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2. Bez uszczerbku dla ust. 1, każde Państwo Członkowskie uznaje dokumenty potwierdzające 

posiadanie kwalifikacji określone poniżej i traktuje je na swoim terytorium, w zakresie dotyczącym 

podejmowania i wykonywania działalności zawodowej architekta, tak samo, jak dokumenty 

potwierdzające posiadanie kwalifikacji, które samo wydaje: świadectwa wydawane obywatelom 

Państw Członkowskich przez Państwa Członkowskie, w których na dzień określony poniżej 

obowiązywały przepisy regulujące dostęp do zawodu architekta i jego wykonywanie: 

 

a)  1 stycznia 1995, w przypadku Austrii, Finlandii i Szwecji 

 

b) 1 maja 2004 r., w przypadku Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, 

Malty, Polski, Słowenii i Słowacji, 

 

c)  5 sierpnia 1987 r., w przypadku pozostałych Państw Członkowskich. 

 

Zaświadczenia określone w ust. 1 powinny potwierdzać, że dana osoba uzyskała, najpóźniej w dniu 

określonym odpowiednio powyżej, prawo do używania tytułu zawodowego architekta oraz w 

świetle danych przepisów faktycznie wykonywała przedmiotową działalność przez co najmniej trzy 

kolejne lata w okresie pięciu lat poprzedzających wydanie zaświadczenia. 
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Rozdział IV 

 

Przepisy wspólne w sprawie podejmowania działalności  

 

Artykuł 50 

 

Dokumentacja i formalności 

 

1. Właściwe organy Państwa Członkowskiego rozpatrujące wniosek o zezwolenie na 

wykonywanie określonego zawodu regulowanego na mocy niniejszego tytułu mogą żądać 

przedstawienia dokumentów i zaświadczeń wymienionych w załączniku VII.  

 

Dokumenty określone w załączniku VII pkt. 1 lit. d), e) i f) są przedkładane przed upływem trzech 

miesięcy od daty ich wydania. 

 

Państwa Członkowskie, instytucje i inne osoby prawne zapewniają poufność przekazywanych im 

informacji. 

 

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, przyjmujące Państwo Członkowskie może zwrócić 

się do właściwych organów innego Państwa Członkowskiego o potwierdzenie autentyczności 

świadectw i dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji, wydanych przez to drugie 

Państwo Członkowskie oraz, w stosownych przypadkach, potwierdzenie faktu, że dana osoba 

spełnia minimalne wymogi w zakresie kształcenia określone odpowiednio w art. 24, 25, 28, 31, 34, 

35, 38, 40, 44 i 46 dla zawodów, o których mowa w rozdziale III niniejszego tytułu. 
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3. W przypadku uzasadnionych wątpliwości, jeżeli dokument potwierdzający posiadanie 

kwalifikacji, o którym mowa w art. 3 ust. 1 lit, c), został wydany przez właściwy organ w Państwie 

Członkowskim i potwierdza odbycie kształcenia w całości lub w części w placówce zarejestrowanej 

zgodnie z prawem na terytorium innego Państwa Członkowskiego, przyjmujące Państwo 

Członkowskie może sprawdzić, przy udziale właściwej instytucji Państwa Członkowskiego, w 

którym wydano dokument: 

 

a) czy przebieg kształcenia w danej placówce został formalnie zatwierdzony przez instytucję 

edukacyjną mającą siedzibę w Państwie Członkowskim, w którym wydano dokument; 

 

b) czy wydany dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji jest taki sam jak ten, który 

zostałby wydany w przypadku, gdyby kształcenie odbyło się w całości w Państwie 

Członkowskim, w którym wydano dokument; oraz 

 

c) czy dany dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji przyznaje te same prawa 

zawodowe na terytorium Państwa Członkowskiego, w którym wydano dokument. 

 

4. W przypadku, gdy przyjmujące Państwo Członkowskie wymaga od swoich obywateli, 

zamierzających podjąć zawód regulowany, złożenia ślubowania lub przysięgi, a formuła tego 

ślubowania lub przysięgi nie może być wykorzystana przez obywateli innych Państw 

Członkowskich, przyjmujące Państwo Członkowskie umożliwia takim osobom skorzystanie z 

odpowiedniej, równoważnej formuły. 
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Artykuł 51 

 

Procedura wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych 

 

1. Właściwy organ przyjmującego Państwa Członkowskiego potwierdza otrzymanie wniosku w 

terminie miesiąca od jego otrzymania oraz zawiadamia wnioskodawcę, w stosownym przypadku, o 

konieczności dostarczenia brakujących dokumentów. 

 

2. Procedura rozpatrywania wniosku o zezwolenie na wykonywanie zawodu regulowanego 

powinna prowadzić do jak najszybszego wydania przez właściwy organ w przyjmującym Państwie 

Członkowskim należycie uzasadnionej decyzji, nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty 

złożenia przez wnioskodawcę kompletu dokumentów. Jednakże, powyższy termin może zostać 

przedłużony o miesiąc w sprawach uregulowanych w rozdziale I i II niniejszego tytułu. 

 

3. Od decyzji lub braku decyzji w przepisanym terminie przysługuje odwołanie zgodnie z 

prawem krajowym.  

 

Artykuł 52 

 

Używanie tytułów zawodowych 

 

1. Jeżeli w przyjmującym Państwie Członkowskim używanie tytułu zawodowego związanego z 

daną działalnością zawodową podlega prawnej regulacji, obywatele innych Państw Członkowskich, 

uprawnieni do wykonywania zawodu regulowanego na podstawie tytułu III, używają w 

przyjmującym Państwie Członkowskim tytułu zawodowego, który w Państwie tym odpowiada 

zawodowi danego rodzaju oraz wszelkich związanych z nim skrótów. 
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2. W przypadku gdy dany zawód jest w przyjmującym Państwie Członkowskim regulowany 

przez stowarzyszenie lub organizację, o których mowa w art. 3 ust. 2, obywatele Państw 

Członkowskich mogą używać tytułu lub skrótu tytułu zawodowego przyznawanego przez daną 

organizację lub stowarzyszenie wyłącznie za okazaniem dowodu potwierdzającego przynależność 

do tych stowarzyszeń lub organizacji.  

 

W przypadku, gdy warunkiem członkostwa w danym stowarzyszeniu lub organizacji jest posiadanie 

określonych kwalifikacji, warunek ten obowiązuje obywateli innych Państw Członkowskich 

posiadających kwalifikacje zawodowe wyłącznie na zasadach określonych w niniejszej dyrektywie. 

 
Tytuł IV 

 

Szczegółowe zasady wykonywania zawodu 

 

Artykuł 53 

 

Znajomość języków 

 

Osoby, których kwalifikacje podlegają uznaniu, powinny posiadać znajomość języków niezbędną 

do wykonywania danego zawodu w przyjmującym Państwie Członkowskim. 
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Artykuł 54 

 

Używanie tytułów określających wykształcenie 

 

Bez uszczerbku dla art. 7 i 52, przyjmujące Państwo Członkowskie zapewnia osobom 

zainteresowanym prawo do używania tytułów, a także, w miarę możliwości, skróconej formy 

tytułów określających wykształcenie, uzyskanych w rodzimym Państwie Członkowskim w języku 

rodzimego Państwa Członkowskiego. Przyjmujące Państwo Członkowskie może wymagać, aby 

tytuł ten był opatrzony informacją dotyczącą nazwy i siedziby instytucji albo komisji 

egzaminacyjnej, która go przyznała. Jeżeli tytuł określający wykształcenie używany w rodzimym 

Państwie Członkowskim może być mylony w przyjmującym Państwie Członkowskim z tytułem, 

którego uzyskanie w tym drugim Państwie zależy od odbycia dodatkowego kształcenia a osoba 

zainteresowana takiego kształcenia nie zdobyła, przyjmujące Państwo Członkowskie może 

wymagać od tej osoby używania tytułu określającego wykształcenie obowiązującego w rodzimym 

Państwie Członkowskim w odpowiedniej formie, określanej przez przyjmujące Państwo 

Członkowskie. 

 

Artykuł 55 

 

Akceptacja przez fundusz ubezpieczeń zdrowotnych 

 

Bez uszczerbku dla art. 5 ust. 1 i art. 6 akapit pierwszy, lit. b), Państwa Członkowskie wymagające 

od osób, które zdobyły kwalifikacje zawodowe na ich terytorium odbycia praktyk 

przygotowawczych lub zdobycia stażu zawodowego celem uzyskania akceptacji funduszu 

ubezpieczeń zdrowotnych, zwalniają z takiego obowiązku osoby posiadające dokumenty 

potwierdzające posiadanie kwalifikacji lekarzy lub lekarzy dentystów uzyskane w innych 

Państwach Członkowskich. 
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Tytuł V 

 

Współpraca administracyjna i uprawnienia wykonawcze 

 

Artykuł 56 

 

Właściwe organy 

 

1. Właściwe organy przyjmującego Państwa Członkowskiego i rodzimego Państwa 

Członkowskiego ściśle współpracują ze sobą i wzajemnie się wspierają w celu ułatwienia 

stosowania niniejszej dyrektywy. Zapewniają one poufność wymienianych informacji. 

 

2. Właściwe organy przyjmującego Państwa Członkowskiego i rodzimego Państwa 

Członkowskiego wymieniają między sobą, przy poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony 

danych osobowych przewidzianych w dyrektywach 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych 

osobowych i swobodnego przepływu tych danych1 i 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 12 lipca 2002 r. dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w 

sektorze łączności elektronicznej (dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej)2, informacje 

dotyczące postępowań dyscyplinarnych lub nałożonych sankcji karnych albo innych, poważnych 

okoliczności szczególnych, które najprawdopodobniej mogą wywierać skutki na wykonywanie 

zawodu na podstawie niniejszej dyrektywy.  

 

                                                 
1  Dz.U. L 281 z 23.11.1995, str. 31. Dyrektywa zmieniona rozporządzeniem (WE) 

nr 1882/2003. 
2  Dz.U. L 201 z 31.7.2002, str. 37. 
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Rodzime Państwo Członkowskie sprawdza wiarygodność stanu faktycznego, a jego organy 

decydują o charakterze i zakresie dochodzenia, które należy przeprowadzić, a następnie 

zawiadamiają przyjmujące Państwo Członkowskie o własnych wnioskach wypływających z 

posiadanych informacji. 

 

3. Każde Państwo Członkowskie wyznacza do … * organy i instytucje właściwe do wydawania 

lub przyjmowania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji oraz innych dokumentów 

i informacji, jak również organy odpowiedzialne za przyjmowanie wniosków i podejmowanie 

decyzji, o których mowa w niniejszej dyrektywie, oraz niezwłocznie zawiadamiają o nich pozostałe 

Państwa Członkowskie i Komisję. 

 

4. Każde Państwo Członkowskie wyznacza koordynatora działań organów określonych w ust. 1, 

o czym niezwłocznie zawiadamia pozostałe Państwa Członkowskie oraz Komisję.  

 

Do zadań tych koordynatorów należy: 

 

a) wspieranie jednolitego stosowania niniejszej dyrektywy; 

 

b) gromadzenie wszelkich informacji przydatnych przy stosowaniu niniejszej dyrektywy, takich 

jak informacje dotyczące warunków dostępu do zawodów regulowanych w Państwach 

Członkowskich. 

 

W celu realizacji zadań określonych w pkt. b), koordynatorzy mogą korzystać z pomocy ośrodków 

informacji, o których mowa w art. 57. 

                                                 
*  Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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Artykuł 57 

 

Ośrodki informacji 

 

Każde Państwo Członkowskie wyznaczy do ...* ośrodek informacji, do którego zadań należy:  

 

a) dostarczanie obywatelom i ośrodkom informacji w pozostałych Państwach Członkowskich 

niezbędnych informacji dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych przewidzianego w 

niniejszej dyrektywie, takich jak informacje dotyczące ustawodawstwa krajowego 

regulującego dane zawody i ich wykonywanie, w tym ustawodawstwa socjalnego oraz, w 

stosownych przypadkach, zasad etyki zawodowej; 

 

b) pomaganie obywatelom w realizacji praw przyznanych im w niniejszej dyrektywie, w 

stosownych przypadkach przy współdziałaniu innych ośrodków informacji i właściwych 

organów w przyjmującym Państwie Członkowskim.  

 

Na wniosek Komisji ośrodki informacji dostarczają jej informacji o wynikach spraw prowadzonych 

zgodnie z przepisami pkt. b) w terminie dwóch miesięcy od ich podjęcia. 

 

Artykuł 58 

 

Komitet ds. uznawania kwalifikacji zawodowych 

 

1. Komisja wspierana jest przez Komitet ds. uznawania kwalifikacji zawodowych zwany dalej 

„Komitetem”. 

 

                                                 
*  Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu, zastosowanie znajdują art. 5 i 7 decyzji 

1999/468/WE, przy uwzględnieniu  art. 8 tej decyzji.  

 

Termin ustanowiony w art. 5 ust. 6 decyzji 1999/468/WE ustala się na dwa miesiące. 

 

3. Komitet przyjmuje swój regulamin. 

 

Tytuł VI 

 

Inne przepisy 

 

Artykuł 59 

 

Sprawozdania 

 

1. Od dnia …* Państwa Członkowskie przekazują Komisji co dwa lata sprawozdanie ze 

stosowania wprowadzonego systemu. Poza ogólnymi uwagami, sprawozdanie to zawiera 

statystyczne podsumowanie podjętych decyzji oraz opis podstawowych problemów wynikających 

ze stosowania niniejszej dyrektywy.  

 

2. Od dnia ….* Komisja co pięć lat sporządza raport w sprawie wdrożenia niniejszej dyrektywy. 

                                                 
*  Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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Artykuł 60 

 

Klauzula odstępstwa 

 

W przypadku, gdy stosowanie jednego z przepisów niniejszej dyrektywy przez Państwo 

Członkowskie napotyka na poważne trudności w określonej dziedzinie, Komisja wraz z tym 

państwem dokonują wspólnej analizy tych trudności.  

 

W stosownych przypadkach, Komisja zgodnie z procedurą określoną w art. 58 ust. 2 podejmuje 

decyzję o zezwoleniu temu Państwu Członkowskiemu na odstąpienie przez określony czas od 

stosowania określonego przepisu. 

 

Artykuł 61 

 

Uchylenie 

 

Dyrektywy 77/452/EWG, 77/453/EWG, 78/686/EWG, 78/687/EWG, 78/1026/EWG, 

78/1027/EWG, 80/154/EWG, 80/155/EWG, 85/384/EWG, 85/432/EWG, 85/433/EWG, 

89/48/EWG, 92/51/EWG, 93/16/EWG i 1999/42/WE uchyla się ze skutkiem od dnia …*. Odesłania 

do uchylonych dyrektyw będą rozumie się odesłania do niniejszej dyrektywy, przy czym uchylenie 

nie wpływa na ważność aktów przyjętych na podstawie tych dyrektyw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________ 

*  Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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Artykuł 62 

 

Transpozycja 

 

Państwa Członkowskie wprowadzają w życie przepisy ustawowe, wykonawcze i administracyjne 

konieczne dla wykonania niniejszej dyrektywy przed dniem …*. Niezwłocznie informują one o tym 

Komisję. 

 

Środki przyjęte przez Państwa Członkowskie zawierają odesłanie do niniejszej dyrektywy lub 

odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego odesłania 

określane są przez Państwa Członkowskie.. 

 

Artykuł 63 

 

Wejście w życie 

 

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku 

Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*  Dwa lata od daty wejścia w życie niniejszej dyrektywy. 
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Artykuł 64 

 

Adresaci 

 

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich. 

 

Sporządzono w Brukseli, 

 

W imieniu Parlamentu Europejskiego    W imieniu Rady 

 Przewodniczący Przewodniczący 

 

__________________ 
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ZAŁĄCZNIK I 

Lista stowarzyszeń lub organizacji  

zawodowych, które spełniają warunki art. 3 ust. 2 

 

IRLANDIA 1 

 

1. The Institute of Chartered Accountants in Ireland 2 

2. The Institute of Certified Public Accountants in Ireland 2 

3. The Association of Certified Accountants 2 

4. Institution of Engineers of Ireland 

5. Irish Planning Institute 

 

ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO 

 

1. Institute of Chartered Accountants in England and Wales 

2. Institute of Chartered Accountants of Scotland 

3. Institute of Chartered Accountants in Ireland 

4. Chartered Association of Certified Accountants 

5. Chartered Institute of Loss Adjusters 

                                                 
1 Obywatele Irlandii są również członkami następujących stowarzyszeń lub organizacji na 

terytorium Zjednoczonego Królestwa: 
Institute of Chartered Accountants in England and Wales 
Institute of Chartered Accountants of Scotland 
Institute of Actuaries 
Faculty of Actuaries 
The Chartered Institute of Management Accountants 
Institute of Chartered Secretaries and Administrators 
Royal Town Planning Institute 
Royal Institution of Chartered Surveyors 
Chartered Institute of Building. 

2  Dotyczy jedynie działalności biegłych rewidentów. 
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6. Chartered Institute of Management Accountants 

7. Institute of Chartered Secretaries and Administrators 

8. Chartered Insurance Institute 

9. Institute of Actuaries 

10. Faculty of Actuaries 

11. Chartered Institute of Bankers 

12. Institute of Bankers in Scotland 

13. Royal Institution of Chartered Surveyors 

14. Royal Town Planning Institute 

15. Chartered Society of Physiotherapy 

16. Royal Society of Chemistry 

17. British Psychological Society 

18. Library Association 

19. Institute of Chartered Foresters 

20. Chartered Institute of Building 

21. Engineering Council 

22. Institute of Energy 

23. Institution of Structural Engineers 

24. Institution of Civil Engineers 

25. Institution of Mining Engineers 

26. Institution of Mining and Metallurgy 

27. Institution of Electrical Engineers 

28. Institution of Gas Engineers 

29. Institution of Mechanical Engineers 
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30. Institution of Chemical Engineers 

31. Institution of Production Engineers 

32. Institution of Marine Engineers 

33. Royal Institution of Naval Architects 

34. Royal Aeronautical Society 

35. Institute of Metals 

36. Chartered Institution of Building Services Engineers 

37. Institute of Measurement and Control 

38. British Computer Society 

________________________ 
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ZAŁĄCZNIK II 

Wykaz kursów kształcenia o specjalnym programie,  

o których mowa w art. 11 ust. 4 lit. b) 

 

1. Dziedzina paramedyczna i socjalno-społeczna 

Szkolenie w następujących specjalnościach: 

w Niemczech: 

– pielęgniarka/pielęgniarz pediatryczny 

(„Kinderkrankenschwester/Kinderkrankenpfleger”), 

– fizjoterapeuta („Krankengymnast(in)/Physiotherapeut(in)”)1, 

– terapeuta zajęciowy/ergoterapeuta („Beschäftigungs- und 

Arbeitstherapeut/Ergotherapeut”), 

– logopeda („Logopäde/Logopädin”), 

– ortoptysta („Orthoptist(in)”), 

                                                 
1 Od dnia 1 czerwca 1994 r. tytuł zawodowy „Krankengymnast(in)” został zastąpiony tytułem 

„Physiotherapeut(in)”. Tym niemniej, osoby, które uzyskały dyplomy przed tą datą mogą, 
jeśli takie jest ich życzenie, nadal posługiwać się tytułem „Krankengymnast(in)”. 
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– wychowawca dzieci posiadający dyplom państwowy („Staatlich anerkannte(r) 

Erzieher(in)”), 

– wychowawca terapeuta posiadający dyplom państwowy („Staatlich anerkannte(r) 

Heilpädagoge(-in)”), 

– technik analityki medycznej („medizinisch-technische(r) Laboratoriums- Assistent(in)”), 

– technik radiolog („medizinisch-technische(r) Radiologie-Assistent(in)“), 

– technik diagnostyki czynnościowej („medizinisch-technische(r) Assistent(in) für 

Funktionsdiagnostik“), 

– asystent weterynaryjny („veterinärmedizinisch-technische(r)  Assistent(in)”), 

– dietetyk („Diätassistent(in)”), 

– technik farmaceutyczny („Pharmazieingenieur”): kształcenie odbyte przed 

31 marca 1994 r. na terytorium byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej lub na 

terytorium nowych landów, 

– pielęgniarka/pielęgniarz psychiatryczny („Psychiatrische(r) 

Krankenschwester/Krankenpfleger”), 

– logopeda („Sprachtherapeut(in)”), 
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w Republice Czeskiej: 

– asystent sanitarny („zdravotnický asistent”), 

które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 13 lat, w tym co najmniej 

8 lat kształcenia podstawowego i 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim w 

medycznej szkole średniej, zakończone egzaminem „maturitní zkouška”. 

– asystent dietetyk („nutriční asistent”), 

które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 13 lat, w tym co najmniej 

8 lat kształcenia podstawowego i 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie średnim w 

medycznej szkole średniej, zakończone egzaminem „maturitní zkouška”. 

we Włoszech: 

– technik dentystyczny („odontotecnico”), 

– optyk („ottico”). 

na Cyprze: 

– technik dentystyczny („οδοντοτεχνίτης”), 

które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 14 lat, w tym zawierające 

co najmniej 6 lat kształcenia podstawowego, 6 lat kształcenia na poziomie szkoły średniej i 

2 lata pomaturalnego kształcenia zawodowego, a następnie 1 rok stażu zawodowego. 
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– optyk („τεχνικός oπτικός”), 

które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 14 lat, w tym co najmniej 

6 lat kształcenia podstawowego, 6 lat kształcenia na poziomie szkoły średniej i 2 lata 

kształcenia pomaturalnego, a następnie 1 rok stażu zawodowego. 

na Łotwie: 

– pomoc dentystyczna („zobārstniecības māsa”), 

które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 13 lat, w tym co najmniej 

10 lat nauki w szkole  o profilu ogólnym i 2 lata kształcenia zawodowego w szkole 

medycznej, a następnie 3 lata stażu zawodowego zakończonego egzaminem dającym 

świadectwo w tej specjalności. 

– biomedyczny technik laborant („biomedicīnas laborants”), 

które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 

10 lat nauki w szkole o profilu ogólnym i 2 lata kształcenia zawodowego w szkole 

medycznej, a następnie 2 lata stażu zawodowego zakończonego egzaminem dającym 

świadectwo w tej specjalności. 
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– technik dentystyczny („zobu tehniíis”), 

które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 

10 lat nauki w szkole o profilu ogólnym i 2 lata kształcenia zawodowego w szkole 

medycznej, a następnie 2 lata stażu zawodowego zakończonego egzaminem dającym 

świadectwo w tej specjalności. 

– asystent fizjoterapeuty („fizioterapeita asistents”), 

które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 13 lat, w tym co najmniej 

10 lat nauki w szkole  o profilu ogólnym i 3 lata kształcenia zawodowego w szkole 

medycznej, a następnie 2 lata stażu zawodowego zakończonego egzaminem dającym 

świadectwo w tej specjalności. 

w Luksemburgu: 

– technik radiolog („assistant(e) technique médical(e) en radiologie”), 

– technik analityki medycznej („assistant(e) technique médical(e) de laboratoire”), 

– pielęgniarka/pielęgniarz psychiatryczny („infirmier/ière psychiatrique”), 

– technik asystent w chirurgii („assistant(e) technique médical(e) en chirurgie”), 

– pielęgniarka/pielęgniarz pediatryczny („infirmier/ière puériculteur/trice”), 

– pielęgniarka/pielęgniarz anestezjologiczny („infirmier/ière anesthésiste”), 

– dyplomowany masażysta/masażystka („masseur/euse diplômé(e)”), 

– wychowawca/wychowawczyni („éducateur/trice”). 
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w Niderlandach: 

– asystent weterynaryjny („dierenartsassistent”), 

które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej trzynastu lat, 

obejmujące: 

(i) co najmniej trzy lata szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole, zakończonego 

egzaminem, w niektórych przypadkach uzupełnionego rocznym lub dwuletnim 

kursem specjalizacji zakończonym egzaminem, lub 

(ii) co najmniej dwa i pół roku szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole, 

zakończonego egzaminem i uzupełnionego co najmniej sześciomiesięczną praktyką 

zawodową lub co najmniej sześciomiesięcznym stażem w uprawnionej instytucji, lub 

(iii) co najmniej dwa lata szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole, zakończonego 

egzaminem i uzupełnionego co najmniej roczną praktyką zawodową lub co najmniej 

rocznym stażem w uprawnionej instytucji, lub 

(iv) w przypadku asystentów weterynaryjnych („dierenartsassistent”) w Holandii, trzy lata 

szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole (system „MBO”) lub alternatywnie 

trzy lata szkolenia zawodowego w dualnym systemie praktyk („LLW”); w obu 

przypadkach szkolenie zakończone egzaminem; 
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w Austrii: 

– specjalne podstawowe szkolenie dla pielęgniarek specjalizujących się w opiece nad 

dziećmi i młodzieżą („spezielle Grundausbildung in der Kinder- und 

Jugendlichenpflege”), 

– specjalne podstawowe szkolenie dla pielęgniarek psychiatrycznych („spezielle 

Grundausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege”), 

– optyk-specjalista w zakresie szkieł kontaktowych („Kontaktlinsenoptiker”), 

– pedikiurzysta („Fußpfleger”), 

– protetyk słuchu („Hörgeräteakustiker”), 

– aptekarz („Drogist”), 

które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej czternastu lat, w tym co 

najmniej pięcioletnie szkolenie odbywane w oparciu o określony ramowy program 

szkolenia, podzielone na co najmniej trzyletni staż, obejmujący szkolenie odbywające się 

częściowo w miejscu pracy, a częściowo w instytucji szkolenia zawodowego oraz okres 

praktyki zawodowej i szkolenia zakończony egzaminem zawodowym, potwierdzającym 

prawo do wykonywania zawodu i szkolenia praktykantów, 
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– masażysta („Masseur”), 

które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania czternastu lat, w tym pięcioletnie 

szkolenie odbywane w oparciu o określony ramowy program szkolenia, obejmujący 

dwuletni staż, dwuletni okres praktyki zawodowej i szkolenia oraz roczne szkolenie 

zakończone egzaminem zawodowym, potwierdzającym prawo do wykonywania zawodu i 

szkolenia praktykantów, 

– wychowawca przedszkolny („Kindergärtner/in”), 

– wychowawca dziecięcy („Erzieher”), 

które odpowiada kształceniu o łącznym trzynastoletnim czasie trwania, w tym 

pięcioletniemu szkoleniu zawodowemu w specjalistycznej szkole, zakończonemu 

egzaminem. 

na Słowacji: 

– nauczyciel w sekcji tańca w podstawowych szkołach artystycznych („učiteľ v tanečnom 

odbore na základných umeleckých školách”), 

które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 14,5 roku, w tym 8 lat 

kształcenia podstawowego, 4 lata nauki w specjalistycznej szkole średniej i 5 semestrów 

kursu nauczania tańca. 
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– wychowawca w specjalnych placówkach edukacyjnych i placówkach służb socjalnych 

(„vychovávatel’ v špeciálnych výchovných zariadeniach a v zariadeniach sociálnych 

služieb”) 

które odpowiada  kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej 14 lat, w tym 8/9 lat 

kształcenia podstawowego, 4 lata nauki w średniej szkole pedagogicznej lub innej szkole 

średniej oraz 2 lata uzupełniających zaocznych studiów pedagogicznych. 

 

2. Sektor mistrzów-rzemieślników („Mester”/ „Meister”/ „Maître”) odpowiadający kształceniu 

i szkoleniu w zakresie działalności rzemieślniczej nie objętej tytułem III, rozdział II, 

niniejszej dyrektywy 

Szkolenie w następujących specjalnościach: 

w Danii: 

– optyk („optometrist”), 

trwające łącznie 14 lat, w tym pięcioletnie szkolenie zawodowe, podzielone na 

dwuipółletnie szkolenie teoretyczne prowadzone w placówce kształcenia zawodowego oraz 

dwuipółletnie szkolenie praktyczne prowadzone w miejscu pracy, zakończone uznanym 

egzaminem w zakresie działalności rzemieślniczej i uprawniające do używania tytułu 

„Mester”, 

– technik ortopedyczny („ortopædimekaniker”), 
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trwające łącznie 12,5 roku, w tym trzyipółletnie szkolenie zawodowe, podzielone na 

sześciomiesięczne szkolenie teoretyczne prowadzone w placówce szkolenia zawodowego 

oraz trzyletnie szkolenie praktyczne w miejscu pracy, zakończone uznanym egzaminem z 

zakresu działalności rzemieślniczej i uprawniające do używania tytułu „Mester”, 

– obuwnik ortopedyczny („ortopædiskomager”), 

trwające 13,5 roku, w tym czteroipółletnie szkolenie zawodowe podzielone na dwuletnie 

szkolenie teoretyczne prowadzone w placówce szkolenia zawodowego oraz dwuipółletnie 

szkolenie praktyczne prowadzone w miejscu pracy, zakończone uznanym egzaminem z 

zakresu działalności rzemieślniczej i uprawniające do używania tytułu „Mester”; 

w Niemczech: 

– optyk („Augenoptiker”), 

– technik dentystyczny („Zahntechniker”), 

– bandażysta ortopedyczny („Bandagist”), 

– protetyk słuchu („Hörgeräte-Akustiker”), 

– technik ortopedyczny („Orthopädiemechaniker”), 

– obuwnik ortopedyczny („Orthopädieschuhmacher”). 
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w Luksemburgu: 

– optyk („opticien”), 

– technik dentystyczny („mécanicien dentaire”), 

– protetyk słuchu („audioprothésiste”), 

– technik ortopedyczny/ bandażysta („mécanicien orthopédiste/bandagiste”), 

– obuwnik ortopedyczny („orthopédiste-cordonnier”), 

trwające łącznie 14 lat, w tym co najmniej pięcioletnie szkolenie odbywane w oparciu o 

określony ramowy program szkolenia, częściowo w miejscu pracy, a częściowo w  

placówce szkolenia zawodowego, zakończone egzaminem, którego zaliczenie warunkuje 

wykonywanie jakiejkolwiek działalności wymagającej nabycia określonych umiejętności 

zarówno niezależnie, jak i w charakterze pracownika najemnego o porównywalnym 

poziomie odpowiedzialności; 
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w Austrii: 

– bandażysta („Bandagist”), 

– gorseciarz („Miederwarenerzeuger”), 

– optyk („Optiker”), 

– obuwnik ortopedyczny („Orthopädieschuhmacher”), 

– technik ortopedyczny („Orthopädietechniker”), 

– technik dentystyczny („Zahntechniker”), 

– ogrodnik („Gärtner”), 

które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej czternastu lat, w tym co 

najmniej pięcioletnie szkolenie odbywane w oparciu o określony ramowy program 

szkolenia, podzielone na co najmniej trzyletni staż, obejmujący szkolenie prowadzone 

częściowo w miejscu pracy i częściowo w placówce szkolenia zawodowego, oraz co 

najmniej dwuletni okres praktyki zawodowej i szkolenia zakończony egzaminem 

mistrzowskim, potwierdzającym prawo do wykonywania zawodu, szkolenia praktykantów i 

używania tytułu „Meister”. 
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szkolenie mistrzów-rzemieślników w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa, a zwłaszcza: 

– w rolnictwie („Meister in der Landwirtschaft”), 

– w gospodarstwie wiejskim („Meister in der ländlichen Hauswirtschaft“), 

– w ogrodnictwie („Meister im Gartenbau“), 

– w uprawie warzyw („Meister im Feldgemüsebau”), 

– w sadownictwie i przetwórstwie owoców („Meister im Obstbau und in der 

Obstverwertung”), 

– w uprawie winorośli i technikach winiarskich („Meister im Weinbau und in der 

Kellerwirtschaft“), 

– w mleczarstwie i serowarstwie („Meister in der Molkerei- und Käsereiwirtschaft“), 

– w hodowli koni („Meister in der Pferdewirtschaft”), 

– w rybactwie śródlądowym („Meister in der Fischereiwirtschaft”), 

– w hodowli drobiu („Meister in der Geflügelwirtschaft”), 

– w pszczelarstwie („Meister in der Bienenwirtschaft“), 

– w gospodarce leśnej („Meister in der Forstwirtschaft”), 

– w leśnictwie („Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft“), 

– w składowaniu produktów rolnych („Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung“), 
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które odpowiada kształceniu o łącznym czasie trwania co najmniej piętnastu lat, w tym co 

najmniej sześcioletnie szkolenie prowadzone w oparciu o określony ramowy program 

szkolenia, podzielone na co najmniej trzyletni staż, obejmujący szkolenie prowadzone 

częściowo w miejscu pracy i częściowo w placówce szkolenia zawodowego, oraz trzyletnią 

praktykę zawodową, zakończone egzaminem mistrzowskim w danym zawodzie, 

potwierdzającym prawo do wykonywania zawodu, szkolenia praktykantów i używania 

tytułu „Meister”. 

w Polsce: 

– nauczyciel praktycznej nauki zawodu, 

które odpowiada kształceniu obejmującemu: 

i) 8 lat kształcenia podstawowego i 5 lat kształcenia zawodowego na poziomie szkoły 

średniej lub równoważnego kształcenia średniego w odpowiednich dziedzinach, po 

którym następuje przygotowanie pedagogiczne w wymiarze co najmniej 150 godzin, 

kurs bezpieczeństwa i higieny pracy i 2 lata stażu zawodowego w zawodzie, którego 

dana osoba będzie nauczać; 

ii) 8 lat kształcenia podstawowego i 5 lat kształcenia zawodowego na poziomie szkoły 

średniej oraz dyplom ukończenia pedagogicznego studium technicznego; 

iii) 8 lat kształcenia podstawowego i 2-3 lata zasadniczego kształcenia zawodowego i co 

najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego poświadczonego tytułem mistrza w 

danym zawodzie, po którym następuje przygotowanie pedagogiczne w wymiarze co 

najmniej 150 godzin. 
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na Słowacji: 

– mistrz kształcenia zawodowego („majster odbornej výchovy”), 

które odpowiada kształceniu obejmującemu co najmniej 12 lat, w tym 8 lat kształcenia 

podstawowego, 4 lata kształcenia zawodowego (pełne kształcenie zawodowe na poziomie 

średnim i/lub staż na odpowiednich (podobnych) kursach zawodowych lub praktykach), 

doświadczenie zawodowe trwające co najmniej 3 lata w dziedzinie, w której odbyte było 

kształcenie lub staż oraz dodatkowe studia pedagogiczne na wydziale pedagogicznym lub na 

uniwersytecie technicznym, lub pełne wykształcenie na poziomie średnim i staż na 

odpowiednich (podobnych) kursach zawodowych lub praktykach, doświadczenie zawodowe 

trwające 3 lata w dziedzinie, w której odbyte było kształcenie lub praktyka oraz dodatkowe 

studia pedagogiczne na wydziale pedagogicznym, lub do 1 września 2005 r. kształcenie 

specjalistyczne w dziedzinie pedagogiki specjalnej odbyte w centrach metodycznych dla 

mistrzów w dziedzinie kształcenia zawodowego w szkołach specjalnych bez 

uzupełniających studiów pedagogicznych.” 
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3. Sektor morski 

(a) Transport morski 

Szkolenie w następujących specjalnościach: 

w Republice Czeskiej: 

– asystent pokładowy („palubní asistent”) 

– oficer nawigator wachtowy („námořní poručík”), 

– starszy oficer („první palubní důstojník”), 

– kapitan statku („kapitán”) 

– asystent maszynowy („strojní asistent”) 

– oficer mechanik wachtowy („strojní důstojník”) 

– drugi oficer mechanik („druhý strojní důstojník”) 

– starszy mechanik („první strojní důstojník”) 

– elektryk („elektrotechnik”) 

– pierwszy elektryk („elektrodůstojník”) 
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w Danii: 

– kapitan statku morskiego („skibsfører”), 

– pierwszy oficer („overstyrmand”), 

– sternik, oficer pokładowy („enestyrmand, vagthavende styrmand”), 

– oficer pokładowy („vagthavende styrmand”), 

– mechanik okrętowy („maskinchef”), 

– pierwszy mechanik („1. maskinmester”), 

– pierwszy mechanik /mechanik pokładowy („1. maskinmester/vagthavende 

maskinmester”). 

w Niemczech: 

– kapitan dużej jednostki żeglugi przybrzeżnej („Kapitän AM”), 

– kapitan jednostki żeglugi przybrzeżnej („Kapitän AK”), 

– oficer pokładowy dużej jednostki żeglugi przybrzeżnej ("Nautischer Schiffsoffizier 

AMW"), 

– oficer pokładowy jednostki żeglugi przybrzeżnej („Nautischer Schiffsoffizier AKW”), 

– główny mechanik stopnia C - szef maszynowni („Schiffsbetriebstechniker CT - Leiter 

von Maschinenanlagen”), 

– główny mechanik stopnia C - główny mechanik („Schiffsmaschinist CMa - Leiter von 

Maschinenanlagen”), 

– główny mechanik pokładowy stopnia C („Schiffsbetriebstechniker CTW”), 

– główny mechanik pokładowy stopnia C - oficer technik o wyłącznej odpowiedzialności 

(„Schiffsmaschinist CMaW - Technischer Alleinoffizier”). 
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we Włoszech: 

– oficer pokładowy („ufficiale di coperta”), 

– oficer mechanik („ufficiale di macchina”), 

na Łotwie: 

– oficer elektryk okrętowy („kuģu elektromehāniķis”), 

– mechanik chłodniczy („kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”), 

w Niderlandach: 

– pierwszy oficer jednostki żeglugi przybrzeżnej (ze szkoleniem uzupełniającym) 

(„stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)”), 

– dyplomowany motorzysta statku morskiego („diploma motordrijver”), 

– operator systemu VTS („VTS-functionaris”), 
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których szkolenie obejmuje: 

– w Republice Czeskiej: 

i)  w przypadku asystenta pokładowego („palubní asistent”), 

1. Osoba, która ukończyła 20 lat. 

2. a)  Akademia morska lub szkoła morska – wydział nawigacji, oba szkolenia 

muszą być zakończone egzaminem „maturitní zkouška”; oraz zatwierdzona 

praktyka morska nie krótsza niż sześć miesięcy na statku podczas studiów, 

lub 

b)  Zatwierdzona praktyka morska nie krótsza niż dwa lata w charakterze 

marynarza wchodzącego w skład wachty nawigacyjnej na statku i ukończenie 

zatwierdzonego szkolenia odpowiadającego standardom umiejętności 

wymienionych w sekcji A-II/1 kodeksu STCW (Międzynarodowej 

Konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania 

im świadectw oraz pełnienia wacht) zatwierdzonego przez akademię morską 

lub inną szkołę morską w państwie - stronie Konwencji STCW, oraz zdanie 

egzaminu przed komisją egzaminacyjną uznaną przez MTC (Komitet 

Transportu Morskiego Republiki Czeskiej). 

ii)  w przypadku oficera nawigatora wachtowego („námořní poručík”), 
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1.  Zatwierdzona praktyka morska w charakterze asystenta pokładowego na 

statkach o tonażu brutto równym lub większym niż 500, trwająca co najmniej 

6 miesięcy w przypadku absolwentów akademii morskiej lub innej szkoły 

morskiej lub 1 rok w przypadku absolwentów zatwierdzonych kursów, w tym 

co najmniej 6 miesięcy praktyki w charakterze marynarza wchodzącego w 

skład wachty nawigacyjnej. 

2.  Całkowicie uzupełniony oraz zatwierdzony dziennik pokładowy szkolenia 

kadetów oficerskich. 

iii)  w przypadku starszego oficera („první palubní důstojník”), 

Świadectwo uprawnień oficera odpowiedzialnego za wachty nawigacyjne na 

statkach o tonażu brutto równym lub większym niż 500 oraz trwająca co najmniej 

12 miesięcy zatwierdzona praktyka morska w tym charakterze. 

iv)  w przypadku kapitana statku („kapitán”), 

= Świadectwo służby w charakterze kapitana na statkach o tonażu brutto 

pomiędzy 500 i 3000. 

= Świadectwo uprawnień starszego oficera na statkach o tonażu brutto równym 

lub większym niż 3000 oraz trwająca co najmniej 6 miesięcy zatwierdzona 

praktyka morska w charakterze starszego oficera na statkach o tonażu brutto 

równym lub większym niż 500 oraz trwająca co najmniej 6 miesięcy 

zatwierdzona praktyka morska w charakterze starszego oficera na statkach o 

tonażu brutto równym lub większym niż 3000. 
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v) w przypadku asystenta maszynowego („strojní asistent”), 

1.  Osoba, która ukończyła 20 lat. 

2.  Akademia morska lub inna szkoła morska - wydział inżynierii morskiej i 

zatwierdzona praktyka morska nie krótsza niż 6 miesięcy na statkach w czasie 

studiów. 

vi)  w przypadku oficera mechanika wachtowego („strojní důstojník”), 

Zatwierdzona praktyka morska w charakterze motorzysty wachtowego trwająca co 

najmniej 6 miesięcy w przypadku absolwentów akademii morskiej lub innej szkoły 

morskiej. 

vii)  w przypadku drugiego oficera mechanika („druhý strojní důstojník”), 

Zatwierdzona praktyka morska trwająca co najmniej 12 miesięcy w charakterze 

trzeciego oficera mechanika na statkach zasilanych urządzeniami napędowymi o 

mocy równej lub większej niż 750 kW. 

viii)  w przypadku starszego mechanika („první strojní důstojník”), 

Właściwe świadectwo służby w charakterze drugiego oficera mechanika 

okrętowego na statkach zasilanych urządzeniami napędowymi o mocy równej lub 

większej niż 3000 kW i mający nie mniej niż 6 miesięcy zatwierdzonej praktyki 

morskiej w tym charakterze. 
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ix)  w przypadku elektryka („elektrotechnik”), 

1.  Osoba, która ukończyła 18 lat. 

2.  Wydział inżynieryjno-elektryczny akademii morskiej lub innej, lub szkoła 

techniczna lub szkoła wyższa o kierunku elektrotechnicznym, wszystkie 

szkolenia muszą być zakończone egzaminem „maturitní zkouška” i trwająca 

co najmniej 12 miesięcy zatwierdzona praktyka w dziedzinie inżynierii 

elektrycznej. 

x)  w przypadku pierwszego elektryka („elektrodůstojník”), 

1.  Akademia morska lub szkoła morska - wydział elektrotechniki okrętowej lub 

inna akademia lub policealna szkoła o specjalności inżynieria elektryczna; 

wszystkie szkolenia muszą być zakończone egzaminem „maturitní zkouška” 

lub egzaminem państwowym. 

2.  Zatwierdzona praktyka morska w charakterze elektryka trwająca co najmniej 

12 miesięcy w przypadku absolwentów akademii lub szkoły wyższej, lub 24 

miesięcy w przypadku absolwentów szkoły średniej. 

– w Danii dziewięć lat kształcenia podstawowego, a następnie podstawowy kurs szkolenia 

i/lub służba na morzu, trwająca od siedemnastu do trzydziestu sześciu miesięcy, 

uzupełnione: 

i) w przypadku oficera pokładowego - rocznym specjalistycznym szkoleniem 

zawodowym, 

ii)  w pozostałych przypadkach - trzyletnim specjalistycznym szkoleniem zawodowym, 
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– w Niemczech łącznie od 14 do 18 lat, w tym trzyletnie podstawowe szkolenie zawodowe 

oraz roczna służba na morzu, a następnie specjalistyczne szkolenie zawodowe trwające 

rok lub dwa lata, uzupełnione, o ile jest to wymagane, dwuletnią praktyką nawigacyjną, 

– na Łotwie: 

i) w przypadku oficera elektryka okrętowego („kuģu elektromehāniķis”), 

1.  Osoba, która ukończyła 18 lat. 

2.  Wymagane co najmniej 12 lat i 6 miesięcy nauki, w tym co najmniej 9 lat 

kształcenia podstawowego i co najmniej 3 lata kształcenia zawodowego. 

Dodatkowo wymagana jest służba na morzu trwająca co najmniej 6 miesięcy 

w charakterze elektryka okrętowego lub pomocnika inżyniera elektryka na 

statkach o mocy silnika powyżej 750 kW. Kształcenie zawodowe zakończone 

specjalnym egzaminem przeprowadzanym przez właściwy organ, zgodnie z 

programem szkolenia zatwierdzonym przez Ministerstwo Transportu. 

ii)  w przypadku mechanika chłodniczego („kuģa saldēšanas iekārtu mašīnists”), 
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1.  Osoba, która ukończyła 18 lat. 

2.  Wymagane co najmniej 13 lat nauki, w tym co najmniej 9 lat kształcenia 

podstawowego i co najmniej 3 lata kształcenia zawodowego. Dodatkowo 

wymagana jest służba na morzu w charakterze pomocnika inżyniera urządzeń 

chłodniczych trwająca co najmniej 12 miesięcy. Kształcenie zawodowe 

zakończone specjalnym egzaminem przeprowadzanym przez właściwy organ, 

zgodnie z programem szkolenia zatwierdzonym przez Ministerstwo 

Transportu, 

– we Włoszech: łącznie 13 lat, w tym pięć lat szkolenia zawodowego zakończonego 

egzaminem i uzupełnionego, o ile jest to wymagane, stażem, 

– w Niderlandach: 

i) w przypadku pierwszego oficera jednostki żeglugi przybrzeżnej (ze szkoleniem 

uzupełniającym) („stuurman kleine handelsvaart (met aanvulling)”) i dla 

motorzysty statku morskiego („diploma motordrijver”) - 14 lat nauki, w tym co 

najmniej dwa lata w specjalistycznej instytucji zajmującej się szkoleniem 

zawodowym, uzupełnione dwunastomiesięcznym stażem, 

ii) w przypadku operatora systemu VTS („VTS functionaris”) - łącznie co najmniej 

piętnaście lat nauki, obejmującej co najmniej trzy lata w instytucji wyższego 

szkolnictwa zawodowego („HBO”) lub średniego szkolnictwa zawodowego 

(„MBO”), a następnie ukończenie krajowych lub regionalnych kursów 

specjalistycznych, obejmujących co najmniej dwunastotygodniowe szkolenia 

teoretyczne, w każdym przypadku zakończone egzaminem, 

które są uznane w ramach Międzynarodowej Konwencji STCW (Międzynarodowa 

konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania im świadectw 

oraz pełnienia wacht z 1978 r.) 
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b) Rybołówstwo morskie: 

Szkolenie w następujących specjalnościach: 

w Niemczech: 

– kapitan jednostki rybołówstwa głębokowodnego („Kapitän BG/Fischerei”), 

– kapitan jednostki rybołówstwa przybrzeżnego („Kapitän BK/Fischerei”), 

– oficer pokładowy jednostki przystosowanej do połowów głębokowodnych 

(„Nautischer Schiffsoffizier BGW/Fischerei”), 

– oficer pokładowy jednostki przystosowanej do połowów przybrzeżnych („Nautischer 

Schiffsoffizier BK/Fischerei”). 

w Niderlandach: 

– pierwszy oficer - V mechanik („stuurman werktuigkundige V”), 

– IV mechanik statku rybackiego („werktuigkundige IV visvaart”), 

– pierwszy oficer IV statku rybackiego („stuurman IV visvaart”), 

– pierwszy oficer / VI mechanik („stuurman werktuigkundige VI”), 

obejmujące: 

– w Niemczech - o łącznej długości od 14 do 18 lat, w tym trzyletnie podstawowe 

szkolenie zawodowe oraz roczna służba na morzu, następnie specjalistyczne szkolenie 

zawodowe trwające rok lub dwa lata, uzupełnione, o ile jest to wymagane, dwuletnią 

zawodową praktyką nawigacyjną, 
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– w Niderlandach - o długości wahającej się od 13 do 15 lat, w tym co najmniej dwa lata 

w specjalistycznej szkole zawodowej, uzupełnione dwunastomiesięczną praktyką 

zawodową, 

które jest uznane w ramach Konwencji z Torremolinos (Międzynarodowa konwencja o 

bezpieczeństwie statków rybackich, 1977 r.). 

 

4. Sektor techniczny 

Szkolenie w następujących specjalnościach: 

w Republice Czeskiej: 

– autoryzowany technik, autoryzowany pracownik budowlany („autorizovaný technik, 

autorizovaný stavitel”), 

które odpowiada kształceniu obejmującemu co najmniej 9 lat, w tym 4 lata średniego 

wykształcenia technicznego zakończonego egzaminem „maturitní zkouška” (egzamin 

średniej szkoły technicznej), 5 lat doświadczenia zawodowego zakończonego testem 

kwalifikacji zawodowych w celu podejmowania niektórych czynności zawodowych w 

dziedzinie budownictwa (zgodnie z ustawą nr 50/1976 Sb. (ustawa o budownictwie) i 

ustawą nr 360/1992 Sb.). 

– maszynista („fyzická osoba řídící drážní vozidlo”), 

które odpowiada kształceniu obejmującemu co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 8 lat 

kształcenia podstawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie 

średnim zakończonego egzaminem „maturitní zkouška”, oraz zakończonego egzaminem 

państwowym w zakresie napędu pojazdów. 
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– technik przeglądu trakcji („drážní revizní technik”) 

które odpowiada kształceniu trwającemu co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 8 lat 

kształcenia podstawowego i 4 lata kształcenia zawodowego w średniej szkole budowy 

maszyn lub elektrotechnicznej zakończonego egzaminem „maturitní zkouška”. 

– instruktor jazdy („učitel autoškoly”), 

osoba która ukończyła 24 lata i odbyła kursy kształcenia i szkolenia trwające co najmniej 

12 lat, w tym co najmniej 8 lat kształcenia podstawowego i co najmniej 4 lata kształcenia 

zawodowego na poziomie szkoły średniej skoncentrowanego na ruchu drogowym lub 

mechanice, zakończonego egzaminem „maturitní zkouška”. 

– technik  państwowej kontroli technicznej pojazdów („kontrolní technik STK”), 

osoba która ukończyła 21 lat; wymagane co najmniej 12 lat nauki, w tym co najmniej 8 

lat kształcenia podstawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie 

szkoły średniej, zakończonego egzaminem „maturitní zkouška”, a następnie co najmniej 

2 lata praktyki technicznej; zainteresowana osoba musi posiadać prawo jazdy, 

zaświadczenie o niekaralności oraz ukończyć specjalne szkolenie dla państwowych 

techników trwające co najmniej 120 godzin oraz zdać egzamin. 

– mechanik odpowiedzialny za kontrolę emisji spalin („mechanik měření emisí”), 

które odpowiada kształceniu trwającemu co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 8 lat 

kształcenia podstawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie 

szkoły średniej, zakończonego egzaminem „maturitní zkouška”, ponadto zgłaszający 

musi ukończyć co najmniej trzyletnią praktykę techniczną i specjalne szkolenie dla 

„mechaników odpowiedzialnych za kontrolę emisji spalin” trwające 8 godzin oraz zdać 

egzamin. 
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– kapitan statku klasy I („kapitán I. třídy”), 

które odpowiada kształceniu trwającemu co najmniej 15 lat, w tym 8 lat kształcenia 

podstawowego i 3 lata kształcenia zawodowego zakończonego egzaminem „maturitní 

zkouška” i kończące się egzaminem potwierdzonym świadectwem posiadanych 

umiejętności. Po kształceniu zawodowym musi nastąpić czteroletnia praktyka zawodowa 

zakończona egzaminem. 

– konserwator zabytków stanowiących dzieła rzemiosła artystycznego („restaurátor 

památek, které jsou díly uměleckých řemesel”), 

które odpowiada kształceniu trwającemu co najmniej 12 lat, jeżeli zawiera pełne 

kształcenie techniczne na poziomie średnim na kursie konserwatorskim, lub 10 do 12 lat 

studiów na kursach pokrewnych, ponad 5 lat doświadczenia zawodowego w przypadku 

pełnego kształcenia technicznego na poziomie średnim zakończonego egzaminem 

„maturitní zkouška”, lub 8 lat stażu zawodowego w przypadku technicznego kształcenia 

na poziomie średnim z końcowym egzaminem praktycznym. 

– konserwator dzieł sztuki, które nie są zabytkami i są przechowywane w kolekcjach 

muzeów i galerii oraz innych przedmiotów o wartości kulturowej („restaurátor děl 

výtvarných umění, která nejsou památkami a jsou uložena ve sbírkách muzeí a galerií, 

a ostatních předmětů kulturní hodnoty”), 

które odpowiada kształceniu trwającemu co najmniej 12 lat oraz 5 lat stażu zawodowego 

w przypadku pełnego kształcenia na poziomie średnim na kursach konserwatorskich 

zakończonego egzaminem „maturitní zkouška”. 
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– zarządzający odpadami („odpadový hospodář”), 

które odpowiada kształceniu trwającemu co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 8 lat 

kształcenia podstawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie 

średnim zakończonego egzaminem „maturitní zkouška” i co najmniej 5 lat doświadczenia 

w sektorze gospodarki odpadami w ciągu ostatnich 10 lat. 

–  kierownik techniczny prac wybuchowych („Technický vedoucí odstřelů”), 

które odpowiada kształceniu trwającemu co najmniej 12 lat, w tym co najmniej 8 lat 

kształcenia podstawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego na poziomie 

średnim zakończonego egzaminem „maturitní zkouška”, 

po których następują: 

2 lata stażu w charakterze strzałowego pod ziemią (dla działań podziemnych) lub 1 rok 

na powierzchni (dla działań naziemnych), w tym 6 miesięcy w charakterze pomocnika 

strzałowego; 

kurs trwający 100 godzin, obejmujący teoretyczne i praktyczne szkolenie zakończone 

egzaminem przed odpowiednim Okręgowym Urzędem Górnictwa; 

przynajmniej sześciomiesięczny  staż zawodowy w planowaniu i wykonywaniu dużych 

prac wybuchowych; 

kurs trwający 32 godziny obejmujący teoretyczne i praktyczne szkolenie zakończone 

egzaminem przed Czeskim Urzędem Górnictwa; 
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we Włoszech: 

– geodeta budowlany („geometra”), 

– geodeta gruntowy (”perito agrario”), 

które odpowiada nauce z zakresu szkoły średniej technicznej, trwające co najmniej 13 lat, 

w tym osiem lat obowiązkowej nauki szkolnej, następnie pięć lat szkoły średniej, w tym 

trzyletnie kształcenie zawodowe, zakończone technicznym egzaminem maturalnym  i 

uzupełnione: 

i) w przypadku geodety budowlanego: co najmniej dwuletnim stażem zawodowym w 

kancelarii geodety albo pięcioletnim doświadczeniem zawodowym; 

ii) w przypadku geodety gruntowego: odbyciem co najmniej dwuletniego stażu, 

zakończone egzaminem państwowym; 

na Łotwie: 

– pomocnik maszynisty lokomotywy („vilces līdzekļa vadītāja (mašīnista) palīgs”), 

osoba, która ukończyła 18 lat; wymagane co najmniej 12 lat nauki, w tym co najmniej 8 

lat kształcenia podstawowego i co najmniej 4 lata kształcenia zawodowego; kształcenie 

zawodowe zakończone specjalnym egzaminem u pracodawcy; świadectwo uprawnień 

wydawany przez właściwy organ na okres 5 lat. 
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w Niderlandach: 

– komornik sądowy („gerechtsdeurwaarder”), 

– protetyk dentystyczny („tandprotheticus”), 

które odpowiada kształceniu i szkoleniu zawodowemu: 

i) w przypadku komornika sądowego („gerechtsdeurwaarder”) - o łącznej długości 

dziewiętnastu lat, w tym osiem lat obowiązkowej nauki szkolnej, następnie osiem 

lat szkoły średniej, w tym cztery lata kształcenia technicznego zakończonego 

egzaminem państwowym, uzupełnione trzyletnim teoretycznym i praktycznym 

szkoleniem zawodowym; 

ii) w przypadku protetyka dentystycznego („tandprotheticus”) - trwającemu co 

najmniej 15 lat w pełnym wymiarze godzin oraz trzy lata w niepełnym wymiarze 

godzin, w tym osiem lat kształcenia podstawowego, cztery lata kształcenia 

średniego ogólnego i ukończenie trzyletniego szkolenia zawodowego, 

obejmującego szkolenie teoretyczne i praktyczne w zawodzie technika 

dentystycznego, uzupełnione trzyletnim kształceniem w niepełnym wymiarze 

godzin jako protetyka dentystycznego, zakończone egzaminem; 
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w Austrii: 

– leśnik („Förster”), 

– biuro techniczne („Technisches Büro”), 

– wypożyczanie siły roboczej („Überlassung von Arbeitskräften -Arbeitsleihe”), 

– pośrednik pracy („Arbeitsvermittlung”), 

– doradca inwestycyjny („Vermögensberater”), 

–  prywatny detektyw („Berufsdetectiv”), 

–  strażnik(„Bewachungsgwerbe”), 

–  agent nieruchomości („Immobilienmakler”), 

– zarządca nieruchomości („Immobilinverwalter”), 

– przedsiębiorca budowlany („Bauträger, Bauorganisator, Baubetreuer”), 

– biuro ściągania wierzytelności („Inkassobüro/Inkassoinstitut”), 

kształcenie o łącznym czasie trwania co najmniej 15 lat, w tym osiem lat obowiązkowej 

nauki szkolnej, następnie co najmniej pięć lat średniego kształcenia technicznego lub 

handlowego, zakończone egzaminem technicznym lub handlowym, uzupełnione co 

najmniej dwuletnim kształceniem i szkoleniem w miejscu pracy, zakończonym 

egzaminem zawodowym, 
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– doradca ubezpieczeniowy („Berater in Versicherungsangelegenheiten”), 

kształcenie o łącznym czasie trwania 15 lat, w tym sześcioletnie szkolenie prowadzone w 

oparciu o określony ramowy program szkolenia, podzielone na trzyletni staż i trzyletni 

okres praktyki i szkolenia zawodowego, zakończone egzaminem, 

– przedsiębiorca - projektant budowlany („Planender Baumeister”), 

– technik budownictwa - projektant („Planender Zimmermeister”), 

kształcenie o łącznym czasie trwania co najmniej 18 lat, w tym co najmniej 

dziewięcioletnie szkolenie zawodowe podzielone na cztery lata średniego kształcenia 

technicznego i pięć lat praktyki i szkolenia zawodowego, zakończone egzaminem 

zawodowym, potwierdzającym prawo do wykonywania zawodu i szkolenia 

praktykantów, w takim zakresie, w jakim kształcenie to uprawnia do sporządzania 

planów, wykonywania obliczeń technicznych i nadzorowania prac budowlanych 

(„przywilej Marii Teresy”). 

– księgowy prowadzący działalność gospodarczą („Gewerblicher Buchhalter”), zgodnie 

z Gewerbeordnung z 1994 r. (ustawa z 1994 r. o handlu, rzemiośle i przemyśle); 

– samodzielny księgowy („Selbständiger Buchhalter”), zgodnie z Bundesgesetz über die 

Wirtschaftstreuhandberufe z 1999 r. (ustawa z 1999 r. o zawodach w zakresie 

księgowości publicznej). 
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w Polsce: 

– diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów 

o podstawowym zakresie badań, 

które odpowiada okresowi 8 lat kształcenia podstawowego, 5 lat kształcenia w średniej 

szkole technicznej o specjalności samochodowej i 3 lata praktyki w stacji obsługi 

pojazdów lub w warsztacie naprawy pojazdów, obejmującej 51 godzin szkolenia 

podstawowego w zakresie kontroli technicznej pojazdu i zdanie egzaminu 

kwalifikacyjnego. 

– diagnosta przeprowadzający badania techniczne pojazdu w okręgowej stacji kontroli 

pojazdów, 

które odpowiada okresowi 8 lat kształcenia podstawowego, 5 lat kształcenia w średniej 

szkole technicznej o specjalności samochodowej oraz 4 lata praktyki w stacji obsługi 

pojazdów lub w warsztacie naprawy pojazdów, obejmującej 51 godzin szkolenia 

podstawowego w zakresie kontroli technicznej pojazdów i zdanie egzaminu 

kwalifikacyjnego, 

– diagnosta wykonujący badania techniczne pojazdów w stacji kontroli pojazdów, 
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wymagane: 

i) 8 lat kształcenia podstawowego i 5 lat kształcenia w średniej szkole technicznej o 

specjalności samochodowej oraz 4 lata potwierdzonej praktyki w stacji obsługi 

pojazdów lub w warsztacie naprawczym, lub 

ii) 8 lat kształcenia podstawowego i 5 lat kształcenia w średniej szkole technicznej o 

specjalności innej niż samochodowa i 8 lat potwierdzonej praktyki w stacji obsługi 

pojazdów lub w warsztacie naprawczym, obejmującej w całości 113 godzin 

pełnego szkolenia zawierającego szkolenie podstawowe i specjalistyczne, z 

egzaminem po każdym etapie. 

Ilość godzin i ogólny zakres poszczególnych kursów w ramach pełnego szkolenia 

diagnostów są odrębnie określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 28 

listopada 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań w stosunku do diagnostów 

(Dziennik Ustaw z 2002 r., nr 208, poz. 1769). 

– dyżurny ruchu, 

które odpowiada 8 lat kształcenia podstawowego i 4 lata kształcenia zawodowego na 

poziomie średnim o specjalności transport kolejowy oraz szkolenie przygotowawcze do 

pracy w charakterze dyżurnego ruchu trwające 45 dni i zdanie egzaminu 

kwalifikacyjnego, lub które odpowiada 8 lat kształcenia podstawowego i 5 lata 

kształcenia zawodowego na poziomie średnim o specjalności transport kolejowy oraz 

szkolenie przygotowawcze do pracy w charakterze dyżurnego ruchu trwające 63 dni i 

zdanie egzaminu kwalifikacyjnego. 
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5. Kursy w Wielkiej Brytanii określane mianem National Vocational Qualifications lub 

Scottish Vocational Qualifications 

Szkolenie w następujących specjalnościach: 

– zatwierdzona pielęgniarka weterynaryjna („listed veterinary nurse”), 

– inżynier elektryk górnictwa („mine electrical engineer”), 

– inżynier mechanik górnictwa („mine mechanical engineer”), 

– terapeuta stomatologiczny („dental therapist”), 

– higienista stomatologiczny („dental hygienist”), 

– optyk okularowy („dispensing optician”), 

– sztygar górnictwa („mine deputy”), 

– syndyk masy upadłościowej (zarządca ustanowiony przez sąd) („insolvency 

practitioner”), 

– licencjonowany "conveyancer" (prawnik sporządzający przeniesienie tytułu 

własności) („licensed conveyancer”), 

– pierwszy oficer - statki handlowe i pasażerskie - bez ograniczeń („first mate - 

freight/passenger ships - unrestricted”), 

– drugi oficer- statki handlowe i pasażerskie - bez ograniczeń („second mate - 

freight/passenger ships - unrestricted”), 

– trzeci oficer - statki handlowe i pasażerskie - bez ograniczeń („third mate - 

freight/passenger ships - unrestricted”), 
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– oficer pokładowy - statki handlowe i pasażerskie - bez ograniczeń („deck officer - 

freight/passenger ships - unrestricted”), 

– oficer mechanik - statki handlowe i pasażerskie - nieograniczony obszar handlowy 

(„engineer officer - freight/passenger ships - unlimited trading area”), 

– specjalista w dziedzinie zarządzania odpadami, którego kwalifikacje techniczne 

zostały udokumentowane („certified technically competent person in waste 

management”), 

nadające kwalifikacje określane jako „National Vocational Qualifications” (NVQ) lub 

określane w Szkocji jako „Scottish Vocational Qualifications” na poziomie 3 i 4 

Krajowych Ramowych Kwalifikacji Zawodowych Zjednoczonego Królestwa. 

Poziomy te określane są następująco: 

– Poziom 3: zdolność do wykonywania szerokiego wachlarza różnych zadań w bardzo 

różnorodnych sytuacjach, spośród których większość ma charakter złożony i 

nietypowy. Zakres odpowiedzialności i autonomii jest znaczny, a funkcje pełnione na 

tym poziomie obejmują często nadzór lub kierowanie innymi osobami. 

– Poziom 4: zdolność do wykonywania szerokiego wachlarza złożonych, technicznych 

lub specjalistycznych zadań w bardzo różnorodnych sytuacjach, z dużym zakresem 

odpowiedzialności i samodzielności. Pełnione na tym poziomie funkcje często 

obejmują odpowiedzialność za prace wykonywane przez inne osoby oraz za podział 

zasobów. 

 

________________________ 
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ZAŁĄCZNIK III 

Wykaz rodzajów kształcenia regulowanego, o których 

mowa w art. 13 ust. 2 akapit trzeci 

 

W Zjednoczonym Królestwie: 

 

Kształcenie regulowane, zapewniające kwalifikacje określane jako „National Vocational 

Qualifications” (NVQ), albo w Szkocji określane mianem „Scottish Vocational Qualifications”, 

znajdujące się na poziomie 3 i 4 Krajowych Ramowych Kwalifikacji Zawodowych Zjednoczonego 

Królestwa. 

 

Poziomy te określane są następująco: 

 

– Poziom 3: zdolność do wykonywania szerokiego wachlarza różnych zadań w bardzo 

różnorodnych sytuacjach, spośród których większość ma charakter złożony i nietypowy. 

Zakres odpowiedzialności i autonomii jest znaczny, a funkcje pełnione na tym poziomie 

obejmują często nadzór lub kierowanie innymi osobami. 

– Poziom 4: zdolność do wykonywania szerokiego wachlarza złożonych, technicznych lub 

specjalistycznych zadań w bardzo różnorodnych sytuacjach, z dużym zakresem 

odpowiedzialności i samodzielności. Pełnione na tym poziomie funkcje często obejmują 

odpowiedzialność za prace wykonywane przez inne osoby oraz za podział zasobów. 
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W Niemczech: 

 

Następujące kształcenie regulowane: 

– regulowane kształcenie przygotowujące do zawodu asystenta technicznego („technische(r) 

Assistent(in)”), asystentów handlowych („kaufmännischer Assistent(in)”), do zawodów 

związanych ze sferą socjalną („soziale Berufe”), jak również do zawodu rehabilitanta 

oddychania, mowy i głosu, posiadającego dyplom państwowy („staatlisch geprüfte(r) Atem-, 

Sprech- und Stimmlehrer(in)”), o łącznej długości co najmniej trzynastu lat, które jest 

uwarunkowane ukończeniem kształcenia średniego („mittlerer Bildungsabschluss”) i które 

obejmuje: 

i) co najmniej trzy lata 1szkolenia zawodowego w specjalistycznej szkole („Fachschule”) 

zakończonego egzaminem i, o ile jest to wymagane, uzupełnionego rocznym lub 

dwuletnim kursem specjalizacji, także zakończonej egzaminem, lub 

ii) co najmniej dwa i pół roku nauki w specjalistycznej szkole („Fachschule”), zakończonej 

egzaminem, uzupełnionej praktyką zawodową trwającą nie krócej niż sześć miesięcy 

lub stażem w uprawnionej instytucji, trwającym nie krócej niż sześć miesięcy, lub 

iii) co najmniej dwa lata nauki w specjalistycznej szkole („Fachschule”), zakończonej 

egzaminem i uzupełnionej co najmniej roczną praktyką zawodową lub co najmniej 

rocznym stażem w uprawnionej instytucji. 

                                                 
1 Minimalny okres trzech lat może być skrócony do dwóch lat, jeśli osoba zainteresowana 

posiada kwalifikacje dające prawo do ubiegania się o przyjęcie na uniwersytet („Abitur”), tj. 
trzynaście lat uprzedniego kształcenia, lub kwalifikacje dające prawo do ubiegania się o 
przyjęcie do „Fachhochschule” („Fachhochschulreife”), tj. dwanaście lat uprzedniego 
kształcenia. 
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– regulowane kształcenie techników („Techniker(in)”), ekonomistów przedsiębiorstw 

(„Betriebswirt(in)”), projektantów („Gestalter(in)”) oraz opiekunów rodzinnych 

(„Familienpfleger(in)”) posiadających dyplom państwowy („staatlich geprüfte(r)”), trwające 

łącznie co najmniej szesnaście lat, odbywane na bazie kursu kształcenia obowiązkowego lub 

równoważnego kształcenia (trwającego co najmniej dziewięć lat), jak również ukończenie co 

najmniej trzyletniego kształcenia w szkole zawodowej („Berufsschule”), które obejmuje, po 

odbyciu co najmniej dwuletniej praktyki zawodowej, co najmniej dwuletnie kształcenie w 

pełnym wymiarze godzin lub odpowiednio dłuższe w niepełnym wymiarze godzin, 

– regulowane kształcenie oraz regulowane doskonalenie zawodowe trwające łącznie co 

najmniej piętnaście lat, odbywane na bazie kształcenia obowiązkowego (trwającego co 

najmniej dziewięć lat) i szkolenia zawodowego (zwykle trwającego trzy lata), które obejmują 

w zasadzie co najmniej dwuletnią praktykę zawodową (w większości przypadków - trzy lata), 

jak również egzamin w ramach doskonalenia zawodowego, do którego zwykle przygotować 

się można podczas szkolenia odbywanego równolegle z praktyką zawodową (co najmniej 

1.000 godzin) albo odbywanego w pełnym wymiarze godzin (co najmniej rok). 

 

Władze niemieckie przekażą Komisji i Państwom Członkowskim listę kursów, których dotyczy 

niniejszy załącznik. 
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W Niderlandach: 

 

– kształcenie regulowane trwające łącznie co najmniej 15 lat, na bazie ukończonej pomyślnie 

ośmioletniej szkoły podstawowej oraz czteroletniej nauki albo w zakresie kształcenia 

średniego ogólnego („MAVO”) lub przygotowawczego kształcenia zawodowego („VBO”), 

bądź średniego kształcenia ogólnego na wyższym poziomie, oraz trzy- lub czteroletnie 

kształcenie w średniej szkole zawodowej („MBO”), zakończone egzaminem, 

– kształcenie regulowane trwające łącznie co najmniej szesnaście lat, na bazie ośmioletniej 

szkoły podstawowej oraz przynajmniej czteroletniej nauki w zakresie przygotowawczego 

kształcenia zawodowego („VBO”) lub kształcenia średniego ogólnego na wyższym poziomie, 

i dodatkowo co najmniej czteroletnie szkolenie zawodowe w systemie stażowym, w tym 

przynajmniej jeden dzień w tygodniu zajęć teoretycznych w szkole, a w pozostałe dni - 

szkolenie praktyczne w centrum szkolenia praktycznego lub zakładzie, zakończone 

egzaminem na poziomie drugim lub trzecim. 

 

Władze holenderskie przekażą Komisji i Państwom Członkowskim listę kursów, których dotyczy 

niniejszy załącznik. 
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W Austrii: 

 

– kształcenie prowadzone w wyższych szkołach zawodowych („Berufsbildende Höhere 

Schulen”) oraz w instytucjach szkolnictwa wyższego w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa 

(„Höhere Land- und Forstwirtschaftiche Lehranstalten”), włącznie z instytucjami 

szczególnego typu („einschließlich der Sonderformen”), których struktura i poziom są 

określone przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi. 

 Kształcenie to trwa co najmniej 13 lat i obejmuje pięcioletnie szkolenie zawodowe, 

zakończone egzaminem końcowym, którego zdanie oznacza nabycie kwalifikacji 

zawodowych; 

– kształcenie prowadzone w szkołach dla mistrzów-rzemieślników („Meisterschulen”), klasach 

dla mistrzów-rzemieślników („Meisterklassen”), klasach przeznaczonych do kształcenia 

mistrzów-rzemieślników w sektorze przemysłowym („Werkmeisterschulen”) lub szkołach 

przeznaczonych do kształcenia rzemieślników w dziedzinie budownictwa 

(„Bauhandwerkerschulen”), których struktura i poziom są określone przepisami ustawowymi, 

wykonawczymi i administracyjnymi. 
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Kształcenie to trwa łącznie co najmniej 13 lat, obejmując dziewięć lat kształcenia 

obowiązkowego, a następnie co najmniej trzy lata szkolenia zawodowego w specjalistycznej 

szkole albo co najmniej trzy lata szkolenia w zakładzie i równolegle szkole zawodowej 

(„Berufsschule”), zakończone w obu przypadkach egzaminem i uzupełnione ukończeniem co 

najmniej rocznego szkolenia w szkole dla mistrzów-rzemieślników („Meisterschule”), klasie 

dla mistrzów-rzemieślników („Meisterklasse”), szkole przeznaczonej do kształcenia 

mistrzów-rzemieślników w sektorze przemysłowym („Werkmeisterschule”) lub szkole 

przeznaczonej do kształcenia rzemieślników w dziedzinie budownictwa 

(„Bauhandwerkerschule”). W większości przypadków łączny czas trwania kształcenia wynosi 

co najmniej 15 lat, obejmując okresy praktyki zawodowej, które albo poprzedzają szkolenie w 

tychże instytucjach, albo są równoległe do szkolenia w niepełnym wymiarze godzin (co 

najmniej 960 godzin). 

 

Władze austriackie przekażą Komisji i Państwom Członkowskim listę kursów, których dotyczy 

niniejszy załącznik. 

 

________________________ 
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ZAŁĄCZNIK IV 

Rodzaje działalności związane z kategoriami doświadczenia zawodowego, o których 

 mowa w art. 17, 18 i 19 

 

Wykaz I 

Działy objęte dyrektywą 64/427/EWG, zmienione dyrektywą 69/77/EWG i dyrektywami: 

68/366/EWG i 82/489/EWG 

1 

Dyrektywa 64/427/EWG 

(dyrektywa liberalizująca: 64/429/EWG) 

Nomenklatura NICE (odpowiedniki działów 23-40 nomenklatury ISIC) 

Dział 23 Włókiennictwo 

232 Przetwarzanie włókien i produkcja tkanin na urządzeniach do wełny 

 233 Przetwarzanie włókien i produkcja tkanin na urządzeniach do bawełny 

234 Przetwarzanie włókien i produkcja tkanin na urządzeniach do 
jedwabiu 

235 Przetwarzanie włókien i produkcja tkanin na urządzeniach do lnu i 
konopi 

236 Inne branże włókiennicze (surowiec - juta, włókna liściowe itp.); 
produkcja lin 

 237 Produkcja dzianin i wyrobów szydełkowych 

 238 Wykańczanie tkanin 

 239 Pozostałe branże włókiennicze 
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Dział 24 Produkcja obuwia, odzieży, koców i wyrobów pościelowych 

241 Maszynowa produkcja obuwia (oprócz wykonanego z gumy lub 

drewna) 

 242 Ręczne wytwarzanie obuwia; reperacja obuwia 

 243 Produkcja odzieży (oprócz futer) 

 244 Produkcja materacy, koców i wyrobów pościelowych 

 245 Produkcja skór futerkowych i futer 

Dział 25 Produkcja wyrobów z drewna lub korka (oprócz produkcji mebli) 

 251 Piłowanie i przemysłowa obróbka drewna 

 252 Produkcja półfabrykatów z drewna 

253 Seryjna produkcja drewnianych elementów budowlanych, w tym 

podłogowych 

 254 Produkcja pojemników z drewna 

 255 Produkcja pozostałych wyrobów z drewna (oprócz mebli) 

259 Produkcja wyrobów ze słomy, korka, wikliny (w tym koszykarskich), 

rattanu; wyrób szczotek i pędzli 

Dział 26 260  Produkcja mebli z drewna 

Dział 27 Produkcja papieru i wyrobów z papieru 

 271 Produkcja masy celulozowej, papieru i tektury 

272 Produkcja papieru i tektury oraz wyrobów z masy celulozowej 

Dział 28 280 Poligrafia, działalność wydawnicza i branże pokrewne 
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Dział 29 Produkcja skóry i wyrobów ze skóry 

 291 Garbowanie i wyprawianie skór 

 292 Produkcja wyrobów ze skór wyprawionych 

Ex dział 30 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych, włókien sztucznych i 

wyrobów skrobiowych 

 301 Przetwórstwo gumy i azbestu 

 302 Przetwórstwo tworzyw sztucznych 

 303 Produkcja włókien sztucznych 

Ex dział 31 Przemysł chemiczny 

311 Produkcja surowców chemicznych i dalsze ich przetwórstwo 

312 Wyspecjalizowana produkcja wyrobów chemicznych, głównie dla 

celów przemysłowych i rolniczych (w tym produkcja - na cele 

przemysłowe - tłuszczów i olejów pochodzenia roślinnego lub 

zwierzęcego, wg grupy ISIC 312) 

  



 
13781/2/04 REV 2  PAW 4 
ZAŁĄCZNIK IV DG C I    PL 

313 Wyspecjalizowana produkcja wyrobów chemicznych, głównie na 

użytek domowy lub biurowy (oprócz produkcji wyrobów medycznych 

i farmaceutycznych - ISIC ex grupa 319) 

Dział 32  320 Przemysł naftowy 

Dział 33 Produkcja wyrobów z niemetalicznych surowców mineralnych 

 331 Produkcja uformowanych wyrobów z gliny 

 332 Produkcja szkła i wyrobów szklanych 

 333 Produkcja wyrobów ceramicznych, w tym ogniotrwałych 

 334 Produkcja cementu, wapna i gipsu 

 335 Produkcja uformowanych elementów z betonu, cementu i gipsu 

339 Obróbka kamienia i produkcja pozostałych wyrobów z 

niemetalicznych surowców mineralnych 

Dział 34 Produkcja i wstępna obróbka żelaza i metali nieżelaznych 

341 Stal i przemysł stalowy (zgodnie z definicją Traktatu EWWS, w tym 

koksownie należące do hut stali) 

 342 Produkcja rur stalowych 

343 Ciągnienie drutów, ciągnienie na zimno taśm, walcowanie na zimno 

taśm, formowanie na zimno 

 344 Produkcja i wstępna obróbka metali nieżelaznych 

 345 Odlewnictwo żelaza i metali nieżelaznych 
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Dział 35 Produkcja wyrobów metalowych (oprócz maszyn, urządzeń i środków transportu) 

 351 Kucie, wytłaczanie i prasowanie 

 352 Druga faza obróbki i obróbka powierzchniowa 

 353 Produkcja konstrukcji metalowych 

 354 Produkcja kotłów i przemysłowych profili wklęsłych 

355 Produkcja narzędzi, sprzętu oraz innych wyrobów gotowych z metalu 

(oprócz sprzętu elektrycznego) 

 359 Pomocnicze rodzaje działalności z zakresu mechaniki 

Dział 36 Produkcja maszyn i urządzeń innych niż elektryczne 

 361 Produkcja ciągników oraz maszyn i urządzeń dla rolnictwa 

 362 Produkcja maszyn i urządzeń na cele biurowe 

363 Produkcja obrabiarek, w tym do metali oraz osprzętu i 

oprzyrządowania wymiennego do nich i do innych przyrządów 

zasilanych prądem 

364 Produkcja maszyn, urządzeń i wyposażenia dodatkowego dla 

włókiennictwa oraz maszyn do szycia 

365 Produkcja maszyn, urządzeń i wyposażenia dla przemysłu 

spożywczego, w tym dla branży napojów, oraz dla przemysłu 

chemicznego i przemysłów pokrewnych 

366 Produkcja instalacji i wyposażenia dla kopalń, odlewni żelaza i stali 

(zlokalizowanych przy hutach) i dla budownictwa; produkcja 

urządzeń do mechanicznego podawania 
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367 Produkcja wyposażenia transmisyjnego 

368 Produkcja maszyn i urządzeń do innych, specjalistycznych 

zastosowań przemysłowych 

 369 Produkcja innych - nieelektrycznych maszyn, urządzeń i wyposażenia 

Dział 37 Elektrotechnika 

 371 Produkcja elektrycznych drutów i kabli 

372 Produkcja silników, generatorów, transformatorów, przełączników i 

podobnych urządzeń dla dostarczania energii elektrycznej 

373 Produkcja sprzętu elektrycznego do bezpośredniego użytku 

handlowego 

374 Produkcja sprzętu telekomunikacyjnego, liczników, innych aparatów 

pomiarowych oraz sprzętu elektromedycznego 

375 Produkcja sprzętu elektronicznego, odbiorników radiowych i 

telewizyjnych, sprzętu audio 

 376 Produkcja urządzeń elektrycznych domowego użytku 

 377 Produkcja lamp i sprzętu oświetleniowego 

 378 Produkcja baterii i akumulatorów 

379 Naprawy, montaż i specjalistyczne instalacje sprzętu i wyposażenia 

elektrycznego 
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Ex dział  38 Produkcja środków transportu 

 383 Produkcja pojazdów mechanicznych oraz części do nich 

 384 Naprawy pojazdów mechanicznych, w tym motocykli oraz rowerów 

 385 Produkcja motocykli, rowerów i części do nich 

 389 Produkcja sprzętu transportowego nie sklasyfikowanego gdzie indziej 

Dział  39  Różne branże produkcyjne 

391 Produkcja precyzyjnych instrumentów oraz aparatów kontrolnych i 

pomiarowych 

392 Produkcja aparatów medycznych, w tym chirurgicznych oraz towarów 

i sprzętu ortopedycznego (oprócz obuwia ortopedycznego) 

 393 Produkcja sprzętu fotograficznego i optycznego 

 394 Produkcja i naprawy zegarów i zegarków 

 395 Produkcja biżuterii i wyrobów z metali szlachetnych 

 396 Produkcja i naprawy instrumentów muzycznych 

 397 Produkcja gier, zabawek, sprzętu sportowego, w tym   

  lekkoatletycznego 

 399 Pozostałe branże produkcyjne 

Dział  40  Budownictwo 

 400 Budownictwo niespecjalistyczne; wyburzanie 

 401 Wznoszenie budynków (mieszkalnych i innych) 

 402 Budowa dróg, mostów, linii kolejowych itp. 

 403 Prace instalacyjne 

 404 Prace dekoracyjne i wykończeniowe 
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Dyrektywa 68/366/EWG 

(dyrektywa liberalizująca: 68/365/EWG) 

Nomenklatura NICE 

Dział 20A 200 Branże wytwarzające tłuszcze i oleje - roślinne i zwierzęce 

 20B Branże produkcji spożywczej (poza produkcją napojów) 

 201 Ubój zwierząt, obróbka i konserwacja mięsa 

 202 Mleczarstwo  

 203 Pakowanie w szczelne pojemniki i konserwowanie owoców i warzyw 

204 Puszkowanie i konserwowanie ryb i innej żywności pochodzenia 

morskiego 

 205 Usługi młynarskie 

 206 Produkcja piekarnicza, w tym sucharki i herbatniki 

 207 Cukrownictwo 

 208 Produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych 

 209 Produkcja pozostałych wyrobów spożywczych 
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Dział 21  Produkcja napojów 

211 Produkcja alkoholu etylowego metodą fermentacyjną; produkcja 

drożdży i napojów spirytusowych 

 212 Produkcja wina i innych niesłodowych napojów alkoholowych 

 213 Piwowarstwo i słodownictwo 

 214 Produkcja napojów bezalkoholowych i wód gazowanych 

 ex 30 Produkcja wyrobów z gumy, tworzyw sztucznych, włókien celulozowych i 

sztucznych oraz wyrobów skrobiowych 

 304 Produkcja wyrobów skrobiowych 

 

3 

Dyrektywa 82/489/EWG 

Nomenklatura ISIC 

Ex 855 Usługi fryzjerskie, oprócz pedicure oraz prowadzenia szkół przygotowujących do 

zawodów kosmetycznych i fryzjerskich 
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Wykaz II 

Działy z dyrektyw 75/368/EWG, 75/369/EWG oraz 82/470/EWG 

1 

Dyrektywa 75/368/EWG (rodzaje działalności wymienione w art. 5 ust. 1) 

Nomenklatura ISIC 

Ex 04  Rybołówstwo 

043 Rybołówstwo śródlądowe 

Ex 38  Produkcja środków transportu 

 381 Budowa i naprawy statków 

 382 Produkcja taboru kolejowego 

 386 Produkcja sprzętu latającego (w tym międzyplanetarnego) 

Ex 71  Działalności pokrewne z transportowymi oraz działalności inne niż transportowe 

w ramach następujących grup: 

Ex 711 Usługi związane z wagonami sypialnymi i restauracyjnymi; 

konserwacja taboru kolejowego w lokomotywowniach; sprzątanie 

wagonów pasażerskich 

Ex 712 Konserwacja taboru dla transportu miejskiego, podmiejskiego oraz 

międzymiastowego 
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Ex 713 Konserwacja taboru innego niż przeznaczony do pasażerskiej 

komunikacji lądowej (samochody, autobus, taksówki) 

Ex 714 Eksploatacja i usługi konserwacyjne wspomagające transport drogowy 

(np. drogi, tunele, mosty z opłacanym przejazdem, magazyny 

towarów, parkingi, zajezdnie autobusowe i tramwajowe) 

Ex 716 Działalności pokrewne z transportem śródlądowym (np. prowadzenie i 

utrzymanie dróg wodnych, portów oraz innych obiektów dla 

transportu śródlądowego; usługi holowników portowych i pilotowanie 

w portach, instalowanie boi, załadunek i rozładunek statków i inne 

podobne działalności, np. ratownictwo okrętowe, holowanie i 

prowadzenie stanic wodnych) 

73 Łączność: Usługi pocztowe i telekomunikacyjne 

Ex 85 Usługi osobiste 

854 Prowadzenie pralni i usługi pralnicze, czyszczenie na sucho oraz farbowanie 

Ex 856 Studia fotograficzne: fotografia portretowa i komercyjna, oprócz 

fotografii reporterskiej 

Ex 859 Usługi osobiste nie sklasyfikowane gdzie indziej (konserwacja i 

utrzymanie w czystości budynków lub mieszkań) 
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Dyrektywa 75/369/EWG (art. 6: w którym rozróżnia się skalę działalności - przemysłową lub 

rzemieślniczą) 

Nomenklatura ISIC 

Działalności wykonywane bez stałej lokalizacji (obnośne, objazdowe) 

a) kupno i sprzedaż towarów: 

 −  przez obnośnych/objazdowych handlarzy, straganiarzy lub domokrążców (ex grupa 

 ISIC 612) 

–  na targach - w prowizorycznych pomieszczeniach lub pod gołym niebem, 

b) działalności, których dotyczą przyjęte wcześniej środki przejściowe, wyraźnie wykluczając je 

lub nie wymieniając ich w odniesieniu do obnośnego/objazdowego ich wykonywania 

3 

Dyrektywa 82/470/EWG (art. 6 ust. 1 i 3) 
 

Grupy 718 i 720 Nomenklatury ISIC 

Rodzaje działalności obejmują w szczególności: 

– organizowanie, oferowanie do sprzedaży oraz sprzedaż (gotówkowa lub komisowa, 

indywidualnie lub zbiorowo) usług w dziedzinie: transportu, wyżywienia, zakwaterowania, 

wycieczek i innych związanych z podróżowaniem (niezależnie od przyczyny podróży) lub 

pobytem (art. 2 pkt. B lit. a)). 

– pośrednictwo między kontrahentami w zakresie różnych rodzajów transportu i osobami, które 

wysyłają lub otrzymują towary, oraz wykonywanie działalności związanych z: 
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aa) zawieraniem umów z kontrahentami transportowymi na zamówienie 

zleceniodawców; 

bb) wyborem środka transportu, firmy oraz trasy - z punktu widzenia opłacalności dla 

zleceniodawcy; 

cc) przygotowywaniem technicznych aspektów transportu (np. pakowaniem towarów do 

transportu); podejmowaniem działań w różnych okolicznościach dotyczących 

transportu (np. zapewnianie dostaw lodu dla wagonów-chłodni), 

dd) załatwianiem formalności związanych z transportem, np. wystawianiem 

dokumentów przewozowych, łączeniem lub rozdzielaniem przesyłek; 

ee) koordynacją różnych etapów transportu, np. zapewnieniem tranzytu, rozładunku, 

przeładunku i innych operacji w terminalach; 

ff) przygotowaniem zarówno ładunku, jak przewoźnika i środków transportu dla osób 

wysyłających towary lub otrzymujących je: 

– szacowanie kosztów transportu oraz sprawdzanie szczegółowych rozliczeń 

– podejmowanie pewnych przedsięwzięć (okresowych lub stałych) w imieniu 

i na zlecenie przewoźników lub właścicieli statków (dotyczy urzędów 

portowych, dostawców okrętowych itp.). 

[Rodzaje działalności wymienione w art. 2 pkt. A lit. a), b) i d)]. 
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Wykaz III 

Dyrektywy 64/222/EWG, 68/364/EWG, 68/368/EWG, 75/368/EWG, 75/369/EWG, 70/523/EWG 

oraz 82/470/EWG 

1 

Dyrektywa 64/222/EWG 

(dyrektywy liberalizujące: 64/223/EWG i 64/224/EWG) 

1. Działalności prowadzone na własny rachunek w handlu hurtowym, z wyłączeniem handlu 

hurtowego produktami medycznymi i farmaceutycznymi, produktami toksycznymi i 

patogenami oraz węglem (ex dział 611). 

2. Działalności zawodowe polegające na pośrednictwie - z upoważnienia i zgodnie z 

instrukcjami jednej lub większej liczby osób - w negocjacjach lub zawieraniu transakcji 

handlowych w imieniu i na zlecenie tych osób. 

3. Działalności zawodowe polegające na pośrednictwie, w którym pośrednik, zachowując 

pewną swobodę działania, kojarzy strony zamierzające zawrzeć ze sobą bezpośredni 

kontrakt lub przygotowuje ich transakcje handlowe lub pomaga w ich finalizowaniu. 

4. Działalności zawodowe polegające na pośrednictwie, w którym pośrednik zawiera 

transakcje handlowe we własnym imieniu na zlecenie innych osób. 

5. Działalności zawodowe polegające na pośrednictwie, w którym pośrednik prowadzi 

sprzedaż hurtową w formie przetargu, na zlecenie innych osób. 

6. Działalności zawodowe polegające na pośrednictwie, w którym pośrednik poszukuje 

zamówień, chodząc od domu do domu. 

7. Działalności zawodowe polegające na świadczeniu usług pośrednictwa, w których 

pośrednik angażuje jedno lub większą liczbę przedsiębiorstw o charakterze handlowym, 

przemysłowym lub rzemieślniczym. 
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Dyrektywa 68/364/EWG 

(dyrektywa liberalizująca: 68/363/EWG) 

Ex dział 612 ISIC: Handel detaliczny 

Działalności wykluczone: 

012 Wynajem maszyn i urządzeń rolniczych 

640 Nieruchomości, w tym ich wynajem 

713 Wynajem samochodów, powozów i koni 

718 Wynajem wagonów kolejowych - osobowych i towarowych 

839 Wynajem maszyn i urządzeń dla przedsięwzięć komercyjnych 

841 Rezerwacja miejsc w kinach i wypożyczanie filmów wielkoekranowych 

842 Rezerwacja miejsc teatralnych i wypożyczanie sprzętu teatralnego 

843 Wynajem łodzi, rowerów, automatów wrzutowych do gier zręcznościowych i 

innych 

853 Wynajem umeblowanych pokoi 

854 Wypożyczanie obrusów i bielizny pościelowej 

859 Wypożyczanie strojów 
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Dyrektywa 68/368/EWG 

(dyrektywa liberalizująca: 68/367/EWG) 

Nomenklatura ISIC 

Ex dział 85 ISIC: 

1. Działalności związane z prowadzeniem restauracji, kawiarni, tawern i innych obiektów 

gastronomicznych (grupa ISIC 852). 

2. Działalności związane z prowadzeniem hoteli, pensjonatów, campingów i innych miejsc 

zakwaterowania (grupa ISIC 853). 

4 

Dyrektywa 75/368/EWG (art. 7) 

Wszystkie rodzaje działalności wymienione w załączniku do dyrektywy 75/368/EWG, oprócz 

rodzajów określonych w art. 5 ust. 1 niniejszej dyrektywy (wykaz II, punkt 1 niniejszego 

załącznika) 

Nomenklatura ISIC 

Ex 62 Bankowość i finanse 

Ex 620  Instytucje kupujące patenty i wydające licencje 

Ex 71 Transport 

Ex 713 Transport drogowy osób, z wyłączeniem transportu wykonywanego 

pojazdami samochodowymi 

Ex 719 Transport rurociągami ciekłych węglowodorów i innych ciekłych 

produktów chemicznych 
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Ex 82 Usługi dla lokalnej społeczności 

827 Biblioteki, muzea, ogrody botaniczne i zoologiczne 

Ex 84 Usługi rekreacyjne 

843 Usługi rekreacyjne nie sklasyfikowane gdzie indziej: 

– działalności sportowe (utrzymanie terenów sportowych, organizacja imprez 

sportowych itp.), oprócz działalności trenerów 

– działalności związane z wyścigami (stajnie wyścigowe, tereny wyścigowe, 

organizacja wyścigów konnych itp.)  

– inne działalności rekreacyjne (cyrki, wesołe miasteczka i inne miejsca 

rozrywki) 

Ex 85 Usługi osobiste 

Ex 851 Usługi domowe 

Ex 855 Salony fryzjerskie i usługi kosmetyczne (oprócz pedicure i 

prowadzenia szkół przygotowujących do zawodów kosmetycznych i 

fryzjerskich) 
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Ex 859 Usługi osobiste nie sklasyfikowane gdzie indziej (oprócz masaży 

sportowych i leczniczych oraz usług przewodników górskich): 

– zwalczanie szkodników 

– wypożyczanie ubrań i sprzętu do ich przechowywania 

– prowadzenie biur matrymonialnych itp. 

– usługi astrologów, wróżek itp. 

– usługi sanitarne i związane z nimi 

– utrzymanie i konserwacja grobów  

– usługi kurierów i pilotów-tłumaczy 

5 

Dyrektywa 75/369/EWG (art. 5) 

 

Działalności wykonywane bez stałej lokalizacji (obnośne, objazdowe) 

a) kupno i sprzedaż towarów: 

– przez obnośnych/objazdowych handlarzy, straganiarzy lub domokrążców (ex grupa 

ISIC 612) 

– na targach - w prowizorycznych pomieszczeniach lub pod gołym niebem, 

b) działalności, których dotyczą przyjęte wcześniej środki przejściowe, wyraźnie wykluczając 

je, lub nie wymieniając ich w odniesieniu do obnośnego/objazdowego ich wykonywania 
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Dyrektywa 70/523/EWG 

 

Działalności osób prowadzących własne firmy hurtowego handlu węglem lub pośrednictwa w 

handlu węglem (ex grupa 6112 nomenklatury ISIC) 

7 

Dyrektywa 82/470/EWG (art. 6 ust. 2) 

 

[Rodzaje działalności wymienione w art. 2 pkt A), lit. c) i lit. e), pkt B), lit. b), pkt C) i pkt D)] 

Działalności te obejmują w szczególności: 

– wynajem wagonów towarowych i osobowych do przewozu ludzi lub towarów 

– pośrednictwo w sprzedaży, zakupie lub wynajmie statków 

– przygotowanie, prowadzenie negocjacji i podpisywanie kontraktów na przewóz emigrantów 

– przyjmowanie w depozyt wszelkich przedmiotów i towarów, na zlecenie depozytora, przy 

kontroli celnej lub gdzie indziej - w hurtowniach, magazynach ogólnych, magazynach 

meblowych, chłodniach, silosach itp. 

– wystawianie depozytorowi kwitu składowego na zdeponowane przedmioty lub towary 

– udostępnianie pomieszczeń, paszy i wybiegów dla bydła - podczas jego oczekiwania na 

sprzedaż lub podczas transportu do albo z miejsca sprzedaży 

– przeprowadzanie kontroli lub oceny technicznej pojazdów mechanicznych 

– mierzenie, ważenie i cechowanie towarów. 

 

________________________ 
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ZAŁĄCZNIK V 

 

Uznawanie na podstawie koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia 

Załącznik V.1: Lekarz medycyny 
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5.1.1. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji w zakresie podstawowego kształcenia medycznego 
 

Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  Organ wydający dokument  Zaświadczenie dołączone do dokumentu 

potwierdzającego posiadanie kwalifikacji Data odniesienia 

België / 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van arts / Diplôme de docteur en 
médecine 

– Les universités / De universiteiten  
– Le Jury compétent d'enseignement de la 

Communauté française / De bevoegde 
Examencommissie van de Vlaamse 
Gemeenschap  

 20 grudnia 1976 

Česká 
republika 

Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu všeobecné lékařství (doktor 
medicíny, MUDr.) 

Lékářská fakulta univerzity v České republice – Vysvědčení o státní rigorózní zkoušce 1 maja 2004 

Danmark Bevis for bestået lægevidenskabelig 
embedseksamen 

Medicinsk universitetsfakultet – Autorisation som læge, udstedt af 
Sundhedsstyrelsen og 

– Tilladelse til selvstændigt virke som læge 
(dokumentation for gennemført praktisk 
uddannelse), udstedt af Sundhedsstyrelsen 

20 grudnia 1976 

Deutschland – Zeugnis über die Ärztliche Prüfung  
– Zeugnis über die Ärztliche 

Staatsprüfung und Zeugnis über die 
Vorbereitungszeit als 
Medizinalassistent, soweit diese nach 
den deutschen Rechtsvorschriften noch 
für den Abschluss der ärztlichen 
Ausbildung vorgesehen war 

Zuständige Behörden Bescheinigung über die Ableistung der Tätigkeit als 
Arzt im Praktikum 

20 grudnia 1976 

Eesti Diplom arstiteaduse  
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  1 maja 2004 
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Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  Organ wydający dokument  Zaświadczenie dołączone do dokumentu 

potwierdzającego posiadanie kwalifikacji Data odniesienia 

Ελλάς Πτυχίo Iατρικής  – Iατρική Σχoλή Παvεπιστηµίoυ,  
– Σχoλή Επιστηµώv Υγείας, Τµήµα 

Iατρικής Παvεπιστηµίoυ 

 1 stycznia 1981 

España Título de Licenciado en Medicina y Cirugía – Ministerio de Educación y Cultura  
– El rector de una Universidad 

 1 stycznia 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur en médecine Universités  20 grudnia 1976 
Ireland 

 
Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 grudnia 1976 

Italia Diploma di laurea in medicina e chirurgia Università Diploma di abilitazione all’esercizio della medicina 
e chirurgia 

20 grudnia 1976 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού Ιατρικό Συµβούλιο  1 maja 2004 
Latvija ārsta diploms Universitātes tipa augstskola  1 maja 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą gydytojo kvalifikaciją 
Universitetas Internatūros pažymėjimas, nurodantis suteiktą 

medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją 
1 maja 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine, 
chirurgie et accouchements,  

Jury d’examen d’Etat Certificat de stage 20 grudnia 1976 

 
Magyar-
ország 

Általános orvos oklevél 
doctor medicinae universae, skrót: (dr. med. 
univ.) 

Egyetem  1 maja 2004 

Malta Lawrja ta' Tabib tal-Mediċina u l-Kirurġija Universita` ta' Malta Ċertifikat ta' reġistrazzjoni 
maħruġ mill-Kunsill Mediku 

1 maja 2004 

Nederland 
 

Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 
artsexamen 

Faculteit Geneeskunde  20 grudnia 1976 
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Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  Organ wydający dokument  Zaświadczenie dołączone do dokumentu 

potwierdzającego posiadanie kwalifikacji Data odniesienia 

1. Urkunde über die Verleihung des 
akademischen Grades Doktor der gesamten 
Heilkunde (bzw. Doctor medicinae 
universae, Dr.med.univ.) 

1. Medizinische Fakultät einer Universität 
 

Österreich 

2. Diplom über die spezifische Ausbildung 
zum Arzt für Allgemeinmedizin bzw. 
Facharztdiplom 

2. Österreichische Ärztekammer 

 1 stycznia 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku lekarskim z tytułem „lekarza” 

1. Akademia Medyczna  
2. Uniwersytet Medyczny 
3. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Lekarski Egzamin Państwowy 1 maja 2004 

Portugal Carta de Curso de licenciatura em medicina Universidades Diploma comprovativo da conclusão do internato 
geral emitido pelo Ministério da Saúde 

1 stycznia 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov „doktor medicine / doktorica 
medicine” 

Univerza  1 maja 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „doktor medicíny” 
(„MUDr.”) 

Vysoká škola  1 maja 2004 

Suomi/ 
Finland 

Lääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Medicine licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Kuopion yliopisto 
– Oulun yliopisto 
– Tampereen yliopisto 
– Turun yliopisto 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon 
lisäkoulutuksesta / Examenbevis om 
tilläggsutbildning för läkare inom primärvården 

1 stycznia 1994 

Sverige 
 

Läkarexamen Universitet Bevis om praktisk utbildning som utfärdas av 
Socialstyrelsen 

1 stycznia 1994 

United 
Kingdom 

Primary qualification Competent examining body Certificate of experience 20 grudnia 1976 
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5.1.2. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji lekarzy specjalistów 
 

Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  Organ wydający dokument  Data odniesienia 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Bijzondere beroepstitel van geneesheer-
specialist / Titre professionnel particulier de 
médecin spécialiste 

Minister bevoegd voor Volksgezondheid / Ministre de la Santé publique 
 

20 grudnia 1976 

Česká 
republika 

Diplom o specializaci Ministerstvo zdravotnictví 1 maja 2004 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig som 
speciallæge 

Sundhedsstyrelsen 20 grudnia 1976 

Deutschland Fachärztliche Anerkennung Landesärztekammer 20 grudnia 1976 
Eesti Residentuuri lõputnnistus eriarstiabi erialal Tartu Ülikool 1 maja 2004 

1. Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση Ελλάς Τίτλoς Iατρικής Ειδικότητας 
2. Νoµαρχία 

1 stycznia 1981 

España Título de Especialista Ministerio de Educación y Cultura 1 stycznia 1986 
1.Certificat d’études spéciales de médecine 1. Universités 
2. Attestation de médecin spécialiste qualifié 2. Conseil de l’Ordre des médecins 
3.Certificat d’études spéciales de médecine 3. Universités 

France 

4.Diplôme d’études spécialisées ou 
spécialisation complémentaire qualifiante de 
médecine 

4.Universités 

20 grudnia 1976 

Ireland 
 

Certificate of Specialist doctor Competent authority 20 grudnia 1976 

Italia Diploma di medico specialista Università 20 grudnia 1976 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Ειδικότητας Ιατρικό Συµβούλιο 1 maja 2004 
Latvija „Sertifikāts”–kompetentu 

iestāžu izsniegts dokuments, kas apliecina, ka 
persona ir nokārtojusi sertifikācijas eksāmenu 
specialitātē 

Latvijas Ārstu biedrība  
Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienība 
 

1 maja 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą gydytojo specialisto profesinę 
kvalifikaciją 

Universitetas 1 maja 2004 

Luxembourg Certificat de médecin spécialiste Ministre de la Santé publique 20 grudnia 1976 
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Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 

kwalifikacji  Organ wydający dokument  Data odniesienia 

Magyar-
ország 

Szakorvosi bizonyítvány 
 

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium illetékes testülete 1 maja 2004 

Malta Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku Kumitat ta' Approvazzjoni dwar Speċjalisti 1 maja 2004 

Nederland 
 

Bewijs van inschrijving in een 
Specialistenregister 

– Medisch Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

– Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie van de Koninklijke 
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst 

20 grudnia 1976 

Österreich Facharztdiplom Österreichische Ärztekammer 1 stycznia 1994 
Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty Centrum Egzaminów Medycznych 1 maja 2004 

1.Grau de assistente 1. Ministério da Saúde Portugal 
2.Titulo de especialista 2. Ordem dos Médicos 

1 stycznia 1986 

Slovenija Potrdilo o opravljenem specialističnem izpitu 1. Ministrstvo za zdravje 

2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1 maja 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii Slovenská zdravotnícka univerzita 1 maja 2004 

1. Helsingin yliopisto / Helsingfors universitet 
2. Kuopion yliopisto 
3. Oulun yliopisto 
4. Tampereen yliopisto 

Suomi/ 
Finland 

Erikoislääkärin tutkinto / Specialläkarexamen 

5. Turun yliopisto 

1 stycznia 1994 

Sverige 
 

Bevis om specialkompetens som läkare, 
utfärdat av Socialstyrelsen 

Socialstyrelsen 1 stycznia 1994 

United 
Kingdom 

Certificate of Completion of specialist 
training 

Competent authority 20 grudnia 1976 
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5.1.3. Nazwy szkoleń w zakresie medycyny specjalistycznej 
 

 Anestezjologia 
Minimalny czas szkolenia: 3 lata 

Chirurgia ogólna 
Minimalny czas szkolenia: 5 lat 

Kraj Tytuł: Tytuł: 
Belgique/België/ 
Belgien 

Anesthésie-réanimation / Anesthesie 
reanimatie 

Chirurgie / Heelkunde 

Česká republika Anesteziologie a resuscitace Chirurgie 
Danmark Anæstesiologi Kirurgi eller kirurgiske sygdomme 
Deutschland Anästhesiologie Chirurgie 
Eesti Anestesioloogia Üldkirurgia 
Ελλάς Αvαισθησιoλoγία Χειρoυργική 
España Anestesiología y Reanimación Cirugía general y del aparato digestivo 
France Anesthésiologie-Réanimation chirurgicale Chirurgie générale 
Ireland Anaesthesia General surgery 
Italia Anestesia e rianimazione Chirurgia generale 
Κύπρος Αναισθησιολογία Γενική Χειρουργική 
Latvija Anestezioloģija un reanimatoloģija Ķirurģija 
Lietuva Anesteziologija reanimatologija Chirurgija 
Luxembourg Anesthésie-réanimation Chirurgie générale 
Magyarország Aneszteziológia és intenzív terápia Sebészet 
Malta Anesteżija u Kura Intensiva Kirurġija Ġenerali 
Nederland Anesthesiologie Heelkunde 
Österreich Anästhesiologie und Intensivmedizin Chirurgie 
Polska Anestezjologia i intensywna terapia Chirurgia ogólna 
Portugal Anestesiologia Cirurgia geral 
Slovenija Anesteziologija, reanimatologija in 

perioperativna intenzivna medicina 
Splošna kirurgija 

Slovensko Anestéziológia a intenzívna medicína Chirurgia 
Suomi/Finland Anestesiologia ja tehohoito / Anestesiologi 

och intensivvård 
Yleiskirurgia / Allmän kirurgi 

Sverige Anestesi och intensivvård Kirurgi 
United Kingdom Anaesthetics General surgery 
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Neurochirurgia 

Minimalny czas szkolenia: 5 lat 
Ginekologia i położnictwo 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Kraj Tytuł: Tytuł: 

Belgique/België/ 
Belgien  

Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique / Gynaecologie en 
verloskunde 

Česká republika Neurochirurgie Gynekologie a porodnictví 
Danmark Neurokirurgi eller kirurgiske nervesygdomme Gynækologi og obstetrik eller kvindesygdomme og 

fødselshjælp 
Deutschland Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Eesti Neurokirurgia Sünnitusabi ja günekoloogia 
Ελλάς Νευρoχειρoυργική  Μαιευτική-Γυvαικoλoγία 
España Neurocirugía Obstetricia y ginecología 
France Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Ireland Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
Italia Neurochirurgia Ginecologia e ostetricia 
Κύπρος Νευροχειρουργική Μαιευτική – Γυναικολογία 
Latvija Neiroķirurģija Ginekoloģija un dzemdniecība 
Lietuva Neurochirurgija Akušerija ginekologija 
Luxembourg Neurochirurgie Gynécologie – obstétrique 
Magyarország Idegsebészet Szülészet-nőgyógyászat 
Malta Newrokirurġija Ostetriċja u Ġinekoloġija 
Nederland Neurochirurgie Verloskunde en gynaecologie 
Österreich Neurochirurgie Frauenheilkunde und Geburtshilfe 
Polska Neurochirurgia Położnictwo i ginekologia 
Portugal Neurocirurgia Ginecologia e obstetricia 
Slovenija Nevrokirurgija Ginekologija in porodništvo 
Slovensko Neurochirurgia Gynekológia a pôrodníctvo 
Suomi/Finland Neurokirurgia / Neurokirurgi Naistentaudit ja synnytykset / Kvinnosjukdomar och 

förlossningar 
Sverige Neurokirurgi Obstetrik och gynekologi 
United Kingdom Neurosurgery Obstetrics and gynaecology 
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Medycyna ogólna (choroby wewnętrzne) 

Minimalny czas szkolenia: 5 lat 

Okulistyka 
Minimalny czas szkolenia: 3 lata 

Kraj Tytuł: Tytuł: 
Belgique/België/ 
Belgien 

Médecine interne / Inwendige geneeskunde Ophtalmologie / Oftalmologie 

Česká republika Vnitřní lékařství Oftalmologie 
Danmark Intern medicin Oftalmologi eller øjensygdomme 
Deutschland Innere Medizin Augenheilkunde 
Eesti Sisehaigused Oftalmoloogia 
Ελλάς Παθoλoγία Οφθαλµoλoγία 
España Medicina interna Oftalmología 
France Médecine interne Ophtalmologie 
Ireland General medicine Ophthalmic surgery 
Italia Medicina interna Oftalmologia 
Κύπρος Παθoλoγία Οφθαλµολογία 
Latvija Internā medicīna Oftalmoloģija 
Lietuva Vidaus ligos Oftalmologija 
Luxembourg Médecine interne Ophtalmologie 
Magyarország Belgyógyászat Szemészet 
Malta Mediċina Interna Oftalmoloġija 
Nederland Interne geneeskunde Oogheelkunde 
Österreich Innere Medizin Augenheilkunde und Optometrie 
Polska Choroby wewnętrzne Okulistyka 
Portugal Medicina interna Oftalmologia 
Slovenija Interna medicina Oftalmologija 
Slovensko Vnútorné lekárstvo Oftalmológia 
Suomi/Finland Sisätaudit / Inre medicin Silmätaudit / Ögonsjukdomar 
Sverige Internmedicine Ögonsjukdomar (oftalmologi) 
United Kingdom General (internal) medicine Ophthalmology 
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Otorynolaryngologia 

Minimalny czas szkolenia: 3 lata 
Pediatria 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Kraj Tytuł: Tytuł: 

Belgique/België/ 
Belgien 

Oto-rhino-laryngologie / 
Otorhinolaryngologie 

Pédiatrie / Pediatrie 

Česká republika Otorinolaryngologie Dětské lékařství 
Danmark Oto-rhino-laryngologi eller øre-næse-

halssygdomme 
Pædiatri eller sygdomme hos børn 

Deutschland Hals-Nasen-Ohrenheilkunde Kinderheilkunde 
Eesti Otorinolarüngoloogia Pediaatria 
Ελλάς Ωτoριvoλαρυγγoλoγία Παιδιατρική 
España Otorrinolaringología Pediatría y sus áreas especificas 
France Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Ireland Otolaryngology Paediatrics 
Italia Otorinolaringoiatria Pédiatria 
Κύπρος Ωτορινολαρυγγολογία Παιδιατρική 
Latvija Otolaringoloģija Pediatrija 
Lietuva Otorinolaringologija Vaikų ligos 
Luxembourg Oto-rhino-laryngologie Pédiatrie 
Magyarország Fül-orr-gégegyógyászat Csecsemő- és gyermekgyógyászat 
Malta Otorinolaringoloġija Pedjatrija 
Nederland Keel-, neus- en oorheelkunde Kindergeneeskunde 
Österreich Hals-, Nasen-und Ohrenkrankheiten Kinder – und Jugendheilkunde 
Polska Otorynolaryngologia Pediatria 
Portugal Otorrinolaringologia Pediatria 
Slovenija Otorinolaringológija Pediatrija 
Slovensko Otorinolaryngológia Pediatria 
Suomi/Finland Korva-, nenä- ja kurkkutaudit / Öron-, näs- 

och halssjukdomar 
Lastentaudit / Barnsjukdomar 

Sverige Öron-, näs- och halssjukdomar (oto-rhino-
laryngologi) 

Barn- och ungdomsmedicin 

United Kingdom Otolaryngology Paediatrics 
 



 
13781/2/04 REV 2  PAW/ab 11 
ZAŁĄCZNIK V DG C I    PL 

 
Choroby płuc 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Urologia 

Minimalny czas szkolenia: 5 lat 
Kraj Tytuł: Tytuł: 

Belgique/België/ 
Belgien 

Pneumologie Urologie 

Česká republika Tuberkulóza a respirační nemoci Urologie 
Danmark Medicinske lungesygdomme Urologi eller urinvejenes kirurgiske sygdomme 
Deutschland Pneumologie Urologie 
Eesti Pulmonoloogia Uroloogia 
Ελλάς Φυµατιoλoγία- Πvευµovoλoγία  Ουρoλoγία 
España Neumología Urología 
France Pneumologie Urologie 
Ireland Respiratory medicine Urology 
Italia Malattie dell’apparato respiratorio Urologia 
Κύπρος Πνευµονολογία – Φυµατιολογία Ουρολογία 
Latvija Ftiziopneimonoloģija Uroloģija 
Lietuva Pulmonologija Urologija 
Luxembourg Pneumologie Urologie 
Magyarország Tüdőgyógyászat Urológia 
Malta Mediċina Respiratorja Uroloġija 
Nederland Longziekten en tuberculose Urologie 
Österreich Lungenkrankheiten Urologie 
Polska Choroby płuc Urologia 
Portugal Pneumologia Urologia 
Slovenija Pnevmologija Urologija 
Slovensko Pneumológia a ftizeológia Urológia 
Suomi/Finland Keuhkosairaudet ja allergologia / 

Lungsjukdomar och allergologi 
Urologia / Urologi 

Sverige Lungsjukdomar (pneumologi) Urologi 
United Kingdom Respiratory medicine Urology 
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Ortopedia 

Minimalny czas szkolenia: 5 lat 
Anatomia patologiczna i histopatologia 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Kraj Tytuł: Tytuł: 

Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie orthopédique / Orthopedische 
heelkunde  

Anatomie pathologique / Pathologische anatomie 

Česká republika Ortopedie Patologická anatomie 
Danmark Ortopædisk kirurgi Patologisk anatomi eller vævs- og celleundersøgelser 
Deutschland Orthopädie Pathologie 
Eesti Ortopeedia Patoloogia 
Ελλάς Ορθoπεδική Παθoλoγική Αvατoµική 
España Traumatología y cirugía ortopédica Anatomía patológica 
France Chirurgie orthopédique et traumatologie Anatomie et cytologie pathologiques 
Ireland Trauma and orthopaedic surgery Morbid anatomy and histopathology 
Italia Ortopedia e traumatologia Anatomia patologica 
Κύπρος Ορθοπεδική Παθολογοανατοµία – Ιστολογία 
Latvija Traumatoloģija un ortopēdija Patoloģija 
Lietuva Ortopedija traumatologija Patologija 
Luxembourg Orthopédie Anatomie pathologique 
Magyarország Ortopédia Patológia 
Malta Kirurġija Ortopedika Istopatoloġija 
Nederland Orthopedie Pathologie 
Österreich Orthopädie und Orthopädische Chirurgie Pathologie 
Polska Ortopedia i traumatologia narządu ruchu Patomorfologia 
Portugal Ortopedia Anatomia patologica 
Slovenija Ortopedska kirurgija Anatomska patologija in citopatologija 
Slovensko Ortopédia Patologická anatómia 
Suomi/Finland Ortopedia ja traumatologia / Ortopedi och 

traumatologi  
Patologia / Patologi 

Sverige Ortopedi Klinisk patologi 
United Kingdom Trauma and orthopaedic surgery Histopathology 
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Neurologia 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Psychiatria 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Kraj Tytuł: Tytuł: 

Belgique/België/ 
Belgien 

Neurologie Psychiatrie 

Česká republika Neurologie Psychiatrie 
Danmark Neurologi eller medicinske 

nervesygdomme 
Psykiatri 

Deutschland Neurologie Psychiatrie und Psychotherapie 
Eesti Neuroloogia Psühhiaatria 
Ελλάς Νευρoλoγία Ψυχιατρική 
España Neurología Psiquiatría 
France Neurologie Psychiatrie 
Ireland Neurology Psychiatry 
Italia Neurologia Psichiatria 
Κύπρος Νευρολογία Ψυχιατρική 
Latvija Neiroloģija Psihiatrija 
Lietuva Neurologija Psichiatrija 
Luxembourg Neurologie Psychiatrie 
Magyarország Neurológia Pszichiátria 
Malta Newroloġija Psikjatrija 
Nederland Neurologie Psychiatrie 
Österreich Neurologie Psychiatrie 
Polska Neurologia Psychiatria 
Portugal Neurologia Psiquiatria 
Slovenija Nevrologija Psihiatrija 
Slovensko Neurológia Psychiatria 
Suomi/Finland Neurologia / Neurologi Psykiatria / Psykiatri 
Sverige Neurologi Psykiatri 
United Kingdom Neurology General psychiatry 
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Diagnostyka radiologiczna Minimalny czas 

szkolenia: 4 lata 
Radioterapia 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Kraj Tytuł: Tytuł: 

Belgique/België/ 
Belgien 

Radiodiagnostic / Röntgendiagnose Radiothérapie-oncologie / Radiotherapie-oncologie 

Česká republika Radiologie a zobrazovací metody Radiační onkologie  
Danmark Diagnostik radiologi eller 

røntgenundersøgelse  
Onkologi 

Deutschland Diagnostische Radiologie  Strahlentherapie 
Eesti Radioloogia Onkoloogia 
Ελλάς Ακτιvoδιαγvωστική Ακτιvoθεραπευτική – Ογκολογία  
España Radiodiagnóstico Oncología radioterápica 
France Radiodiagnostic et imagerie médicale Oncologie radiothérapique 
Ireland Diagnostic radiology Radiation oncology 
Italia Radiodiagnostica Radioterapia 
Κύπρος Ακτινολογία Ακτινοθεραπευτική 
Latvija Diagnostiskā radioloģija Terapeitiskā radioloģija 
Lietuva Radiologija Onkologija radioterapija 
Luxembourg Radiodiagnostic Radiothérapie 
Magyarország Radiológia Sugárterápia 
Malta Radjoloġija Onkoloġija u Radjoterapija 
Nederland Radiologie Radiotherapie 
Österreich Medizinische Radiologie-Diagnostik Strahlentherapie - Radioonkologie 
Polska Radiologia i diagnostyka obrazowa Radioterapia onkologiczna 
Portugal Radiodiagnóstico Radioterapia 
Slovenija Radiologija Radioterapija in onkologija 
Slovensko Rádiológia Radiačná onkológia 
Suomi/Finland Radiologia / Radiologi Syöpätaudit / Cancersjukdomar 
Sverige Medicinsk radiologi Tumörsjukdomar (allmän onkologi) 
United Kingdom Clinical radiology Clinical oncology 
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Chirurgia plastyczna 
Minimalny czas szkolenia: 5 lat 

Biologia kliniczna 
Minimalny czas szkolenia: 4 lata 

Kraj Tytuł: Tytuł: 
Belgique/België/ 
Belgien 

Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique / 
Plastische, reconstructieve en esthetische heelkunde 

Biologie clinique / Klinische biologie 

Česká republika Plastická chirurgie  
Danmark Plastikkirurgi  
Deutschland Plastische Chirurgie  
Eesti Plastika- ja rekonstruktiivkirurgia Laborimeditsiin 
Ελλάς Πλαστική Χειρoυργική  
España Cirugía plástica y reparadora Análisis clínicos 
France Chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique Biologie médicale 
Ireland Plastic, reconstructive and aesthetic surgery  
Italia Chirurgia plastica e ricostruttiva Patologia clinica 
Κύπρος Πλαστική Χειρουργική  
Latvija Plastiskā ķirurģija  
Lietuva Plastinė ir rekonstrukcinė chirurgija Laboratorinė medicina 
Luxembourg Chirurgie plastique Biologie clinique 
Magyarország Plasztikai (égési) sebészet Orvosi laboratóriumi diagnosztika 
Malta Kirurġija Plastika  
Nederland Plastische chirurgie  
Österreich Plastische Chirurgie Medizinische Biologie 
Polska Chirurgia plastyczna Diagnostyka laboratoryjna 
Portugal Cirurgia plástica e reconstrutiva Patologia clínica 
Slovenija Plastična, rekonstrukcijska in estetska kirurgija  
Slovensko Plastická chirurgia  
Suomi/Finland Plastiikkakirurgia / Plastikkirurgi  
Sverige Plastikkirurgi  
United Kingdom Plastic surgery  
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Mikrobiologia-bakteriologia 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Chemia biologiczna 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Kraj Tytuł: Tytuł: 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Lékařská mikrobiologie Klinická biochemie 
Danmark Klinisk mikrobiologi Klinisk biokemi 
Deutschland Mikrobiologie und 

Infektionsepidemiologie 
 

Eesti   
Ελλάς 1. Iατρική Βιoπαθoλoγία 

2. Μικρoβιoλoγία 
 

España Microbiología y parasitología Bioquímica clínica 
France   
Ireland Microbiology Chemical pathology 
Italia Microbiologia e virologia Biochimica clinica 
Κύπρος Μικροβιολογία  
Latvija Mikrobioloģija  
Lietuva   
Luxembourg Microbiologie Chimie biologique 
Magyarország Orvosi mikrobiológia  
Malta Mikrobijoloġija Patoloġija Kimika 
Nederland Medische microbiologie Klinische chemie 
Österreich Hygiene und Mikrobiologie Medizinische und Chemische Labordiagnostik 
Polska Mikrobiologia lekarska  
Portugal   
Slovenija Klinična mikrobiologija Medicinska biokemija 
Slovensko Klinická mikrobiológia Klinická biochémia 
Suomi/Finland Kliininen mikrobiologia / Klinisk 

mikrobiologi 
Kliininen kemia / Klinisk kemi 

Sverige Klinisk bakteriologi Klinisk kemi 
United Kingdom Medical microbiology and virology Chemical pathology 
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Immunologia 
Minimalny czas szkolenia: 4 lata 

Chirurgia klatki piersiowej 
Minimalny czas szkolenia: 5 lat 

Kraj Tytuł: Tytuł: 
Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie thoracique / Heelkunde op de thorax* 

Česká republika Alergologie a klinická imunologie Kardiochirurgie 
Danmark Klinisk immunologi Thoraxkirurgi eller brysthulens kirurgiske sygdomme 
Deutschland  Herzchirurgie 
Eesti  Torakaalkirurgia 
Ελλάς  Χειρουργική Θώρακος 
España Immunología Cirugía torácica 
France  Chirurgie thoracique et cardiovasculaire 
Ireland Immunology (clinical and laboratory) Thoracic surgery 
Italia  Chirurgia toracica; Cardiochirurgia 
Κύπρος Ανοσολογία Χειρουργική Θώρακος 
Latvija Imunoloģija Torakālā ķirurģija 
Lietuva  Krūtinės chirurgija 
Luxembourg  Chirurgie thoracique 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Mellkassebészet 
Malta Immunoloġija Kirurġija Kardjo-Toraċika 
Nederland  Cardio-thoracale chirurgie 
Österreich Immunologie  
Polska Immunologia kliniczna Chirurgia klatki piersiowej 
Portugal  Cirurgia cardiotorácica 
Slovenija  Torakalna kirurgija 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Hrudníková chirurgia 
Suomi/Finland  Sydän-ja rintaelinkirurgia / Hjärt- och thoraxkirurgi 
Sverige Klinisk immunologi Thoraxkirurgi 
United Kingdom Immunology Cardo-thoracic surgery 

 
Daty uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 5: 
* 1 stycznia 1983 
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Chirurgia dziecięca 

Minimalny czas szkolenia: 5 lat 
Chirurgia naczyniowa 

Minimalny czas szkolenia: 5 lat 
Kraj Tytuł: Tytuł: 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Chirurgie des vaisseaux / Bloedvatenheelkunde* 

Česká republika Dětská chirurgie Cévní chirurgie 
Danmark  Karkirurgi eller kirurgiske blodkarsygdomme 
Deutschland Kinderchirurgie  
Eesti Lastekirurgia Kardiovaskulaarkirurgia 
Ελλάς Χειρoυργική Παίδωv  Αγγειoχειρoυργική 
España Cirugía pediátrica Angiología y cirugía vascular 
France Chirurgie infantile Chirurgie vasculaire 
Ireland Paediatric surgery  
Italia Chirurgia pediatrica Chirurgia vascolare 
Κύπρος Χειρουργική Παίδων Χειρουργική Αγγείων 
Latvija Bērnu ķirurģija Asinsvadu ķirurģija 
Lietuva Vaikų chirurgija Kraujagyslių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie pédiatrique Chirurgie vasculaire 
Magyarország Gyermeksebészet Érsebészet 
Malta Kirurgija Pedjatrika Kirurġija Vaskolari 
Nederland   
Österreich Kinderchirurgie  
Polska Chirurgia dziecięca Chirurgia naczyniowa 
Portugal Cirurgia pediátrica Cirurgia vascular 
Slovenija  Kardiovaskularna kirurgija 
Slovensko Detská chirurgia Cievna chirurgia 
Suomi/Finland Lastenkirurgia / Barnkirurgi Verisuonikirurgia / Kärlkirurgi 
Sverige Barn- och ungdomskirurgi  
United Kingdom Paediatric surgery  

 
Daty uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 5: * 1 stycznia 1983 
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Kardiologia 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Gastroenterologia 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Kraj Tytuł: Tytuł: 

Belgique/België/ 
Belgien 

Cardiologie Gastro-entérologie / Gastroenterologie 

Česká republika Kardiologie Gastroenterologie 
Danmark Kardiologi Medicinsk gastroenterologi eller medicinske 

mavetarmsygdomme 
Deutschland Kardiologie  
Eesti Kardioloogia Gastroenteroloogia 
Ελλάς Καρδιoλoγία Γαστρεvτερoλoγία 
España Cardiología Aparato digestivo 
France Pathologie cardio-vasculaire Gastro-entérologie et hépatologie 
Ireland Cardiology Gastro-enterology 
Italia Cardiologia Gastroenterologia 
Κύπρος Καρδιολογία Γαστρεντερολογία 
Latvija Kardioloģija Gastroenteroloģija 
Lietuva Kardiologija Gastroenterologija 
Luxembourg Cardiologie et angiologie Gastro-enterologie 
Magyarország Kardiológia Gasztroenterológia 
Malta Kardjoloġija Gastroenteroloġija 
Nederland Cardiologie Leer van maag-darm-leverziekten 
Österreich   
Polska Kardiologia Gastroenterologia 
Portugal Cardiologia Gastrenterologia 
Slovenija  Gastroenterologija 
Slovensko Kardiológia Gastroenterológia 
Suomi/Finland Kardiologia / Kardiologi Gastroenterologia / Gastroenterologi 
Sverige Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi 
United Kingdom Cardiology Gastro-enterology 
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Reumatologia 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Hematologia ogólna 

Minimalny czas szkolenia: 3 lata 
Kraj Tytuł: Tytuł: 

Belgique/België/ 
Belgien 

Rhumathologie / reumatologie  

Česká republika Revmatologie Hematologie a transfúzní lékařství 
Danmark Reumatologi Hæmatologi eller blodsygdomme 
Deutschland   
Eesti Reumatoloogia Hematoloogia 
Ελλάς Ρευµατoλoγία Αιµατoλoγία 
España Reumatología Hematología y hemoterapia 
France Rhumatologie  
Ireland Rheumatology Haematology (clinical and laboratory) 
Italia Reumatologia Ematologia 
Κύπρος Ρευµατολογία Αιµατολογία 
Latvija Reimatoloģija Hematoloģija 
Lietuva Reumatologija Hematologija 
Luxembourg Rhumatologie Hématologie 
Magyarország Reumatológia Haematológia 
Malta Rewmatoloġija  Ematoloġija 
Nederland Reumatologie  
Österreich   
Polska Reumatologia Hematologia 
Portugal Reumatologia Imuno-hemoterapia 
Slovenija   
Slovensko Reumatológia Hematológia a transfúziológia 
Suomi/Finland Reumatologia / Reumatologi Kliininen hematologia / Klinisk hematologi 
Sverige Reumatologi Hematologi 
United Kingdom Rheumatology Haematology 
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