PRACA W NIEMCZECH W WYUCZONYM ZAWODZIE
Kampania informacyjna na temat uznawania polskich
kwaliﬁkacji zawodowych
Czy praca w Niemczech w wyuczonym zawodzie wymaga formalnego uznania polskich kwaliﬁkacji
zawodowych? Odpowiedź zależy od zdobytego zawodu. Uznanie kwaliﬁkacji może zwiększyć
szanse na rynku pracy w Niemczech lub być niezbędne do wykonywania niektórych zawodów
(m.in. lekarz, nauczyciel, pielęgniarka). Osoby zainteresowane powinny przed przyjazdem do
Niemiec wyjaśnić kwestię uznania swojego zawodu w Niemczech, a także kwestię ewentualnej
konieczności uzyskania formalnej „decyzji w sprawie uznania kwaliﬁkacji zawodowych”.
Pomocą służy portal „Uznanie kwaliﬁkacji w Niemczech”
Odpowiedzi na najważniejsze pytania w tej dziedzinie należy szukać na stronie
www.uznanie-kwaliﬁkacji-w-niemczech.pl (portal Rządu Republiki Federalnej Niemiec, dotyczący
uznawania zagranicznych kwaliﬁkacji zawodowych). Zasadnicze informacje są dostępne w języku
polskim oraz w sześciu innych językach.
Konkretne zagadnienia portalu dotyczące uznawania polskich dyplomów zawodowych
• Pewne informacje na temat podstaw prawnych
i postępowania w sprawie uznania kwaliﬁkacji
zawodowych w Niemczech (w języku polskim).
• Praktyczna „wyszukiwarka zawodów”: po wpisaniu
zawodu i miejscowości, w jakiej chcieliby Państwo
pracować, narzędzie wyszuka za pomocą niewielu
„Wyszukiwarka zawodów”
kliknięć myszą instytucję, w której można złożyć wniosek
o uznanie kwaliﬁkacji. Osoby zainteresowane przyjazdem
do Niemiec mogą w wyszukiwarce samodzielnie
znaleźć informacje dotyczące indywidualnych
zagadnień (w języku angielskim i niemieckim).
• Film przedstawiający przebieg postępowania w prosty
i interesujący sposób (w języku polskim).
• Odpowiedzi dla pracowników i promotorów
na najczęściej zadawane pytania (FAQ) z dziedziny
Film
uznawania kwaliﬁkacji (w języku polskim).
• Opinie osób, które pomyślnie przeszły postępowanie
w sprawie uznania kwaliﬁkacji zawodowych w Niemczech
(w języku polskim, także przykłady z Polski).
• Szczegółowe informacje, które są istotne dla reorientacji
zawodowej w Niemczech (życie i praca w Niemczech,
kwestie związane z prawem pobytu itp.).
Opinia
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Materiały kampanii informacyjnej w języku polskim
Dla Państwa działalności promocyjnej lub doradczej przygotowaliśmy następujące materiały:
• Broszura wyjaśnia zrozumiale w sześciu punktach
możliwość wszczęcia postępowania z Polski i odsyła do
dodatkowych informacji. Jeśli udzielają Państwo porady
w zakresie uznawania kwaliﬁkacji zawodowych lub
w kwestii wyjazdu z Polski, z tyłu broszury mogą Państwo
zamieścić dane kontaktowe swojej instytucji (stempel).
Broszury można pobrać w formie elektronicznej.
• Plakaty w formacie A2 są dostępne w wersji drukowanej
lub elektronicznej.
Broszura
• Prezentacja PowerPoint: graﬁka objaśnia procedurę
uznania kwaliﬁkacji w formie skompresowanej i wizualnej
oraz może być wykorzystana do rozprzestrzeniania
informacji.
• Teksty, ﬁlmy i obrazy do wykorzystania w newsletterach, na stronie internetowej lub w mediach społecznościowych. Umożliwiają one prezentację tematu
uznawania zagranicznych kwaliﬁkacji zawodowych i ofert
wsparcia w krótkiej i zwięzłej formie.
Materiały można zamówić (przy wykorzystaniu poniższych danych
Plakat
kontaktowych) lub pobrać w formie elektronicznej pod adresem:
http://www.uznanie-kwaliﬁkacji-w-niemczech.de/materialy
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UZNAWANIE
DYPLOMÓW
ZAWODOWYCH
W NIEMCZECH

Czy chcieliby Państwo zamieszkać
w Niemczech i podjąć tam pracę?
Ponadto szukają Państwo pracy
w wyuczonym w Polsce zawodzie?
Jeśli tak, należy sprawdzić, czy
Państwa kwaliﬁkacje zawodowe
będą uznane w Niemczech i czy jest
to konieczne, aby uzyskać prawo
wykonywania zawodu w Niemczech
(tak jest m.in. w przypadku lekarzy,
nauczycieli czy pielęgniarek).
W wielu zawodach można ubiegać
się o pracę także bez formalnego
uznania kwaliﬁkacji, w takim przypadku uznanie uzyskanego dyplomu
może jednak zwiększyć Państwa
szanse na rynku pracy w Niemczech.

Łukasz Wesołowski (29) z Działdowa,
pracuje jako elektronik maszyn i techniki
napędowej w Hamburgu.

„Uznanie kwaliﬁkacji oznacza dla mnie równość
szans – oﬁcjalne potwierdzenie moich umiejętności
otwiera przede mną nowe możliwości.”
Czy chcą Państwo dowiedzieć się więcej o przebiegu procesu
uznania kwaliﬁkacji Łukasza? Jego historia zamieszczona jest
na stronie internetowej:

uznanie-kwaliﬁkacji-w-niemczech.pl

Wszystkie ważne informacje na temat uznawania zagranicznych kwaliﬁkacji
zawodowych można znaleźć w oﬁcjalnym portalu poświęconym tej dziedzinie.

Tutaj należy szukać regionalnych adresów kontaktowych (jeśli są dostępne):

Jeśli nie znają Państwo języka
niemieckiego, prosimy skorzystać z pomocy osoby, która
wesprze Państwa w trakcie
postępowania.

Portal „Uznanie kwaliﬁkacji w Niemczech” jest
zarządzany przez Federalny Instytut ds. Kształcenia
Zawodowego na zlecenie niemieckiego Federalnego
Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych. Portal
jest wspierany w ramach programu „Integration
durch Qualiﬁzierung – IQ”.

Bundesinstitut für Berufsbildung
Portal „Uznanie kwaliﬁkacji w
Niemczech“
Robert-Schuman-Platz 3
D-53175 Bonn
anerkennungsportal@bibb.de

Stan: czerwiec 2014

Uznawanie polskich kwaliﬁkacji
zawodowych w Niemczech
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Magdalena Czerwińska z Polski,
pracuje dzięki uznaniu kwaliﬁkacji jako
mechanik instalacji sanitarnych, grzewczych
i klimatyzacji w Hamburgu/Niemcy.

Jeśli również Państwo chcą pracować w swoim zawodzie w Niemczech, prosimy dowiedzieć się o możliwości uznania posiadanych świadectw. Zapraszamy do oﬁcjalnego
portalu poświęconego uznawaniu zagranicznych kwaliﬁkacji zawodowych w Niemczech:

uznanie-kwalifikacji-w-niemczech.pl
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Tło kampanii informacyjnej w Polsce
Portal „Uznanie kwaliﬁkacji w Niemczech” jest zarządzany przez Federalny Instytut ds. Kształcenia
Zawodowego (BIBB) na zlecenie Federalnego Ministerstwa Edukacji i Badań Naukowych (BMBF).
Obecnie połowa korzystających z serwisu to osoby z zagranicy, między innymi z Polski. Dlatego
od końca lipca 2014 roku portal sukcesywnie rozszerza swoją ofertę informacyjną na zagranicę
we współpracy z niemieckim portalem powitalnym „Make it in Germany”. W centrum uwagi
znajdują się obecnie Włochy, Polska, Rumunia, Hiszpania i Turcja. Osoby, które są zainteresowane
podjęciem pracy w Niemczech, mogą dzięki kampanii uzyskać informacje na temat możliwości
uznania zdobytych kwaliﬁkacji zawodowych przed emigracją i tym samym lepiej zaplanować
i zorganizować start w życie zawodowe w tym kraju.
Osoba kontaktowa odpowiedzialna za udzielanie informacji
Rząd Republiki Federalnej Niemiec upoważnił Agencję PRIMUM Public Relations w Warszawie
do udzielania niezbędnych informacji. Można tam zamawiać broszury i plakaty, a także kierować
prośby o udzielenie pomocy. Jeśli konsultują się Państwo z osobami zainteresowanymi przyjazdem
do Niemiec, będziemy wdzięczni za zgłoszenie tego faktu Agencji PRIMUM. W efekcie w ramach
naszej działalności zwrócimy uwagę na Państwa ofertę informacyjno-doradczą (np. zamieścimy
ją w kalendarzu imprez na naszej stronie internetowej).
Więcej informacji można uzyskać od pani Ewy Zachariasz pod numerem telefonu
+48 696 050 230 lub drogą mailową e.zachariasz@primum.pl.
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