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WPROWADZENIE 
 

PRAWO OBYWATELI W EUROPIE 
 
 
Prawo obywateli do prowadzenia dzia alno ci gospodarczej w innym pa stwie cz onkowskim 
jest prawem podstawowym zawartym w Traktacie. W granicach przepisów dotycz cych 
rynku wewn trznego ka de pa stwo cz onkowskie zachowuje jednak swobod  uzale nienia 
dost pu do danego zawodu pod wzgl dem prawnym od posiadania szczególnych kwalifikacji 
zawodowych, które tradycyjnie stanowi  kwalifikacje zawodowe uzyskiwane na terytorium 
kraju. Stanowi to przeszkod  w swobodnym przep ywie specjalistów w Unii Europejskiej, 
poniewa  osoby posiadaj ce kwalifikacje do wykonywania tego samego zawodu w innym 
pa stwie cz onkowskim posiadaj  inne kwalifikacje zawodowe, mianowicie kwalifikacje 
zdobyte w ich pa stwie cz onkowskim.  
 
W zwi zku z tym instytucje europejskie ustanowi y przepisy u atwiaj ce wzajemne 
uznawanie kwalifikacji zawodowych mi dzy pa stwami cz onkowskimi. Taki w a nie cel 
realizuje dyrektywa 2005/36/WE z dnia 7 wrze nia 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych. O ile u atwia ona uznawanie kwalifikacji, to jednak w praktyce nie istnieje 
jedno rozwi zanie w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej. 
Dyrektywa 2005/36/WE jest dost pna pod nast puj cym adresem internetowym: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0022:0142:PL:PDF 
 
Dyrektyw  uzupe nia kodeks post powania zatwierdzony przez grup  koordynatorów ds. 
dyrektywy 2005/36/WE (grup  sk adaj c  si  z przedstawicieli pa stw cz onkowskich). 
Kodeks ten wyja nia, które krajowe praktyki administracyjne w zakresie uznawania 
kwalifikacji zawodowych s  dobre, a które z e. Kodeks dost pny jest pod nast puj cym 
adresem internetowym: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm#docs 
 
JAK KORZYSTA  Z NINIEJSZEGO PRZEWODNIKA? 
 
Celem niniejszego przewodnika jest wyja nienie zainteresowanej osobie w prosty sposób �– w 
formie pyta  i odpowiedzi �– jakie s  jej prawa, gdy chce uzyska  uznanie swoich kwalifikacji 
zawodowych w innym pa stwie cz onkowskim. Odpowiedzi na 66 pyta  przedstawione s  
zgodnie z ni ej opisanym schematem. 
 
Przede wszystkim zainteresowana osoba musi sprawdzi , czy mo e skorzysta  z przepisów 
dyrektywy 2005/36/WE w sytuacji, która jej dotyczy. W tym celu zach ca si  zainteresowan  
osob  do zapoznania si  z pytaniami/odpowiedziami znajduj cymi si  w pkt I niniejszego 
przewodnika. 
 
Je eli zainteresowana osoba mo e korzysta  z przepisów dyrektywy, musi zada  sobie 
pytanie, czy przenosz c si  do innego pa stwa cz onkowskiego chce wykonywa  swój zawód 
w innym pa stwie cz onkowskim na sta e czy czasowo (zob. pytanie 13). Przepisy 
dyrektywy nie s  bowiem takie same w jednym i w drugim przypadku. Je eli przenosz c si  
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do innego pa stwa cz onkowskiego, zainteresowana osoba chce wykonywa  swój zawód 
czasowo, powinna zapozna  si  z pkt II.A niniejszego przewodnika. Je eli przenosz c si  do 
innego pa stwa cz onkowskiego, zainteresowana osoba chce wykonywa  swój zawód na 
sta e, powinna zapozna  si  z pkt II.B niniejszego przewodnika.  
 
Nale y podkre li , e przepisy dyrektywy ró ni  si  w zale no ci od zawodu, który 
zainteresowana osoba wykonuje. Wyst puj  trzy g ówne kategorie zawodów podlegaj cych 
ró nym przepisom, mianowicie: 
 
- zawody, w odniesieniu do których minimalne wymogi w zakresie wykszta cenia 
zharmonizowano na poziomie europejskim: lekarz, piel gniarka odpowiedzialna za opiek  
ogóln  (przy czym termin ten obejmuje równie  piel gniarzy), lekarz dentysta, lekarz 
weterynarii, po o na, farmaceuta i architekt. W niniejszym przewodniku zawody te okre la 
si  jako �„zawody sektorowe�”; 
- zawody nale ce do rzemios a, przemys u i handlu wymienione w za czniku IV do 
dyrektywy 2005/36/WE; 
- wszystkie inne zawody; w niniejszym przewodniku zawody te nazywane s  �„zawodami 
systemu ogólnego�”. 
Istotne jest wi c nale yte sprawdzenie, którym przepisom podlega zawód, w zakresie którego 
zainteresowana osoba posiada kwalifikacje i który chce wykonywa  w innym pa stwie 
cz onkowskim. Wyja nieniom ró nych maj cych zastosowanie przepisów po wi cono ca y 
pkt II niniejszego przewodnika. 
 
Wreszcie informacje dotycz ce kwestii praktycznych, takich jak: koszty, mo liwo ci 
odwo a , znajomo  j zyków oraz organy, z którymi nale y si  kontaktowa  w razie 
problemów, znajduj  si  odpowiednio w pkt III, IV, V i VI niniejszego przewodnika. 
 

GDZIE UZYSKA  DODATKOWE INFORMACJE? 
 
1)  Dodatkowe informacje (dost pne w j zyku francuskim, angielskim i niemieckim) 

dotycz ce dyrektywy 2005/36/WE mo na uzyska  na stronie internetowej Komisji 
Europejskiej pod nast puj cym adresem 
internetowym:http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/index_en.htm. 

 
2)  Pa stwa cz onkowskie maj  obowi zek przestrzega  dyrektywy 2005/36/WE. Musz  

j  transponowa  do prawodawstwa krajowego. Niniejszy przewodnik nie zawiera 
jednak informacji dotycz cych przepisów krajowych maj cych na celu transpozycj  
dyrektywy 2005/36/WE. Wszystkie niezb dne informacje dotycz ce procedury 
uznawania kwalifikacji, a w szczególno ci przepisów obowi zuj cych na szczeblu 
krajowym (wymagane dokumenty, zawód regulowany lub nie, poziom uregulowania 
itd.) mo na uzyska  w krajowych o rodkach informacji. Zasadniczo o rodki 
informacji maj  za zadanie dostarczenie zainteresowanej osobie wszelkich 
niezb dnych informacji dotycz cych uznawania jej kwalifikacji. Wykaz o rodków 
informacji jest dost pny pod nast puj cym adresem internetowym: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/contactpoints/index.htm. 
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3)  W celu dope nienia wszystkich niezb dnych formalno ci w przyjmuj cym pa stwie 
cz onkowskim mo na si  uda  do pojedynczych punktów kontaktowych 
ustanowionych dyrektyw  2006/123/WE dotycz c  us ug na rynku wewn trznym1. 

 

I.   CZY ZAINTERESOWANA OSOBA MO E 
KORZYSTA  Z DYREKTYWY 2005/36/WE? 

 
Poni sze pytania maj  na celu pomóc zainteresowanej osobie w ustaleniu, czy mo e 
skorzysta  z przepisów dyrektywy 2005/36/WE czy te  nie. Przepisy te stosuje si  bowiem, 
jedynie je eli spe nione s  pewne warunki. 
 

1)  Czy zainteresowana osoba chce pracowa  czy studiowa  w innym 
pa stwie cz onkowskim? 

 
Dyrektywa 2005/36/WE skierowana jest jedynie do osób, które posiadaj  pe ne 
kwalifikacje do wykonywania zawodu w jednym pa stwie cz onkowskim i chc  
wykonywa  ten sam zawód w innym pa stwie cz onkowskim. 

 
Nie ma ona zastosowania do osób, które chc  studiowa  w innym pa stwie 
cz onkowskim ani do osób, które rozpoczynaj  kszta cenie w jednym pa stwie 
cz onkowskim i chc  je kontynuowa  w innym pa stwie cz onkowskim. Ta druga 
grupa mo e zwróci  si  do o rodków uznawalno ci wykszta cenia i wymiany 
mi dzynarodowej (NARIC), do których nale y dostarczanie informacji dotycz cych 
akademickiego uznawania dyplomów.  

 http://www.enic-naric.net/ 

2)  Jaki zawód zainteresowana osoba chce wykonywa ? 
 

Dyrektywy 2005/36/WE nie stosuje si  do zawodów obj tych dyrektywami 
szczegó owymi, takich jak bieg y rewident obj ty zakresem stosowania dyrektywy 
2006/43/WE, po rednik ubezpieczeniowy obj ty dyrektyw  2002/92/WE, prawnik, 
który chce wykonywa  swoja prac  w innym pa stwie cz onkowskim na podstawie 
tytu u zawodowego uzyskanego w pa stwie pochodzenia, obj ty dyrektywami 
77/249/EWG i 98/5/WE.  

 
Równie  w sektorze transportu istnieje wiele dyrektyw szczegó owych.  

 
Przyk ad: zainteresowana osoba jest s owe skim kontrolerem ruchu lotniczego i chce 
wykonywa  swój zawód we W oszech: uznanie jej kwalifikacji zawodowych podlega 
przepisom dyrektywy 2006/23/WE; zainteresowana osoba jest czeskim pilotem i chce 
wykonywa  swój zawód w Polsce: podlega ona przepisom dyrektywy 91/670/EWG; 

                                                 
1  Ka de pa stwo cz onkowskie mo e zdecydowa , czy b dzie korzysta  z tego rodka w odniesieniu do 

pracowników s u by zdrowia i osób wykonuj cych zawody medyczne (z wy czeniem weterynarzy) o ile 
nie obejmuje ich dyrektywa 2006/123/WE. 
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podobnie wiele zawodów w sektorze eglugi morskiej podlega dyrektywom 
2005/45/WE i 2008/106/WE. 

 
Dyrektyw  2005/36/WE stosuje si  wi c do wszystkich zawodów nieobj tych 
dyrektywami szczegó owymi. Otwarty wykaz zawodów obj tych dyrektyw  
2005/36/WE mo na znale  w bazie danych dost pnej pod nast puj cym adresem 
internetowym:  
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en 

 
W celu uzyskania dodatkowych informacji dotycz cych zawodów obj tych dyrektyw  
2005/36/WE zainteresowana osoba mo e równie  skontaktowa  si  z o rodkiem 
informacji przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego:  
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-
points_en.pdf 

 

3)  Jakie jest obywatelstwo zainteresowanej osoby?  
 

Dyrektyw  2005/36/WE stosuje si  do obywateli 30 krajów: 27 pa stw cz onkowskich 
Unii Europejskiej oraz nast puj cych trzech krajów: Islandii, Norwegii i 
Liechtensteinu. 

 
Stosuje si  j  do osób, które w chwili sk adania wniosku o uznanie kwalifikacji 
posiadaj  obywatelstwo jednego z tych trzydziestu krajów, nawet je eli wcze niej 
posiada y inne obywatelstwo. Dyrektyw  stosuje si  równie  do osób, które maj  
podwójne obywatelstwo. Mo na j  na przyk ad stosowa  do obywatela Argentyny, 
który posiada równie  obywatelstwo w oskie. 

 
Nale y podkre li , e w odniesieniu do Szwajcarii obowi zuj  szczególne przepisy w 
zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych.  

  

4)  Czy zainteresowana osoba mo e skorzysta  z dyrektywy, je eli jest 
obywatelem pa stwa trzeciego2? 

 
Dyrektyw  stosuje si  równie  do obywateli pa stw trzecich b d cych cz onkami 
rodziny obywatela Unii Europejskiej korzystaj cego z prawa do swobodnego 
przep ywu w Unii Europejskiej3.  

 
Przyk ad: ameryka ski lekarz posiadaj cy dyplom brytyjski jest m em obywatelki 
brytyjskiej. Ma onkowie mieszkaj  w Zjednoczonym Królestwie i postanawiaj  
przeprowadzi  si  do Niemiec. W tym przypadku brytyjski dyplom lekarza medycyny 
posiadany przez lekarza ameryka skiego musi zosta  uznany w Niemczech zgodnie z 
przepisami dyrektywy 2005/36/WE. 

                                                 
2 Chodzi o kraje inne ni  30 krajów wymienionych powy ej z wyj tkiem Szwajcarii, w przypadku której 

obowi zuj  przepisy szczególne. 

3 Dyrektywa 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i cz onków ich rodzin do swobodnego 
przemieszczania si  i pobytu na terytorium pa stw cz onkowskich (Dz. U. L 158 z 30.4.2004). 
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Dyrektyw  stosuje si  równie  do obywateli pa stw trzecich posiadaj cych status 
rezydenta d ugoterminowego4. Prawa rezydentów d ugoterminowych s  jednak 
bardziej ograniczone ni  prawa cz onków rodziny obywatela UE. Dyrektywy nie 
stosuje si  równie  w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii i Danii. Ponadto dotyczy ona 
jedynie sta ego prowadzenia dzia alno ci. Nie stosuje si  jej w przypadku czasowego 
wiadczenia us ug (zob. pytanie 13). 

 
Dyrektyw  stosuje si  równie  do obywateli pa stw trzecich posiadaj cych status 
uchod cy w pa stwie cz onkowskim5. Uchod ca musi by  traktowany w pa stwie 
cz onkowskim, które przyzna o mu ten status, jak obywatel tego pa stwa. Je eli 
uchod ca posiada kwalifikacje zawodowe uzyskane w innym pa stwie cz onkowskim 
Unii Europejskiej, pa stwo cz onkowskie, które przyzna o mu status uchod cy, musi 
uzna  te kwalifikacje zawodowe zgodnie z dyrektyw  2005/36/WE.  
 
Przyk ad: holenderski dyplom farmaceuty obywatela irackiego, który ma status 
uchod cy w Belgii, musi zosta  uznany w Belgii zgodnie z przepisami dyrektywy 
2005/36/WE. Natomiast je eli postanowi on zamieszka  w Danii, nie b dzie móg  
skorzysta  z przepisów dyrektywy 2005/36/WE. 
 
Od dnia 19 czerwca 2011 r6. dyrektyw  b dzie si  stosowa  równie  do obywateli 
pa stw trzecich posiadaj cych dyplom uko czenia szko y wy szej oraz ofert  pracy 
(posiadaj cych �„niebiesk  kart �”) ale pracuj cych wy cznie w charakterze 
pracowników. Nie b dzie ona jednak stosowana w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii 
ani Danii. 

 

5)  W jakim pa stwie zainteresowana osoba chce uzyska  uznanie jej 
kwalifikacji zawodowych?  

 
 Dyrektyw  2005/36/WE stosuje si  w 30 pa stwach wymienionych w pytaniu 37.  
 

Stosuje si  j  do osób, które chc  prowadzi  dzia alno  gospodarcz  w innym 
pa stwie cz onkowskim. Oznacza to, e pa stwo cz onkowskie lub kraj, w którym 
zainteresowana osoba chce wykonywa  swój zawód musz  by  inne ni  pa stwo, w 

                                                 
4 Dyrektywa 2003/109/WE dotycz ca statusu obywateli pa stw trzecich b d cych rezydentami 
d ugoterminowymi (Dz. U. L 16 z 23.1.2004) 
5 Dyrektywa 2004/83/WE w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli pa stw trzecich lub 

bezpa stwowców jako uchod ców lub jako osoby, które z innych wzgl dów potrzebuj  mi dzynarodowej 
ochrony oraz zawarto ci przyznawanej ochrony (Dz. U. L 304 z 30.9.2004) 

6 Dyrektywa Rady 2009/50/WE z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie warunków wjazdu i pobytu obywateli 
pa stw trzecich w celu podj cia pracy w zawodzie wymagaj cym wysokich kwalifikacji (Dz. U. L 155 z 
18.6.2009) 

 

7 W odniesieniu do Szwajcarii obowi zuj  przepisy szczególne. 
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którym zdoby a kwalifikacje. Istnienie elementu transgranicznego jest niezb dne. W 
zwi zku z tym dyrektywy nie stosuje si  w sytuacjach o charakterze ca kowicie 
wewn trzkrajowym. 

 
Przyk ad: dyrektyw  mo na stosowa  wobec in yniera posiadaj cego obywatelstwo 
w oskie, który uzyska  pe ne kwalifikacje we W oszech i chce wykonywa  zawód 
in yniera w Hiszpanii; wobec fizjoterapeuty posiadaj cego obywatelstwo francuskie, 
który uzyska  pe ne kwalifikacje w Belgii i chce pracowa  jako fizjoterapeuta we 
Francji; 
Natomiast nie stosuje si  jej do lekarza posiadaj cego obywatelstwo w gierskie, który 
zdoby  swoje kwalifikacje na W grzech i chce wykonywa  swój zawód na W grzech.  

 

6)  W jakim pa stwie zainteresowana osoba uzyska a kwalifikacje 
zawodowe?  

 
Dyrektyw  2005/36/WE stosuje si , je eli zainteresowana osoba uzyska a kwalifikacje 
zawodowe w jednym z trzydziestu pa stw wymienionych w pytaniu 3. 

 
Je eli zainteresowana osoba uzyska a kwalifikacje zawodowe w pa stwie trzecim8, 
dyrektywy 2005/36/WE nie stosuje si  do pa stwa cz onkowskiego, do którego 
wp yn  pierwszy wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych w Unii Europejskiej 
(�„pierwszy wniosek o uznanie kwalifikacji�”). 
 
Przyk ad: jako obywatel francuski, zainteresowana osoba uzyska a wykszta cenie 
zawodowe w zawodzie logopedy w Kanadzie. �„Pierwsze�” uznanie tego wykszta cenia 
w pa stwie cz onkowskim Wspólnoty (np. we Francji) nie podlega dyrektywie 
2005/36/WE, lecz prawodawstwu krajowemu tego pa stwa. 

 
Dyrektyw  2005/36/WE stosuje si  dopiero pocz wszy od drugiego wniosku o 
uznanie kwalifikacji, je eli spe nione s  warunki jego uzyskania 

 
Przyk ad: po uzyskaniu uznania kanadyjskiego dyplomu logopedy we Francji 
zainteresowana osoba chce wykonywa  swój zawód w Belgii. 

 

7)  Jak zainteresowana osoba mo e ustali , czy uzyska a kwalifikacje w 
pa stwie cz onkowskim czy w pa stwie trzecim9? 
 
Zainteresowana osoba uzyska a kwalifikacje w pa stwie cz onkowskim, je eli 
dokument potwierdzaj cy jej kwalifikacje zosta  wydany przez w a ciwy organ 
pa stwa cz onkowskiego i przesz a ca o  kszta cenia zawodowego w pa stwie 

                                                 
8 Chodzi tu o pa stwa inne ni  30 wy ej wymienionych z wy czeniem Szwajcarii, w odniesieniu do której 

obowi zuj  szczególne przepisy. 

9 Chodzi tu o pa stwa inne ni  30 wy ej wymienionych z wy czeniem Szwajcarii, w odniesieniu do której 
obowi zuj  szczególne przepisy. 
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cz onkowskim lub je eli zdoby a wykszta cenie zawodowe g ównie w pa stwie 
cz onkowskim.  
 
Przyk ad: je eli zainteresowana osoba przesz a pi cioletnie kszta cenie w zawodzie 
in yniera, z czego dwa lata w Stanach Zjednoczonych, a pozosta e trzy w Danii i 
dokument potwierdzaj cy jej kwalifikacje zosta  wydany przez organ du ski, posiada 
ona kwalifikacje uzyskane w Danii, czyli kwalifikacje uzyskane w pa stwie 
cz onkowskim. Natomiast je eli zainteresowana osoba przesz a trzy lata kszta cenia w 
Stanach Zjednoczonych a dwa lata w Danii, posiada dyplom ameryka ski, a wi c 
dyplom pa stwa trzeciego. Wreszcie je eli zainteresowana osoba przesz a trzy lata 
kszta cenia zawodowego w Danii, a dwa pozosta e lata w Stanach Zjednoczonych, ale 
jej dyplom wyda  organ ameryka ski, to równie  posiada dyplom ameryka ski. (zob. 
równie  pytanie 6) 
 
Powy sze rozumowanie nie ma jednak zastosowania w przypadku zawodów, w 
odniesieniu do których minimalne wymogi w zakresie wykszta cenia zharmonizowano 
na poziomie europejskim (lekarz, piel gniarka odpowiedzialna za opiek  ogóln , 
lekarz dentysta, lekarz weterynarii, po o na, farmaceuta). W przypadku tych 
zawodów, je eli pa stwo cz onkowskie wydaje dyplom krajowy, jest to zawsze 
dyplom tego pa stwa cz onkowskiego, niezale nie od d ugo ci szkolenia, które mia o 
miejsce w pa stwie trzecim. Pa stwo cz onkowskie mo e wyda  przedmiotowy 
dyplom krajowy wy cznie je eli zosta y spe nione minimalne wymogi dotycz ce 
kszta cenia okre lone w dyrektywie. 

 

8)  Czy dyrektyw  stosuje si , je eli zainteresowana osoba odby a 
kszta cenie na odleg o  lub we franczyzowej instytucji edukacyjnej? 

 
Dyrektywa 2005/36/WE nie wymaga, aby zainteresowana osoba odby a kszta cenie w 
pa stwie cz onkowskim, w którym wydano dyplom. Tym samym zainteresowana 
osoba mo e odby  kszta cenie na odleg o  lub we franczyzowej instytucji 
kszta cenia. Franczyzowa instytucja kszta cenia jest to instytucja, która zawar a 
umow  franczyzow  z instytucj  kszta cenia znajduj c  si  w innym pa stwie 
cz onkowskim. Zgodnie z tak  umow  kszta cenie prowadzone jest przez instytucj  
franczyzow , ale potwierdzane przez instytucj  kszta cenia znajduj c  si  w innym 
pa stwie cz onkowskim i to ta ostatnia instytucja wydaje dyplom. Jest to zatem 
dyplom innego pa stwa cz onkowskiego. 

 
Przyk ad: wiele brytyjskich uniwersytetów zawar o umowy franczyzowe z greckimi 
instytucjami kszta cenia. Obywatel grecki, który na przyk ad odbywa w Grecji, w 
jednej z tych instytucji franczyzowych, kszta cenie w zawodzie in yniera, na koniec 
swojego kszta cenia i po zdaniu egzaminów, b dzie posiada  dyplom in yniera 
uniwersytetu brytyjskiego; b dzie to zatem dyplom innego pa stwa cz onkowskiego. 

 
 Aby dyrektywa mia a zastosowanie do dyplomu wydanego przez franczyzow  

instytucj  kszta cenia, kszta cenie zapewniane w tej instytucji musi by  formalnie 
zatwierdzane przez instytucj , która wydaje dyplom. Konieczne jest równie  aby 
wydany dyplom by  taki sam, jak dyplom wydawany w przypadku, gdy ca e 
kszta cenie mia o miejsce w pa stwie cz onkowskim, które wydaje dyplom. Dyplom 
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�„franczyzowy�” musi te  dawa  takie same prawa wykonywania zawodu w pa stwie 
cz onkowskim, w którym znajduje si  instytucja kszta cenia wydaj ca dyplom. 

 

9)  Czy zawód, który zainteresowana osoba chce wykonywa  w innym 
pa stwie cz onkowskim, jest regulowany w tym pa stwie 
cz onkowskim (przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim)? 

 
Dyrektyw  2005/36/WE stosuje si  jedynie do zawodów regulowanych w 
przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim, tzn. do zawodów, których podj cie lub 
wykonywanie w przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim wymaga �– na mocy przepisu 
ustawowego, wykonawczego lub administracyjnego �– posiadania specjalnych 
kwalifikacji zawodowych. Dyrektywa 2005/36/WE b dzie zatem stosowana, je eli 
zawód, który zainteresowana osoba chce wykonywa  w przyjmuj cym pa stwie 
cz onkowskim jest regulowany w tym pa stwie cz onkowskim. 

 
Przyk ad: we Francji ustawa przewiduje, e jedynie osoby posiadaj ce pa stwowy 
dyplom instruktora narciarstwa s  upowa nione do wykonywania zawodu instruktora 
narciarstwa na terytorium kraju; zawód instruktora narciarstwa jest wi c regulowany 
we Francji i w rezultacie dyrektyw  2005/36/WE b dzie si  stosowa o, je eli 
zainteresowana osoba b dzie chcia a pracowa  jako instruktor narciarstwa we 
Francji. 

 
Aby dowiedzie  si , czy zawód jest regulowany w przyjmuj cym pa stwie 
cz onkowskim, zainteresowana osoba mo e zg osi  si  do o rodka informacji 
przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego:  
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-
points_en.pdf; Wykaz (orientacyjny i otwarty) zawodów regulowanych obj tych 
dyrektyw  2005/36/WE jest dost pny pod nast puj cym adresem internetowym:  
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en 
 
Nale y podkre li , e zawody lekarza, piel gniarki odpowiedzialnej za opiek  ogóln , 
po o nej, farmaceuty, lekarza weterynarii i lekarza dentysty s  regulowane we 
wszystkich pa stwach cz onkowskich. 

 

10)  Co si  dzieje, je eli zawód, który zainteresowana osoba chce 
wykonywa , nie jest regulowany w przyjmuj cym pa stwie 
cz onkowskim? 
 
W tym przypadku dost p do zawodu jest wolny i zainteresowana osoba nie musi 
wyst powa  o uznanie swoich kwalifikacji zawodowych. Zainteresowana osoba mo e 
rozpocz  wykonywanie swojego zawodu w przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim 
na takich samych warunkach jak obywatele tego pa stwa cz onkowskiego. 
Zainteresowana osoba nie musi przedstawia  dokumentu uznania kwalifikacji 
wydanego przez w a ciwy organ. W tym przypadku warto  przypisywana 
kwalifikacjom zainteresowanej osoby zale y od sytuacji na rynku pracy i od 
mechanizmów rynkowych, a nie od przepisów prawa. 
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Mo e si  jednak zdarzy , e zawód zainteresowanej osoby nie jest jako taki 
regulowany w przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim, ale mimo to nie ka dy mo e go 
wykonywa . Mo liwe jest bowiem, e zawód zainteresowanej osoby nie istnieje jako 
osobny zawód w przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim, poniewa  dzia alno  
w a ciwa dla jej zawodu w pa stwie cz onkowskim, z którego osoba ta pochodzi, 
stanowi cz  innego zawodu w przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim, a zatem jest 
zastrze ona dla specjalistów w tym zawodzie. W tym przypadku zainteresowana 
osoba powinna uzyska  cz ciowy dost p do zawodu, je eli o to wyst pi. 

 
Przyk ad 1: zainteresowana osoba jest nauczycielem matematyki we Francji i chce 
wykonywa  ten zawód w Niemczech; otó  w Niemczech nauczyciele musz  uczy  
dwóch przedmiotów; w tym przypadku w adze niemieckie musz  umo liwi  
zainteresowanej osobie cz ciowy dost p do tego zawodu, mianowicie zezwoli  jej na 
nauczanie tylko matematyki.  
 
Przyk ad 2: zainteresowana osoba odby a kszta cenie specjalistyczne w zawodzie 
psychoterapeuty w jednym pa stwie cz onkowskim i chce pracowa  jako 
psychoterapeuta w innym pa stwie cz onkowskim, w którym psychoterapia nie jest 
osobnym zawodem, lecz stanowi cz  medycyny i jest zastrze ona dla lekarzy 
psychiatrów. Zainteresowana osoba nie b dzie mog a wykonywa  tego zawodu, je eli 
nie jest lekarzem psychiatr . 

 

11)  Czy zawód regulowany, który zainteresowana osoba chce 
wykonywa , jest tym samym zawodem, do którego posiada 
kwalifikacje? 

 
Dyrektyw  2005/36/WE stosuje si , tylko je eli zawód regulowany, który 
zainteresowana osoba chce wykonywa  w przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim, jest 
zawodem, do którego posiada wszystkie kwalifikacje w pa stwie cz onkowskim 
pochodzenia.  
 
Przyk ad: dyrektywy 2005/36/WE nie stosuje si , je eli zainteresowana osoba posiada 
pe ne kwalifikacje do wykonywania zawodu po rednika w obrocie nieruchomo ciami 
w Hiszpanii i chce we Francji wykonywa  zawód prawnika. 

 

12)  Czy zawód, który zainteresowana osoba chce wykonywa , lub 
kszta cenie w tym zawodzie s  regulowane w jej pa stwie 
cz onkowskim pochodzenia? 

 
Pytanie to nie obejmuje zawodów lekarza, piel gniarki odpowiedzialnej za opiek  
ogóln , lekarza dentysty, lekarza weterynarii, po o nej i farmaceuty. Ta sama sytuacja 
dotyczy zawodów nale cych do rzemios a, handlu i przemys u wymienionych w 
za czniku IV do dyrektywy 2005/36/WE, je eli korzystaj  z automatycznego uznania 
kwalifikacji w ramach przepisów dotycz cych prowadzenia dzia alno ci (zob. pytanie 
47), oraz architektów, którzy korzystaj  z automatycznego uznania kwalifikacji w 
ramach przepisów dotycz cych prowadzenia dzia alno ci (zob. pytanie 43).  
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Je eli ani zawód, do wykonywania którego zainteresowana osoba posiada 
kwalifikacje, ani kszta cenie prowadz ce do zdobycia tego zawodu nie s  regulowane 
w pa stwie cz onkowskim, w którym uzyska a kwalifikacje, w a ciwy organ 
przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego mo e wymaga , aby osoba ta wykonywa a 
przedmiotowy zawód przez co najmniej dwa lata w pa stwie cz onkowskim, które nie 
reguluje tego zawodu (w sprawie definicji zawodu regulowanego zob. pytanie 9). 

 
Kszta cenie jest regulowane, je eli jego poziom i program s  okre lone lub 
kontrolowane przez pa stwo cz onkowskie, w którym kszta cenie si  odbywa (w 
sprawie definicji zawodu regulowanego zob. pytanie 9). 

 
Aby dowiedzie  si , czy zawód lub kszta cenie w tym zawodzie s  regulowane, 
zainteresowana osoba mo e zg osi  si  do o rodka informacji pa stwa 
cz onkowskiego pochodzenia: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-
points_en.pdf Wykaz (orientacyjny i otwarty) zawodów regulowanych obj tych 
dyrektyw  2005/36/WE jest dost pny pod nast puj cym adresem internetowym: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en 

 

II.  JAKIE PRZEPISY DYREKTYWY 2005/36/WE 
STOSUJE SI  W SYTUACJI ZAINTERESOWANEJ 
OSOBY? 

 

13)  Czy zainteresowana osoba chce wykonywa  dzia alno  zawodow  w 
innym pa stwie cz onkowskim czasowo czy prowadzi  j  na sta e? 

 
Maj ce zastosowanie przepisy b d  ró ne w zale no ci od tego, czy przenosz c si  do 
innego pa stwa cz onkowskiego zainteresowana osoba chce na sta e prowadzi  tam 
dzia alno  czy tylko czasowo pracowa  doje d aj c.  

 
Zainteresowana osoba podejmuje dzia alno  w danym pa stwie cz onkowskim, je eli 
osiedla si  tam w sposób sta y i ci g y. 
 
Przyk ad: belgijski logopeda, który wyje d a z Belgii i otwiera gabinet we Francji, 
podejmuje dzia alno  we Francji; s owacki in ynier zatrudniony w czeskim 
przedsi biorstwie na podstawie umowy na czas nieokre lony podejmuje dzia alno  
zawodow  w Republice Czeskiej. 

 
W takich przypadkach zainteresowana osoba korzysta z przepisów dyrektywy 
2005/36/WE maj cych zastosowanie w zakresie prowadzenia dzia alno ci. 

 
Je eli natomiast zainteresowana osoba ju  prowadzi zgodnie z prawem w jednym 
pa stwie cz onkowskim sta  dzia alno  zawodow  w rozumieniu dyrektywy 
2005/36/WE (zob. pytanie 15) i chce wykonywa  swój zawód czasowo w innym 
pa stwie cz onkowskim, mo e wiadczy  us ugi w tym pa stwie cz onkowskim i tym 
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samym korzysta  z przepisów dyrektywy 2005/36/WE maj cych zastosowanie w 
zakresie wiadczenia us ug. Czasowy charakter wiadczonych us ug oceniany jest w 
odniesieniu do poszczególnych przypadków. 
 
 
Przyk ad: hiszpa ski lekarz weterynarii, który przez trzy miesi ce pracuje w 
zast pstwie w gabinecie weterynaryjnym w Portugalii, wiadczy us ugi w Portugalii; 
esto ski lekarz, który przez trzy dni w miesi cu opiekuje si  pacjentami na Litwie, 
wiadczy us ugi na Litwie; us ugi wiadczy równie  hiszpa ski nurek zawodowy, który 

przez cztery miesi ce pracuje na platformie wiertniczej w Zjednoczonym Królestwie.  
 
 

A.   CZASOWE WIADCZENIE US UG 
 
Je eli przenosz c si  do innego pa stwa cz onkowskiego zainteresowana osoba chce w tym 
pa stwie cz onkowskim wykonywa  swój zawód czasowo, podlega bardziej elastycznym 
przepisom ni  w sytuacji, gdy chce prowadzi  dzia alno  na sta e, jednak o ile spe nia pewne 
warunki. W wi kszo ci przypadków zainteresowana osoba nie podlega kontroli kwalifikacji i 
mo e natychmiast wykonywa  swoj  dzia alno . Zainteresowana osoba mo e jednak by  
zobowi zana do przedstawienia pewnych informacji organowi pa stwa przyjmuj cego. 
Poni sze pytania maj  na celu wskazanie, dope nienia jakich formalno ci mo na wymaga  od 
zainteresowanej osoby oraz okre lenie, jakie s  jej prawa w przypadku kontroli kwalifikacji 
lub braku takiej kontroli. 
 

A.1 Przepisy wspólne 
 

14)  Jakie warunki zainteresowana osoba musi spe ni , aby skorzysta  z 
przepisów dotycz cych swobodnego wiadczenia us ug? 

 
- Zainteresowana osoba musi móc prowadzi  zgodnie z prawem sta  dzia alno  
zawodow  w jednym z 27 pa stw cz onkowskich lub w jednym z 3 nast puj cych 
krajów: Norwegii, Islandii lub Liechtensteinie. 

 
Je eli pa stwo, w którym zainteresowana osoba prowadzi dzia alno  nie reguluje 
zawodu, w zakresie którego posiada ona kwalifikacje ani kszta cenia 
przygotowuj cego do tego zawodu (zob. pytania 9-12), przyjmuj ce pa stwo mo e 
wymaga , aby zainteresowana osoba uprzednio wykonywa a przedmiotowy zawód w 
pa stwie prowadzenia dzia alno ci przez dwa lata. Nie mo na jednak na o y  tego 
wymogu, je eli zainteresowana osoba jest architektem korzystaj cym z 
automatycznego uznawania kwalifikacji (zob. pytanie 43) lub je eli wykonuje zawód 
nale cy do rzemios a, handlu lub przemys u wymieniony w za czniku IV do 
dyrektywy 2005/36/WE i spe nia warunki korzystania z systemu automatycznego 
uznawania kwalifikacji w ramach prowadzenia dzia alno ci (zob. pytanie 47). 
 
- Zainteresowana osoba fizycznie przenosi si  na terytorium przyjmuj cego pa stwa 
cz onkowskiego. Natomiast je eli zainteresowana osoba wiadczy us ugi w 
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przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim nie opuszczaj c pa stwa cz onkowskiego 
pochodzenia, stosuje si  dyrektyw  2000/31/WE w sprawie handlu elektronicznego 
lub dyrektyw  2006/123/WE w odniesieniu us ug wiadczonych korespondencyjnie 
lub przez telefon, a nie dyrektyw  2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych. 

 

15)  Co oznacza �„prowadzenie zgodnie z prawem sta ej dzia alno ci 
zawodowej�”? 

 
Zainteresowana osoba prowadzi zgodnie z prawem sta  dzia alno  zawodow , je eli 
spe nia wszystkie warunki wykonywania zawodu w jednym pa stwie cz onkowskim i 
nie jest obj ta adnym, nawet tymczasowym, zakazem wykonywania tego zawodu. 
Zainteresowany mo e prowadzi  zgodnie z prawem sta  dzia alno  zawodow  jako 
samozatrudniony lub jako pracownik. Nie musi koniecznie wykonywa  
przedmiotowego zawodu faktycznie w czasie, gdy przewiduje wiadczenie us ug. 

 
Przyk ad 1: zainteresowana osoba jest francuskim architektem nale cym do izby 
zawodowej; prowadzi we Francji zgodnie z prawem sta  dzia alno  zawodow  , 
nawet je eli faktycznie nie wykonuje jeszcze zawodu architekta we Francji; je eli 
natomiast nie nale y jeszcze do izby zawodowej, wówczas nie prowadzi zgodnie z 
prawem dzia alno ci  zawodowej. 

 
Przyk ad 2: zainteresowana osoba pracuje w Belgii jako lekarz weterynarii b d cy 
pracownikiem kliniki weterynaryjnej. Zainteresowana osoba zgodnie z prawem 
prowadzi w Belgii sta  dzia alno  zawodow  . 

 

16)  Czy zainteresowana osoba musi z o y  o wiadczenie? 
 

Zale y to od przepisów krajowych. 
 
Gdy zainteresowana osoba wiadczy us ugi na terytorium innego pa stwa 
cz onkowskiego po raz pierwszy, pa stwo to mo e wymaga , aby poinformowa a je 
ona o tym w drodze o wiadczenia. W adnym przypadku nie chodzi o wniosek o 
zezwolenie na wykonywanie zawodu. Dyrektywa nie zobowi zuje pa stw 
cz onkowskich do wymagania takiego o wiadczenia; jest to mo liwo , któr  pa stwa 
cz onkowskie musz  stosowa  w granicach dyrektywy i Traktatu. Je eli pa stwo 
cz onkowskie decyduje si  na wymaganie takiego o wiadczenia, o wiadczenie to jest 
wa ne przez jeden rok. Po up ywie roku, je eli zainteresowana osoba chce ponownie 
wiadczy  us ugi na terytorium tego pa stwa cz onkowskiego, pa stwo to mo e 

wymaga , aby po raz kolejny poinformowa a je o tym w drodze o wiadczenia, które 
równie  jest wa ne przez jeden rok. Mo e wi c by  konieczne sk adanie o wiadczenia 
raz do roku, je eli w ci gu danego roku zainteresowana osoba chce wiadczy  us ugi 
na terytorium tego pa stwa cz onkowskiego. 
 
O wiadczenie musi mie  form  pisemn , ale mo na je przekaza  w dowolny sposób: 
listem zwyk ym, poleconym, faksem, poczt  elektroniczn  itd. 
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O wiadczenie mo na z o y  w ka dym momencie przed pierwszym wiadczeniem 
us ug. Przyjmuj ce pa stwo cz onkowskie nie mo e wymaga , aby zainteresowana 
osoba dostarczy a przedmiotowe o wiadczenie w ci gu okre lonej liczby miesi cy lub 
dni przed rozpocz ciem wiadczenia us ug. Zainteresowana osoba musi jednak 
wiedzie , e w zale no ci od jej sytuacji rozpatrywanie o wiadczenia mo e trwa  do 5 
miesi cy (zob. pytanie 23 i 31). Mo e ona równie  z o y  o wiadczenie, nawet je eli 
jeszcze nie wie, kiedy b dzie wiadczy a us ugi w tym pa stwie cz onkowskim. 
Niemniej to zainteresowana osoba, w zale no ci od swej sytuacji, decyduje, który 
moment przed wiadczeniem us ug po raz pierwszy jest najbardziej odpowiedni na 
z o enie o wiadczenia. 
 
 
 
Przyk ad: zainteresowana osoba jest niemieckim instruktorem narciarstwa i chce po 
raz pierwszy wykonywa  swój zawód w Austrii przez 2 lub 3 tygodnie w 
nadchodz cym sezonie narciarskim, ale nie wie jeszcze gdzie i kiedy. Mo e z o y  
o wiadczenie w czerwcu lub lipcu poprzedniego roku, aby w razie kontroli kwalifikacji 
mie  pewno , e b dzie mog a pracowa  na terytorium Austrii w odpowiednim 
momencie; je eli natomiast zainteresowana osoba w poprzednich latach wiadczy a 
ju  us ugi na terytorium Austrii, nie mo e podlega  kontroli kwalifikacji i mo e 
wykonywa  swój zawód natychmiast po wys aniu o wiadczenia; mo e wi c z o y  
o wiadczenie znacznie pó niej, np. w listopadzie lub grudniu, lub w przeddzie  
rozpocz cia wiadczenia us ug.  

 

17)  Sk d zainteresowana osoba ma wiedzie , czy i jakiemu organowi 
musi z o y  o wiadczenie? 

 
Nale y si  zwróci  do o rodka informacji przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-
points_en.pdf 
 
Zainteresowana osoba mo e jednak, je eli chce, z o y  o wiadczenie bezpo rednio w 
pojedynczym punkcie kontaktowym przewidzianym w ramach dyrektywy 
2006/123/WE dotycz cej us ug na rynku wewn trznym10. Za po rednictwem tego 
punktu zainteresowana osoba mo e przeprowadzi  wszystkie procedury i formalno ci 
konieczne do wykonywania jej zawodu w przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim, w 
tym z o y  o wiadczenie. Pojedynczy punkt kontaktowy zostanie wprowadzony w 
pa stwach cz onkowskich od dnia 28 grudnia 2009 r. 

18)  Jakie informacje nale y zawrze  w o wiadczeniu? 
 

Zainteresowana osoba musi koniecznie zawrze  swoje nazwisko, imiona, dane 
adresowe (adres, telefon, e-mail itd.), obywatelstwo, zawód w zakresie którego 
posiada kwalifikacje w pa stwie cz onkowskim, w którym prowadzi zgodnie z 

                                                 
10  Ka de pa stwo cz onkowskie mo e zdecydowa , czy b dzie korzysta  z tego rodka w odniesieniu do 

pracowników s u by zdrowia i osób wykonuj cych zawody medyczne (z wy czeniem weterynarzy), o ile 
nie obejmuje ich dyrektywa 2006/123/WE. 
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prawem sta  dzia alno  zawodow , oraz zawód, który chce wykonywa  w 
przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim. 
 
Zainteresowana osoba musi równie  poda  informacje dotycz ce ochrony z jakiej 
korzysta w odniesieniu do odpowiedzialno ci zawodowej: np. nazw  towarzystwa 
ubezpiecze , numer polisy. 
 
W celu u atwienia rozpatrzenia wniosku zainteresowana osoba mo e równie  
wskaza , czy po raz pierwszy wiadczy us ugi na terytorium danego pa stwa 
cz onkowskiego czy te  chodzi o coroczne odnowienie. 
 

19)  Jakich informacji nie mo na wymaga  od zainteresowanej osoby?  
 

Przyjmuj ce pa stwo cz onkowskie nie mo e w adnym przypadku wymaga  
wskazania w o wiadczeniu miejsca, daty, okresu trwania wiadczenia us ug na swoim 
terytorium ani, je eli zainteresowana osoba towarzyszy grupie klientów w 
przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim, liczby cz onków tej grupy. Przyjmuj ce 
pa stwo cz onkowskie nie mo e równie  wymaga  od zainteresowanej osoby podania 
jej adresu w tym pa stwie. 

 

20)  Jakich dokumentów uzupe niaj cych do o wiadczenia mo na 
wymaga  od zainteresowanej osoby? 

 
Przyjmuj ce pa stwo cz onkowskie mo e wymaga , aby przed wiadczeniem us ug 
po raz pierwszy lub w przypadku zmiany sytuacji wykazanej w jednym z 
wymienionych dokumentów, zainteresowana osoba do czy a do o wiadczenia 
nast puj ce dokumenty: 
 
- dokument potwierdzaj cy obywatelstwo zainteresowanej osoby; 
 
- dokument potwierdzaj cy, e zainteresowana osoba prowadzi zgodnie z 
prawem sta  dzia alno  zawodow  w jednym pa stwie cz onkowskim i e nie 
jest obj ta adnym zakazem, nawet tymczasowym, wykonywania tego zawodu. 

 
Przyk ad dokumentów potwierdzaj cych prowadzenie zgodnie z prawem sta ej 
dzia alno ci zawodowej: je eli zawód jest regulowany w pa stwie cz onkowskim, w 
którym zainteresowana osoba prowadzi sta  dzia alno  zawodow : za wiadczenie 
w a ciwego organu, w a ciwej izby zawodowej, kopia licencji zawodowej; je eli 
zawód nie jest regulowany w pa stwie cz onkowskim, w którym zainteresowana osoba 
prowadzi sta  dzia alno  zawodow : kopia licencji zawodowej, wypis z rejestru 
przedsi biorców, za wiadczenie ze stowarzyszenia zawodowego, za wiadczenie od 
pracodawcy wraz z za wiadczeniem zak adu ubezpiecze  spo ecznych lub formularz 
podatkowy.  
 
Konieczne jest jednoznaczne wskazanie w dokumencie zawodu, którego on dotyczy. 
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Je eli przedstawiony dokument nie pozwala stwierdzi , czy zainteresowana osoba jest 
obj ta tymczasowym lub ostatecznym zakazem wykonywania zawodu, konieczne jest 
przedstawienie drugiego dokumentu potwierdzaj cego brak tymczasowego zakazu 
wykonywania zawodu. 
 
Przyk ad: wypis z rejestru karnego, za wiadczenie od organu sprawiedliwo ci lub 
policji itd.  

 
- Dokument potwierdzaj cy kwalifikacje zawodowe zainteresowanej osoby 
 
Chodzi tu o kwalifikacje, które uprawniaj  do wykonywania zawodu, je eli jest on 
regulowany w pa stwie cz onkowskim, w którym zainteresowana osoba zdoby a te 
kwalifikacje lub do wiadczenie zawodowe. Je eli zawód nie jest regulowany, chodzi o 
dyplom wie cz cy kszta cenie, które przygotowa o zainteresowan  osob  do 
wykonywania tego zawodu lub w przypadku braku dyplomu do wiadczenie 
zawodowe (zob. nast pne tiret). 
 
- Dokument potwierdzaj cy, e zainteresowana osoba wykonywa a przedmiotowy 
zawód przez co najmniej dwa lata w okresie ostatnich dziesi ciu lat, je eli ani 
zawód ani kszta cenie w tym zawodzie nie s  regulowane w pa stwie 
cz onkowskim, w którym prowadzi zgodnie z prawem sta  dzia alno  
zawodow  (zob. pytanie 9 i 12). Zainteresowana osoba mo e to udowodni  w 
dowolny sposób: poprzez za wiadczenie od pracodawcy, formularz podatkowy itd. 

 
- Dokument potwierdzaj cy, e zainteresowana osoba nie by a nigdy karana, 
je eli wykonuje zawód w dziedzinie bezpiecze stwa i je eli przyjmuj ce pa stwo 
cz onkowskie wymaga tego samego w stosunku do swoich obywateli. 

 

21)  Czy w a ciwy organ przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego mo e 
wymaga  dostarczenia oryginalnych dokumentów lub kopii 
po wiadczonych za zgodno  z orygina em? 

 
W a ciwy organ przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego nie mo e wymaga  od 
zainteresowanej osoby dostarczenia oryginalnych dokumentów; mo e natomiast 
wymaga  po wiadczonych za zgodno  kopii najwa niejszych dokumentów, takich 
jak dokumenty potwierdzaj ce kwalifikacje zawodowe lub do wiadczenie zawodowe. 
 
Je eli zainteresowana osoba nie jest w stanie dostarczy  po wiadczonych za zgodno  
kopii jednego lub kilku dokumentów, w a ciwy organ musi sam sprawdzi  
autentyczno  dokumentu we w a ciwym organie pa stwa cz onkowskiego, w którym 
zainteresowana osoba prowadzi zgodnie z prawem sta  dzia alno  zawodow .  
 

22)  Czy wszystkie dokumenty musz  by  przet umaczone a t umaczenia 
uwierzytelnione? 
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W a ciwy organ przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego nie mo e wymaga  
t umacze  dokumentów, chyba e jest to naprawd  konieczne lub niezb dne do 
rozpatrzenia wniosku. 

 
T umacze  uwierzytelnionych mo na wymaga  jedynie w przypadku najwa niejszych 
dokumentów.  
 
Przyk ad: kwalifikacje zawodowe, za wiadczenia dotycz ce do wiadczenia 
zawodowego. 
 
Je eli jednak zainteresowana osoba jest lekarzem, piel gniark  odpowiedzialn  za 
opiek  ogóln , lekarzem dentyst , po o n , lekarzem weterynarii, farmaceut  lub 
architektem, których kwalifikacje s  wymienione w za czniku V do dyrektywy 
2005/36/WE, nie mo na wymaga  uwierzytelnionego t umaczenia dokumentu 
potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe, poniewa  nie jest to niezb dne do 
rozpatrzenia wniosku o uznanie kwalifikacji. W a ciwy organ mo e bowiem atwo 
sprawdzi , czy nazwa zawodu na wiadectwie kwalifikacji odpowiada nazwie zawodu 
okre lonej w za czniku. 

 
 Organ przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego nie mo e równie  wymaga  

uwierzytelnionych t umacze  dokumentów standardowych, takich jak dowody 
to samo ci, paszporty itd. 

 
 W ka dym przypadku zainteresowana osoba mo e zdecydowa  o uwierzytelnieniu 

t umaczenia przez w a ciwy organ pa stwa cz onkowskiego pochodzenia albo 
przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego. Organ przyjmuj cego pa stwa 
cz onkowskiego ma obowi zek przyj cia t umacze  uwierzytelnionych przez 
w a ciwy organ pa stwa cz onkowskiego pochodzenia zainteresowanej osoby. 

 
 

A.2    System ogólny  
 
23)  W jakim terminie po z o eniu o wiadczenia mo liwe jest 

wykonywanie dzia alno ci? 
 

Zainteresowana osoba mo e wykonywa  dzia alno  na terytorium przyjmuj cego 
pa stwa cz onkowskiego natychmiast, nie musi czeka  na zgod  w a ciwego organu 
pa stwa przyjmuj cego (pod warunkiem, e nie jest obj ta odst pstwem, zob. pkt A.3 
poni ej). 

 
 

A.3   Odst pstwa maj ce zastosowanie, gdy zawód zainteresowanej osoby 
wi e si  z ryzykiem w zakresie zdrowia lub bezpiecze stwa 
publicznego 
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24)  Czy odpowied  na pytanie 23 ma zastosowanie we wszystkich 
przypadkach? 

 
Je eli zawód, który zainteresowana osoba chce wykonywa , wi e si  ryzykiem dla 
zdrowia lub dla bezpiecze stwa publicznego, organ pa stwa przyjmuj cego mo e 
przeprowadzi  kontrol  jej kwalifikacji, co mo e opó ni  podj cie dzia alno ci. 

 

25)  Jakie zawody wi  si  z ryzykiem w zakresie zdrowia lub 
bezpiecze stwa publicznego? 

 
Aby dowiedzie  si , jakie zawody okre lono w przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim 
jako stanowi ce ryzyko w zakresie zdrowia lub bezpiecze stwa publicznego, 
zainteresowana osoba mo e zwróci  si  do o rodka informacji tego pa stwa 
cz onkowskiego. 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-
points_en.pdf 

 

26)  Czy dotyczy to równie  zawodów sektorowych? 
 

Pa stwa cz onkowskie nie mog  stosowa  odst pstw w stosunku do lekarzy, 
piel gniarek odpowiedzialnych za opiek  ogóln , lekarzy dentystów, lekarzy 
weterynarii, po o nych, farmaceutów i architektów, je eli korzystaj  oni z 
automatycznego uznawania kwalifikacji w ramach przepisów dotycz cych 
prowadzenia dzia alno ci (zob. pytania 42-45). Mog  oni wykonywa  swoj  
dzia alno  niezw ocznie (zob. pkt A.2, pytanie 23). 

 
Przyk ad 1: portugalski lekarz posiadaj cy dyplom �„Carta de Curso de licenciatura 
em medicina�” korzysta z automatycznego uznawania kwalifikacji, a wi c nie mo e 
podlega  kontroli kwalifikacji. 

 
Przyk ad 2: architekt, którego dyplom nie potwierdza uko czenia kszta cenia 
zgodnego z dyrektyw  2005/36/WE nie korzysta z automatycznego uznawania 
kwalifikacji i w zwi zku z tym podlega kontroli kwalifikacji. 

 

27)  Czy kontrola ma charakter systematyczny? 
 

Nie, kwalifikacje zainteresowanej osoby mog  zosta  poddane kontroli jedynie, gdy 
po raz pierwszy przenosi si  ona do przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego, eby 
wiadczy  w nim us ugi.  

 
Przyk ad: zainteresowana osoba jest hiszpa skim fizjoterapeut , który pracowa  we 
Francji przez cztery miesi ce w 2002 r. po uzyskaniu w tym pa stwie cz onkowskim 
uznania swoich hiszpa skich kwalifikacji i chce ponownie podj  prac  we Francji na 
czas okre lony: jego kwalifikacje nie mog  by  poddane kontroli, poniewa  by y ju  
kontrolowane w 2002 r.  
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28)  Czy w przypadku kontroli kwalifikacji zainteresowana osoba musi 
przedstawi  dodatkowe informacje i/lub dokumenty? 

 
Organ odpowiedzialny za kontrol  kwalifikacji mo e wymaga  przedstawienia 
nast puj cych informacji dotycz cych wykszta cenia: czny czas trwania nauki, 
przedmioty obj te programem oraz wymiar godzin tych przedmiotów, proporcja 
mi dzy teori  a praktyk . Organ ten mo e równie  zwróci  si  o przedstawienie 
informacji dotycz cych do wiadczenia zawodowego, kszta cenia ustawicznego w 
zakresie zawodu, seminariów i innych kursów uko czonych w uzupe nieniu do 
kszta cenia zawodowego. 
 
Przedstawienie tego rodzaju informacji le y w interesie zainteresowanej osoby, 
poniewa  mo e to u atwi  kontrol  jej kwalifikacji i zapobiec na o eniu rodków 
wyrównawczych (zob. pytanie 30).  
 
Je eli zainteresowana osoba nie przedstawi tych informacji, organ ten nadal jest 
zobowi zany do podj cia decyzji, ale podejmie j  na podstawie posiadanych 
informacji.  

 

29)  Jak  decyzj  mo e podj  w a ciwy organ? 
 

Istnieje kilka mo liwo ci. 
 

- Po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej osoby w a ciwy organ mo e podj  
decyzj  o niekontrolowaniu jej kwalifikacji.  
 
Przyk ad: w a ciwy organ zbada  wcze niej podobne kwalifikacje i uznaje, e osoby 
posiadaj ce takie kwalifikacje nie mog  powodowa  powa nych szkód dla zdrowia lub 
dla bezpiecze stwa us ugobiorcy. 

 
W a ciwy organ mo e, po rozpatrzeniu wniosku zainteresowanej osoby, podj  
decyzj  o kontroli jej kwalifikacji i po ich zbadaniu mo e zezwoli  na wiadczenie 
us ug lub zakaza  ich wiadczenia (Przyk ad: zainteresowana osoba ma zakaz 
prowadzenia dzia alno ci w pa stwie cz onkowskim pochodzenia) lub na o y  na 
zainteresowan  osob  rodki wyrównawcze (zob. pytanie 30).  
 
Je eli w a ciwy organ nak ada na zainteresowan  osob  rodki wyrównawcze, 
zainteresowana osoba dopiero po ich wype nieniu pozna ostateczn  decyzj  organu, 
który albo zezwoli na wiadczenie us ug (w przypadku powodzenia) albo zaka e 
wiadczenia us ug (w przypadku niepowodzenia).  

 
Je eli zainteresowana osoba wykonuje zawód nale cy do rzemios a, handlu lub 
przemys u i je eli ten zawód stanowi ryzyko dla zdrowia lub bezpiecze stwa 
publicznego, w a ciwy organ mo e sprawdzi , czy zainteresowana osoba posiada 
odpowiedni  liczb  lat do wiadczenia zawodowego wymagan  do korzystania z 
automatycznego uznawania kwalifikacji w ramach przepisów dotycz cych 
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prowadzenia dzia alno ci (zob. pytania 45-47). W takim przypadku w a ciwy organ 
musi zezwoli  zainteresowanej osobie na wiadczenie us ug. Nie jest mo liwa adna 
dodatkowa kontrola, ani nie mo e zosta  na o ony na zainteresowan  osob  aden 
rodek wyrównawczy. 

 

30)  Jaki rodek wyrównawczy w a ciwy organ mo e na o y  na 
zainteresowan  osob  i w jakim przypadku? 

 
W a ciwy organ mo e na o y  na zainteresowan  osob  rodki wyrównawcze, je eli 
istniej  zasadnicze ró nice mi dzy odbytym przez ni  kszta ceniem, a kszta ceniem w 
przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim i je eli charakter tych ró nic mo e powodowa  
szkod  dla zdrowia lub bezpiecze stwa us ugobiorców.  
 
Przed na o eniem na zainteresowan  osob  rodków wyrównawczych w a ciwy organ 
musi sprawdzi , czy jej do wiadczenie zawodowe, jej kszta cenie ustawiczne, kursy 
uzupe niaj ce, które ewentualnie odby a, mog  wyrówna  te ró nice. W a ciwy organ 
b dzie jednak móg  dokona  tego sprawdzenia przed podj ciem decyzji, tylko je eli 
zainteresowana osoba przekaza a mu informacje w tym zakresie. 

 
Je eli w a ciwy organ nie posiada  tych informacji w momencie podj cia decyzji o 
na o eniu na zainteresowan  osob  rodków wyrównawczych, musi przede wszystkim 
da  zainteresowanej osobie mo liwo  wykazania, e zdoby a ona brakuj c  wiedz  
poprzez do wiadczenie zawodowe, kszta cenie ustawiczne lub kursy uzupe niaj ce.  
 
Je eli zainteresowana osoba nie jest w stanie wykaza  tego w powy szy sposób, 
w a ciwy organ mo e na o y  na ni  obowi zek zdania testu umiej tno ci lub odbycia 
bardzo krótkiego sta u.  
 
W przypadku niepowodzenia zainteresowana osoba musi mie  mo liwo  ponownego 
podej cia do testu lub ponownego odbycia sta u. 

 

31)  W jakim terminie w a ciwy organ musi podj  decyzj ? 
 

W najlepszym przypadku decyzj  o zezwoleniu zainteresowanej osobie na 
wiadczenie us ug, o zakazie, lub o na o eniu rodków wyrównawczych podejmuje si  

w ci gu miesi ca od otrzymania o wiadczenia wraz z za czonymi dokumentami 
(je eli w trakcie badania wniosku nie wyst pi aden problem), a w najgorszym 
przypadku w ci gu czterech miesi cy od otrzymania o wiadczenia wraz z 
za czonymi dokumentami (je eli w trakcie rozpatrywania wniosku wyst pi  
trudno ci). 
 
Je eli w a ciwy organ podejmuje decyzj  o na o eniu na zainteresowan  osob  
rodków wyrównawczych, zainteresowana osoba pozna ostateczn  decyzj  organu 

dopiero po poddaniu si  tym rodkom, co wyd u y termin. rodki wyrównawcze  
nale y zorganizowa  w ci gu miesi ca od wydania decyzji o ich na o eniu.  
 
W zwi zku z tym, je eli zainteresowana osoba podlega rodkom wyrównawczym, 
które spe ni, w najlepszym przypadku b dzie mog a wiadczy  us ugi w ci gu dwóch 
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miesi cy od otrzymania przez w a ciwy organ o wiadczenia wraz z za czonymi 
dokumentami (je eli w trakcie badania wniosku nie wyst pi aden problem), a w 
najgorszym przypadku w ci gu pi ciu miesi cy od otrzymania przez w a ciwy organ 
o wiadczenia wraz z za czonymi dokumentami (je eli w trakcie rozpatrywania 
wniosku wyst pi  trudno ci). 
 
Wi cej informacji dotycz cych terminów jest dost pny w kodeksie post powania 
(zob. w szczególno ci pkt 8 kodeksu): 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/future_en.htm#docs 

 

32)  Co si  dzieje, je eli w a ciwy organ nie odpowiada w wymaganych 
terminach? 

 
Je eli zainteresowana osoba spe nia warunki korzystania z przepisów dyrektywy 
dotycz cych swobody wiadczenia us ug (zob. pytanie 14) i je eli w a ciwy organ nie 
odpowie w wymaganych terminach, zainteresowana osoba mo e, po up ywie tych 
terminów, wiadczy  us ugi na terytorium przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego. 

 
 

A.4 Przepisy dotycz ce prowadzenia dzia alno ci 
 

33)  Jakich przepisów zainteresowana osoba musi przestrzega  w trakcie 
prowadzenia dzia alno ci? 

 
Zainteresowana osoba musi przestrzega  przepisów dotycz cych wykonywania 
zawodu bezpo rednio powi zanych z kwalifikacjami zawodowymi, obowi zuj cych w 
przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim np. przepisów dotycz cych u ywania tytu ów 
zawodowych, przepisów w zakresie b dów zawodowych, obowi zuj cych w danej 
dziedzinie przepisów dyscyplinarnych itd. 

 

34)  Z jakich przepisów zainteresowana osoba jest zwolniona? 
 

Chodzi tu o przepisy: 
 
- dotycz ce uzyskania zezwolenia i rejestracji lub cz onkostwa w organizacji 
zawodowej; mo na jednak przewidzie  rejestracj  tymczasow  lub pro forma, o ile 
nie opó nia ona ani nie komplikuje wiadczenia us ug. Zainteresowana osoba nie musi 
zajmowa  si  rejestracj , któr  w stosownych przypadkach musz  przeprowadzi  
w a ciwe organy przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego, 
 
- rejestracji w instytucji ubezpiecze  spo ecznych: zainteresowana osoba musi jednak 
poinformowa  t  instytucj  o wiadczonych us ugach przed ich wiadczeniem albo, w 
nag ych przypadkach, po ich wykonaniu.  
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B.  PROWADZENIE DZIA ALNO CI 
 

Je eli zainteresowana osoba podejmuje dzia alno  w innym pa stwie cz onkowskim 
w celu wykonywania zawodu regulowanego, podlega kontroli kwalifikacji. 
Zainteresowana osoba musi zatem dope ni  pewnych formalno ci i podlega pewnej 
procedurze. Celem poni szych pyta  jest wyja nienie zainteresowanej osobie, jakie to 
formalno ci oraz jakie s  jej prawa w ramach procedury uznawania kwalifikacji. 
 

B.1 Punkty wspólne dla wszystkich zawodów 
 

35)  Gdzie zainteresowana osoba ma si  zwróci  w celu z o enia wniosku o 
uznanie kwalifikacji? 
 

O rodek informacji (http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-
points/info-points_en.pdf) mo e wskaza  zainteresowanej osobie, gdzie nale y z o y  
wniosek o uznanie kwalifikacji i poinformowa  j  o procedurze, któr  musi przej . 
 
Zainteresowana osoba mo e jednak, je eli zechce, z o y  wniosek o uznanie 
kwalifikacji bezpo rednio w pojedynczym punkcie kontaktowym przewidzianym w 
ramach dyrektywy 2006/123/WE dotycz cej us ug na rynku wewn trznym11. Za 
po rednictwem tego punktu zainteresowana osoba mo e przeprowadzi  wszystkie 
procedury i formalno ci konieczne do wykonywania jej zawodu w przyjmuj cym 
pa stwie cz onkowskim, w tym z o y  wniosek o uznanie kwalifikacji. Pojedynczy 
punkt kontaktowy zostanie wprowadzony w pa stwach cz onkowskich od dnia 28 
grudnia 2009 r. 

36)  Przedstawienia jakich dokumentów mo e wymaga  w a ciwy organ 
pa stwa cz onkowskiego, w którym zainteresowana osoba pragnie 
pracowa ? 

 

36. a. Dokumenty dotycz ce wszystkich zawodów 
 

W a ciwy organ pa stwa cz onkowskiego, w którym zainteresowana osoba chce 
prowadzi  dzia alno  zawodow  mo e wymaga  przedstawienia nast puj cych 
dokumentów: 
 
- dokumentu potwierdzaj cego obywatelstwo zainteresowanej osoby, na przyk ad 
kopii dowodu to samo ci,  

 
- dokumentu potwierdzaj cego, e zainteresowana osoba posiada po wiadczenie 
kompetencji zawodowych lub dokument potwierdzaj cy wykszta cenie, które 

                                                 
11 Ka de pa stwo cz onkowskie mo e zdecydowa , czy b dzie korzysta  z tego rodka w odniesieniu do 

pracowników s u by zdrowia i osób wykonuj cych zawody medyczne (z wy czeniem weterynarzy), o ile 
nie obejmuje ich dyrektywa 2006/123/WE. 



 27

przygotowuje lub daje dost p do przedmiotowego zawodu (np. kopia po wiadczenia 
lub dokumentu); od zainteresowanej osoby nie mo na natomiast wymaga  
powy szych dokumentów, je eli spe nia ona warunki konieczne, aby korzysta  z 
automatycznego uznania kwalifikacji opartego jedynie na do wiadczeniu zawodowym 
(zob. pytania 47-49),  
 
- dokumentu potwierdzaj cego do wiadczenie zawodowe zainteresowanej osoby, 
je eli posiada ona kwalifikacje zdobyte w pa stwie trzecim i je eli te kwalifikacje 
zosta y ju  uznane przez inne pa stwo cz onkowskie; w tym przypadku w a ciwy 
organ pa stwa cz onkowskiego, w którym zainteresowana osoba chce prowadzi  
dzia alno  zawodow , mo e wymaga  wiadectwa �– wydanego przez pa stwo 
cz onkowskie, które uzna o jej kwalifikacje �– po wiadczaj cego, e przez co najmniej 
trzy lata faktycznie wykonywa a ona swój zawód na jego terytorium (zob. pytanie 6), 
 

- Je eli wymaga si  tego równie  od obywateli danego pa stwa: 
 

�• potwierdzenia nieskazitelnego charakteru i reputacji zainteresowanej osoby lub 
potwierdzenia, e nie og oszono wobec niej upad o ci lub e nie zawieszono ani nie 
zakazano jej wykonywania przedmiotowego zawodu z powodu powa nego 
wykroczenia zawodowego lub przest pstwa, 

 
�• wiadectwa zdrowia fizycznego i psychicznego wydanego przez w a ciwy organ, 
którym mo e by  prywatny lekarz medycyny (medycyny ogólnej lub specjalista, 
zale nie od wymaganego wiadectwa), 

 
- potwierdzenia sytuacji finansowej zainteresowanej osoby oraz obj cia 

ubezpieczeniem. 
 

36.b. Dokumenty dotycz ce zawodów sektorowych 
 

W a ciwy organ pa stwa cz onkowskiego, w którym zainteresowana osoba chce 
prowadzi  dzia alno  zawodow  mo e wymaga : 

 
�• tak zwanego wiadectwa zgodno ci: chodzi tu o wiadectwo wydane przez pa stwo 
cz onkowskie pochodzenia potwierdzaj ce, e kwalifikacje zainteresowanej osoby s  
kwalifikacjami przewidzianymi w dyrektywie,  
 
�• za wiadczenia o zmianie nazwy (z wyj tkiem architektów): w przypadku, gdy 
nazwa kwalifikacji, które spe niaj  minimalne wymogi w zakresie wykszta cenia nie 
odpowiada tytu om wymienionym w odpowiednim za czniku do dyrektywy, 
 
�• za wiadczenia o wykonywaniu zawodu przez co najmniej jeden rok, je eli 
zainteresowana osoba jest po o n , która odby a kszta cenie w dziedzinie 
piel gniarstwa ogólnego, a nast pnie 18-miesi czne kszta cenie w zakresie 
po o nictwa, lub za wiadczenie o wykonywaniu zawodu przez co najmniej dwa 
lata, je eli zainteresowana osoba odby a kszta cenie w zakresie po o nictwa trwaj ce 
co najmniej trzy lata, warunkiem podj cia którego nie jest posiadanie dyplomu, 
wiadectwa ani innych dokumentów uprawniaj cych do podj cia nauki na 

uniwersytecie lub w szkole wy szej,  
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�• za wiadczenia pa stwa cz onkowskiego pochodzenia dotycz cego faktycznego i 
legalnego wykonywania danego zawodu (zasadniczo przez co najmniej trzy 
kolejne lata w ci gu pi ciu lat poprzedzaj cych wydanie za wiadczenia): 
 
- je eli zainteresowana osoba jest lekarzem, piel gniark  odpowiedzialn  za 
opiek  ogóln , lekarzem dentyst , lekarzem weterynarii, po o n  lub farmaceut , 
którzy uzyskali kwalifikacje przed dat  odniesienia okre lon  w za czniku V do 
dyrektywy i je eli kwalifikacje zainteresowanej osoby nie spe niaj  minimalnych 
wymogów w zakresie wykszta cenia oraz w innych szczególnych sytuacjach 
przewidzianych w dyrektywie (np. dokumenty potwierdzaj ce kwalifikacje uzyskane 
w by ej Jugos awii lub dokumenty potwierdzaj ce kwalifikacje w zakresie 
wykszta cenia medycznego w dziedzinie stomatologii uzyskane w niektórych 
pa stwach cz onkowskich dla potrzeb uznawania kwalifikacji lekarza dentysty). 
 
- je eli zainteresowana osoba jest architektem, który nie posiada kwalifikacji 
okre lonych w za czniku V lub w za czniku VI, oraz w innych szczególnych 
sytuacjach przewidzianych w dyrektywie (np. dokumenty potwierdzaj ce kwalifikacje 
uzyskane w by ej Jugos awii); w niektórych przypadkach za wiadczenie powinno 
równie  okre la , czy zainteresowana osoba uzyska a zezwolenie na pos ugiwanie si  
tytu em zawodowym architekta w pa stwie cz onkowskim pochodzenia przed dat  
okre lon  w dyrektywie w zale no ci od danego pa stwa cz onkowskiego. 

 

36.c. Dokumenty dotycz ce zawodów nale cych do rzemios a, przemys u i 
handlu  

 
W a ciwy organ pa stwa cz onkowskiego, w którym zainteresowana osoba chce 
prowadzi  dzia alno  zawodow  mo e wymaga : 
 
�• za wiadczenia wydanego przez w a ciw  instytucj  pa stwa cz onkowskiego 
pochodzenia wskazuj cego charakter dzia alno ci oraz przez jak d ugi czas by a 
ona prowadzona, 
 
�• w niektórych przypadkach mo e by  równie  wymagane potwierdzenie 
kwalifikacji. 

 

36.d.  Dokumenty dotycz ce zawodów systemu ogólnego 
 

W a ciwy organ pa stwa cz onkowskiego, w którym zainteresowana osoba chce 
prowadzi  dzia alno  zawodow  mo e wymaga : 

 
�• dokumentu potwierdzaj cego, e zainteresowana osoba posiada co najmniej 
dwuletnie do wiadczenie zawodowe w przedmiotowym zawodzie: dokument ten 
mo e by  wymagany, je eli ani zawód ani kszta cenie nie s  regulowane w pa stwie 
cz onkowskim pochodzenia zainteresowanej osoby, ale zawód jest regulowany w 
przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim (zob. pytanie 9 i 12), nale y uwzgl dni  
wszystkie dokumenty; zainteresowana osoba nie musi zatem przedstawia  wiadectwa 
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wydanego przez w a ciwy organ; przyjmuj ce pa stwo cz onkowskie musi przyj  na 
przyk ad karty p ac lub po wiadczenia od pracodawców; zasadnicze znaczenie ma 
jednak, aby wszystkie dokumenty wyra nie wskazywa y dzia alno  zawodow  
zainteresowanej osoby, 
 
�• informacji dotycz cych wykszta cenia zainteresowanej osoby, je eli informacje 
te s  konieczne do ustalenia, czy wyst puj  zasadnicze ró nice z wymaganym 
kszta ceniem krajowym; w zasadzie wystarczy przedstawi  nast puj ce informacje: 
informacje dotycz ce cznego czasu trwania nauki, przedmiotów obj tych nauk  oraz 
ich wymiaru godzin, a w stosownych przypadkach równie  informacje dotycz ce 
proporcji mi dzy teori  a praktyk ..  

 

37)  Czy zainteresowana osoba mo e dostarczy  dodatkowe dokumenty z 
w asnej inicjatywy i czy jest to po dane? 

 
Je eli zawód zainteresowanej osoby jest obj ty systemem ogólnym, w jej interesie 
le y przedstawienie w a ciwemu organowi jak najwi kszej liczby dokumentów 
dotycz cych: do wiadczenia zawodowego, kszta cenia ustawicznego w zakresie 
zawodu, seminariów i innych kursów uko czonych w uzupe nieniu do wykszta cenia 
zawodowego. Mo e to bowiem u atwi  uznanie kwalifikacji zainteresowanej osoby i 
pozwoli  jej na unikni cie w ca o ci lub cz ciowo obowi zku zdawania testu 
umiej tno ci lub odbycia sta u adaptacyjnego przed uznaniem jej kwalifikacji (zob. 
pytanie 51 i 52).  

 
 Je eli zainteresowana osoba nie przedstawi tych informacji, organ ten nadal jest 

zobowi zany do podj cia decyzji, ale podejmie j  na podstawie posiadanych 
informacji.  

 

38)  Czy w a ciwy organ przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego mo e 
wymaga  dostarczenia oryginalnych dokumentów lub kopii 
po wiadczonych za zgodno  z orygina em?  

 
W a ciwy organ przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego nie mo e wymaga  od 
zainteresowanej osoby dostarczenia oryginalnych dokumentów; mo e natomiast 
wymaga  po wiadczonych za zgodno  z orygina em kopii najwa niejszych 
dokumentów, takich jak dokumenty potwierdzaj ce kwalifikacje zawodowe lub 
do wiadczenie zawodowe. 
 
Je eli zainteresowana osoba nie jest w stanie dostarczy  po wiadczonych za zgodno  
z orygina em kopii jednego lub kilku dokumentów, w a ciwy organ musi sam 
sprawdzi  ich autentyczno  we w a ciwym organie pa stwa cz onkowskiego, w 
którym zainteresowana osoba prowadzi zgodnie z prawem sta  dzia alno  
zawodow .  
 

39)  Czy wszystkie dokumenty musz  by  przet umaczone?  
 



 30

W a ciwy organ przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego nie mo e wymaga  
t umacze  dokumentów, chyba e jest to naprawd  konieczne do rozpatrzenia wniosku 
o uznanie kwalifikacji. 
 
T umacze  uwierzytelnionych mo na wymaga  jedynie w przypadku najwa niejszych 
dokumentów. 
 
Przyk ad: kwalifikacje zawodowe, wiadectwa dotycz ce do wiadczenia zawodowego. 
 
Je eli jednak zainteresowana osoba jest lekarzem, piel gniark  odpowiedzialn  za 
opiek  ogóln , lekarzem dentyst , po o n , lekarzem weterynarii, farmaceut  lub 
architektem, których kwalifikacje s  wymienione w za czniku V do dyrektywy 
2005/36/WE nie mo na wymaga  uwierzytelnionego t umaczenia dokumentu 
potwierdzaj cego kwalifikacje zawodowe, poniewa  nie jest to niezb dne do 
rozpatrzenia wniosku o uznanie kwalifikacji. W a ciwy organ mo e bowiem atwo 
sprawdzi , czy nazwa zawodu na wiadectwie odpowiada nazwie zawodu okre lonej 
w za czniku. 

 
 Organ przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego nie mo e równie  wymaga  

uwierzytelnionych t umacze  dokumentów standardowych, takich jak dowody 
osobiste, paszporty itd. 

 
 W ka dym przypadku zainteresowana osoba mo e zdecydowa  o uwierzytelnieniu 

t umaczenia przez w a ciwy organ pa stwa cz onkowskiego pochodzenia lub 
przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego. Organ przyjmuj cego pa stwa 
cz onkowskiego ma obowi zek przyj cia t umacze  uwierzytelnionych przez 
w a ciwy organ pa stwa cz onkowskiego pochodzenia zainteresowanej osoby. 
 

40)  W jakim terminie wniosek zainteresowanej osoby musi zosta  
rozpatrzony? 

 
Przede wszystkim w a ciwy organ przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego 
potwierdza otrzymanie wniosku w terminie miesi ca od jego otrzymania oraz w 
stosownych przypadkach zawiadamia zainteresowan  osob  o konieczno ci 
dostarczenia wszelkich brakuj cych dokumentów. 
 
W a ciwy organ musi podj  nale ycie uzasadnion  decyzj  w jak najkrótszym 
terminie od z o enia kompletnego wniosku i nie pó niej ni  w terminie trzech 
miesi cy w przypadkach podlegaj cych przepisom dotycz cym automatycznego 
uznawania kwalifikacji (zob. pytania 42-45) oraz nie pó niej ni  w terminie czterech 
miesi cy w przypadkach obj tych ogólnym systemem uznawania dyplomów (zob. 
pytania 49-60) i systemem automatycznego uznawania do wiadczenia zawodowego 
(zob. pytania 46-48). W przypadku nieprzestrzegania terminów zob. pytanie 63. 

 

41)  Jakie s  prawa zainteresowanej osoby, je eli uzyskuje ona uznanie 
kwalifikacji? 
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Uznanie kwalifikacji w przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim UE daje 
zainteresowanej osobie prawo do wykonywania w nim przedmiotowego zawodu. 
Zainteresowana osoba mo e zatem rozpocz  wykonywanie zawodu na takich samych 
warunkach jak warunki maj ce zastosowanie dla obywateli przyjmuj cego pa stwa 
cz onkowskiego. W przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim zainteresowana osoba 
b dzie podlega a tym samym przepisom (ustawowym, wykonawczym i 
administracyjnym) oraz zasadom etyki zawodowej jak obywatele przyjmuj cego 
pa stwa cz onkowskiego. Zainteresowana osoba musi przestrzega  w szczególno ci 
zakresu dzia alno ci obowi zuj cego w danym zawodzie w przyjmuj cym pa stwie 
cz onkowskim. W przypadku wykonywania zawodu w charakterze pracownika 
zainteresowana osoba ma prawo odpowiadania na oferty pracy w pa stwie 
przyjmuj cym oraz uczestniczenia w procedurach doboru kadr istniej cych w tym 
pa stwie (rozmowy kwalifikacyjne, analiza dokumentów, konkursy itd.) na takich 
samych prawach, jak osoby posiadaj ce dyplomy krajowe.  

 
 

B. 2  Zawody sektorowe 
 

Chodzi tu o zawody, w odniesieniu do których minimalne wymogi w zakresie 
wykszta cenia zharmonizowano na poziomie europejskim: lekarz, piel gniarka 
odpowiedzialna za opiek  ogóln , lekarz dentysta, lekarz weterynarii, po o na, 
farmaceuta oraz architekt. 

 

42)  Jak przebiega rozpatrywanie wniosku zainteresowanej osoby? 
 
Kwalifikacje zainteresowanej osoby zasadniczo podlegaj  systemowi automatycznego 
uznawania dyplomów (zob. pytanie 43 i 44). Oznacza to, e w a ciwy organ 
przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego nie mo e kontrolowa  wykszta cenia 
zainteresowanej osoby i nie mo e wymaga  od niej dokumentu okre laj cego program 
odbytego kszta cenia. 
 
Je eli zainteresowana osoba posiada kwalifikacje zdobyte w pa stwie trzecim, które 
zosta y ju  poddane procedurze pierwszego uznania przez pa stwo cz onkowskie, i 
je eli to pa stwo cz onkowskie po wiadczy o, e zainteresowana osoba wykonywa a 
przedmiotowy zawód przez co najmniej trzy lata na jego terytorium, uznawanie 
kwalifikacji nie jest automatyczne, ale odbywa si  na podstawie ogólnego systemu 
uznawania dyplomów (zob. pytania 45 i 49-60). 

 

43)  Jakie warunki zainteresowana osoba musi spe ni , aby skorzysta  z 
automatycznego uznawania kwalifikacji? 

  

-  Lekarz, piel gniarka odpowiedzialna za opiek  ogóln , lekarz 
dentysta, lekarz weterynarii i farmaceuta 

 



 32

Zainteresowana osoba musi posiada  kwalifikacje okre lone dla danego pa stwa 
cz onkowskiego w za czniku V do dyrektywy 2005/36/WE (to znaczy dokument 
potwierdzaj cy kwalifikacje i ewentualne wiadectwo do czone do tego dokumentu). 
Kwalifikacje te musz  potwierdza  uko czenie kszta cenia zgodnego z minimalnymi 
wymogami w zakresie wykszta cenia ustanowionymi w dyrektywie 2005/36/WE. Ma 
to zwykle miejsce, gdy kszta cenie zainteresowanej osoby rozpocz o si  po dacie 
odniesienia okre lonej w za czniku V do dyrektywy dla przedmiotowych kwalifikacji 
i dla danego pa stwa cz onkowskiego. 

 
Przyk ad: zainteresowana osoba jest w oskim lekarzem, który posiada dokument 
potwierdzaj cy kwalifikacje �„Attestato di formazione specifica in medicina generale�” 
i otrzyma  ten dokument po dniu 31 grudnia 1994 r. (zob. za cznik V pkt 5.1.4); 
dokument ten potwierdza uko czenie kszta cenia zgodnego z dyrektyw , 
zainteresowana osoba korzysta wi c z automatycznego uznawania kwalifikacji.  

 

-  Po o na 
 

Zainteresowana osoba musi posiada  kwalifikacje okre lone dla danego pa stwa 
cz onkowskiego w za czniku V do dyrektywy 2005/36/WE (to znaczy dokument 
potwierdzaj cy kwalifikacje i ewentualne wiadectwo do czone do tego dokumentu). 
Kwalifikacje te musz  potwierdza  uko czenie kszta cenia zgodnego z minimalnymi 
wymogami w zakresie wykszta cenia ustanowionymi w dyrektywie 2005/36/WE. Ma 
to zwykle miejsce, gdy kszta cenie zainteresowanej osoby rozpocz o si  po dacie 
odniesienia okre lonej w za czniku V do dyrektywy dla przedmiotowych kwalifikacji 
i dla danego pa stwa cz onkowskiego. 
 
 
W zale no ci od rodzaju odbytego kszta cenia zainteresowana osoba korzysta lub nie 
z automatycznego uznawania kwalifikacji. 
 
Je eli wi c zainteresowana osoba odby a kszta cenie w zakresie po o nictwa w 
pe nym wymiarze godzin, trwaj ce co najmniej dwa lata lub 3 600 godzin, przy czym 
warunkiem jego podj cia by o posiadanie dokumentu potwierdzaj cego posiadanie 
kwalifikacji piel gniarki odpowiedzialnej za opiek  ogóln , osoba taka korzysta z 
automatycznego uznawania kwalifikacji. 
 
Je eli natomiast zainteresowana osoba odby a kszta cenie w dziedzinie piel gniarstwa 
ogólnego, a nast pnie 18-miesi czne kszta cenie w zakresie po o nictwa, nie korzysta 
ona z automatycznego uznawania kwalifikacji, chyba e wykonywa a ten zawód przez 
co najmniej rok. 
 
Wreszcie, je eli zainteresowana osoba odby a co najmniej trzyletnie kszta cenie w 
zakresie po o nictwa, przy czym jego podj cie nie by o uwarunkowane posiadaniem 
dyplomu, wiadectwa ani innych dokumentów uprawniaj cych do podj cia nauki na 
uniwersytecie lub w szkole wy szej, nie korzysta ona z automatycznego uznawania 
kwalifikacji, chyba e wykonywa a ten zawód przez co najmniej dwa lata. 
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-  Architekt 
 

W zale no ci od rodzaju odbytego kszta cenia zainteresowana osoba korzysta lub nie 
z automatycznego uznawania kwalifikacji. 
 
Aby zainteresowana osoba mog a korzysta  z automatycznego uznawania 
kwalifikacji, musi posiada  kwalifikacje okre lone dla danego pa stwa 
cz onkowskiego w za czniku V do dyrektywy 2005/36/WE (to znaczy dokument 
potwierdzaj cy kwalifikacje i ewentualne wiadectwo do czone do tego dokumentu). 
Kwalifikacje te musz  potwierdza  uko czenie kszta cenia zgodnego z minimalnymi 
wymogami w zakresie wykszta cenia ustanowionymi w dyrektywie 2005/36/WE. Ma 
to zwykle miejsce, gdy zainteresowana osoba rozpocz a kszta cenie pocz wszy od 
roku akademickiego okre lonego w za czniku V do dyrektywy dla przedmiotowych 
kwalifikacji i dla danego pa stwa cz onkowskiego. 

 
Przyk ad: zainteresowana osoba jest hiszpa skim architektem, który posiada 
dokument potwierdzaj cy kwalifikacje �„Título oficial de arquitecto�” uzyskany w 
Universidad Europea de Madrid i rozpocz  kszta cenie nie wcze niej ni  w roku 
akademickim 1998/1999 (zob. za cznik V pkt 5.7.1), mo e zatem korzysta  z 
automatycznego uznawania kwalifikacji.  
 
Natomiast je eli zainteresowana osoba jest w oskim architektem, który posiada 
dokument potwierdzaj cy kwalifikacje �„Laurea specialistica in architettura�” uzyskany 
w Politecnico di Bari i rozpocz  kszta cenie nie wcze niej ni  w roku akademickim 
1999/2000, ale jeszcze nie otrzyma  �„Diploma di abilitazione all'esercizio 
indipendente della professione�” wymaganego we W oszech oprócz dokumentu 
potwierdzaj cego kwalifikacje (zob. za cznik V pkt 5.7.1), nie mo e korzysta  z 
automatycznego uznawania kwalifikacji.  

 

44)  Czy zainteresowana osoba korzysta z automatycznego uznawania 
kwalifikacji, je eli uzyska a kwalifikacje zawodowe przed 
przyst pieniem jej pa stwa do Unii Europejskiej? 

 

-  Lekarz, piel gniarka odpowiedzialna za opiek  ogóln , lekarz 
dentysta, lekarz weterynarii, po o na i farmaceuta  

 
Je eli kwalifikacje zainteresowanej osoby potwierdzaj  uko czenie kszta cenia, które 
rozpocz o si  przed dat  odniesienia okre lon  w za czniku V do dyrektywy dla 
przedmiotowych kwalifikacji i dla danego pa stwa cz onkowskiego (przyk ad: 1 maja 
2004 r. w przypadku czeskiej piel gniarki odpowiedzialnej za opiek  ogóln  �– 
za cznik V pkt 5.2.2 itd.) i je eli kszta cenie to nie jest zgodne z minimalnymi 
wymogami w zakresie wykszta cenia, osoba ta korzysta jednak z automatycznego 
uznawania kwalifikacji, je eli mo e wykaza , na podstawie za wiadczenia pa stwa 
cz onkowskiego pochodzenia, e faktycznie i legalnie wykonywa a przedmiotowy 
zawód przez co najmniej trzy kolejne lata w ci gu pi ciu lat poprzedzaj cych wydanie 
za wiadczenia. Podobnie je eli kwalifikacje zainteresowanej osoby podlegaj  
jednemu z przepisów dotycz cych szczególnych praw nabytych w odniesieniu do 
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zawodów okre lonych w dyrektywie (np. kwalifikacje uzyskane w by ej Jugos awii 
lub w by ej NRD itd.), osoba ta musi wykaza  na podstawie za wiadcze , e spe nia 
warunki wymagane w odniesieniu do do wiadczenia zawodowego, aby na tej 
podstawie korzysta  z automatycznego uznawania kwalifikacji. 

 

-  Architekt 
 

Je eli kwalifikacje zainteresowanej osoby potwierdzaj  uko czenie kszta cenia, które 
rozpocz o si  przed rokiem akademickim okre lonym w za czniku V do dyrektywy 
dla przedmiotowych kwalifikacji i dla danego pa stwa cz onkowskiego (przyk ad: 
przed rokiem akademickim 2007/2008 w przypadku malta skiego architekta �– 
za cznik V pkt 5.7.1) i nawet je eli kszta cenie to nie jest zgodne z minimalnymi 
wymogami ustanowionymi w dyrektywie 2005/36/WE, osoba ta mo e jednak 
korzysta  z automatycznego uznawania kwalifikacji na podstawie praw nabytych pod 
warunkiem, e posiada kwalifikacje okre lone dla danego pa stwa cz onkowskiego w 
za czniku VI do dyrektywy 2005/36/WE (to znaczy dokument potwierdzaj cy 
kwalifikacje i ewentualne wiadectwo do czone do tego dokumentu). Pocz tek 
kszta cenia zainteresowanej osoby musi przypada  nie pó niej ni  w roku 
akademickim okre lonym w za czniku VI do dyrektywy dla przedmiotowych 
kwalifikacji i dla danego pa stwa cz onkowskiego. 
 
Ponadto, je eli kwalifikacje zainteresowanej osoby potwierdzaj  uko czenie 
kszta cenia nieobj tego ani przez za cznik V ani przez za cznik VI do dyrektywy, 
osoba ta mo e jednak korzysta  z automatycznego uznawania kwalifikacji, je eli 
mo e wykaza , na podstawie za wiadczenia pa stwa cz onkowskiego pochodzenia, e 
otrzyma a zezwolenie na u ywanie tytu u zawodowego architekta w tym pa stwie 
przed dat  okre lon  w dyrektywie i e faktycznie i legalnie wykonywa a 
przedmiotowy zawód w pa stwie cz onkowskim przez co najmniej trzy kolejne lata w 
ci gu pi ciu lat poprzedzaj cych wydanie za wiadczenia. Podobnie, je eli 
kwalifikacje zainteresowanej osoby podlegaj  jednemu z przepisów dotycz cych 
szczególnych praw nabytych okre lonych w dyrektywie (np. kwalifikacje uzyskane w 
by ej Jugos awii lub w by ej NRD itd.), osoba ta musi wykaza  na podstawie 
za wiadcze , e spe nia warunki wymagane w odniesieniu do do wiadczenia 
zawodowego, aby na tej podstawie korzysta  z automatycznego uznawania 
kwalifikacji. 

 

45) Jak  procedur  uznawania stosuje si , je eli kwalifikacji 
zainteresowanej osoby nie mo na uzna  automatycznie? 

 
Je eli kwalifikacji zainteresowanej osoby nie mo na uzna  automatycznie, uznawanie 
podlega systemowi ogólnemu (zob. pytania 49-60). 

 
Poniewa  dyrektywa przewiduje uzupe niaj ce stosowanie systemu ogólnego jedynie 
w ograniczonej liczbie przypadków, mo liwe jest równie , e uznawanie nie b dzie 
podlega  systemowi ogólnemu (tytu  III rozdzia  I). W takim przypadku 
zainteresowana osoba mo e uzyska  uznanie swoich kwalifikacji na podstawie art. 43 
Traktatu dotycz cego swobody przedsi biorczo ci. W takim przypadku w a ciwy 
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organ zobowi zany jest do porównania na podstawie Traktatu kszta cenia 
zainteresowanej osoby z kszta ceniem krajowym, uwzgl dniaj c jej do wiadczenie 
zawodowe i kszta cenie dodatkowe. Je eli stwierdzi ró nice, mo e wymaga  ich 
wyrównania, np. w formie testu, sta u lub kszta cenia dodatkowego zgodnego z 
przepisami krajowymi. 
 

B.3   Zawody nale ce do rzemios a, przemys u i handlu 
 
 

Je eli zainteresowana osoba chce prowadzi  dzia alno  wymienion  w za czniku IV, 
mo e korzysta  z automatycznego uznawania kwalifikacji na podstawie 
do wiadczenia zawodowego, o ile spe nia warunki przewidziane w dyrektywie. 

 

46)  Jak przebiega rozpatrywanie wniosku zainteresowanej osoby? 
 

Na podstawie dokumentów przekazanych przez zainteresowan  osob  w a ciwy organ 
przyjmuj cego pa stwa sprawdzi przede wszystkim, czy zainteresowana osoba spe nia 
warunki korzystania z automatycznego uznawania kwalifikacji. 

47)  Jakie warunki zainteresowana osoba musi spe ni , aby skorzysta  z 
automatycznego uznawania? 

 
W zale no ci od dzia alno ci, jak  zainteresowana osoba chce prowadzi , warunki 
dotycz ce do wiadczenia zawodowego (ewentualnie po czone z warunkami 
dotycz cymi wykszta cenia) s  okre lone w art. 17, 18 lub 19 dyrektywy. 
Przedmiotowe do wiadczenie zawodowe musi mie  zwi zek z dzia alno ci , któr  
zainteresowana osoba chce prowadzi  w pa stwie przyjmuj cym. Dyrektywa okre la 
to do wiadczenie wed ug jego charakteru (samozatrudniony, kierownik 
przedsi biorstwa, pracownik) i wed ug jego czasu trwania (liczba lat prowadzenia 
dzia alno ci, data zako czenia tego do wiadczenia itd.). W niektórych przypadkach 
dyrektywa przewiduje ponadto wymóg uprzedniego odbycia kszta cenia 
przygotowuj cego do wykonywania danej dzia alno ci. 

 
Na przyk ad dzia alno  zwi zana z us ugami kosmetycznymi jest uj ta w wykazie III 
pkt 4 za cznika IV do dyrektywy. Stosuje si  zatem art. 19 dyrektywy. Je eli 
zainteresowana osoba posiada do wiadczenie zawodowe trwaj ce trzy kolejne lata 
jako samozatrudniona kosmetyczka w Niemczech i je eli do wiadczenie to nie 
zako czy o si  wi cej ni  dziesi  lat temu, mo e korzysta  z automatycznego 
uznawania kwalifikacji w Grecji na podstawie samego do wiadczenia zawodowego.  

Natomiast dzia alno  zwi zana z fryzjerstwem jest uj ta w wykazie I pkt 3 za cznika 
IV i w tym przypadku stosuje si  art. 17. Je eli zainteresowana osoba posiada 
do wiadczenie zawodowe trwaj ce trzy kolejne lata jako samozatrudniony fryzjer w 
Niemczech, nie wystarcza to, aby osoba ta mog a skorzysta  z automatycznego 
uznawania kwalifikacji w Grecji. W tym celu musi równie  po wiadczy  odbycie co 
najmniej trzyletniego kszta cenia przygotowuj cego do wykonywania dzia alno ci 
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uznawanego w Niemczech lub udowodni , e wykonywa a dzia alno  fryzjersk  jako 
pracownik przez co najmniej pi  lat. Zainteresowana osoba mog aby równie  
skorzysta  z automatycznego uznawania, gdyby posiada a do wiadczenie trwaj ce co 
najmniej sze  kolejnych lat jako osoba samozatrudniona lub jako kierownik 
przedsi biorstwa w dziedzinie fryzjerstwa w Niemczech lub do wiadczenie trwaj ce 
cztery lata w tej dziedzinie po czone z uprzednim uznawanym kszta ceniem 
trwaj cym co najmniej dwa lata. 

 

48)  Jak  procedur  stosuje si , je eli kwalifikacji zainteresowanej osoby 
nie mo na uzna  automatycznie? 

 
Je eli dzia alno , któr  zainteresowana osoba chce wykonywa  w pa stwie 
przyjmuj cym, jest wymieniona w za czniku IV do dyrektywy, ale osoba ta nie 
spe nia warunków wymaganych, aby korzysta  z automatycznego uznawania na 
podstawie do wiadczenia zawodowego, uznanie kwalifikacji podlega zatem 
systemowi ogólnemu (zob. pytania 49-60). 
 
(Przyk ad: zainteresowana osoba jest kosmetyczk  z do wiadczeniem tylko 
jednorocznym), uznanie kwalifikacji podlega zatem systemowi ogólnemu (zob. pytania 
49-60). 

 

B.4 Zawody obj te systemem ogólnym 
 
Chodzi tu o wszystkie zawody, które nie mog  korzysta  z jednego z dwóch systemów 
automatycznego uznawania okre lonych w pkt B.2 i B.3. 
 

49)  Jak przebiega rozpatrywanie wniosku zainteresowanej osoby? 
 

1) W a ciwy organ odpowiedzialny za uznanie kwalifikacji zainteresowanej osoby, 
sprawdza przede wszystkim, czy uzyska a ona odpowiednie kwalifikacje w pa stwie 
cz onkowskim pochodzenia, które reguluje dany zawód. Je eli pa stwo cz onkowskie, 
w którym zainteresowana osoba uzyska a kwalifikacje nie reguluje tego zawodu ani 
kszta cenia przygotowuj cego do tego zawodu, w a ciwy organ ma prawo wymaga  
wykazania, e zainteresowana osoba wykonywa a przedmiotowy zawód przez co 
najmniej dwa lata w ci gu ostatnich dziesi ciu lat (zob. pytanie 9 i 12). Je eli 
zainteresowana osoba nie jest w stanie tego wykaza  lub je eli nie ma takiego 
do wiadczenia zawodowego, w a ciwy organ ma prawo nie stosowa  przepisów 
dyrektywy 2005/36/WE do jej wniosku o uznanie kwalifikacji. 

 
Je eli zainteresowana osoba uzyska a kwalifikacje w pa stwie trzecim, w a ciwy 
organ sprawdzi, czy faktycznie wykonywa a ona przedmiotowy zawód przez co 
najmniej trzy lata w pa stwie cz onkowskim, które jako pierwsze uzna o jej 
kwalifikacje. To do wiadczenie zawodowe musi zosta  potwierdzone przez 
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wiadectwo wydane przez to pa stwo cz onkowskie. Zainteresowana osoba korzysta z 
dyrektywy tylko na podstawie tego warunku. 

 
2) W a ciwy organ sprawdza nast pnie, jaki jest poziom kwalifikacji zainteresowanej 
osoby z uwzgl dnieniem kryteriów okre lonych w dyrektywie. W dyrektywie 
2005/36/WE (art. 11) kwalifikacje zawodowe podzielono na pi  poziomów: a, b, c, d, 
e, w zale no ci od czasu trwania i poziomu kszta cenia, jakie kwalifikacje te 
potwierdzaj . Poziom a jest najni szy, za  poziom e najwy szy.  
Dyrektywa przewiduje, e w a ciwy organ nie mo e odmówi  uznania kwalifikacji 
zainteresowanej osoby (z zastrze eniem pkt 50-52) je eli kwalifikacje te s  
sklasyfikowane na tym samym poziomie lub o jeden poziom ni ej w porównaniu do 
kwalifikacji wymaganych na szczeblu krajowym. 

 
Przyk ad: kwalifikacje zawodowe wymagane w przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim 
s  sklasyfikowane na poziomie c); je eli kwalifikacje zawodowe zainteresowanej 
osoby s  sklasyfikowane a poziomie c) lub b) dyrektywa ma zastosowanie; je eli 
natomiast jej kwalifikacje s  sklasyfikowane na poziomie a), dyrektywa nie ma 
zastosowania, poniewa  ró nica poziomów mi dzy kwalifikacjami tej osoby a 
kwalifikacjami przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego jest zbyt du a. 

 
Istnieje jednak odst pstwo od tej zasady, gdy kwalifikacje zawodowe wymagane w 
przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim potwierdzaj  uko czenie kszta cenia 
trwaj cego cztery lata i s  sklasyfikowane na poziomie e). W tym przypadku w a ciwy 
organ nie mo e odmówi  uznania kwalifikacji zainteresowanej osoby, je eli 
kwalifikacje te s  sklasyfikowane na poziomie e), d) lub c), czyli do dwóch poziomów 
ni ej. 

 
Aby dowiedzie  si , jaki jest poziom kwalifikacji zainteresowanej osoby i poziom 
kwalifikacji przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego, mo na skorzysta  z naszej bazy 
danych pod nast puj cym adresem: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/regprof/index.cfm?newlang=en 
 
Zainteresowana osoba mo e równie  zwróci  si  do krajowego o rodka informacji 
pod nast puj cym adresem: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-
points_en.pdf 

 
3) W a ciwy organ porównuje nast pnie kszta cenie, które odby a zainteresowana 
osoba, z kszta ceniem krajowym w celu sprawdzenia, czy istniej  zasadnicze ró nice 
mi dzy jednym a drugim. Zasadnicze ró nice oznaczaj  bardzo du e ró nice 
dotycz ce przedmiotów zasadniczych z punktu widzenia wykonywania zawodu. 

 
Je eli w a ciwy organ stwierdzi zasadnicze ró nice mi dzy kszta ceniem odbytym 
przez zainteresowan  osob  a kszta ceniem krajowym, musi sprawdzi , czy ró nice te 
mog  zosta  wyrównane przez do wiadczenie zawodowe zainteresowanej osoby lub 
wszelkie kszta cenie uzupe niaj ce, które odby a. Dlatego te  wa ne jest 
przedstawienie w a ciwemu organowi jak najwi kszej liczby informacji w tej sprawie.  
Po rozpatrzeniu dokumentów w a ciwy organ podejmuje decyzj , która musi by  
nale ycie uzasadniona. 
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50)  Jak  decyzj  mo e podj  w a ciwy organ? 
 

1) W a ciwy organ mo e uzna  kwalifikacje (zob. równie  pytanie 41).  
 

2) W a ciwy organ mo e odmówi  uznania kwalifikacji. Odmowa mo e by  jednak 
wydana tylko w wyj tkowych przypadkach. Na przyk ad odmowa mo e by  
uzasadniona, je eli okazuje si , e zawód, w odniesieniu do którego zainteresowana 
osoba wnioskuje o uznanie swoich kwalifikacji nie jest zawodem, do wykonywania 
którego posiada ona kwalifikacje.  

 
Odmowa nie jest natomiast uzasadniona, na przyk ad gdy ró nica poziomów mi dzy 
kwalifikacjami zainteresowanej osoby a kwalifikacjami przyjmuj cego pa stwa 
cz onkowskiego jest zbyt du a lub je eli zainteresowana osoba nie posiada 
wymaganego dwuletniego do wiadczenia zawodowego, poniewa  uzyska a swoje 
kwalifikacje w pa stwie cz onkowskim, które nie reguluje ani przedmiotowego 
zawodu ani kszta cenia przygotowuj cego do tego zawodu. W tym przypadku 
w a ciwy organ nie ma co prawda obowi zku stosowania dyrektywy, ale pozostaje 
zobowi zany, na podstawie Traktatu, do porównania kszta cenia odbytego przez 
zainteresowan  osob  z kszta ceniem krajowym z uwzgl dnieniem do wiadczenia 
zawodowego zainteresowanej osoby i jej wykszta cenia uzupe niaj cego. Je eli 
w a ciwy organ stwierdzi ró nice, mo e wymaga  od zainteresowanej osoby ich 
wyrównania na przyk ad poprzez test, sta  lub kszta cenie uzupe niaj ce. 

 
3) W a ciwy organ mo e równie  na o y  na zainteresowan  osob  rodki 
wyrównawcze przed uznaniem jej kwalifikacji (zob. równie  pytanie 51 i 52), je eli 
stwierdzi zasadnicze ró nice mi dzy kszta ceniem odbytym przez zainteresowan  
osob  a kszta ceniem krajowym, których nie mo na wyrówna  przez do wiadczenie 
zawodowe lub kszta cenie uzupe niaj ce. 

 

51)  Jakie rodki wyrównawcze w a ciwy organ mo e na o y  na 
zainteresowan  osob ? 

 
W a ciwy organ mo e na o y  na zainteresowan  osob  obowi zek zdania testu 
umiej tno ci lub odbycia sta u adaptacyjnego trwaj cego maksymalnie trzy lata. 

 

52)  Je eli wymagany jest sta  lub test, czy w a ciwy organ sam mo e 
wybra  mi dzy sta em a testem? 

 
Zasadniczo nie mo e. To zainteresowana osoba wybiera mi dzy testem umiej tno ci a 
sta em adaptacyjnym. Istniej  jednak wyj tki od tej zasady w nast puj cych 
przypadkach: 

 
- w przypadku zawodów prawniczych, 

  
- w przypadku zawodów, w odniesieniu do których warunki kszta cenia zosta y 
zharmonizowane, ale które nie korzystaj  z automatycznego uznawania kwalifikacji, z 
wyj tkiem piel gniarstwa specjalistycznego (zob. pytania 42-45),  
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- w przypadku zawodów nale cych do rzemios a, handlu i przemys u wymienionych 
w za czniku IV do dyrektywy, które nie korzystaj  z systemu automatycznego 
uznawania (zob. pytania 46-48) i które zainteresowana osoba chce wykonywa  jako 
samozatrudniony lub kierownik przedsi biorstwa, je eli warunkiem prowadzenia 
przez ni  dzia alno ci zawodowej jest znajomo  i stosowanie obowi zuj cych 
szczególnych przepisów krajowych, o ile wymaga si  tego równie  od obywateli 
danego pa stwa, 

 
- w a ciwy organ ma prawo na o y  obowi zek zdania testu umiej tno ci w 
przypadku nast puj cych zawodów w nast puj cych pa stwach cz onkowskich: 
�• Francja: instruktor narciarstwa, instruktor p etwonurkowania morskiego, instruktor 
spadochroniarstwa, przewodnik wysokogórski, instruktor speleologii, 
�• Austria: instruktor narciarstwa alpejskiego, instruktor narciarstwa biegowego, 
przewodnik w drówek narciarskich, przewodnik górski, 
�• W ochy: instruktor narciarstwa, przewodnik górski, 
�• Niemcy (Bawaria): instruktor narciarstwa, instruktor narciarstwa biegowego, 
przewodnik w drówek narciarskich i przewodnik górski, 
�• Belgia: prywatny detektyw. 

 

53)  Jak mo na si  przygotowa  do testu umiej tno ci lub do sta u 
adaptacyjnego? 

 
W przypadku testu umiej tno ci, w a ciwy organ lub o rodek informacji mo e 
udzieli  zainteresowanej osobie informacji na temat prowadzonych kursów 
przygotowawczych lub przekaza  jej wykaz zalecanej literatury lub przyk adowe testy 
(w miar  dost pno ci). 

 
W przypadku sta u adaptacyjnego, w a ciwy organ lub o rodek informacji mo e 
przekaza  zainteresowanej osobie informacje o dotychczasowych do wiadczeniach z 
udanych sta y lub wykaz zalecanej literatury (je eli jest dost pna). 

 

54)  Czy zainteresowana osoba musi sama znale  sta  adaptacyjny? 
 

Przyjmuj ce pa stwo cz onkowskie mo e powierzy  zadanie organizowania i 
prowadzenia sta y adaptacyjnych zatwierdzonym placówkom lub opiekunom. 
W a ciwy organ musi udost pni  zainteresowanej osobie wykaz placówek/osób 
odpowiedzialnych za sta e adaptacyjne w zawodzie, który zainteresowana osoba chce 
wykonywa . W miar  mo liwo ci zainteresowanej osobie nale y pozwoli  na 
dowolny wybór opiekuna oraz miejsca sta u w ramach tego wykazu.  
W ka dym przypadku warunki sta u nie mog  by  przesadnie restrykcyjne. 
Miejsce odbywania sta u nie mo e by  po o one na tyle daleko, by odleg o  
stanowi a przeszkod . 

55)  Jak przebiega sta  adaptacyjny? 
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Sta  adaptacyjny przebiega pod nadzorem wykwalifikowanego przedstawiciela tego 
zawodu i mo e mu towarzyszy  kszta cenie uzupe niaj ce. Pod koniec sta u 
zainteresowana osoba podlega ocenie.  

 

56)  Czy zainteresowana osoba mo e otrzymywa  wynagrodzenie w 
ramach sta u adaptacyjnego? 

 
Zainteresowana osoba mo e otrzymywa  wynagrodzenie podczas sta u 
adaptacyjnego, je eli umo liwiaj  to krajowe struktury przyjmuj cego pa stwa 
cz onkowskiego. Nie oznacza to jednak prawa do wynagrodzenia.  

 
To przyjmuj ce pa stwo cz onkowskie okre la status zainteresowanej osoby, ale je eli 
na poziomie krajowym istnieje status sta ysty, zainteresowana osoba musi równie  
mie  mo liwo  korzystania z takiego statusu. 

 

57)  Jaki jest zakres testu umiej tno ci? 
 

Jedynym celem testu umiej tno ci musi by  sprawdzenie wiedzy zawodowej 
zainteresowanej osoby i mo e on obejmowa  jedynie zagadnienia zasadnicze z punktu 
widzenia wykonywania zawodu, w odniesieniu do których stwierdzono zasadnicze 
ró nice. Zagadnienia te musz  by  prawid owo okre lone w decyzji podj tej przez 
w a ciwy organ; mog  one obejmowa  znajomo  etyki zawodowej maj cej 
zastosowanie w przedmiotowym zawodzie. 
 
Test umiej tno ci mo e by  teoretyczny (przyk ad: egzamin pisemny) lub praktyczny 
(np. egzamin narciarski w terenie).  

 

58)  Ile testów umiej tno ci nale y zorganizowa  w ci gu roku? 
 

Zasadniczo liczba testów umiej tno ci zale y od liczby z o onych wniosków. 
Niemniej jednak w ci gu roku nale y zorganizowa  co najmniej dwa testy 
umiej tno ci. W przypadku dzia alno ci sezonowej, takiej jak dzia alno  instruktora 
narciarstwa, testy nale y organizowa  na pocz tku sezonu. 

 

59)  Czy zainteresowana osoba mo e przyst pi  do testu umiej tno ci 
kilka razy? 

 
Tak, je eli zainteresowana osoba nie zda testu, nale y umo liwi  jej ponowne 
przyst pienie do testu. Przyjmuj ce pa stwo cz onkowskie okre la jednak liczb  
podej  do testu, do których zainteresowana osoba jest uprawniona, uwzgl dniaj c 
przepisy obowi zuj ce na szczeblu krajowym. 
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60)  W jakim terminie po te cie umiej tno ci lub sta u adaptacyjnym 
w a ciwy organ musi podj  decyzj ?  

 
Dyrektywa nie ustala adnego szczególnego terminu, ale w a ciwy organ musi podj  
decyzj  jak najszybciej. 

 
 

III. KOSZTY 
 

61)  Czy od zainteresowanej osoby mo na wymaga  udzia u w kosztach 
rozpatrywania wniosku? 

 
Od zainteresowanej osoby nie mo na wymaga  adnego wk adu finansowego, je eli 
zainteresowana osoba korzysta z systemu o wiadcze  w ramach swobodnego 
wiadczenia us ug (zob. pkt A.2, pytanie 23). W tym przypadku organ przyjmuj cego 

pa stwa nie rozpatruje bowiem wniosku zainteresowanej osoby. 
 
W innych przypadkach od zainteresowanej osoby mo na natomiast wymaga  
uiszczenia pewnej kwoty za rozpatrzenie wniosku. Kwota ta nie mo e jednak 
przewy sza  rzeczywistego kosztu us ugi i musi by  porównywalna z kwot , któr  
uiszczaj  obywatele przyjmuj cego pa stwa w podobnych okoliczno ciach. 

 

62)  Czy od zainteresowanej osoby mo na wymaga  op aty za test 
umiej tno ci lub sta  adaptacyjny? 

 
Od zainteresowanej osoby mo na wymaga  uiszczenia pewnej kwoty za 
zorganizowanie testu umiej tno ci lub sta u adaptacyjnego. Kwota ta nie mo e jednak 
przewy sza  rzeczywistego kosztu us ugi i musi by  porównywalna z kwot , któr  
uiszczaj  obywatele przyjmuj cego pa stwa w podobnych okoliczno ciach. 

 
 

IV. ODWO ANIA 
 

63)  Jakie s  prawa zainteresowanej osoby w zakresie odwo a ? 
 

Decyzja o odrzuceniu wniosku zainteresowanej osoby (lub o na o eniu na 
zainteresowan  osob  rodków wyrównawczych �– np. obowi zku zdania testu 
umiej tno ci, odbycia sta u adaptacyjnego) musi zawiera  uzasadnienie odrzucenia. 
Je eli w decyzji o odrzuceniu nie podano uzasadnienia, zainteresowana osoba ma 
prawo si  go domaga . Je eli uzasadnienie nie zosta o przedstawione zainteresowanej 
osobie lub je eli osoba ta chce je zaskar y , ma prawo do wniesienia odwo ania do 
s du w przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim. Odwo anie, które zainteresowana 
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osoba wniesie w przyjmuj cym pa stwie cz onkowskim pozwala na sprawdzenie 
legalno ci decyzji o odrzuceniu w wietle prawa wspólnotowego. 
 
W ramach przepisów dotycz cych prowadzenia dzia alno ci (zob. pkt II) 
zainteresowana osoba mo e równie  wnie  odwo anie w przypadku braku decyzji w 
wyznaczonym terminie. Je eli adna decyzja nie zosta a podj ta, zainteresowana 
osoba nie ma prawa do wykonywania swojego zawodu na terytorium przyjmuj cego 
pa stwa cz onkowskiego. Natomiast w ramach przepisów dotycz cych swobody 
wiadczenia us ug (zob. pkt I) wnoszenie odwo ania nie jest konieczne, poniewa  w 

przypadku braku decyzji w wyznaczonym terminie zainteresowana osoba ma prawo 
wiadczy  us ugi. 

 
 W niektórych pa stwach cz onkowskich istnieje równie  mo liwo  odwo ania 

administracyjnego. O rodek informacji udziela wszelkich potrzebnych informacji na 
temat istniej cych na szczeblu krajowym rodków odwo ania: 
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/contact-points/info-
points_en.pdf 

 

V. WYMOGI DOTYCZ CE ZNAJOMO CI J ZYKA  
 

64)  Czy od zainteresowanej osoby mo na wymaga  znajomo ci j zyka 
przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego? 

 
Przyjmuj ce pa stwo cz onkowskie mo e wymaga , aby zainteresowana osoba zna a 
j zyk pa stwa przyjmuj cego, je eli jest to uzasadnione charakterem zawodu, który 
chce wykonywa . W ka dym razie wymogi dotycz ce j zyka nie mog  wykracza  
poza to, co jest obiektywnie konieczne do wykonywania przedmiotowego zawodu 
(s ownictwo, znajomo  w mowie lub w pi mie, czynna lub bierna). 
 
Nale y równie  podkre li , e bez wzgl du na dany zawód regulowany rozpatrzenie 
wniosku zainteresowanej osoby odbywa si  w j zyku przyjmuj cego pa stwa 
cz onkowskiego i w odpowiednich przypadkach testy umiej tno ci lub sta e 
adaptacyjne, je eli s  wymagane (zob. pytanie 51 i 52), b d  si  odbywa  w j zyku 
tego pa stwa cz onkowskiego.  
 
Procedura uznawania kwalifikacji zainteresowanej osoby i ewentualne sprawdzenie 
znajomo ci j zyka stanowi  dwie oddzielne procedury. Nie mo na odmówi  ani 
opó ni  uznania kwalifikacji zawodowych zainteresowanej osoby z powodu braku 
odpowiedniej znajomo ci j zyka. 
Istnieje jednak wyj tek od tej zasady, je eli znajomo  j zyka wchodzi w zakres 
kwalifikacji (przyk ad: logopeda, nauczyciel j zyka pa stwa przyjmuj cego). 

 

65)  Czy mo na systematycznie nak ada  na zainteresowan  osob  
obowi zek zdania egzaminu z j zyka? 
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Przyjmuj ce pa stwo cz onkowskie nie mo e systematycznie wymaga  zdania 
egzaminu z j zyka. Za wystarczaj cy do potwierdzenia znajomo ci j zyka nale y 
uzna  jeden z poni szych dokumentów: 
 
- kopi  dokumentu potwierdzaj cego zdobycie kwalifikacji nauczanych w j zyku 
przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego, 

 
- kopi  dokumentu potwierdzaj cego znajomo  j zyka lub j zyków przyjmuj cego 
pa stwa cz onkowskiego (np. dyplom uniwersytecki, kwalifikacje wydane przez izb  
handlow , kwalifikacje nabyte w uznanym o rodku nauczania j zyków obcych, takim 
jak Instytut Goethego itd.), 

 
- dokument potwierdzaj cy dotychczasowe do wiadczenie zawodowe na terytorium 
przyjmuj cego pa stwa cz onkowskiego. 

 
Obowi zek odbycia rozmowy lub zdania egzaminu (ustnego lub pisemnego) mo na 
na o y  na zainteresowan  osob , tylko je eli nie jest ona w stanie dostarczy  jednego 
z tych dokumentów.  

 

VI. DO KOGO ZWRACA  SI  W RAZIE 
PROBLEMÓW  

 

66)  Kto mo e udzieli  zainteresowanej osobie pomocy na szczeblu 
krajowym? 

 
1) Je eli zainteresowana osoba napotka na trudno ci w zakresie procedury uznawania 
kwalifikacji zawodowych, mo e si  zwróci  do krajowego o rodka informacji.  

 
2) Zainteresowana osoba mo e si  równie  zwróci  do Biura Porad dla Obywatela 
(CSS).  

Biuro zwraca si  do niezale nych ekspertów w zakresie prawa, którzy bezp atnie 
udzielaj  indywidualnych porad dotycz cych praw zainteresowanej osoby jako 
obywatela europejskiego. Odpowiedzi udzielane s  w j zyku zainteresowanej osoby w 
terminie jednego tygodnia.  

  
Wi cej informacji dotycz cych biura jest dost pnych pod nast puj cym adresem 
internetowym: 

 
 http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_pl.htm 
 
 
 3) Zainteresowana osoba mo e równie  skorzysta  z sieci SOLVIT. 
 

SOLVIT jest internetow  sieci  rozwi zywania problemów: pa stwa cz onkowskie 
UE wspó pracuj  d c do praktycznego rozwi zywania problemów wynikaj cych z 
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niew a ciwego stosowania prawa w zakresie rynku wewn trznego przez organy 
administracji publicznej. W ka dym pa stwie cz onkowskim UE (oraz w Norwegii, 
Islandii i Lichtensteinie) istnieje centrum SOLVIT. Centra SOLVIT s  cz ci  
administracji krajowej i zobowi zuj  si  do znalezienia rzeczywistych rozwi za  
rzeczywistych problemów w krótkim terminie dziesi ciu tygodni. Us ugi wiadczone 
przez SOLVIT s  bezp atne. Zwracamy jednak uwag  na fakt, e terminy odwo ania 
na szczeblu krajowym nie ulegaj  zawieszeniu, je eli zainteresowana osoba zwraca si  
do SOLVIT. Je eli jednak zainteresowana osoba decyduje si  wnie  odwo anie na 
szczeblu krajowym, traci mo liwo  skorzystania z sieci SOLVIT. 

Informacje dotycz ce SOLVIT znajduj  si  pod nast puj cym adresem internetowym: 

 http://ec.europa.eu/solvit/site/index_pl.htm 
 


