
Spotkanie informacyjne dla instytucji realizujących projekty 
szkolne w ramach projektu „Mobilność kadry edukacji szkolnej” 

 
Warszawa, 20.01.2016 r. 

 

EUROPASS - MOBILNOŚĆ 



Europass jest inicjatywą Komisji Europejskiej umożliwiającą 
 lepszą prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych. 

Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonujących  
w takiej samej formie na obszarze całej Europy. 

Europass został przyjęty decyzją Parlamentu Europejskiego  
i Rady UE z dnia 15.12.2004 r. i obowiązuje od 01.01.2005 r. 



EUROPASS OBECNIE 



Kraje: 
 Unia Europejska 
 + 
 Islandia, 
 Liechtenstein, 
 Norwegia, 
 Turcja, 
 Była Jugosłowiańska 

Republika Macedonii 
 Szwajcaria. 
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EUROPASS – STATYSTYKI 2005-2015 
  Europejski portal dostępny w 27 językach. 
  Ponad 100 milionów wizyt na stronie. 
  Ponad 60 milionów CV wypełnionych online. 
  Ponad 85 milionów pobrań dokumentów. 

Użytkownicy, którzy odwiedzili 
portal Europass w ciągu roku 

Użytkownicy, którzy uzupełnili 
Europass CV online 

   2015r. 
21,8 mln 

   2015r. 
18,5 mln 





Umożliwia porównanie kwalifikacji osób poszukujących pracy i 
pochodzących z różnych krajów UE (funkcjonuje w 27 językach i w takim 
samym kształcie na obszarze całej Europy). 

Ułatwia poszukującym pracy przejrzystą prezentację informacji  
o  posiadanych kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.   

Umożliwia udokumentowanie umiejętności zdobytych poza edukacja 
formalną. 

Jest ogólnie dostępny, możliwy do zapisania w formatach MS Office, 
OpenOffice, Adobe Pdf, HTML, XML i posiada czytelną instrukcję 
wypełnienia z licznymi przykładami.    

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




Dokument w spójny sposób przedstawiający opanowane sprawności  
i umiejętności językowe. 

Jest wypełniany samodzielnie na podstawie samooceny własnych 
umiejętności. 

Tabela samooceny 

Rozumienie 

Mówienie 

Pisanie 

słuchanie 

czytanie 

porozumiewanie się 
(interakcja) 

(samodzielne) 
wypowiadanie się 
(produkcja) 





Prezentuje i potwierdza okresy nauki, szkolenia, staży lub praktyk 
zawodowych realizowanych w krajach UE i EFTA/EOG po1 stycznia 2005 r. 

Dokument może otrzymać każda osoba, niezależnie od wieku, poziomu 
wykształcenia czy statusu zawodowego. 

Wydawany bezpłatnie przez Krajowe Centrum Europass. 

Wypełniany przez organizację wysyłającą i przyjmującą (wnioskodawcy 
indywidualni nie mogą sami występować o wydanie dokumentu). 

Wydawany w języku polskim i dodatkowo na życzenie w języku obcym. 



Udział w jednym z programów wspólnotowych z dziedziny edukacji  
i szkoleń (Erasmus+, PO WER) 

bądź w innych wyjazdach (nauka, szkolenie, staż, praktyki) pod warunkiem, że: 
 

• instytucja wysyłająca i zagraniczny partner przyjmujący mają podpisaną umowę  
(cele, czas trwania, sposoby monitorowania, etc.); 

• nauka/szkolenie jest nadzorowane przez opiekuna; 

• w projekcie uczestniczą państwa członkowskie UE lub ETFA/EOG; 

• wyjazd organizowany jest w ramach kształcenia lub szkolenia realizowanego  
w kraju. 

 
 
 

WARUNKI OTRZYMANIA 



Dane na temat instytucji wysyłającej i przyjmującej 

Opis tzw. europejskiej ścieżki kształcenia (cel wyjazdu, inicjatywa 

edukacyjna/szkoleniowa, kwalifikacje program wspólnotowy) 

Opis przebiegu nauki/szkolenia prowadzonego w innym kraju 
europejskim, ze wskazaniem umiejętności i kompetencji zdobytych w 
trakcie jego trwania 

 

Dane osobowe osoby wyjeżdżającej 

Struktura 



CO NALEŻY ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ POTWIERDZONY 
DOKUMENT EUROPASS - MOBILNOŚĆ 

 Zarejestrować się w aplikacji dostępnej na stronie KCE (zakładka Europass-
Mobilność – wydawanie dokumentu): 
 

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

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

 Wydrukować dokument. 

 Potwierdzić pieczęcią lub podpisem przez organizację wysyłającą we 
wszystkich wersjach językowych (pole nr 12 w dokumencie). 

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


CO NALEŻY ZROBIĆ ABY OTRZYMAĆ POTWIERDZONY 
DOKUMENT EUROPASS – MOBILNOŚĆ (C.D.) 

 Potwierdzić pieczęcią lub podpisem przez organizację przyjmującą we 
wszystkich wersjach językowych (pole nr 18 i 37a w dokumencie). 
 
 

 Przesłać oryginały wszystkich podpisanych dokumentów (po jednym 
dokumencie dla każdej osoby we wszystkich wersjach językowych) na adres 
Krajowego Centrum Europass. 
 
 

 Krajowe Centrum Europass potwierdza otrzymane oryginały prawidłowo 
wypełnionych dokumentów i odsyła je do instytucji wysyłających. 



PROSIMY PAMIĘTAĆ  

 Opis wykonywanych czynności i nabytych umiejętności (tabela 5a) - 
sporządzony w czasie przeszłym i dotyczy konkretnego uczestnika projektu. 
 

 Prośba o właściwy wybór nazwy programu w systemie dokumentów online. 
 

 Wersje językowe dokumentu muszą być tożsame (wersja obcojęzyczna to nie 
streszczenie wersji polskiej).   
 

 Format dokumentu to A4. Zdjęcie nie jest obowiązkowe. 

 

 Dokument po wydrukowaniu musi być zgodny z wzorem dostępnym na 
stronie KCE. 





 
Zadania Krajowego Centrum Europass w Polsce: 

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

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

 szkolenia (warsztaty); 

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

 wydawanie dokumentu Europass – Mobilność; 

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

 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 
 

Dawid Wójcicki 
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji 

Krajowe Centrum Europass 
europass@frse.org.pl 

tel. 22 463 15 15 
 


