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DLA
UCZNIÓW

Europass 

Europass jest Inicjatywą Komisji Europejskiej, która umożliwia 
obywatelom Europy prezentację swoich kwali�kacji i umie-
jętności zawodowych w sposób jasny i zrozumiały, co zwiększa 
ich konkurencyjność na europejskim rynku pracy i stwarza 
nowe możliwości kształcenia i zdobywania doświadczeń 
za granicą.

Europass ustanowiony został decyzją Parlamentu Europej-
skiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 15 grudnia 2004.

Europass obejmuje portfolio 5 dokumentów funkcjonu-
jących w takiej samej formie na obszarze Unii Europejskiej, 
państw EFTA i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz 
krajów kandydujących do UE. Europass obowiązuje od 
1 stycznia 2005 roku.

Wejdź na 
www.europass.org.pl



Europass – Suplement do Świadectwa Czeladniczego wy- 
stawiany jest przez Izby Rzemieślnicze osobie, która zdała egzam-
in czeladniczy i uzyskała Świadectwo Czeladnicze. 

Europass – Suplement do Dyplomu Mistrzowskiego wysta-
wiany jest przez Izby Rzemieślnicze osobie, która zdała egzamin 
mistrzowski i uzyskała Dyplom Mistrzowski.  

Europass – Suplement do Dyplomu Potwierdzającego 
Kwali�kacje Zawodowe wydawany jest przez Okręgowe 
Komisje Egzaminacyjne osobie, która zdała stosowne egzaminy 
potwierdzające  kwali�kacje zawodowe i uzyskała Dyplom 
Potwierdzający Kwali�kacje Zawodowe.

Europass – Paszport Językowy dostępny jest bezpłatnie na 
stronie http://europass.cedefop.europa.eu we wszystkich języ- 
kach UE i wypełniany samodzielnie zgodnie z instrukcją.

zawierają opisy pro�li umiejętności, właściwych dla poszczegól-
nych zawodów  oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego 
kwali�kacje,
wskazują zawody dostępne dla posiadacza Dyplomu/Świadectwa, 
wydawane są nieodpłatnie w języku polskim oraz na życzenie 
w języku angielskim, a ich wzory określają rozporządzenia 
Ministra Edukacji Narodowej.

Suplementy:

ułatwi samoocenę umiejętności językowych,
określi precyzyjnie poziom znajomości języków obcych,
umożliwi prezentację umiejętności językowych zarówno 
potwierdzonych certy�katami, jak i nabytych poprzez własne 
doświadczenie,
ułatwi pracodawcy dokonanie oceny kompetencji językowych 
kandydata do pracy.

Chcesz zaprezentować swoją 
znajomość języków obcych?
Wykorzystaj Europass – Paszport Językowy!

potwierdzi okresy nauki, stażu lub praktyki zawodowej
realizowanej za granicą po 01.01.2005 r. w ramach wyjazdu 
zorganizowanego,
udokumentuje poziom wiedzy, umiejętności i kwali�kacje zdobyte 
za granicą.

Europass – Mobilność jest potwierdzany w języku polskim
i obcym przez Krajowe Centrum Europass na wniosek organi-
zacji wysyłającej np. szkoły.

ułatwi zebranie wszystkich informacji piszącym CV po raz 
pierwszy,
umożliwi pełną prezentację umiejętności zdobytych w szkole 
i poza nią,
podkreśli mocne strony posiadacza CV,
wyrówna szanse polskich kandydatów na europejskim rynku 
pracy.

Aplikacja on-line do wypełnienia dokumentu Europass – CV 
dostępna jest bezpłatnie na stronie http://europass.cedefop. 
europa.eu we wszystkich językach UE. Dokument wypełniany
samodzielnie zgodnie z instrukcją.

Wejdź na 
www.europass.org.pl

Szukasz informacji?

NotatkiJedziesz na szkolenie, staż 
lub praktykę zagraniczną?

Chcesz napisać swój życiorys?
Zamierzasz przystąpić 
do egzaminu zawodowego?

Wykorzystaj Europass – Mobilność!

Przygotuj Europass – CV!


