.it. Maksymalny okres trwania stażu w firmie Bayer wynosi 6 miesięcy dla 
każdego kierunku studiów. Stażysta otrzymuje tygodniowe wynagrodzenie, a w przypadku, gdy nie jest 
stałym mieszkańcem Mediolanu lub Włoch, również zwrot ponoszonych wydatków.

BENETTON: http://www.benetton.com/career. Oferuje trzymiesięczne staże w znanej na całym 
świecie firmie odzieżowej. Pożądane jest wykształcenie techniczno-naukowe.

BMW ITALIA: http://www.bmw.it (link „zasoby ludzkie”). Włoska filia BMW oferuje możliwości absolwentom 
inżynierii, administracji oraz lingwistyk.

BULL: http://www.bull.it (link „szkolenie w Bull”). Firma zajmująca się oprogramowaniem komputerowym 
oferuje sześciomiesięczne staże dla absolwentów ekonomii i administracji. Studenci i absolwenci mogą 
składać wnioski przez cały rok, przesyłając swoje CV.

TELECOM ITALIA: http://www.wireline.telecomitalia.it. W linku „praca” udostępnione są informacje na 
temat możliwości rozwoju zawodowego i oferty staży on-line, istnieje też możliwośc przesłania swojego 
CV. Staż trwa 6 miesięcy i odbywa się w dziale usług posprzedażnych.

CARREFOUR ITALIA: http://www.carrefouritalia.it. Praktyki i staże o maksymalnym okresie trwania 
do 6 miesięcy, adresowane do studentów lub świeżo upieczonych absolwentów. Staże odbywają się w 
różnych działach firmy, w centrali lub też w sklepach. Staż prowadzony jest przez kierownika, który jest 
opiekunem i wprowadza stażystę w środowisko pracy, umożliwiając mu w ten sposób wdrożenie się w 
pracę i dokonanie wyboru zawodowego. Zwrot kosztów ponoszonych w związku ze stażem dokonywany 
jest co miesiąc.

BARILLA: http://www.barillagroup.it. Staże dla młodych absolwentów lub studentów. Staż powiązany 
jest z określonymi projektami przygotowywanymi w poszczególnych działach firmy. Przeciętnie trwa 6 
miesięcy po to, by stażysta mógł zaaklimatyzować się w przedsiębiorstwie i jak najwięcej skorzystać ze 
swojego stażu. W czasie stażu stażysta prowadzony jest przez opiekuna. Termin rozpoczęcia stażu musi 
zostać określony w formularzu aplikacyjnym. Nabór do każdego z działów firmy trwa cały rok.

http://www.eurocultura.it – stowarzyszenie kulturalne oferujące różnorodne usługi oraz informacje 
i pomoc w poszukiwaniu miejsc praktyk w krajach UE. Rozsyła newsletter „Muoversi” przez pocztę 
elektroniczną lub międzynarodowych operatorów sieci komórkowych.

http://www.jobadviser.it – informacja o praktykach i stażach, wraz z opisami firm; wskazówki jak 
napisać CV i list motywacyjny. Na stronie znajduje się też aktualizowany kalendarz Career Day. Wskazany 
jest bezpośredni kontakt z pracodawcą.

http://www.linklavoro.it – wybierając link “informacje” lub “staże-praktyki” skorzystać można z bazy 
danych, wyszukiwarki miejsc praktyk oraz poznać włoskie firmy oferujące praktyki i staże. Istnieje też 
możliwość wejścia na stronę internetową danej firmy. Wyszukiwanie może odbywać się według regionów 
lub branży przedsiębiorstw.

http://www.info-stage.it – portal poświęcony praktykom, umożliwia studentom kontakt z firmami 
oferującymi praktyki i staże.

http://www.jobtel.it – portal poświęcony orientacji zawodowej i stażom zawodowym, wprowadza 
młode osoby w świat pracy. W zakładce „szanse i możliwości” znaleźć można oferty praktyk i staży, 
przewodnik po stronach internetowych, przydatne wskazówki, ogólne informacje o świecie pracy, zasoby 
informacji o różnej tematyce, przykłady CV i listów motywacyjnych, itp.

http://www.4-stars.it – FourStars jest stowarzyszeniem z branży szkoleniowej, specjalizującym się w 
dziedzinie orientacji zawodowej i zasobów ludzkich, założonym przez Regione Lombardia, przy wsparciu 
Ministerstwa Zabezpieczenia Społecznego. Od początku jego trzyletniej działalności zatrudnienie znalazło 
około 6000 osób. Każdego miesiąca praktyki rozpoczyna około 150 osób, w ponad 1000 stowarzyszonych 
firm. FourStars organizuje też bezpłatne kursy szkoleniowe adresowane do studentów i absolwentów. 
W zakładce “praktyka last minute” znajdują się oferty praktyk, istnieje także możliwość przesłania lub 
uaktualnienia CV on- line.
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http://www.jobtel.it – portal poświęcony orientacji zawodowej i stażom zawodowym, wprowadza 
młode osoby w świat pracy. W zakładce „szanse i możliwości” znaleźć można oferty praktyk i staży, 
przewodnik po stronach internetowych, przydatne wskazówki, ogólne informacje o świecie pracy, zasoby 
informacji o różnej tematyce, przykłady CV i listów motywacyjnych, itp.

http://www.4-stars.it – FourStars jest stowarzyszeniem z branży szkoleniowej, specjalizującym się w 
dziedzinie orientacji zawodowej i zasobów ludzkich, założonym przez Regione Lombardia, przy wsparciu 
Ministerstwa Zabezpieczenia Społecznego. Od początku jego trzyletniej działalności zatrudnienie znalazło 
około 6000 osób. Każdego miesiąca praktyki rozpoczyna około 150 osób, w ponad 1000 stowarzyszonych 
firm. FourStars organizuje też bezpłatne kursy szkoleniowe adresowane do studentów i absolwentów. 
W zakładce “praktyka last minute” znajdują się oferty praktyk, istnieje także możliwość przesłania lub 
uaktualnienia CV on- line.
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ENI: http://www.eni.it (link lavora con noi-stage „pracuj z nami – staż”). Strona internetowa ENI zawiera 
informacje adresowane do studentów, np.: gdzie należy składać wniosek o staż. Na tej samej stronie można 
też sprawdzić oferty pracy dla młodych absolwentów kierunków ścisłych. Program praktyk prowadzony przez 
Eni Corporate University skierowany jest do młodych absolwentów spełniających następujące wymagania: 
wyższe studia specjalistyczne lub inne równoważne, np.: na wydziale ekonomii i administracji, ukończone 
nie później niż 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku na jednym z uniwersytetów współpracujących z 
ENI. Wyniki osiągane na studiach nie mogą być niższe niż 100/110 (lub 90/100). Dodatkowo wymagana jest 
poświadczona znajomość języka angielskiego i wiek poniżej 29 roku życia. Praktyka/staż trwa 6 miesięcy i 
odbywa się wewnątrz struktur ENI oraz współpracujących z nią firm. Każdy stażysta prowadzony jest przez 
opiekuna wyznaczonego przez firmę, który służy pomocą podczas realizacji projektu wykonywanego 
wspólnie z uczelnią stażysty. ENI partycypuje w pokrywaniu wydatków.

ENEL: http://www.enel.it. Enel oferuje krótkie praktyki w ramach swoich struktur, adresowane do 
absolwentów oraz studentów uczęszczających na specjalistyczne kursy. Praktykanci wybierani są na 
podstawie wniosków nadsyłanych przez uczelnie. Praktyki trwają maksymalnie 12 miesięcy i obejmują 
przedmioty techniczne oraz praktyczne zajęcia w ramach działań innowacyjnych oraz projektów 
wykonywanych przez firmę.

http://www.sportellostage.it. Bezpłatny serwis publiczny, zapewniany przez ACTL od 1999 roku. 
Początek stanowił projekt pilotażowy realizowany we współpracy z Ministerstwem Pracy, FSE, Regione 
Lombardia oraz Corriere Lavoro. Serwis oferuje młodym osobom, przedsiębiorstwom oraz instytucjom 
pośredniczącym usługi w zakresie promowania i upowszechniania praktyk integracyjnych i staży, 
zapewniając przy tym skuteczną i specjalistyczną pomoc. Każda oferta stażu zawiera szczegółowy opis 
czasu trwania, wymaganego wykształcenia, zasad zwrotu kosztów, itp. ACTL organizuje również warsztaty 
orientacji zawodowej, seminaria i kongresy.

POLSKA
W Polsce nie istnieją usługi o zasięgu krajowym w zakresie dostarczania informacji i świadczenia pomocy 
zagranicznym stypendystom.

Pewnym utrudnieniem w odbywaniu stażu lub praktyki może być niewielka popularność języka polskiego 
wśród cudzoziemców. 
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informacje adresowane do studentów, np.: gdzie należy składać wniosek o staż. Na tej samej stronie można 
też sprawdzić oferty pracy dla młodych absolwentów kierunków ścisłych. Program praktyk prowadzony przez 
Eni Corporate University skierowany jest do młodych absolwentów spełniających następujące wymagania: 
wyższe studia specjalistyczne lub inne równoważne, np.: na wydziale ekonomii i administracji, ukończone 
nie później niż 18 miesięcy przed datą złożenia wniosku na jednym z uniwersytetów współpracujących z 
ENI. Wyniki osiągane na studiach nie mogą być niższe niż 100/110 (lub 90/100). Dodatkowo wymagana jest 
poświadczona znajomość języka angielskiego i wiek poniżej 29 roku życia. Praktyka/staż trwa 6 miesięcy i 
odbywa się wewnątrz struktur ENI oraz współpracujących z nią firm. Każdy stażysta prowadzony jest przez 
opiekuna wyznaczonego przez firmę, który służy pomocą podczas realizacji projektu wykonywanego 
wspólnie z uczelnią stażysty. ENI partycypuje w pokrywaniu wydatków.

ENEL: http://www.enel.it. Enel oferuje krótkie praktyki w ramach swoich struktur, adresowane do 
absolwentów oraz studentów uczęszczających na specjalistyczne kursy. Praktykanci wybierani są na 
podstawie wniosków nadsyłanych przez uczelnie. Praktyki trwają maksymalnie 12 miesięcy i obejmują 
przedmioty techniczne oraz praktyczne zajęcia w ramach działań innowacyjnych oraz projektów 
wykonywanych przez firmę.

http://www.sportellostage.it. Bezpłatny serwis publiczny, zapewniany przez ACTL od 1999 roku. 
Początek stanowił projekt pilotażowy realizowany we współpracy z Ministerstwem Pracy, FSE, Regione 
Lombardia oraz Corriere Lavoro. Serwis oferuje młodym osobom, przedsiębiorstwom oraz instytucjom 
pośredniczącym usługi w zakresie promowania i upowszechniania praktyk integracyjnych i staży, 
zapewniając przy tym skuteczną i specjalistyczną pomoc. Każda oferta stażu zawiera szczegółowy opis 
czasu trwania, wymaganego wykształcenia, zasad zwrotu kosztów, itp. ACTL organizuje również warsztaty 
orientacji zawodowej, seminaria i kongresy.

POLSKA
W Polsce nie istnieją usługi o zasięgu krajowym w zakresie dostarczania informacji i świadczenia pomocy 
zagranicznym stypendystom.

Pewnym utrudnieniem w odbywaniu stażu lub praktyki może być niewielka popularność języka polskiego 
wśród cudzoziemców. 
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WIELKA BRYTANIA
Przydatne strony internetowe Bazy danych z ofertami staży

http://www.apprenticeships.org.uk – Praktyki Zawodowe to program praktyk prowadzący do 
zdobycia powszechnie uznawanych kwalifikacji zawodowych, obejmujący szeroki zakres zawodów. 
Praktykanci otrzymują możliwość zatrudnienia za wynagrodzeniem u pracodawcy, nauki zawodu, 
poszerzania wiedzy i umiejętności oraz zdobycia kwalifikacji. Praktyki zawodowe dostępne są na kilku 
poziomach. Po ukończeniu Advanced Apprenticeship (zaawansowanej praktyki zawodowej) można uzyskać 
Foundation Degree (potwierdzenie kwalifikacji związanych z pracą zawodową).

http://www.dfes.gov.uk – Ministerstwo Edukacji i Umiejętnośći (DfES).

http://www.hcima.org.uk/content/jobs_placements/documents/jobs_contacts.html 
– Journal of Vocational Education and Training to międzynarodowe czasopismo naukowe publikujące 
artykuły poświęcone praktyce i teorii edukacji pod kątem rynku pracy.

http://www.activate.co.uk – Ogłoszenia o pracy dla studentów i absolwentów, wyszukiwarka ofert 
prac wakacyjnych i tymczasowych.

Warto też zwrócić uwagę na agencje pośrednictwa pracy. Wiele z nich można znaleźć w książkach 
telefonicznych (Yellow Pages).

http://www.doctorjob.co.uk/WorkExperience – Podstawowe informacje o sytuacji na rynku pracy 
i wskazówki, jak poszukiwać zatrudnienia.

http://www.bbc.co.uk/radio1/onelife/work/options/placement_before.shtml – Porady dla 
stażystów.

http://www.ruralnetuk.org/employability/seekres.htm – Informacje dla osób 
niepełnosprawnych.

http://www.chamberonline.co.uk – Brytyjska Izba Gospodarcza.

http://www.nebpn.org – NEBPN jest organizacją patronacką Education Business Partnerships 
działających w Wielkiej Brytanii.

http://www.blis.org.uk/jobs_Search.aspx – Witryna BLIS Jobs poświęcona jest możliwościom 
zatrudnienia dla osób znających języki obce.

http://www.grb.uk.com/work_experience.0.html – Biuro Rekrutacji Absolwentów.

http://www.careerscope.info/gapzone – Informacje na temat doświadczeń zawodowych 
adresowane do studentów, pracodawców oraz firm/organizacji oferujących pomoc w znalezieniu miejsca 
stażu.

http://www.work-experience.org – oferty stażu dla studentów brytyjskich uczelni. 

Placement UK jest organizacją, która oferuje bezpłatne usługi mające na celu pomoc absolwentom europejskich 
szkół wyższych w odbyciu stażu w Wielkiej Brytanii. Staże dostęne są dla studentów z wszystkich państw UE 
lub dla absolwentów kontynuujących naukę. Uczelnia studenta musi przygotować umowę o staż, obejmującą 
cały okres jego trwania. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://www.placementuk.org

Trident Transnational organizuje staże w brytyjskich zakładach pracy, w pełnym wymiarze godzin. Staże 
adresowane są do kandydatów w wieku 18-30 lat, z krajów UE lub z innych państw. Studenci i absolwenci z 
państw UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą ubiegać się o udział w programie work 
experience lub working holidays, których czas trwania wynosi od 6 do 52 tygodni. Dodatkowe informacje 
dostępne są na stronie: http://www.trident-transnational.org

European Work Experience Programme Ltd oferuje płatne staże dla osób w wieku 18-28 lat, które są obywatelami 
państw UE lub Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Lichtensteinu. Większość ofert dotyczy pracy w cateringu lub 
handlu. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://www.ewep.com

Program Eagle UK Work Experience organizuje studentom staże typu work experience w firmach brytyjskich i 
irlandzkich. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://www.eagle-uk.demon.co.uk

Studenci mogą też poszukiwać ofert staży zawodowych na stronie National Council for Work Experience: 
http://www.work-experience.org

Studenci mogą również bezpośrednio kontaktować się z firmami. Dane adresowe firm znaleźć można w 
książkach telefonicznych (Yellow Pages: http://www.yell.com), które zawierają wykaz przedsiębiorstw 
według typu działalności i lokalizacji.

http://www.support4learning.org.uk/home/index.cfm – Strona zawierająca obszerny wykaz 
organizacji i przedsiębiorstw oferujących staże zawodowe w różnych branżach.

http://www.step.org.uk – Organizacja, która lokuje studentów-stażystów w małych lub średnich 
przedsiębiorstwach.

http://www.hcima.org.uk/HAVE/Page.asp?ID=1 – Projekt HAVE adresowany jest do studentów 
każdego kierunku studiów, którzy nie mogą odbyć stażu zawodowego w ramach programu studiów i którzy 
pracują w branży sportowej lub turystycznej, na część etatu albo podczas wakacji. Dodatkowe informacje 
dostępne są na stronie: http://www.enhanceuk.com

ENHANCEUK wspiera przedsiębiorstwa działające w Londynie oraz w południowo-wschodnich regionach 
Wielkiej Brytanii oferując im następujące usługi:

- rozwiązywanie potencjalnych braków kadrowych poprzez krótkoterminowe staże abolwenckie,

- kierowanie projektami rozwoju zasobów ludzkich,

- selekcja kandydatów do stałego zatrudnienia.

Council on International Educational Experience (CIEE) – koordynuje wysokiej jakości programy wymian 
i realizuje usługi dla klientów indywidualnych, pracodawców oraz instytucji oświatowych. Dodatkowe 
informacje dostępne są na stronie: http://www.ciee.org
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http://www.apprenticeships.org.uk – Praktyki Zawodowe to program praktyk prowadzący do 
zdobycia powszechnie uznawanych kwalifikacji zawodowych, obejmujący szeroki zakres zawodów. 
Praktykanci otrzymują możliwość zatrudnienia za wynagrodzeniem u pracodawcy, nauki zawodu, 
poszerzania wiedzy i umiejętności oraz zdobycia kwalifikacji. Praktyki zawodowe dostępne są na kilku 
poziomach. Po ukończeniu Advanced Apprenticeship (zaawansowanej praktyki zawodowej) można uzyskać 
Foundation Degree (potwierdzenie kwalifikacji związanych z pracą zawodową).

http://www.dfes.gov.uk – Ministerstwo Edukacji i Umiejętnośći (DfES).

http://www.hcima.org.uk/content/jobs_placements/documents/jobs_contacts.html 
– Journal of Vocational Education and Training to międzynarodowe czasopismo naukowe publikujące 
artykuły poświęcone praktyce i teorii edukacji pod kątem rynku pracy.

http://www.activate.co.uk – Ogłoszenia o pracy dla studentów i absolwentów, wyszukiwarka ofert 
prac wakacyjnych i tymczasowych.

Warto też zwrócić uwagę na agencje pośrednictwa pracy. Wiele z nich można znaleźć w książkach 
telefonicznych (Yellow Pages).

http://www.doctorjob.co.uk/WorkExperience – Podstawowe informacje o sytuacji na rynku pracy 
i wskazówki, jak poszukiwać zatrudnienia.

http://www.bbc.co.uk/radio1/onelife/work/options/placement_before.shtml – Porady dla 
stażystów.

http://www.ruralnetuk.org/employability/seekres.htm – Informacje dla osób 
niepełnosprawnych.

http://www.chamberonline.co.uk – Brytyjska Izba Gospodarcza.

http://www.nebpn.org – NEBPN jest organizacją patronacką Education Business Partnerships 
działających w Wielkiej Brytanii.

http://www.blis.org.uk/jobs_Search.aspx – Witryna BLIS Jobs poświęcona jest możliwościom 
zatrudnienia dla osób znających języki obce.

http://www.grb.uk.com/work_experience.0.html – Biuro Rekrutacji Absolwentów.

http://www.careerscope.info/gapzone – Informacje na temat doświadczeń zawodowych 
adresowane do studentów, pracodawców oraz firm/organizacji oferujących pomoc w znalezieniu miejsca 
stażu.

http://www.work-experience.org – oferty stażu dla studentów brytyjskich uczelni. 

Placement UK jest organizacją, która oferuje bezpłatne usługi mające na celu pomoc absolwentom europejskich 
szkół wyższych w odbyciu stażu w Wielkiej Brytanii. Staże dostęne są dla studentów z wszystkich państw UE 
lub dla absolwentów kontynuujących naukę. Uczelnia studenta musi przygotować umowę o staż, obejmującą 
cały okres jego trwania. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://www.placementuk.org

Trident Transnational organizuje staże w brytyjskich zakładach pracy, w pełnym wymiarze godzin. Staże 
adresowane są do kandydatów w wieku 18-30 lat, z krajów UE lub z innych państw. Studenci i absolwenci z 
państw UE lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) mogą ubiegać się o udział w programie work 
experience lub working holidays, których czas trwania wynosi od 6 do 52 tygodni. Dodatkowe informacje 
dostępne są na stronie: http://www.trident-transnational.org

European Work Experience Programme Ltd oferuje płatne staże dla osób w wieku 18-28 lat, które są obywatelami 
państw UE lub Norwegii, Islandii, Szwajcarii i Lichtensteinu. Większość ofert dotyczy pracy w cateringu lub 
handlu. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://www.ewep.com

Program Eagle UK Work Experience organizuje studentom staże typu work experience w firmach brytyjskich i 
irlandzkich. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie: http://www.eagle-uk.demon.co.uk

Studenci mogą też poszukiwać ofert staży zawodowych na stronie National Council for Work Experience: 
http://www.work-experience.org

Studenci mogą również bezpośrednio kontaktować się z firmami. Dane adresowe firm znaleźć można w 
książkach telefonicznych (Yellow Pages: http://www.yell.com), które zawierają wykaz przedsiębiorstw 
według typu działalności i lokalizacji.

http://www.support4learning.org.uk/home/index.cfm – Strona zawierająca obszerny wykaz 
organizacji i przedsiębiorstw oferujących staże zawodowe w różnych branżach.

http://www.step.org.uk – Organizacja, która lokuje studentów-stażystów w małych lub średnich 
przedsiębiorstwach.

http://www.hcima.org.uk/HAVE/Page.asp?ID=1 – Projekt HAVE adresowany jest do studentów 
każdego kierunku studiów, którzy nie mogą odbyć stażu zawodowego w ramach programu studiów i którzy 
pracują w branży sportowej lub turystycznej, na część etatu albo podczas wakacji. Dodatkowe informacje 
dostępne są na stronie: http://www.enhanceuk.com

ENHANCEUK wspiera przedsiębiorstwa działające w Londynie oraz w południowo-wschodnich regionach 
Wielkiej Brytanii oferując im następujące usługi:

- rozwiązywanie potencjalnych braków kadrowych poprzez krótkoterminowe staże abolwenckie,

- kierowanie projektami rozwoju zasobów ludzkich,

- selekcja kandydatów do stałego zatrudnienia.

Council on International Educational Experience (CIEE) – koordynuje wysokiej jakości programy wymian 
i realizuje usługi dla klientów indywidualnych, pracodawców oraz instytucji oświatowych. Dodatkowe 
informacje dostępne są na stronie: http://www.ciee.org
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6.B -  Europejskie projekty dotyczące staży

Nazwa projektu i adres strony 
internetowej

Zawartość informacyjna

Transit
http://www.transit-formation.org

Projekt Programu Leonardo da Vinci, zakończony w 2004 
roku.
Rezultaty: moduły szkoleniowe, wskazówki, zalecenia 
i informacje, które mają podwójne znaczenie. Mogą 
zostać wykorzystane w przygotowaniu młodych ludzi do 
transnacjonalnych wymian i staży oraz przez instytucje 
przyjmujące młodzież, jako materiał pomocniczy dla tych, 
którzy odpowiedzialni są za monitorowanie i ewaluację 
pracy stażystów. Materiały te można też wykorzystać 
przygotowując szkolenia dla kadry zajmującej się mobilnością 
młodzieży. Wszystkie produkty projektu dostępne są w języku 
angielskim i w językach partnerów projektu. Produkty zostały 
sklasyfikowane według tematu i języka. Udostępnione są 
nieodpłatnie w internecie, pod warunkiem podania dla 
celów statystycznych pewnych danych osobowych oraz 
zadeklarowania niewykorzystywania materiałów do celów 
komercyjnych. Wybrane moduły dotyczą mobilności dla 
celów poszukiwania zatrudnienia. 

Eu-NEXT
http://www.eu-next.org

Projekt transnacjonalnych sieci Programu Leonardo da Vinci, 
realizowany w okresie listopad 2004-październik 2007.
W projekcie bierze udział 11 państw i 30 partnerów, w tym 
10 francuskich Pôles universitaires. Promotorem jest Pôle 
Universitaire de Bordeaux.
Celem projektu jest rozwijanie europejskiej sieci ekspertów 
zajmujących się mobilnością dla celów poszukiwania 
zatrudnienia. Planowane rezultaty projektu to: przegląd 
istniejących już w tym obszarze rozwiązań (narzędzia 
zarządzania mobilnością, narzędzia lingwistyczne, baza 
danych zawierająca pytania i odpowiedzi, nadzór i ewaluacja). 
Każde z rozwiązań ewaluowane jest, krok po kroku, według 
procedur wypracowanych przez partnerów projektu. 
Strona internetowa, na której zostaną udostępnione 
wszystkie produkty i początek działań sieci ekspertów 
łączy się z aktywnością innych instytucji i organizacji, dzięki 
zaangażowaniu których sieć będzie widoczna i aktywna 
również po zakończeniu realizacji projektu. Obecnie trwają 
prace nad wypracowaniem definicji elementów składających 
się na sieć, tj.: misja i działania, organizacja, narzędzia i źródła 
finansowania. Założenie jest takie, aby w każdym państwie 
europejskim prowadził działalność punkt kontatkowy, w 
którym można byłoby uzyskać aktualne i kompleksowe 
informacje o możliwościach odbycia stażu/praktyki w danym 
kraju i możliwościach, jakie niesie ze sobą mobilność o 
zasięgu europejskim. Byłby to więc rodzaj europejskiej sieć 
Euroguidance, wspierającej międzynarodową mobilność.
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Mobilité-Stages 
(Europa-mobilność-staże)   
http://www.euromost.org

Celem projektu jest promowanie mobilności zawodowej 
do i z państw centralnej i wschodniej Europy (Central and 
Eastern European Countries –  CEEC). Jest on adresowany do 
wszystkich, którzy są zainteresowani zdobyciem doświadczeń 
zawodowych, zarówno stażystów/praktykantów, jak i osób 
już aktywnych zawodowo.
Promotorem projektu jest Pôle universitaire de Lorraine, a 
partnerami: Belgia, Portugalia, Węgry, Czechy, Słowacja, 
Rumunia, Polska i Łotwa. Realizacja projektu zakończyła się 
we wrześniu 2006 roku.
Na stronie internetowej projektu można znaleźć:

nformacje, porady i wskazówki służące lepszemu 
poznaniu państw CEEC (historyczne, geograficzne, 
gospodarcze).
Informacje na temat kursów szkoleniowych i metod 
nauczania języków państw CEEC.
Bazę danych z ofertami praktyk/staży oraz ofertami 
zatrudnienia.

Informacje na temat praktyk/staży oraz ofert zatrudnienia 
dotyczą Francji, Belgii, Portugalii, Polski, Czech, Słowacji, 
Węgier i Rumunii. W całości dostępne są w języku angielskim, 
a wybrane fragmenty również w innych językach. 
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Uniwersytet w Bolonii, Bolonia, Włochy, założony w 1088
Uniwersytet w Paryżu, Paryż, Francja, założony ok. 1150, obecnie podzielony na kilka autonomicznych 
uniwersytetów
Uniwersytet w Oxford, Oxford, Wielka Brytania, założony przed 1167
Uniwersytet w Modenie, Modena, Włochy, założony w 1175
Uniwersytet w Cambridge, Cambridge, Wielka Brytania, założony ok. 1209
Uniwersytet w Salamance, Salamanka, Hiszpania, założony w 1218
Uniwersytet w Montpellier, Montpellier, Francja, założony w 1220
Uniwersytet w Padwie, Padwa, Włochy, założony w 1222
Uniwersytet Federico II w Neapolu, Neapol, Włochy, założony w 1224
Uniwersytet w Tuluzie, Tuluza, Francja, założony w 1229
Uniwersytet w Sienie, Siena, Włochy, założony w 1240
Uniwersytet Coimbra, Coimbra, Portugalia, założony w 1290 w Lizbonie
Uniwersytet Complutense w madrycie, Madryt, Hiszpania, założony w 1293 w Alcalá de Henares
Uniwersytet Lleida, Lleida, Hiszpania, założony w 1300
Uniwersytet La Sapienza w Rzymie, Rzym, Włochy, założony w 1303
Uniwersytet w Pizzie, Pizza, Włochy, założony w 1343
Uniwersytet Karola w Pradze, Praga, Czechy, założony w 1348
Uniwersytet Pavia, Pawia, Włochy, założony w 1361
Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska, założony w 1364
Uniwersytet w Wiedniu, Wiedeń, Austria, założony w 1365
Uniwersytet w Peczu, Pecz, Węgry, założony w 1367
Uniwersytet Karlsa Ruprechta w Heidelbergu, Heildelberg, Niemcy, założony w 1386
Uniwersytet w Ferrarze, Ferrara, Włochy, założony w 1391
Uniwersytet w Würzburgu, Würzburg, Niemcy, założony w 1402
Uniwersytet w Lipsku, Lipsk, Niemcy, założony w 1409
Uniwersytet Św. Andrzeja, Św. Andrzej, Szkocja, założony w 1412
Uniwersytet w Rostoku, Rostok, Niemcy, założony w 1419
Katolicki Uniwersytet w Leuven, Leuven, Belgia, założony w 1425, obecnie podzielony na francuskojęzyczny 
Université catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve i holenderski Katholieke Universiteit Leuven, Leuven
Uniwersytet w Poitiers, Poitiers, Francja, założony w 1431
Uniwersytet w Glasgow, Glasgow, Szkocja, założony w 1451
Uniwersytet w Istambule, Istambuł, Turcja, założony w 1453
Uniwersytet Ernst Moritz Arndt w Greifswald, Greifswald, Niemcy, założony w 1456
Uniwersytet Albert Ludwigs w Freiburgu, Freiburg, Niemcy, założony w 1457
Uniwersytet w Bazylei, Bazylea, Szwajcaria, założony w 1460
Uniwersytet w Uppsali, Uppsala, Szwecja, założony w 1477
Uniwersytet Eberharda Karlsa w Tübingen, Tübingen, Niemcy, założony w 1477
Uniwersytet w Kopenhadze, Kopenhaga, Dania, założony w 1479
Uniwersytet w Aberdeen, Aberdeen, Szkocja, założony w 1494
Uniwersytet w Santiago de Compostela, Galicja, Hiszpania, założony w 1495

 
7.B - Przykłady najstarszych szkól wyższych nie będących 
uniwersytetami

Shangyang (Shang znaczy wysoki a Yang znaczy szkoła) założony w XXI w. p.n.e. w Chinach.
Cesarski Uniwersytet Nanjing założony w 258 jako rezultat ewolucji Shangyang. W 470 przekształcił się w 
pierwszą szkołę ogólną, łączącą kształcenie i aktywność naukową w ramach pięciu fakultetów.
Uniwersytet Nalanda, założony w V w. p.n.e. w Indiach.
Uniwersytet Al-Azhar założony w 988 w Egipcie.
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