
Nowy Europass

„Zrób następny krok – nowa cyfrowa 
usługa #Europass online”

#europass #nowyeuropass #takethenextstep #zrobnastepnykrok



Czym jest Europass?

• Europass to nowa usługa cyfrowa Komisji Europejskiej umożliwiającą każdemu obywatelowi 
Europy skuteczną prezentację kwalifikacji i umiejętności zawodowych na rynku pracy i 
edukacji

• Usługa obejmuje CV, List motywacyjny, profil w funkcjonujących w takiej samej formie na 
obszarze UE, w Islandii, Norwegii, Lichtensteinie oraz krajach kandydujących do UE

• Działa w oparciu o Decyzję Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2018/646 z dnia 18 kwietnia 
2018 r. w sprawie wspólnych ram mających na celu świadczenie lepszej jakości usług w 
zakresie umiejętności i kwalifikacji (Europass), uchylająca decyzję nr 2241/2004/WE

• Europejska sieć 38 Krajowych Centrów koordynowanych przez Dyrekcję Generalną ds. 
Zatrudnienia, Spraw Społecznych oraz Włączenia Społecznego Komisji Europejskiej 

• Sieć realizuje szkolenia, warsztaty, konferencje, sesje online dla przedstawicieli sektora 
edukacji, rynku pracy, samorządów i pracodawców, bierze udział 
w targach, a także dostarcza wszystkim zainteresowanym doradztwa oraz pomocy



• zindywidualizowany profil do cyfrowej prezentacji umiejętności, 
kwalifikacji, kompetencji, doświadczenia, etc. w cyfrowym świecie

• nowy edytor CV oraz listu motywacyjnego

• bezpośredni dostęp do największej europejskiej bazy ofert pracy 
EURES

• cyfrowe poświadczenia, tzw. „digital cridentials” (opisują cyfrowo 
rezultaty nauczania, działania, oceny, uprawnienia zawodowe, 
kwalifikacje, etc.)

• spersonalizowana oferta szkoleń i kursów skorelowana z 
zawodem, profilem i zadanymi preferencjami 

• całościowa baza informacji o edukacji i zatrudnieniu 
dla wszystkich krajów UE, w 29 językach

Poświadczenie cyfrowe



Zrób kolejny krok!

Użytkownicy nowej platformy Europass będą mogli utworzyć bezpłatny profil, aby gromadzić
swoje osiągnięcia, umiejętności i kwalifikacje w bezpiecznej przestrzeni online.

Na bazie informacji zapisanych w profilu wygenerujesz CV lub list motywacyjny w wybranym
formacie, przy pomocy zaledwie kilku kliknięć. Dokumenty te będzie można zachować w
bibliotece dokumentów, do wykorzystania w przyszłości.

Dostaniesz również ciekawe propozycje ofert pracy i kursów, dostosowane do umiejętności i
zainteresowań, które wskażesz w profilu.



Nowy Europass to także baza informacji o
możliwościach pracy i nauki w całej Europie.
Znajdziesz tutaj wykaz krajowych punktów
kontaktowych, usług i sieci oferujących wsparcie w
zakresie poszukiwania zatrudnienia lub
kontynuowania edukacji.

Wszystkie informacje i funkcjonalności na platformie
Europass będą dostępne bezpłatnie, w 29 językach.



Stwórz CV

Utwórz profil Europass Stwórz list motywacyjny

Nowy Europass

https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cv-editor?lang=pl
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/profile-wizard?lang=pl
https://europa.eu/europass/eportfolio/screen/cover-letter-editor?lang=pl


Europass EuropeEuropass Polska

Europass w Polsce:

Gdzie nas szukać?

#europass #nowyeuropass #takethenextstep #zrobnastepnykrok

www.europass.org.pl



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!

Konrad Romaniuk
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Krajowe Centrum Europass
europass@frse.org.pl
tel. 22 463 15 10

Pytania?


