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EUROPASS – dokumenty dla 
absolwentów kształcenia 

zawodowego
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Kto mo że uzyska ć dokument?

Dokument ten może otrzymać każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły 
zawodowej, który zdał egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje 
zawodowe. Zawiera on szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych 
przez posiadacza dyplomu zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów, które są
dla niego dostępne z zastrzeżeniem, iż prawo do ich wykonywania w 
poszczególnych państwach członkowskich UE może być uwarunkowane 
spełnieniem dodatkowych wymogów. Suplement jest ściśle powiązany z 
dyplomem. 
W danym kraju wszyscy posiadacze określonego dyplomu otrzymają do niego taki 
sam suplement. Struktura dokumentu jest jednolita dla wszystkich państw 
członkowskich UE, chociaż w Polsce w suplemencie dodatkowo umieszcza się
numer dyplomu oraz nazwisko i imię posiadacza (Rozporządzenie Ministra 
Edukacji i Nauki z dn. 15 lutego 2006 r.).
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Kto wydaje suplement europass?

Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje 
Zawodowe wydawany jest przez Okręgowe Komisje 
Egzaminacyjne osobie, która zdała egzaminy 
potwierdzające kwalifikacje zawodowe i uzyskała Dyplom 
Potwierdzający Kwalifikacje Zawodowe.

Wydawany jest nieodpłatnie w języku polskim oraz na 
życzenie w języku angielskim.
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Kto wydaje suplement europass?

Suplement do Świadectwa Czeladniczego wydawany jest 
przez Izby Rzemie ślnicze osobie, która zdała egzamin 
czeladniczy i uzyskała Świadectwo Czeladnicze.

Wydawany jest nieodpłatnie w języku polskim oraz na 
życzenie w języku angielskim.
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Kto wydaje suplement europass?

Suplement do Dyplomu Mistrzowskiwego wydawany jest 
przez Izby Rzemie ślnicze osobie, która zdała egzamin 
mistrzowski i uzyskała Dyplom Mistrzowski.

Wydawany jest nieodpłatnie w języku polskim oraz na 
życzenie w języku angielskim.
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Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dn. 15 lutego 2006 r w sprawie zasad 
wydawania oraz wzorów Świadectw, dyplomów państwowych i innych druków 
szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także 
zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą
oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności (Dz.U. z 2006 Nr 31, poz. 
217)

NOWOŚĆ:

Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 14 września 2012 r w sprawie egzaminu 
czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, 
przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych (Dz.U z 
2012 roku, poz. 1117)



europass

Suplementy:

zawierają opisy profili umiejętności, właściwych dla poszczególnych zawodów 
oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego kwalifikacje,

wskazują zawody dostępne dla posiadacza Dyplomu Mistrzowskiego lub 
Świadectwa Czeladniczego,

są źródłem podstawowych informacji o zakresie umiejętności, właściwych dla 
poszczególnych zawodów oraz rodzaju dokumentu potwierdzającego kwalifikacje,

nie są wydawane wstecznie,

nie zastępują Dyplomu Mistrzowskiego lub Świadectwa Czeladniczego,

nie uprawniają do formalnego uznania dokumentu przez instytucje w innych 
krajach.
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Dziękuję za uwagę


