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Endokrynologia 

Minimalny czas szkolenia: 3 lata 
Fizjoterapia i rehabilitacja medyczna 

Minimalny czas szkolenia: 3 lata 
Kraj Tytuł: Tytuł: 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine physique et réadaptation / Fysische geneeskunde 
en revalidatie 

Česká republika Endokrinologie Rehabilitační a fyzikální medicína 
Danmark Medicinsk endokrinologi eller medicinske 

hormonsygdomme 
 

Deutschland  Physikalische und Rehabilitative Medizin 
Eesti Endokrinoloogia Taastusravi ja füsiaatria 
Ελλάς Εvδoκριvoλoγία Φυσική Iατρική και Απoκατάσταση 
España Endocrinología y nutrición Rehabilitación 
France Endocrinologie, maladies métaboliques Rééducation et réadaptation fonctionnelles 
Ireland Endocrinology and diabetes mellitus  
Italia Endocrinologia e malattie del ricambio Medicina fisica e riabilitazione 
Κύπρος Ενδοκρινολογία Φυσική Ιατρική και Αποκατάσταση 
Latvija Endokrinoloģija Rehabilitoloģija Fiziskā rehabilitācija 

Fizikālā medicīna 
Lietuva Endokrinologija Fizinė medicina ir reabilitacija 
Luxembourg Endocrinologie, maladies du métabolisme et 

de la nutrition 
Rééducation et réadaptation fonctionnelles 

Magyarország Endokrinológia Fizioterápia 
Malta Endokrinoloġija u Dijabete  
Nederland  Revalidatiegeneeskunde 
Österreich  Physikalische Medizin 
Polska Endokrynologia Rehabilitacja medyczna 
Portugal Endocrinologia  Fisiatria ou Medicina física e de reabilitação 
Slovenija  Fizikalna in rehabilitacijska medicina 
Slovensko Endokrinológia Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia 
Suomi/Finland Endokrinologia / Endokrinologi Fysiatria / Fysiatri 
Sverige Endokrina sjukdomar Rehabiliteringsmedicin 
United Kingdom Endocrinology and diabetes mellitus  
 



 
13781/2/04 REV 2  PAW/ab 22 
ZAŁĄCZNIK V DG C I    PL 

 
 

Neuropsychiatria 
Minimalny czas szkolenia: 5 lat 

Dermatologia i wenerologia 
Minimalny czas szkolenia: 3 lata 

Kraj Tytuł: Tytuł: 
Belgique/België/ 
Belgien 

Neuropsychiatrie* Dermato-vénéréologie / Dermato-venerologie 

Česká republika  Dermatovenerologie 
Danmark  Dermato-venerologi eller hud- og kønssygdomme 
Deutschland Nervenheilkunde (Neurologie und 

Psychiatrie) 
Haut – und Geschlechtskrankheiten 

Eesti  Dermatoveneroloogia 
Ελλάς Νευρoλoγία – Ψυχιατρική ∆ερµατoλoγία – Αφρoδισιoλoγία 
España  Dermatología médico-quirúrgica y venereología 
France Neuropsychiatrie** Dermatologie et vénéréologie 
Ireland   
Italia Neuropsichiatria Dermatologia e venerologia 
Κύπρος Νευρολογία – Ψυχιατρική ∆ερµατολογία – Αφροδισιολογία 
Latvija  Dermatoloģija un veneroloģija 
Lietuva  Dermatovenerologija 
Luxembourg Neuropsychiatrie*** Dermato-vénéréologie 
Magyarország  Bőrgyógyászat 
Malta  Dermato-venerejoloġija 
Nederland Zenuw - en zielsziekten**** Dermatologie en venerologie 
Österreich Neurologie und Psychiatrie Haut- und Geschlechtskrankheiten 
Polska  Dermatologia i wenerologia 
Portugal  Dermatovenereologia 
Slovenija  Dermatovenerologija 
Slovensko Neuropsychiatria Dermatovenerológia 
Suomi/Finland  Ihotaudit ja allergologia / Hudsjukdomar och allergologi 
Sverige  Hud- och könssjukdomar 
United Kingdom   
 
Daty uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 5: 
 * 1 sierpnia 1987 r., z wyjątkiem osób, które rozpoczęły szkolenie przed tym terminem 
** 31 grudnia 1971 r.; 
*** Dla szkoleń rozpoczętych po 5 marca 1982 r. nie wydaje się dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji. 
**** 9 lipca 1984 r. 
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Radiologia 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Psychiatria dzieci i młodzieży 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Kraj Tytuł: Tytuł: 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika  Dětská a dorostová psychiatrie 
Danmark  Børne- og ungdomspsykiatri 
Deutschland Radiologie Kinder – und Jugendpsychiatrie und –psychotherapie  
Eesti   
Ελλάς Ακτιvoλoγία – Ραδιoλoγία Παιδoψυχιατρική 
España Electroradiología  
France Electro-radiologie* Pédo-psychiatrie 
Ireland Radiology Child and adolescent psychiatry 
Italia Radiologia Neuropsichiatria infantile 
Κύπρος  Παιδοψυχιατρική 
Latvija  Bērnu psihiatrija 
Lietuva  Vaikų ir paauglių psichiatrija 
Luxembourg Électroradiologie** Psychiatrie infantile 
Magyarország Radiológia Gyermek-és ifjúságpszichiátria 
Malta   
Nederland Radiologie***  
Österreich Radiologie  
Polska  Psychiatria dzieci i młodzieży 
Portugal Radiologia Pedopsiquiatria 
Slovenija  Otroška in mladostniška psihiatrija 
Slovensko  Detská psychiatria 
Suomi/Finland  Lastenpsykiatria / Barnpsykiatri 
Sverige  Barn- och ungdomspsykiatri 
United Kingdom  Child and adolescent psychiatry 
Daty uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 5: 
* 3 grudnia 1971 r. 
** Dla szkoleń rozpoczętych po 5 marca 1982 r. nie wydaje się 
dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji. 
*** 8 lipca 1984 r. 
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Geriatria 
Minimalny czas szkolenia: 4 lata 

Nefrologia 
Minimalny czas szkolenia: 4 lata 

Kraj Tytuł: Tytuł: 
Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Geriatrie Nefrologie 
Danmark Geriatri eller alderdommens sygdomme Nefrologi eller medicinske nyresygdomme 
Deutschland   
Eesti  Nefroloogia 
Ελλάς  Νεφρoλoγία 
España Geriatría Nefrología 
France  Néphrologie 
Ireland Geriatric medicine Nephrology 
Italia Geriatria Nefrologia 
Κύπρος Γηριατρική Νεφρολογία 
Latvija  Nefroloģija 
Lietuva Geriatrija Nefrologija 
Luxembourg  Néphrologie 
Magyarország Geriátria Nefrológia 
Malta Ġerjatrija Nefroloġija 
Nederland Klinische geriatrie  
Österreich   
Polska Geriatria Nefrologia 
Portugal  Nefrologia 
Slovenija  Nefrologija 
Slovensko Geriatria Nefrológia 
Suomi/Finland Geriatria / Geriatri Nefrologia / Nefrologi 
Sverige Geriatrik Medicinska njursjukdomar (nefrologi) 
United Kingdom Geriatrics Renal medicine 
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Choroby zakaźne 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Zdrowie społeczne i medycyna społeczna 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Kraj Tytuł: Tytuł: 

Belgique/België/ 
Belgien 

  

Česká republika Infekční lékařství Hygiena a epidemiologie 
Danmark Infektionsmedicin Samfundsmedicin 
Deutschland  Öffentliches Gesundheitswesen 
Eesti Infektsioonhaigused  
Ελλάς  Κοινωνική Іατρική 
España  Medicina preventiva y salud pública 
France  Santé publique et médecine sociale 
Ireland Infectious diseases Public health medicine 
Italia Malattie infettive Igiene e medicina preventiva 
Κύπρος Λοιµώδη Νοσήµατα Υγειονολογία/Κοινοτική Ιατρική 
Latvija Infektoloģija  
Lietuva Infektologija  
Luxembourg  Santé publique 
Magyarország Infektológia Megelőző orvostan és népegészségtan 
Malta Mard Infettiv Saħħa Pubblika 
Nederland  Maatschappij en gezondheid 
Österreich  Sozialmedizin 
Polska Choroby zakaźne Zdrowie publiczne, epidemiologia 
Portugal Infecciologia Saúde pública 
Slovenija Infektologija Javno zdravje 
Slovensko Infektológia Hygiena a epidemiológia 
Suomi/Finland Infektiosairaudet / Infektionssjukdomar Terveydenhuolto / Hälsovård 
Sverige Infektionssjukdomar Socialmedicin 
United Kingdom Infectious diseases Public health medicine 
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Farmakologia 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Medycyna pracy 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Kraj Tytuł: Tytuł: 

Belgique/België/ 
Belgien 

 Médecine du travail / Arbeidsgeneeskunde 

Česká republika Klinická farmakologie Pracovní lékařství 
Danmark Klinisk farmakologi Arbejdsmedicin 
Deutschland Pharmakologie und Toxikologie Arbeitsmedizin 
Eesti   
Ελλάς  Iατρική της Εργασίας 
España Farmacología clínica  
France  Médecine du travail 
Ireland Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
Italia  Medicina del lavoro 
Κύπρος  Ιατρική της Εργασίας 
Latvija  Arodslimības 
Lietuva  Darbo medicina 
Luxembourg  Médecine du travail 
Magyarország Klinikai farmakológia Foglalkozás-orvostan (üzemorvostan) 
Malta Farmakoloġija Klinika u t-Terapewtika Mediċina Okkupazzjonali 
Nederland  – Arbeid en gezondheid, bedrijfsgeneeskunde 

– Arbeid en gezondheid, verzekeringsgeneeskunde 
Österreich Pharmakologie und Toxikologie Arbeits- und Betriebsmedizin 
Polska Farmakologia kliniczna Medycyna pracy 
Portugal  Medicina do trabalho 
Slovenija  Medicina dela, prometa in športa 
Slovensko Klinická farmakológia Klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia 
Suomi/Finland Kliininen farmakologia ja lääkehoito / 

Klinisk farmakologi och 
läkemedelsbehandling 

Työterveyshuolto / Företagshälsovård 

Sverige Klinisk farmakologi Yrkes- och miljömedicin 
United Kingdom Clinical pharmacology and therapeutics Occupational medicine 
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Alergologia 

Minimalny czas szkolenia: 3 lata 
Medycyna nuklearna 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Kraj Tytuł: Tytuł: 

Belgique/België/Belgien  Médecine nucléaire / Nucleaire geneeskunde 
Česká republika Alergologie a klinická imunologie Nukleární medicína 
Danmark Medicinsk allergologi eller medicinske 

overfølsomhedssygdomme 
Klinisk fysiologi og nuklearmedicin 

Deutschland  Nuklearmedizin 
Eesti   
Ελλάς Αλλεργιoλoγία Πυρηvική Iατρική 
España Alergología Medicina nuclear 
France  Médecine nucléaire 
Ireland   
Italia Allergologia ed immunologia clinica Medicina nucleare 
Κύπρος Αλλεργιολογία Πυρηνική Ιατρική 
Latvija Alergoloģija  
Lietuva Alergologija ir klinikinė imunologija  
Luxembourg  Médecine nucléaire 
Magyarország Allergológia és klinikai immunológia Nukleáris medicina (izotóp diagnosztika) 
Malta  Mediċina Nukleari 
Nederland Allergologie en inwendige geneeskunde Nucleaire geneeskunde 
Österreich  Nuklearmedizin 
Polska Alergologia Medycyna nuklearna 
Portugal Imuno-alergologia Medicina nuclear 
Slovenija  Nuklearna medicina 
Slovensko Klinická imunológia a alergológia Nukleárna medicína 
Suomi/Finland  Kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede / Klinisk fysiologi 

och nukleärmedicin 
Sverige Allergisjukdomar Nukleärmedicin 
United Kingdom  Nuclear medicine 
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Chirurgia szczękowo-twarzowa 

(podstawowe szkolenie medyczne) 
Minimalny czas szkolenia: 5 lat 

Kraj Tytuł: 
Belgique/België/ 
Belgien 

 

Česká republika Maxilofaciální chirurgie 
Danmark  
Deutschland  
Eesti  
Ελλάς  
España Cirugía oral y maxilofacial 
France Chirurgie maxillo-faciale et stomatologie 
Ireland  
Italia Chirurgia maxillo-facciale 
Κύπρος  
Latvija Mutes, sejas un žokļu ķirurģija 
Lietuva Veido ir žandikaulių chirurgija 
Luxembourg Chirurgie maxillo-faciale 
Magyarország Szájsebészet 
Malta  
Nederland  
Österreich Mund– Kiefer – und Gesichtschirurgie 
Polska Chirurgia szczekowo-twarzowa 
Portugal Cirurgia maxilo-facial 
Slovenija Maxilofacialna kirurgija 
Slovensko Maxilofaciálna chirurgia 
Suomi/Finland  
Sverige  
United Kingdom  
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5.1.4. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji lekarzy ogólnych 
 

Kraj Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji  Tytuł zawodowy Data odniesienia  
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Ministerieel erkenningsbesluit van huisarts / Arrêté 
ministériel d'agrément de médecin généraliste 

Huisarts / Médecin généraliste 31 grudnia 1994 

Česká 
republika 

Diplom o specializaci „všeobecné lékařství” Všeobecný lékař 1 maja 2004 

Danmark Tilladelse til at anvende betegnelsen alment praktiserende 
læge / Speciallæge i almen medicin 

Alment praktiserende læge / Speciallæge i almen medicin 31 grudnia 1994 

Deutschland Zeugnis über die spezifische Ausbildung in der 
Allgemeinmedizin 

Facharzt/Fachärztin für Allgemeinmedizin 31 grudnia 1994 

Eesti Diplom peremeditsiini erialal Perearst 1 maja 2004 
Ελλάς Tίτλος ιατρικής ειδικότητας γενικής ιατρικής  Іατρός µε ειδικότητα γενικής ιατρικής  31 grudnia 1994 
España Título de especialista en medicina familiar y comunitaria Especialista en medicina familiar y comunitaria 31 grudnia 1994 
France Diplôme d'Etat de docteur en médecine (avec document 

annexé attestant la formation spécifique en médecine 
générale) 

Médecin qualifié en médecine générale 31 grudnia 1994 

Ireland 
 

Certificate of specific qualifications in general medical 
practice 

General medical practitioner 31 grudnia 1994 

Italia Attestato di formazione specifica in medicina generale Medico di medicina generale 31 grudnia 1994 
Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης Γενικού Ιατρού Ιατρός Γενικής Ιατρικής 1 maja 2004 
Latvija Ģimenes ārsta sertifikāts Ģimenes (vispārējās prakses) ārsts 1 maja 2004 
Lietuva Šeimos gydytojo rezidentūros pažymėjimas Šeimos medicinos gydytojas 1 maja 2004 
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Kraj Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji  Tytuł zawodowy Data odniesienia  

Luxembourg Il n'existe pas de titre, parce qu'il n'y a pas de formation au 
Luxembourg 

Médecin généraliste 31 grudnia 1994 

Magyar-
ország 

Háziorvostan szakorvosa bizonyítvány Háziorvostan szakorvosa 1 maja 2004 

Malta Tabib tal-familja Mediċina tal-familja 1 maja 2004 
Nederland 

 
Certificaat van inschrijving in het register van erkende 
huisartsen van de Koninklijke Nederlandsche 
Maatschappij tot bevordering der geneeskunst 

Huisarts 31 grudnia 1994 

Österreich Arzt für Allgemeinmedizin Arzt für Allgemeinmedizin 31 grudnia 1994 
Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty w dziedzinie 

medycyny rodzinnej 
Specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej 1 maja 2004 

Portugal Diploma do internato complementar de clínica geral Assistente de clínica geral 31 grudnia 1994 
Slovenija Potrdilo o opravljeni specializaciji iz družinske medicine Specialist družinske medicine/ Specialistka družinske 

medicine 
1 maja 2004 

Slovensko Diplom o špecializácii v odbore „všeobecné lekárstvo” Všeobecný lekár 1 maja 2004 
Suomi/ 
Finland 

Todistus lääkärin perusterveydenhuollon lisäkoulutuksesta 
/ Bevis om tilläggsutbildning av läkare i primärvård 

Yleislääkäri / Allmänläkare 31 grudnia 1994 

Sverige 
 

Bevis om kompetens som allmänpraktiserande läkare 
(Europaläkare) utfärdat av Socialstyrelsen 

Allmänpraktiserande läkare (Europaläkare) 31 grudnia 1994 

United 
Kingdom 

Certificate of prescribed/equivalent experience General medical practitioner 31 grudnia 1994  
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V.2 Pielęgniarki odpowiedzialne za opiekę ogólną 

 
5.2.1 Program kształcenia pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną 

 
Kształcenie prowadzące do uzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji pielęgniarek/pielęgniarzy 
odpowiedzialnych za opiekę ogólną składa się z następujących dwóch części. 

Zajęcia teoretyczne 
a. Pielęgniarstwo: 
– wiedza i etyka zawodowa 
– zasady ogólne zdrowia i 

pielęgniarstwa 
– zasady pielęgniarstwa w odniesieniu 

do: 
– medycyny ogólnej i 

specjalistycznej 
– chirurgii ogólnej i 

specjalistycznej 
– opieki nad dziećmi i pediatrii 
– opieki położniczej 
– zdrowia psychicznego i 

psychiatrii 
– opieki nad osobami starszymi i 

geriatrii 
 

 
b. Nauki podstawowe: 
– anatomia i fizjologia 
– patologia 
– bakteriologia, wirusologia i 

parazytologia 
– biofizyka, biochemia i radiologia 
– dietetyka 
– higiena: 
– profilaktyka 
– edukacja zdrowotna 
– farmakologia 
 

 
c. Nauki społeczne: 
– socjologia, 
– psychologia 
– zasady administracji 
– zasady pedagogiki 
– ustawodawstwo społeczne i 

zdrowotne 
– prawne aspekty pielęgniarstwa 
 

B. Zajęcia kliniczne: 
– pielęgniarstwo w odniesieniu do: 
– medycyny ogólnej i specjalistycznej 
– chirurgii ogólnej i specjalistycznej 
– opieki nad dziećmi i pediatrii 
– opieki położniczej 
– zdrowia psychicznego i psychiatrii 
– opieki nad osobami starszymi i geriatrii 
– pielęgniarskiej opieki domowej. 
 

Jeden lub kilka z tych przedmiotów może być nauczanych w ramach innych przedmiotów lub w połączeniu z nimi. 
Zajęcia teoretyczne muszą być tak ważone i koordynowane z zajęciami klinicznymi, aby wiedza i umiejętności określone w 
niniejszym załączniku mogły być zdobyte w podobny sposób. 
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5.2.2 Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji pielęgniarek odpowiedzialnych za opiekę ogólną 
 

Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  Organ wydający dokument  Tytuł zawodowy Data odniesienia 

 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

– Diploma gegradueerde 
verpleger/verpleegster / Diplôme 
d'infirmier(ère) gradué(e) / Diplom eines 
(einer) graduierten Krankenpflegers  
(-pflegerin) 

– Diploma in de ziekenhuisverpleegkunde / 
Brevet d'infirmier(ère) hospitalier(ère) / 
Brevet eines (einer) Krankenpflegers (-
pflegerin) 

– Brevet van verpleegassistent(e) / Brevet 
d'hospitalier(ère) / Brevet einer 
Pflegeassistentin 

– De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement reconnus / 
Die anerkannten Ausbildungsanstalten 

– De bevoegde Examencommissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française / Der zuständige 
Prüfungsausschüß der Deutschsprachigen 
Gemeinschaft 

– Hospitalier(ère) / Verpleegassistent(e) 
– Infirmier(ère) hospitalier(ère) / 

Ziekenhuisverpleger(-verpleegster) 

29 czerwca 1979 

Česká 
republika 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
všeobecná sestra (bakalář, Bc.), z załączonym 
następującym świadectwem: Vysvědčení o 
státní závěrečné zkoušce 
 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem 1. Všeobecná sestra 1 maja 2004 

 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná všeobecná sestra 
(diplomovaný specialista, DiS.), z 
załączonym następującym świadectwem: 
Vysvědčení o absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 

2. Všeobecný ošetřovatel  

     
Danmark Eksamensbevis efter gennemført 

sygeplejerskeuddannelse 
Sygeplejeskole godkendt af 
Undervisningsministeriet 

Sygeplejerske 29 czerwca 1979 

Deutschland 
 

Zeugnis über die staatliche Prüfung in der 
Krankenpflege 

Staatlicher Prüfungsausschuss - Krankenschwester 
- Krankenpfleger» 

29 czerwca 1979 

Eesti Diplom õe erialal 

 

1. Tallinna Meditsiinikool 

2. Tartu Meditsiinikool 

3. Kohtla-Järve Meditsiinikool 

õde 1 maja 2004 
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Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  Organ wydający dokument  Tytuł zawodowy Data odniesienia 

 
1. Πτυχίο Νοσηλευτικής Παν/µίου Αθηνών 1. Πανεπιστήµιο Αθηνών 

2. Πτυχίο Νοσηλευτικής Τεχνολογικών 
Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων (Τ.Ε.Ι.) 

2. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα  
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

3. Πτυχίο Αξιωµατικών Νοσηλευτικής 3. Υπουργείο Εθνικής ΄Αµυνας 

4. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων πρώην 
Ανωτέρων Σχολών Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας 

4. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

5. Πτυχίο Αδελφών Νοσοκόµων και 
Επισκεπτριών πρώην Ανωτέρων Σχολών 
Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας 

5. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

Ελλάς 
 

6. Πτυχίο Τµήµατος Νοσηλευτικής 6. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

∆ιπλωµατούχος ή πτυχιούχος νοσοκόµος, 
νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια 

1 stycznia 1981 

España 
 

Título de Diplomado universitario en 
Enfermería 

– Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad 

Enfermero/a diplomado/a 1 stycznia 1986 

France 
 

– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) 
– Diplôme d’Etat d’infirmier(ère) délivré 

en vertu du décret no 99-1147 du 29 
décembre 1999 

Le ministère de la santé Infirmer(ère) 29 czerwca 1979 

Ireland Certificate of Registered General Nurse An Bord Altranais (The Nursing Board) Registered General Nurse 29 czerwca 1979 
Italia Diploma di infermiere professionale Scuole riconosciute dallo Stato Infermiere professionale 29 czerwca 1979 

Κύπρος ∆ίπλωµα Γενικής Νοσηλευτικής Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένος Νοσηλευτής 1 maja 2004 
Latvija – 1. Diploms par māsas kvalifikācijas 

iegūšanu  
1. Māsu skolas Māsa 1 maja 2004 

 – 2. Māsas diploms 2. Universitātes tipa augstskola pamatojoties 
uz Valsts eksāmenu komisijas lēmumu 

  

Lietuva – 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

1. Universitetas  Bendrosios praktikos slaugytojas 1 maja 2004 

 – 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją 

2. Kolegija   
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Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  Organ wydający dokument  Tytuł zawodowy Data odniesienia 

 
Luxembourg – Diplôme d’Etat d’infirmier  

– Diplôme d’Etat d’infirmier hospitalier 
gradué 

Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Infirmier 29 czerwca 1979 

Magyar-
ország 

1. Ápoló bizonyítvány  

 

1. Iskola  

 

Ápoló 1 maja 2004 

 2. Diplomás ápoló oklevél  

 

2. Egyetem / főiskola  

 

  

 3. Egyetemi okleveles ápoló oklevél 3. Egyetem   

Malta Lawrja jew diploma fl-istudji tal-infermerija Universita `ta' Malta Infermier Registrat tal-Ewwel Livell 1 maja 2004 

1. Diploma's verpleger A, verpleegster A, 
verpleegkundige A 

1. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

2. Diploma verpleegkundige MBOV 
(Middelbare Beroepsopleiding 
Verpleegkundige) 

2. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

3. Diploma verpleegkundige HBOV (Hogere 
Beroepsopleiding Verpleegkundige) 

3. Door een van overheidswege benoemde 
examencommissie 

4. Diploma beroepsonderwijs verpleegkundige 
– Kwalificatieniveau 4 

4. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Nederland 
 

5. Diploma hogere beroepsopleiding 
verpleegkundige – Kwalificatieniveau 5 

5. Door een van overheidswege aangewezen 
opleidingsinstelling 

Verpleegkundige 29 czerwca 1979 

1. Diplom als „Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenschwester, Diplomierter Gesundheits- 
und Krankenpfleger”  

1. Schule für allgemeine Gesundheits- und 
Krankenpflege 

Österreich 
 

2. Diplom als „Diplomierte Krankenschwester,  
Diplomierter Krankenpfleger” 

2. Allgemeine Krankenpflegeschule 

- Diplomierte Krankenschwester  
- Diplomierter Krankenpfleger 

1 stycznia 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku pielęgniarstwo z tytułem „magister 
pielęgniarstwa” 

1. Uniwersytet Medyczny 

2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Pielęgniarka 1 maja 2004 

1. Diploma do curso de enfermagem geral 1. Escolas de Enfermagem 
2. Diploma/carta de curso de bacharelato em 
enfermagem 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
Portugal 

3. Carta de curso de licenciatura em 
enfermagem 

3. Escolas Superiores de Enfermagem; Escolas 
Superiores de Saúde 

Enfermeiro 1 stycznia 1986 
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Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  Organ wydający dokument  Tytuł zawodowy Data odniesienia 

 
Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 

naslov „diplomirana medicinska sestra / 
diplomirani zdravstvenik” 

1. Univerza 

2. Visoka strokovna šola 

Diplomirana medicinska sestra/ Diplomirani 
zdravstvenik 

1 maja 2004 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „magister 
z ošetrovateľstva” ("Mgr.") 

1. Vysoká škola 

 

 

 

Sestra 1 maja 2004 

 2. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „bakalár 
z ošetrovateľstva” ("Bc.") 
 

2. Vysoká škola 

 

  

 3. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná všeobecná sestra 

3. Stredná zdravotnícka škola   

1. Sairaanhoitajan tutkinto/Sjukskötarexamen 
 

1. Terveydenhuolto-oppilaitokset/ 
Hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

 2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, sairaanhoitaja 
(AMK)/Yrkeshögskole-examen inom 
hälsovård och det sociala området, sjukskötare 
(YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 

Sairaanhoitaja / Sjukskötare 1 stycznia 1994 

Sverige Sjuksköterskeexamen Universitet eller högskola Sjuksköterska 1 stycznia 1994 
United 

Kingdom 
Statement of Registration as a Registered 
General Nurse in part 1 or part 12 of the 
register kept by the United Kingdom Central 
Council for Nursing, Midwifery and Health 
Visiting 

Various - State Registered Nurse 
- Registered General Nurse 
 

29 czerwca 1979 
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V.3. Lekarz dentysta 
 

 

5.3.1 Program studiów dla lekarzy dentystów 

Program studiów zakończonych uzyskaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji w dziedzinie stomatologii zawiera 
co najmniej następujące przedmioty. Jeden lub kilka z tych przedmiotów może być nauczanych w ramach innych przedmiotów lub w 
połączeniu z nimi. 

A. Przedmioty podstawowe: 
– chemia 
– fizyka 
– biologia 
 

B. Przedmioty medyczno-biologiczne i 
ogólne przedmioty medyczne 
– anatomia 
– embriologia 
– histologia łącznie z cytologią 
– fizjologia 
– biochemia (lub chemia fizjologiczna) 
– anatomia patologiczna 
– patologia ogólna 
– farmakologia 
– mikrobiologia 
– higiena 
– medycyna zapobiegawcza i 

epidemiologia 
– radiologia 
– rehabilitacja 
– chirurgia ogólna 
– medycyna rodzinna łącznie z 

pediatrią 
– otorynolaryngologia 
– dermatologia i wenerologia 
– psychologia ogólna – psychiatria – 

neurologia 
– anestezjologia 

C. Przedmioty bezpośrednio związane ze 
stomatologią 
– protetyka stomatologiczna 
– materiały i sprzęt dentystyczny 
– stomatologia zachowawcza 
– stomatologia zapobiegawcza 
– środki znieczulające i uspokajające 
– chirurgia stomatologiczna 
– patologia ukierunkowana na 

stomatologię 
– praktyka kliniczna 
– stomatologia dziecięca 
– ortodoncja 
– periodontologia 
– radiologia stomatologiczna 
– zgryz i funkcje szczęki 
– organizacja zawodowa, etyka i prawo 
– społeczne aspekty stomatologii 
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5.3.2 Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji lekarzy dentystów 
 

Kraj Dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji  Organ wydający dokument  

Zaświadczenie dołączone do 
dokumentu potwierdzającego 

posiadanie kwalifikacji 
Tytuł zawodowy Data odniesienia 

 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van tandarts / Diplôme 
licencié en science dentaire 

– De universiteiten / Les 
universités 

– De bevoegde Examen- 
commissie van de Vlaamse 
Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

 Licentiaat in de tandheelkunde / 
Licencié en science dentaire 

28 stycznia 1980 

Česká 
republika 

Diplom o ukončení studia ve 
studijním programu zubní 
lékařství (doktor zubního 
lékařství, Dr. med. Dent.) 

Lékařská fakulta univerzity v České 

republice 

 

Vysvědčení o státní rigorózní 
zkoušce 

Zubní lékař 1 maja 2004 

Danmark Bevis for tandlægeeksamen 
(odontologisk kandidateksamen) 

Tandlægehøjskolerne, 
Sundhedsvidenskabeligt 
universitetsfakultet 

Autorisation som tandlæge, udstedt 
af Sundhedsstyrelsen 

Tandlæge 28 stycznia 1980 

Deutschland Zeugnis über die Zahnärztliche 
Prüfung 

Zuständige Behörden  Zahnarzt 28 stycznia 1980 

Eesti Diplom hambaarstiteaduse 
õppekava läbimise kohta 

Tartu Ülikool  Hambaarst 1 maja 2004 

Ελλάς Πτυχίo Οδovτιατρικής Παvεπιστήµιo  Οδοντίατρος ή χειρούργος 
οδοντίατρος 

1 stycznia 1981 

España Título de Licenciado en 
Odontología 

El rector de una universidad  Licenciado en odontología 1 stycznia 1986 

France Diplôme d'Etat de docteur en 
chirurgie dentaire 

Universités  Chirurgien-dentiste 28 stycznia 1980 

Ireland – Bachelor in Dental Science 
(B.Dent.Sc.) 

– Bachelor of Dental Surgery 
(BDS) 

– Licentiate in Dental Surgery 
(LDS) 

– Universities  
– Royal College of Surgeons in 

Ireland 

 – Dentist 
– Dental practitioner  
– Dental surgeon 

28 stycznia 1980 

Italia Diploma di laurea in Odontoiatria 
e Protesi Dentaria 

Università Diploma di abilitazione all’esercizio 
dell'odontoiatria e protesi dentaria 

Odontoiatra 28 stycznia 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής 
Οδοντιάτρου 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο  Οδοντίατρος 1 maja 2004 
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Kraj Dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji  Organ wydający dokument  

Zaświadczenie dołączone do 
dokumentu potwierdzającego 

posiadanie kwalifikacji 
Tytuł zawodowy Data odniesienia 

 

Latvija Zobārsta diploms 
 

Universitātes tipa augstskola Rezidenta diploms par zobārsta 
pēcdiploma izglītības 
programmas pabeigšanu, ko izsniedz 
universitātes tipa augstskola un 
„Sertifikāts” – kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina,  
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu 
zobārstniecībā 

Zobārsts 1 maja 2004 

Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo kvalifikaciją 
 

Universitetas Internatūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
odontologo profesinę kvalifikaciją 

Gydytojas odontologas 1 maja 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en 
médecine dentaire  

Jury d’examen d’Etat  Médecin-dentiste 28 stycznia 1980 

Magyar-
ország 

Fogorvos oklevél (doctor 
medicinae dentariae, skrót: dr. 
med. dent.) 

Egyetem  Fogorvos 1 maja 2004 

Malta Lawrja fil- Kirurġija Dentali Universita` ta Malta  Kirurgu Dentali 1 maja 2004 
Nederland Universitair getuigschrift van een 

met goed gevolg afgelegd 
tandartsexamen 

Faculteit Tandheelkunde  Tandarts 28 stycznia 1980 

Österreich Bescheid über die Verleihung des 
akademischen Grades « Doktor 
der Zahnheilkunde » 

Medizinische Fakultät der 
Universität 

 Zahnarzt 1 stycznia 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów 
wyższych z tytułem „lekarz 
dentysta” 

1. Akademia Medyczna, 

2. Uniwersytet Medyczny, 

3. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Lekarsko – Dentystyczny Egzamin 
Państwowy 

Lekarz dentysta 1 maja 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
medicina dentária 

– Faculdades  
– Institutos Superiores 

 Médico dentista 1 stycznia 1986 
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Kraj Dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji  Organ wydający dokument  

Zaświadczenie dołączone do 
dokumentu potwierdzającego 

posiadanie kwalifikacji 
Tytuł zawodowy Data odniesienia 

 

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

– Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic zobozdravnik / 
zobozdravnica 

Doktor dentalne medicine / 
Doktorica dentalne medicine 

1 maja 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „doktor 
zubného lekárstva” („MDDr.”) 

– Vysoká škola  Zubný lekár 1 maja 2004 

Suomi/ 
Finland 

Hammaslääketieteen lisensiaatin 
tutkinto / Odontologie 
licentiatexamen 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

Terveydenhuollon 
oikeusturvakeskuksen päätös 
käytännön palvelun hyväksymisestä 
/ Beslut av Rättskyddscentralen för 
hälsovården om godkännande av 
praktisk tjänstgöring 

Hammaslääkäri / Tandläkare 1 stycznia 1994 

Sverige Tandläkarexamen -  Universitetet i Umeå 
-  Universitetet i Göteborg 
-  Karolinska Institutet 
-  Malmö Högskola 

Endast för examensbevis som 
erhållits före den 1 juli 1995, ett 
utbildningsbevis som utfärdats av 
Socialstyrelsen 

Tandläkare 1 stycznia 1994 

United 
Kingdom 

– Bachelor of Dental Surgery 
(BDS or B.Ch.D.)  

– Licentiate in Dental Surgery 

– Universities  
– Royal Colleges 

 – Dentist 
– Dental practitioner  
– Dental surgeon 

28 stycznia 1980 
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5.3.3 Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji wyspecjalizowanych lekarzy dentystów  
 

Ortodoncja 
Kraj Dokument potwierdzający 

posiadanie kwalifikacji  
Organ wydający dokument  Data odniesienia 

 
Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 

som specialtandlæge i ortodonti 
Sundhedsstyrelsen 28 stycznia 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche Anerkennung für 
Kieferorthopädie; 

Landeszahnärztekammer 28 stycznia 1980 

Eesti Residentuuri lõputunnistus 
ortodontia erialal 

Tartu Ülikool 1 maja 2004 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Ορθoδovτικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1 stycznia 1981 

France Titre de spécialiste en orthodontie Conseil National de l’Ordre des 
chirurgiens dentistes 

28 stycznia 1980 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28 stycznia 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Ορθοδοντική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1 maja 2004 

Latvija „Sertifikāts”– kompetentas iestādes 
izsniegts dokuments, kas apliecina, 
ka persona ir nokārtojusi 
sertifikācijas eksāmenu ortodontijā 

Latvijas Ārstu biedrība 
 

1 maja 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą gydytojo 
ortodonto profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1 maja 2004 

Magyarország Fogszabályozás szakorvosa 
bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1 maja 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fl-
Ortodonzja 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1 maja 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
orthodontist in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28 stycznia 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie ortodoncji 

Centrum Egzaminów Medycznych 1 maja 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz čeljustne in 
zobne ortopedije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1 maja 2004 

Suomi/Finland Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
hampaiston oikomishoito / 
Specialtand-läkarexamen, 
tandreglering 

– Helsingin yliopisto / Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1 stycznia 1994 

Sverige Bevis om specialistkompetens i 
tandreglering 

Socialstyrelsen 1 stycznia 1994 

United Kingdom Certificate of Completion of 
specialist training in orthodontics 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28 stycznia 1980 
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Chirurgia stomatologiczna 

Kraj Dokument potwierdzający 
posiadanie kwalifikacji  

Organ wydający dokument  Data odniesienia 

Danmark Bevis for tilladelse til at betegne sig 
som specialtandlæge i 
hospitalsodontologi 

Sundhedsstyrelsen 28 stycznia 1980 

Deutschland Fachzahnärztliche 
Anerkennung für 
Oralchirurgie/Mundchirurgie  

Landeszahnärztekammer 28 stycznia 1980 

Ελλάς Τίτλoς Οδovτιατρικής ειδικότητας 
της Γvαθoχειρoυργικής 

– Νoµαρχιακή Αυτoδιoίκηση 
– Νoµαρχία 

1 stycznia 2003 

Ireland Certificate of specialist dentist in 
oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose by the competent 
minister 

28 stycznia 1980 

Κύπρος Πιστοποιητικό Αναγνώρισης του 
Ειδικού Οδοντιάτρου στην 
Στοµατική Χειρουργική 

Οδοντιατρικό Συµβούλιο 1 maja 2004 

Lietuva Rezidentūros pažymėjimas, 
nurodantis suteiktą burnos chirurgo 
profesinę kvalifikaciją 

Universitetas 1 maja 2004 

Magyarország Dento-alveoláris sebészet 
szakorvosa bizonyítvány 

Az Egészségügyi, Szociális és 
Családügyi Minisztérium illetékes 
testülete 

1 maja 2004 

Malta Ċertifikat ta' speċjalista dentali fil-
Kirurġija tal-ħalq 

Kumitat ta' Approvazzjoni dwar 
Speċjalisti 

1 maja 2004 

Nederland Bewijs van inschrijving als 
kaakchirurg in het 
Specialistenregister 

Specialisten Registratie Commissie 
(SRC) van de Nederlandse 
Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde 

28 stycznia 1980 

Polska Dyplom uzyskania tytułu specjalisty 
w dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej 

Centrum Egzaminów Medycznych 1 maja 2004 

Slovenija Potrdilo o opravljenem 
specialističnem izpitu iz oralne 
kirurgije 

1. Ministrstvo za zdravje 
2. Zdravniška zbornica Slovenije 

1 maja 2004 

Suomi/ 
Finland 

Erikoishammaslääkärin tutkinto, 
suu- ja leuka-kirurgia / 
Specialtandläkar-examen, oral och 
maxillofacial kirurgi 

– Helsingin yliopisto/Helsingfors 
universitet 

– Oulun yliopisto 
– Turun yliopisto 

1 stycznia 1994 

Sverige Bevis om specialist-kompetens i 
tandsystemets kirurgiska sjukdomar 

Socialstyrelsen  1 stycznia 1994 

United Kingdom Certificate of completion of 
specialist training in oral surgery 

Competent authority recognised for 
this purpose 

28 stycznia 1980 
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V.4. Lekarz weterynarii 
 

 

5.4.1 Program studiów dla lekarzy weterynarii 

Program studiów prowadzących do uzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji lekarza weterynarii powinien 
obejmować co najmniej poniższe przedmioty. 
Nauczanie jednego lub kilku z tych przedmiotów może się odbywać w ramach lub w związku z innymi przedmiotami. 

A. Przedmioty podstawowe: 
– fizyka 
– chemia 
– biologia świata zwierząt 
– biologia świata roślin 
– matematyka stosowana nauk biologicznych 
B. Przedmioty szczegółowe: 
a. Nauki podstawowe: 
– anatomia (włącznie z histologią i 

embriologią) 
– fizjologia 
– biochemia 
– genetyka 
– farmakologia 
– farmacja 
– toksykologia 
– mikrobiologia 
– immunologia 
– epidemiologia 
– etyka zawodowa 

 
b. Nauki kliniczne: 
– położnictwo 
– patologia (włącznie z anatomią 

patologiczną) 
– parazytologia 
– medycyna i chirurgia kliniczna 

(włącznie z anestezjologią) 
– zajęcia kliniczne dotyczące zwierząt 

domowych, drobiu i innych 
gatunków zwierząt 

– profilaktyka 
– radiologia 
– reprodukcja i zakłócenia w 

reprodukcji 
– państwowe służby weterynaryjne i 

zdrowie publiczne 
– ustawodawstwo weterynaryjne i 

medycyna sądowa 
– terapeutyka 
– propedeutyka 

 
c. Produkcja zwierzęca 
– produkcja zwierzęca 
– żywienie zwierząt 
– agronomia 
– ekonomika rolnictwa 
– hodowla zwierząt 
– higiena weterynaryjna 
– etiologia i ochrona zwierząt 

d. Higiena żywności: 
– inspekcja i kontrola zwierzęcych 

artykułów spożywczych lub 
artykułów spożywczych pochodzenia 
zwierzęcego 

– higiena i technologia żywności 
– prace praktyczne (włącznie z 

praktykami w miejscach uboju i 
obróbki środków spożywczych) 

Kształcenie praktyczne może przybrać formę stażu, o ile odbywa się on w pełnym wymiarze czasu i pod bezpośrednią kontrolą 
właściwego organu i nie przekracza sześciu miesięcy, w ramach pięcioletniego okresu całkowitych studiów. 
 
Rozłożenie nauczania teoretycznego i praktycznego na poszczególne grupy materiału powinno być zrównoważone i skoordynowane 
w taki sposób, żeby wiadomości i doświadczenie mogły być osiągnięte w sposób, który pozwoli lekarzowi weterynarii na 
wywiązywanie się ze wszystkich jego zadań. 
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5.4.2 Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji lekarzy weterynarii 
 

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

potwierdzającego posiadanie kwalifikacji Data odniesienia 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van dierenarts / Diplôme de 
docteur en médecine vétérinaire 

– De universiteiten/ Les universités  
– De bevoegde Examen- commissie van de 

Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française  

 21 grudnia 1980 

Česká 
republika 

– Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu veterinární lékařství (doktor 
veterinární medicíny, MVDr.) 

– Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu veterinární hygiena a 
ekologie (doktor veterinární medicíny, 
MVDr.) 

Veterinární fakulta univerzity v České 
republice 

 1 maja 2004 

Danmark Bevis for bestået kandidateksamen i 
veterinærvidenskab 

Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole  21 grudnia 1980 

Deutschland Zeugnis über das Ergebnis des Dritten 
Abschnitts der Tierärztlichen Prüfung und 
das Gesamtergebnis der Tierärztlichen 
Prüfung  

Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses für 
die Tierärztliche Prüfung einer Universität 
oder Hochschule 

 21 grudnia 1980 

Eesti Diplom: täitnud veterinaarmeditsiini 
õppekava 

Eesti Põllumajandusülikool  1 maja 2004 

Ελλάς Πτυχίo Κτηvιατρικής Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας  1 stycznia 1981 
España Título de Licenciado en Veterinaria – Ministerio de Educación y Cultura  

– El rector de una Universidad 
 1 stycznia 1986 

France Diplôme d’Etat de docteur vétérinaire    21 grudnia 1980 
Ireland – Diploma of Bachelor in/of Veterinary 

Medicine (MVB)  
– Diploma of Membership of the Royal 

College of Veterinary Surgeons 
(MRCVS) 

  21 grudnia 1980 

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

1 stycznia 1985 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Kτηνιάτρου Κτηνιατρικό Συµβούλιο  1 maja 2004 
Latvija Veterinārārsta diploms Latvijas Lauksaimniecības Universitāte  1 maja 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas (veterinarijos 

gydytojo (DVM)) 
Lietuvos Veterinarijos Akademija  1 maja 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de docteur en médecine 
vétérinaire  

Jury d’examen d’Etat  21 grudnia 1980 
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Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 

kwalifikacji  Organ wydający dokument  Zaświadczenie dołączone do dokumentu 
potwierdzającego posiadanie kwalifikacji Data odniesienia 

Magyar-
ország 

Állatorvos doktor oklevél –  
dr. med. vet. 

Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi 
Kar 

 1 maja 2004 

Malta Liċenzja ta' Kirurgu Veterinarju Kunsill tal-Kirurġi Veterinarji  1 maja 2004 
Nederland Getuigschrift van met goed gevolg afgelegd 

diergeneeskundig/veeartse-nijkundig 
examen 

  21 grudnia 1980 

Österreich – Diplom-Tierarzt 
– Magister medicinae veterinariae  

Universität – Doktor der Veterinärmedizin 
– Doctor medicinae veterinariae 
– Fachtierarzt 

1 stycznia 1994 

Polska Dyplom lekarza weterynarii  
 

1. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego 
w Warszawie 
2. Akademia Rolnicza we Wrocławiu 
3. Akademia Rolnicza w Lublinie 
4. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w 
Olsztynie 

 1 maja 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em medicina 
veterinária 

Universidade  1 stycznia 1986 

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

Univerza Spričevalo o opravljenem državnem izpitu s 
področja veterinarstva 
 

1 maja 2004 

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

Univerzita veterinárskeho lekárstva  1 maja 2004 

Suomi/ 
Finland 

Eläinlääketieteen lisensiaatin tutkinto / 
Veterinärmedicine licentiatexamen 

Helsingin yliopisto/ Helsingfors universitet  1 stycznia 1994 

Sverige Veterinärexamen Sveriges Lantbruksuniversitet  1 stycznia 1994 
1. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 1.University of Bristol 
2. Bachelor of Veterinary Science (BVSc) 2.University of Liverpool 
3. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMB) 

3.University of Cambridge 

4. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S) 

4. University of Edinburgh 

5. Bachelor of Veterinary Medicine and 
Surgery (BVM&S)  

5. University of Glasgow 

United 
Kingdom 

6. Bachelor of Veterinary Medicine 
(BvetMed) 

6. University of London 

 21 grudnia 1980 
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V.5. Położne 
 

5.5.1 Program kształcenia położnych (kształcenie typu I i II) 
Kształcenie prowadzące do uzyskania dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji położnej składa się z następujących 

dwóch części:  

A. Szkolenie teoretyczne i techniczne   
a. Przedmioty ogólne:  b. Przedmioty specyficzne dla 

działalności położnych: 
– podstawy anatomii i fizjologii 
– podstawy patologii 
– podstawy bakteriologii, wirusologii i 

parazytologii 
– podstawy biofizyki, biochemii i 

radiologii 
– pediatria, w szczególności w 

odniesieniu do noworodków 
– higiena, edukacja zdrowotna, 

profilaktyka, wczesne wykrywanie 
chorób 

– żywienie i dietetyka, w szczególności 
w odniesieniu do kobiet, 
noworodków i małych dzieci 

– podstawy socjologii i zagadnienia 
socjomedyczne 

– podstawy farmakologii 
– psychologia 
– pedagogika 
– ustawodawstwo zdrowotne i 

społeczne oraz organizacja służby 
zdrowia 

– etyka zawodowa i prawo zawodowe 
– edukacja seksualna i planowanie 

rodziny 
– ochrona prawna matki i dziecka 

 
– anatomia i fizjologia 
– embriologia i rozwój płodu 
– ciąża, poród i połóg 
– patologia ginekologiczna i położnicza 
– przygotowanie do porodu i 

rodzicielstwa, z aspektami 
psychologicznymi 

– przygotowanie do przyjęcia porodu 
(obejmujące znajomość i używanie 
sprzętu technicznego w położnictwie) 

– znieczulenie, narkoza i resuscytacja 
– fizjologia i patologia noworodka 
– kontrola i opieka nad noworodkiem 
– czynniki psychologiczne i społeczne 
 

 
B. Kształcenie praktyczne i kliniczne 
Kształcenie przeprowadzane jest pod właściwym nadzorem: 
– Poradnictwo dla kobiet ciężarnych obejmujące co najmniej 100 badań prenatalnych. 
– Kontrola i opieka nad co najmniej 40 ciężarnymi. 
– Przyjęcie przez uczennicę co najmniej 40 porodów; jeżeli z powodu braku rodzących nie można osiągnąć tej liczby, można ją 

zmniejszyć do minimum 30, pod warunkiem że uczennica asystuje przy 20 dalszych porodach. 
– Aktywne uczestnictwo w przyjmowaniu porodów z położenia miednicowego. Jeśli nie jest to możliwe z uwagi na brak 

porodów z położenia miednicowego, praktyka może odbywać się w sytuacjach symulowanych. 
– Doświadczenie w nacinaniu krocza i wprowadzenie do szycia chirurgicznego Wprowadzenie to powinno obejmować zajęcia 

teoretyczne i praktykę kliniczną. Praktyka szycia chirurgicznego obejmuje szycie rany po nacięciu krocza i 
nieskomplikowanej rany po pęknięciu krocza. Może odbywać się w sytuacji symulowanej tylko w razie absolutnej 
konieczności. 

– Kontrola i opieka nad co najmniej 40 kobietami w ciąży zagrożonej lub w czasie porodu lub w okresie poporodowym. 
– Kontrola i opieka (w tym badanie) nad co najmniej 100 kobietami i zdrowymi noworodkami w okresie poporodowym. 
– Obserwacja i opieka nad noworodkami wymagającymi szczególnej opieki, obejmująca noworodki niedonoszone, 

przenoszone, z niską masą urodzeniową oraz chore. 
– Opieka nad kobietami z warunkami patologicznymi w dziedzinie ginekologii i położnictwa. 
– Wstęp do opieki w zakresie medycyny i chirurgii. Wprowadzenie to powinno obejmować zajęcia teoretyczne i praktykę 

kliniczną. 
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Szkolenie teoretyczne i techniczne (część A programu kształcenia) jest równoważne i skoordynowane ze szkoleniem klinicznym 
(część B tego samego programu) w taki sposób, aby wiedza i doświadczenie wymienione w niniejszym załączniku mogły zostać 
nabyte we właściwy sposób. 
 
Zajęcia kliniczne powinny odbywać się w formie nadzorowanego stażu w oddziałach szpitala lub innych placówkach usług 
zdrowotnych zatwierdzonych przez właściwe organy lub instytucje. W czasie tego szkolenia uczennice kształcące się na położne 
uczestniczą w pracy oddziałów w zakresie, w jakim uczestnictwo to przyczynia się do ich kształcenia. Zaznajamia się je z zakresem 
obowiązków objętych położnictwem. 
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5.5.2. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji położnych 
 

Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  Organ wydający dokument  Tytuł zawodowy Data odniesienia 

 
België/ 

Belgique/ 
Belgien 

Diploma van vroedvrouw / Diplôme 
d'accoucheuse 

– De erkende opleidingsinstituten / Les 
établissements d’enseignement 

– De bevoegde Examen- commissie van de 
Vlaamse Gemeenschap / Le Jury 
compétent d'enseignement de la 
Communauté française 

Vroedvrouw / Accoucheuse 23 stycznia 1983 

Česká 
republika 

1. Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu ošetřovatelství ve studijním oboru 
porodní asistentka (bakalář, Bc.) 
– Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

1. Vysoká škola zřízená nebo uznaná státem  
 

 
 
Porodní asistentka/porodní asistent 

1 maja 2004 

 2. Diplom o ukončení studia ve studijním 
oboru diplomovaná porodní asistentka 
(diplomovaný specialista, DiS.) 
– Vysvědčení o absolutoriu 

2. Vyšší odborná škola zřízená nebo uznaná 
státem 
 

  

Danmark Bevis for bestået jordemodereksamen Danmarks jordemoderskole Jordemoder 23 stycznia 1983 
Deutschland Zeugnis über die staatliche Prüfung für 

Hebammen und Entbindungspfleger 
Staatlicher Prüfungsausschuss – Hebamme 

– Entbindungspfleger 
 

23 stycznia 1983 

Eesti Diplom ämmaemanda erialal 1. Tallinna Meditsiinikool 
2. Tartu Meditsiinikool 

– Ämmaemand 1 maja 2004 

1. Πτυχίο Τµήµατος Μαιευτικής 
Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυµάτων 
(Τ.Ε.Ι.) 

1. Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύµατα 
(Τ.Ε.Ι.) 

2. Πτυχίο του Τµήµατος Μαιών της 
Ανωτέρας Σχολής Στελεχών Υγείας και 
Κοινων. Πρόνοιας (ΚΑΤΕΕ) 

2. ΚΑΤΕΕ Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευµάτων 

Ελλάς 

3. Πτυχίο Μαίας Ανωτέρας Σχολής Μαιών 3. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας 

– Μαία 
– Μαιευτής 
 

23 stycznia 1983 

España – Título de matrona 
– Título de asistente obstétrico (matrona) 
– Título de enfermería obstétrica-

ginecológica 

Ministerio de Educación y Cultura – Matrona 
– Asistente obstétrico 

1 stycznia 1986 

France Diplôme de sage-femme L'Etat Sage-femme 23 stycznia 1983 
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Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  Organ wydający dokument  Tytuł zawodowy Data odniesienia 

 
Ireland Certificate in Midwifery An Board Altranais Midwife 23 stycznia 1983 
Italia Diploma d'ostetrica Scuole riconosciute dallo Stato  Ostetrica 23 stycznia 1983 
Κύπρος ∆ίπλωµα στο µεταβασικό πρόγραµµα 

Μαιευτικής 
Νοσηλευτική Σχολή Εγγεγραµµένη Μαία 1 maja 2004 

Latvija Diploms par vecmātes kvalifikācijas iegūšanu Māsu skolas Vecmāte 1 maja 2004 
Lietuva 1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 
praktiką akušerijoje  

1. Universitetas  
 

Akušeris 
 

1 maja 2004 

 2. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą bendrosios praktikos slaugytojo 
profesinę kvalifikaciją, ir profesinės 
kvalifikacijos pažymėjimas, nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
– Pažymėjimas, liudijantis profesinę 
praktiką akušerijoje 

2. Kolegija   

 3. Aukštojo mokslo diplomas 
(neuniversitetinės studijos), nurodantis 
suteiktą akušerio profesinę kvalifikaciją 
 

3. Kolegija   

Luxembourg Diplôme de sage-femme  Ministère de l’éducation nationale, de la 
formation professionnelle et des sports 

Sage-femme 23 stycznia 1983 

Magyarország Szülésznő bizonyítvány Iskola/főiskola Szülésznő 1 maja 2004 
Malta Lawrja jew diploma fl- Istudji tal-Qwiebel Universita` ta' Malta" Qabla 1 maja 2004 

Nederland Diploma van verloskundige Door het Ministerie van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport erkende opleidings-
instellingen 

Verloskundige 23 stycznia 1983 
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Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  Organ wydający dokument  Tytuł zawodowy Data odniesienia 

 
Österreich Hebammen-Diplom – Hebammenakademie 

Bundeshebammenlehranstalt 
Hebamme 1 stycznia 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku położnictwo z tytułem „magister 
położnictwa” 

1. Uniwersytet Medyczny 
2. Collegium Medicum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego 

Położna 1 maja 2004 

1. Diploma de enfermeiro especialista em 
enfermagem de saúde materna e obstétrica 

1. Ecolas de Enfermagem 

2. Diploma/carta de curso de estudos 
superiores especializados em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

2. Escolas Superiores de Enfermagem 
 

Portugal 

3. Diploma (do curso de pós-licenciatura) de 
especialização em enfermagem de saúde 
materna e obstétrica 

3. - Escolas Superiores de Enfermagem 
– Escolas Superiores de Saúde 

Enfermeiro especialista em enfermagem de 
saúde materna e obstétrica 

1 stycznia 1986 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naslov „diplomirana babica / diplomirani 
babičar” 

1. Univerza 
2. Visoka strokovna šola 
 
 

diplomirana babica / diplomirani babičar 1 maja 2004 

Slovensko 1. Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „bakalár z pôrodnej 
asistencie” („Bc.”) 
2. Absolventský diplom v študijnom odbore 
diplomovaná pôrodná asistentka 

1. Vysoká škola 
2. Stredná zdravotnícka škola 
 

Pôrodná asistentka 1 maja 2004 

1. Kätilön tutkinto/barnmorskeexamen 1. Terveydenhuoltooppi-
laitokset/hälsovårdsläroanstalter 

Suomi/ 
Finland 

2. Sosiaali- ja terveysalan 
ammattikorkeakoulututkinto, kätilö (AMK)/ 
yrkeshögskoleexamen inom hälsovård och 
det sociala området, barnmorska (YH) 

2. Ammattikorkeakoulut/ 
Yrkeshögskolor 
 

Kätilö / Barnmorska 1 stycznia 1994 

Sverige Barnmorskeexamen Universitet eller högskola Barnmorska 1 stycznia 1994 
United  

Kingdom 
Statement of registration as a Midwife on part 
10 of the register kept by the United 
Kingdom Central Council for Nursing, 
Midwifery and Health visiting 

Various Midwife 23 stycznia 1983 
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V.6. Farmaceuta 

 
 

5.6.1. Kształcenie zawodowe farmaceutów 

– biologia roślin i zwierząt 
– fizyka 
– chemia ogólna i nieorganiczna 
– chemia organiczna 
– chemia analityczna 
– chemia farmaceutyczna łącznie z analizą produktów leczniczych 
– biochemia (medyczna) ogólna i stosowana 
– anatomia i fizjologia; terminologia medyczna 
– mikrobiologia 
– farmakologia i farmakoterapia 
– technologia farmaceutyczna 
– toksykologia 
– farmakognozja 
– ustawodawstwo oraz, gdzie stosowne, etyka zawodowa 
 

Podział między kształceniem teoretycznym i praktycznym w odniesieniu do każdego z przedmiotów nadaje teorii znaczenie 
wystarczające do zachowania uniwersyteckiego charakteru kształcenia. 
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5.6.2. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji farmaceutów 
 

Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  

Organ wydający dokument  Zaświadczenie dołączone do 
dokumentu potwierdzającego 

posiadanie kwalifikacji 

Data odniesienia 
 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 

Diploma van apotheker / Diplôme de 
pharmacien 

– De universiteiten/ Les universités 
– De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse 

Gemeenschap/ Le Jury compétent d'enseignement 
de la Communauté française 

 1 października 1987 

Česká republika Diplom o ukončení studia ve studijním 
programu farmacie (magistr, Mgr.)  

Farmaceutická fakulta univerzity v České republice Vysvědčení o státní závěrečné 
zkoušce 

1 maja 2004 

Danmark Bevis for bestået farmaceutisk 
kandidateksamen 

Danmarks Farmaceutiske Højskole  1 października 1987 

Deutschland Zeugnis über die Staatliche 
Pharmazeutische Prüfung 

Zuständige Behörden  1 października 1987 

Eesti Diplom proviisori õppekava läbimisest  Tartu Ülikool  1 maja 2004 
Ελλάς Άδεια άσκησης φαρµακευτικού 

επαγγέλµατος 
Νοµαρχιακή Αυτοδιοίκηση  1 października 1987 

España Título de licenciado en farmacia – Ministerio de Educación y Cultura 
– El rector de una Universidad  

 1 października 1987 

France – Diplôme d’Etat de pharmacien 
– Diplôme d’Etat de docteur en 

pharmacie 

Universités  1 października 1987 

Ireland Certificate of Registered Pharmaceutical 
Chemist 

  1 października 1987 

Italia Diploma o certificato di abilitazione 
all’esercizio della professione di farmacista 
ottenuto in seguito ad un esame di Stato 

Università  1 lisropada 1993 

Κύπρος Πιστοποιητικό Εγγραφής Φαρµακοποιού Συµβούλιο Φαρµακευτικής  1 maja 2004 
Latvija Farmaceita diploms Universitātes tipa augstskola  1 maja 2004 
Lietuva Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis 

suteiktą vaistininko profesinę kvalifikaciją 
Universitetas  1 maja 2004 

Luxembourg Diplôme d’Etat de pharmacien Jury d’examen d’Etat + visa du ministre de l’éducation 
nationale 

 1 października 1987 

Magyarország Okleveles gyógyszerész oklevél (magister 
pharmaciae, abbrev: mag. pharm) Egyetem 

 1 maja 2004 

Malta Lawrja fil-farmaċija Universita` ta' Malta  1 maja 2004 
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Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 

kwalifikacji  
Organ wydający dokument  Zaświadczenie dołączone do 

dokumentu potwierdzającego 
posiadanie kwalifikacji 

Data odniesienia 
 

Nederland Getuigschrift van met goed gevolg 
afgelegd apothekersexamen 

Faculteit Farmacie  1 października 1987 

Österreich 
 

Staatliches Apothekerdiplom Bundesministerium für Arbeit, Gesundheit und 
Soziales 

 1 października 1994 

Polska Dyplom ukończenia studiów wyższych na 
kierunku farmacja z tytułem magistra 

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

 1 maja 2004 

Portugal Carta de curso de licenciatura em Ciências 
Farmacêuticas 

Universidades  1 października 1987 

Slovenija Diploma, s katero se podeljuje strokovni 
naziv „magister farmacije / magistra 
farmacije” 

Univerza Potrdilo o opravljenem strokovnem 
izpitu za poklic magister farmacije / 
magistra farmacije 

1 maja 2004 

Slovensko Vysokoškolský diplom o udelení 
akademického titulu „magister farmácie” 
(„Mgr.”) 

Vysoká škola  1 maja 2004 

Suomi/ 
Finland 

Proviisorin tutkinto / Provisorexamen – Helsingin yliopisto/Helsingfors universitet 
– Kuopion yliopisto 

 1 października 1994 

Sverige Apotekarexamen Uppsala universitet  1 października 1994 
United Kingdom Certificate of Registered Pharmaceutical 

Chemist 
  1 października 1987 
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V.7. Architekt 
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5.7. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji architektów uznawany zgodnie z art. 46 
 

 Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  Organ wydający dokument  

Zaświadczenie dołączone do 
dokumentu potwierdzającego 

posiadanie kwalifikacji 

Akademicki rok 
odniesienia 

1. Architect / Architecte 
2. Architect / Architecte 
3. Architect 
4. Architect / Architecte 
5. Architect / Architecte 
6. Burgelijke ingenieur-architect 

1. Nationale hogescholen voor architectuur  
2. Hogere-architectuur-instituten 
3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt 
4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten 
5. Sint-Lucasscholen 
6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten  
6. „Faculté Polytechnique” van Bergen 

België/ 
Belgique/ 
Belgien 
 

1. Architecte / Architect 
2. Architecte / Architect 
3. Architect 
4. Architecte / Architect 
5. Architecte / Architect 
6. Ingénieur-civil –architecte 

1. Ecoles nationales supérieures d'architecture 
2. Instituts supérieurs d'architecture 
3. Ecole provinciale supérieure d'architecture de Hasselt 
4. Académies royales des Beaux-Arts 
5. Ecoles Saint-Luc 
6. Facultés des sciences appliquées des universités  
6. Faculté polytechnique de Mons 

 1988/1989 

Danmark Arkitekt cand. arch. – Kunstakademiets Arkitektskole i København 
– Arkitektskolen i Århus  

 1988/1989 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur Univ. 

– Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Technische Universitäten (Architektur/Hochbau) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) 
– Hochschulen für bildende Künste 
– Hochschulen für Künste 

Deutschland 

Diplom-Ingenieur,  
Diplom-Ingenieur FH 

– Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1) 
– Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau) bei 

entsprechenden Fachhochschulstudiengängen 
– --------- 
(1) Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung 
gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen. 

 1988/1989 

Eλλάς ∆ίπλωµα αρχιτέκτονα - µηχανικού  - Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τµήµα αρχιτεκτόνων – 
µηχανικών 

- Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), τµήµα 
αρχιτεκτόνων – µηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής 

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό 
Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η 
οποία επιτρέπει την άσκηση 
δραστηριοτήτων στον τοµέα της 
αρχιτεκτονικής  

1988/1989 
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 Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  Organ wydający dokument  

Zaświadczenie dołączone do 
dokumentu potwierdzającego 

posiadanie kwalifikacji 

Akademicki rok 
odniesienia 

España Título oficial de arquitecto  Rectores de las universidades enumeradas a continuación: 
– Universidad politécnica de Cataluña, escuelas técnicas superiores 

de arquitectura de Barcelona o del Vallès; 
– Universidad politécnica de Madrid, escuela técnica superior de 

arquitectura de Madrid; 
– Universidad politécnica de Las Palmas, escuela técnica superior de 

arquitectura de Las Palmas; 
– Universidad politécnica de Valencia, escuela técnica superior de 

arquitectura de Valencia; 
– Universidad de Sevilla, escuela técnica superior de arquitectura de 

Sevilla; 
– Universidad de Valladolid, escuela técnica superior de arquitectura 

de Valladolid; 
– Universidad de Santiago de Compostela, escuela técnica superior 

de arquitectura de La Coruña; 
– Universidad del País Vasco, escuela técnica superior de 

arquitectura de San Sebastián; 
– Universidad de Navarra, escuela técnica superior de arquitectura de 

Pamplona; 
– Universidad de Alcalá de Henares, escuela politécnica de Alcalá de 

Henares; 
– Universidad Alfonso X El Sabio, centro politécnico superior de 

Villanueva de la Cañada ; 
– Universidade de Alicante, escuela politécnica superior de Alicante; 
– Universidad Europea de Madrid; 
– Universidad de Cataluña, escuela técnica superior de arquitectura 

de Barcelona; 
– Universidad Ramón Llull, escuela técnica superior de arquitectura 

de La Salle; 
– Universidad S.E.K. de Segovia, centro de estudios integrados de 

arquitectura de Segovia. 

 1988/1989 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1999/2000 
 
1999/2000 
1997/1998 
1998/1999 
1999/2000 
1998/1999 
1999/2000 
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 Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  Organ wydający dokument  

Zaświadczenie dołączone do 
dokumentu potwierdzającego 

posiadanie kwalifikacji 

 

1. Diplôme d'architecte DPLG, y 
compris dans le cadre de la formation 
professionnelle continue et de la 
promotion sociale. 

1. Le ministre chargé de l'architecture 

2. Diplôme d'architecte ESA 2. Ecole spéciale d'architecture de Paris 

France 

3. Diplôme d'architecte ENSAIS 3. Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, 
section architecture 

 1988/1989 

1. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch. NUI) 

1. National University of Ireland to architecture graduates of University 
College Dublin 

2. Degree of Bachelor of Architecture 
(B.Arch.) 
(Previously, until 2002 - Degree 
standard diploma in architecture (Dip. 
Arch) 

2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin 
 
 
( College of Technology, Bolton Street, Dublin) 
 

3. Certificate of associateship (ARIAI) 3. Royal Institute of Architects of Ireland 

Ireland 

4. Certificate of membership (MRIAI) 4. Royal Institute of Architects of Ireland 

 1988/1989 
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 Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  Organ wydający dokument  

Zaświadczenie dołączone do 
dokumentu potwierdzającego 

posiadanie kwalifikacji 

 

Laurea in architettura – Università di Camerino 
– Università di Catania – Sede di Siracusa 
– Università di Chieti 
– Università di Ferrara 
– Università di Firenze 
– Università di Genova 
– Università di Napoli Federico II 
– Università di Napoli II 
– Università di Palermo 
– Università di Parma 
– Università di Reggio Calabria 
– Università di Roma „La Sapienza” 
– Universtià di Roma III 
– Università di Trieste 
– Politecnico di Bari 
– Politecnico di Milano 
– Politecnico di Torino 
– Istituto universitario di architettura di Venezia 

Diploma di abilitazione all'esercizo 
indipendente della professione che 
viene rilasciato dal ministero della 
Pubblica istruzione dopo che il 
candidato ha sostenuto con esito 
positivo l'esame di Stato davanti ad una 
commissione competente 

1988/1989 Italia 

Laurea in ingegneria edile – architettura 
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
1998/1999) 
 
 
 

– Università dell'Aquilla 
– Università di Pavia 
– Università di Roma „La Sapienza” 
 
 

 1998/1999 
 

 Laurea specialistica quinquennale in 
Architettura  
(Soltanto per i diplomi che sanciscono 
corsi iniziati nell'anno accademico 
2002/2003) 
 
(Soltanto per i diplomi che saranno 
rilasciati a partire dall'anno accademico 
2003/2004) 
 
 

– Prima Facoltà di Architettura dell’Università di Roma „La 
Sapienza” 

 
 
 
 
 
– Università di Ferrara 
– Università di Genova 
– Università di Palermo 
– Politecnico di Milano 
–  Politecnico di Bari 
 

 
 
 

2002/2003 
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KRAJ Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  Organ wydający dokument  

Zaświadczenie dołączone do 
dokumentu potwierdzającego 

posiadanie kwalifikacji 

Akademicki rok 
odniesienia 

1.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
afstudeerrichting architectuur 

1.Technische Universiteit te Delft 

2.Het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde doctoraal examen van 
de studierichting bouwkunde, 
differentiatie architectuur en urbanistiek 

2.Technische Universiteit te Eindhoven 

Nederland 

3.Het getuigschrift hoger 
beroepsonderwijs, op grond van het met 
goed gevolg afgelegde examen 
verbonden aan de opleiding van de 
tweede fase voor beroepen op het 
terrein van de architectuur, afgegeven 
door de betrokken examencommissies 
van respectievelijk: 
-de Amsterdamse Hogeschool voor de 
Kunsten te Amsterdam 
- de Hogeschool Rotterdam en 
omstreken te Rotterdam 
- de Hogeschool Katholieke 
Leergangen te Tilburg 
- de Hogeschool voor de Kunsten te 
Arnhem 
- de Rijkshogeschool Groningen te 
Groningen 
- de Hogeschool Maastricht te 
Maastricht 

 

Verklaring van de Stichting Bureau 
Architectenregister die bevestigt dat de 
opleiding voldoet aan de normen van 
artikel 46. 

1988/1989 
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KRAJ Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  Organ wydający dokument  

Zaświadczenie dołączone do 
dokumentu potwierdzającego 

posiadanie kwalifikacji 

Akademicki rok 
odniesienia 

1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz) 

2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 2. Technische Universität Wien 
3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing. 3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) 

4. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien 

5. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien 

Österreich 

6. Magister der Architektur, 
Magister architecturae, Mag. Arch. 

6. Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz 

 1998/1999 

Portugal Carta de curso de licenciatura em 
Arquitectura 
 
Para os cursos iniciados a partir do ano 
académico de 1991/1992 

– Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa 
– Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto 
– Escola Superior Artística do Porto 
– Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do 

Porto 

 1988/1989 
 
1991/1992 

Suomi/ 
Finland 
 

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen – Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki) 
– Tampereen teknillinen korkeakoulu / Tammerfors 

tekniska högskola 
– Oulun yliopisto / Uleåborgs universitet 
 

 

1998/1999 
 

Sverige Arkitektexamen 
 

Chalmers Tekniska Högskola AB 
Kungliga Tekniska Högskolan 
Lunds Universitet 
 

 

1998/1999 
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 Kraj Dokument potwierdzający posiadanie 
kwalifikacji  Organ wydający dokument  

Zaświadczenie dołączone do 
dokumentu potwierdzającego 

posiadanie kwalifikacji 

Akademicki rok 
odniesienia 

1. Diplomas in architecture 1.  – Universities 
– Colleges of Art  
– Schools of Art 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Degrees in architecture 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Universities 

3. Final examination 3. Architectural Association 

4. Examination in architecture 4. Royal College of Art 

United 
Kingdom 

5. Examination Part II 5. Royal Institute of British Architects 

Certificate of architectural education, 
issued by the Architects Registration 
Board.  
The diploma and degree courses in 
architecture of the universities, schools 
and colleges of art should have met the 
requisite threshold standards as laid 
down in Article 46 of this Directive and 
in Criteria for validation published by 
the Validation Panel of the Royal 
Institute of British Architects and the 
Architects Registration Board. 
EU nationals who possess the Royal 
Institute of British Architects Part I and 
Part II certificates, which are 
recognised by ARB as the competent 
authority, are eligible. Also EU 
nationals who do not possess the ARB-
recognised Part I and Part II certificates 
will be eligible for the Certificate of 
Architectural Education if they can 
satisfy the Board that their standard and 
length of education has met the 
requisite threshold standards of Article 
46 of this Directive and of the Criteria 
for validation. 

1988/1989 

________________________ 
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ZAŁĄCZNIK VI 
 

Prawa nabyte właściwe dla zawodów,  

które podlegają systemowi uznawania na podstawie  

koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia 

6.1. Prawa nabyte lekarzy specjalistów 
 

 Hematologia biologiczna 
Minimalny czas szkolenia: 4 lata  

Stomatologia 
Minimalny czas szkolenia: 3 lata 

Kraj Tytuł:  Kraj Tytuł: 
Danmark *  Klinisk blodtypeserologi  España Estomatología 
France Hématologie  France Stomatologie 
Luxembourg Hématologie biologique  Italia Odontostomatologia 
Portugal Hematologia clinica  Luxembourg Stomatologie 
  Portugal Portugal 
Daty uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 5:     
    

* 1 stycznia 1983 r., z wyjątkiem osób, które rozpoczęły szkolenie przed 
tą datą i ukończyły je przed końcem 1988 r. 

   

 
 Dermatologia 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata  
Wenerologia 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Kraj Tytuł:  Kraj Tytuł: 

Ireland Dermatology  Ireland Genito-urinary medicine 
Malta Dermatoloġija  Malta Mediċina Uro-ġenetali 
United Kingdom Dermatology  United Kingdom Genito-urinary medicine 
 

 Medycyna tropikalna 
Minimalny czas szkolenia: 4 lata  

Chirurgia gastroenterologiczna 
Minimalny czas szkolenia: 5 lat 

Kraj Tytuł:  Kraj Tytuł: 
Ireland Tropical medicine  Belgique/België/ 

Belgien *  
Chirurgie abdominale / Heelkunde op het 
abdomen 

Italia Medicina tropicale  Danmark Kirurgisk gastroenterologi eller kirurgiske 
mave-tarmsygdomme 

Magyarország Trópusi betegségek  España Cirugía del aparato digestivo 
Österreich Spezifische Prophylaxe und 

Tropenhygiene 
 France Chirurgie viscérale et digestive 

Polska Medycyna transportu  Italia Chirurgia dell’apparato digestivo 
Portugal Medicina tropical  Lietuva Abdominalinė chirurgija 
Slovensko Tropická medicína  Luxembourg Chirurgie gastro-entérologique 
United Kingdom Tropical medicine  Slovenija Abdominalna kirurgija 
   Suomi/Finland Gastroenterologinen kirurgia / 

Gastroenterologisk kirurgi 
   Daty uchylenia w rozumieniu art. 27 ust. 5:  
    

   * 1 stycznia 1983 
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 Medycyna wypadkowa i ratunkowa 

Minimalny czas szkolenia: 5 lat  
Neurofizjologia kliniczna 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Kraj Tytuł:  Kraj Tytuł: 

Česká republika Traumatologie 
Urgentní medicína 

 Danmark Klinisk neurofysiologi 

Ireland Emergency medicine  España Neurofisiologia clínica 
Magyarország Traumatológia  Ireland Clinical neurophysiology 
Malta Mediċina tal-Aċċidenti u l-Emerġenza  Malta Newrofiżjoloġija Klinika 
Polska Medycyna ratunkowa  Suomi/Finland Kliininen neurofysiologia / Klinisk 

neurofysiologi 
Slovensko Úrazová chirurgia  Sverige Klinisk neurofysiologi 
United Kingdom Accident and emergency medicine  United Kingdom Clinical neurophysiology 
 
 

Chirurgia zębowa, jamy ustnej i szczękowo-twarzowa 
(podstawowe szkolenie medyczne i stomatologiczne)1 

Minimalny czas szkolenia: 4 lata 
Kraj Tytuł: 

Belgique/België/ 
Belgien 

Stomatologie et chirurgie orale et 
maxillo-faciale / Stomatologie en mond-, 
kaak- en aangezichtschirurgie 

Deutschland Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie 
Ireland Oral and maxillo-facial surgery 
Κύπρος Στοµατο-Γναθο-Προσωποχειρουργική 
Luxembourg Chirurgie dentaire, orale et maxillo-

faciale 
Magyarország Arc-állcsont-szájsebészet 
Malta Kirurġija tal-għadam tal-wiċċ 
Suomi/Finland Suu- ja leukakirurgia / Oral och 

maxillofacial kirurgi 
United Kingdom Oral and maxillo-facial surgery 
 
 
 

                                                 
1 Kształcenie prowadzące do uzyskania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji w 

stomatologii, chirurgii szczękowo-twarzowej i jamy ustnej (podstawowe wykształcenie medyczne i 
stomatologiczne) zakładające ukończenie podstawowych studiów medycznych (art. 24) oraz, 
dodatkowo, ukończenie podstawowych studiów stomatologicznych (art. 34).  
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6.2. Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji architektów uzyskany na podstawie praw nabytych zgodnie z art. 49 ust. 1 
 

KRAJ Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji  Akademicki rok odniesienia 
België/Belgique/Belgien – dyplomy wydawane przez wyższe krajowe szkoły architektury lub wyższe krajowe instytuty architektury („architecte - architect”) 

– dyplomy wydawane przez wyższą rejonową szkołę architektury w Hasselt („architect”) 
– dyplomy wydawane przez Królewskie Akademie Sztuk Pięknych („architecte - architect”) 
– dyplomy wydawane przez szkoły Saint-Luc („écoles Saint-Luc”) („architecte - architect”) 
– dyplomy uniwersyteckie w zakresie inżynierii budowlanej, wraz ze świadectwem odbycia praktyki, wydawane przez stowarzyszenie 

architektów i uprawniające posiadacza dyplomu do używania zawodowego tytułu architekta („architecte - architect”) 
– dyplomy architekta wydawane przez centralne lub państwowe komisje egzaminacyjne w dziedzinie architektury („architecte - architect”) 
– dyplomy inżyniera budowlanego/architekta oraz dyplomy architekta/inżyniera wystawiane przez katedry nauk stosowanych w 

uniwersytetach oraz przez politechnikę w Mons („ingenieur - architecte”, „ingenieur - architect”) 

1987/1988 

Česká republika – dyplomy wydane przez wydziały „České vysoké učení technické” (Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze):  
„Vysoká škola architektury a pozemního stavitelství” (Wydział Architektury i Budownictwa) (do 1951r.), 
„Fakulta architektury a pozemního stavitelství” (Wydział Architektury i Budownictwa) (od 1951 do 1960 r.), 
„Fakulta stavební” (Wydział Inżynierii) (od 1960) w dziedzinie studiów: budownictwo i struktury, budownictwo, budownictwo i 
architektura, architektura (w tym urbanistyka i zagospodarowanie przestrzenne), budownictwo cywilne i budownictwo przemysłowe 
oraz dla potrzeb produkcji rolnej, lub w programie studiów inżynierii cywilnej z zakresu budownictwa i architektury, 
„Fakulta architektury” (Wydział Architektury) (od 1976) w dziedzinie studiów: architektura, urbanistyka i zagospodarowanie 
przestrzenne, lub w programie studiów: architektura i urbanistyka w dziedzinie studiów: architektura, teoria projektowania, urbanistyka 
i zagospodarowanie przestrzenne, historia architektury i rekonstrukcja zabytków, lub architektura i budownictwo, 

– dyplomy wydane przez „Vysoká škola technická Dr. Edvarda Beneše”(do 1951) w dziedzinie architektury i budownictwa, 
– dyplomy wydane przez „Vysoká škola stavitelství v Brně” (od 1951 do 1956 r.) w dziedzinie architektury i budownictwa, 
– dyplomy wydane przez „Vysoké učení technické v Brně” przez „Fakulta architektury” (Wydział Architektury) (od 1956) w dziedzinie 

studiów architektonicznych i urbanistycznych lub „Fakulta stavební” (Wydział Inżynierii) (od 1956) w dziedzinie studiów z zakresu 
budownictwa, 

– dyplomy wydane przez „Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava”, „Fakulta stavební” (Wydział Inżynierii) (od 1997) w 
dziedzinie studiów nad budowlami i architekturą lub w dziedzinie studiów inżynieryjnych, 

– dyplomy wydane przez „Technická univerzita v Liberci”, „Fakulta architektury” (Wydział Architektury) (od 1994) w programie 
studiów architektonicznych i urbanistycznych w dziedzinie studiów architektonicznych, 

– dyplomy wydane przez „Akademie výtvarných umění v Praze” w programie sztuk pięknych w dziedzinie studiów z zakresu 
architektury, 

– dyplomy wydane przez „Vysoká škola umělecko-průmyslová v Praze” w programie sztuk pięknych w dziedzinie studiów z zakresu 
projektowania, 

– świadectwo dopuszczające wydane przez „Česká komora architektů” bez wskazania dziedziny lub w dziedzinie budownictwa; 
 

2006 /2007 
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Danmark – dyplomy wydawane przez Krajowe Szkoły Architektury w Kopenhadze i Aarhus („architekt”) 
– świadectwo rejestracji wydane przez Radę Architektów, na podstawie ustawy nr 202 z dnia 28 maja 1975 r. („registreret arkitekt”); 
– dyplomy wydawane przez Wyższe Szkoły Inżynierii Lądowej („bygningskonstruktoer”), wraz ze świadectwem wydanym przez właściwe 

organy, potwierdzającym zdanie testu kwalifikacyjnego, zawierającym uznanie planów przygotowanych i zrealizowanych przez 
kandydata w trakcie przynajmniej sześcioletniego faktycznego wykonywania działań określonych w art. 48 niniejszej dyrektywy. 

1987/1988 

Deutschland – dyplomy wydane przez wyższe szkoły sztuk pięknych („Dipl.-Ing., Architekt (HfbK) 
– dyplomy wydawane przez wydziały architektury („Architektur/Hochbau”) wyższych szkół technicznych („Technische Hochschulen”), 

uniwersytetów technicznych lub uniwersytetów oraz, o ile instytucje te wchodzą w skład szkół „Gesamthochschulen”, przez wydziały 
architektury szkół „Gesamthochschulen” („Dipl.-Ing” i inne tytuły, które mogą być później określone dla posiadaczy tych dyplomów); 

– dyplomy wydawane przez wydziały architektury („Architektur/Hochbau”) szkół typu „Fachhochschulen”, zawodowych szkół wyższych 
oraz, o ile instytucje te wchodzą w skład szkół „Gesamthochschulen”, przez wydziały architektury szkół „Gesamthochschulen”, łącznie - 
jeśli okres studiów jest krótszy niż cztery lata, ale wynosi co najmniej trzy lata - ze świadectwem zaświadczającym o czteroletnim stażu 
pracy w zawodzie w Republice Federalnej Niemiec, wydanym przez organy zawodowe zgodnie z art. 47 ust. 1 („Ingenieur grad.” lub inne 
tytuły, które mogą zostać później określone dla posiadaczy tych dyplomów) 

– dyplomy („Prüfungszeugnisse”) wydane przed dniem 1 stycznia 1973 r. przez wydziały architektury szkół „Ingenieurschulen” i 
„Werkkunstschulen”, łącznie z zaświadczeniem wystawionym przez właściwe organy potwierdzającym zdanie testu kwalifikacyjnego, 
zawierającym uznanie planów przygotowanych i zrealizowanych przez kandydata w trakcie przynajmniej sześcioletniego faktycznego 
wykonywania działań określonych w art. 48 niniejszej dyrektywy 

1987/1988 

Eesti – diplom arhitektuuri erialal, väljastatud Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuri teaduskonna poolt alates 1996. aastast (dyplom studiów 
architektonicznych wydawany przez Wydział Architektury Estońskiej Akademii Sztuki od 1996 r.), väljastatud Tallinna Kunstiülikooli 
poolt 1989-1995 (wydany przez Talliński Uniwersytet Sztuki 1989-1995), väljastatud Eesti NSV Riikliku Kunstiinstituudi poolt 1951-
1988 (wydany przez Państwowy Instytut Sztuki Estońskiej SRR w latach 1951-1988) 

2006/2007 

Eλλάς – dyplomy inżyniera/architekta wydawane przez „Metsovion Polytechnion” w Atenach, wraz ze świadectwem wystawianym przez Izbę 
Techniczną Grecji uprawniającym do prowadzenia działalności w dziedzinie architektury 

– dyplomy inżyniera/architekta wydawane przez „Aristotelion Panepistimion” w Salonikach, wraz ze świadectwem wystawianym przez 
Izbę Techniczną Grecji uprawniającym do prowadzenia działalności w dziedzinie architektury 

– dyplomy inżyniera/inżyniera budowlanego wydawane przez „Metsovion Polytechnion” w Atenach, wraz ze świadectwem wystawianym 
przez Izbę Techniczną Grecji uprawniającym do prowadzenia działalności w dziedzinie architektury 

– dyplomy inżyniera/inżyniera budowlanego wydawane przez „Aristotelion Panepistimion” w Salonikach, wraz ze świadectwem 
wystawianym przez Izbę Techniczną Grecji uprawniającym do prowadzenia działalności w dziedzinie architektury 

– dyplomy inżyniera/inżyniera budowlanego wydawane przez „Panepistimion Thrakis”, wraz ze świadectwem wystawianym przez Izbę 
Techniczną Grecji uprawniającym do prowadzenia działalności w dziedzinie architektury 

– dyplomy inżyniera/inżyniera budowlanego wydawane przez „Panepistimion Patron”, wraz ze świadectwem wystawianym przez Izbę 
Techniczną Grecji uprawniającym do prowadzenia działalności w dziedzinie architektury 

1987/1988 

España urzędowe formalne kwalifikacje podejmowania i wykonywania zawodu architekta (título oficial de arquitecto) wydawane przez Ministerstwo 
Edukacji i Nauki lub przez uniwersytety 

1987/1988 
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France – dyplomy architekta do 1959 r. wydawane przez Ministerstwo Edukacji, a następnie przez Ministerstwo Kultury („architecte DPLG”) 
– dyplomy wydawane przez „Ecole spéciale d'architecture” („architecte DESA”) 
– dyplomy wydawane od 1955 r. przez wydział architektury szkoły „Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg” 

(dawniej „Ecole nationale d'ingenieurs de Strasbourg”) („architecte ENSAIS”) 

1987/1988 

Ireland – stopień licencjata architektury („Bachelor of Architecture”) przyznawany przez „National University of Ireland” („B. Arch. ” (NUI)) 
absolwentom architektury „University College” w Dublinie 

– dyplom uniwersytecki architektury wydawany przez „College of Technology”, Bolton Street, Dublin („Dipl. Arch.”) 
– świadectwo członka stowarzyszonego („Certificate of Associateship”) w Królewskim Instytucie Architektów Irlandii („Royal Institute of 

Architects of Ireland”) (ARIAI) 
– świadectwo członkostwa („Certificate of Membership”) w Królewskim Instytucie Architektów Irlandii („Royal Institute of Architects of 

Ireland”) (MRIAI) 

1987/1988 

Italia – dyplomy „laurea in architettura” wydawane przez uniwersytety, instytuty politechniczne i wyższe szkoły architektury w Wenecji i Reggio 
Calabria, wraz z dyplomem, upoważniającym do samodzielnego wykonywania zawodu architekta, wydawanym przez Ministra Edukacji 
po zdaniu przez kandydata przed właściwą komisją egzaminu państwowego, upoważniającego do samodzielnego wykonywania zawodu 
architekta („dott. Architetto”) 

– dyplomy „laurea in ingegneria” w dziedzinie budownictwa wydawane przez uniwersytety, instytuty politechniczne, wraz z dyplomem 
upoważniającym do samodzielnego wykonywania zawodu architekta, wydawanym przez Ministra Edukacji po zdaniu przez kandydata 
przed właściwą komisją egzaminu państwowego, upoważniającego do samodzielnego wykonywania zawodu architekta („dott. Ing. 
Architetto” lub „dott. Ing in ingegneria civile”) 

1987/1988 

Κύπρος – Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Αρχιτεκτόνων που εκδίδεται από το Επιστηµονικό και Τεχνικό Επιµελητήριο Κύπρου, (Świadectwo 
wpisu do rejestru architektów wydane przez Naukową i Techniczną Izbę Cypru (ETEK)) 

2006/2007 

Latvija – „Arhitekta diploms” ko izsniegusi Latvijas Valsts Universitātes Inženierceltniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa līdz 1958.gadam, 
Rīgas Politehniskā Institūta Celtniecības fakultātes Arhitektūras nodaļa no 1958 gada līdz 1991.gadam, Rīgas Tehniskās Universitātes 
Arhitektūras fakultāte kopš 1991. gada, un „Arhitekta prakses sertifikāts”, ko izsniedz Latvijas Arhitektu savienība („dyplom architekta” 
wydawany przez Departament Architektury Wydziału Inżynierii Państwowego Uniwersytetu Łotewskiego do 1958 r., Departament 
Architektury Wydziału Inżynierii Instytutu Politechnicznego w Rydze w latach 1958-1991, Wydział Architektury Technicznego 
Uniwersytetu w Rydze od 1991r. i świadectwa rejestracji przez Stowarzyszenie Architektów Łotwy) 

2006/2007 

Lietuva − dyplomy inżyniera-architekta/ architekta wydawane przez Kauno politechnikos institutas do 1969 r. (inžinierius 
architektas/architektas) 

– dyplomy architekta/licencjacki architektury/magisterski architektury wydawane przez Vilnius inžinerinis statybos institutas do 1990, 
Vilniaus technikos universitetas do 1996 r., Vilnius Gedimino technikos universitetas od 1996 r. (architektas/ architektūros bakalauras/ 
architektūros magistras), 

− dyplomy dla specjalistów, którzy ukończyli szkolenie z architektury/licencjackie z architektury/magisterskie z architektury wydawane 
przez LTSR Valstybinis dailės institutas do 1990 r.; Vilniaus dailės akademija od 1990 r. (architektūros kursas/ architektūros bakalauras/ 
architektūros magistras), 

− dyplomy licencjackie architektury/magisterskie architektury wydawane przez Kauno technologijos universitetas od 1997 r. 
(architektūros bakalauras/ architektūros magistras), 

Wszystkie te dyplomy, do których dołączone są certyfikaty wydawane przez Komisję Atestacyjną przyznające prawo podejmowania 
działalności w zakresie architektury (architekci atestowani/Atestuotas architektas) 

2006/2007 



 
13781/2/04 REV 2  PAW/ab 6 
ZAŁĄCZNIK VI DG C I    PL 

 
KRAJ Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji  Akademicki rok odniesienia 

Magyarország − dyplom „okleveles építészmérnök” (dyplom architektury, magister nauk w zakresie architektury) wydawany przez uniwersytety, 
– dyplom „okleveles építész tervező művész” (dyplom architektury, magister nauk w zakresie architektury i inżynierii budowlanej) 

wydawany przez uniwersytety 

2006/2007 

Malta − Perit: Lawrja ta’ Perit wydawany przez Universita` ta’ Malta, który daje prawo zarejestrowania jako Perit 2006/2007 
Nederland – świadectwo stwierdzające zdanie egzaminu z architektury, wydawane przez wydziały architektury wyższych szkół technicznych w Delft 

lub Eindhoven („bouwkundig ingenieur”) 
– dyplomy wydawane przez uznane przez państwo akademie architektury („architect”) 
– dyplomy wydawane do 1971 r. przez dawne wyższe szkoły architektury („Hoger Bouekunstonderricht”) („architect HBO”) 
– dyplomy wydawane do 1970 r. przez dawne wyższe szkoły architektury („voortgezet Bouwkunstonderricht”) („architect VBO”) 
– świadectwo stwierdzające zdanie egzaminu organizowanego przez radę architektów z „Bond van Nederlandse Architecten” (Związek 

Architektów Holenderskich, BNA) („architect”) 
– dyplom przyznany przez „Stichting Instituut voor Architectuur” (Fundację Instytutu Architektury) (IVA) wydawany na zakończenie kursu 

zorganizowanego przez tę fundację i trwającego co najmniej cztery lata (architect), łącznie z zaświadczeniem wystawionym przez 
właściwe organy potwierdzającym zdanie testu kwalifikacyjnego, zawierającym uznanie planów przygotowanych i zrealizowanych przez 
kandydata w trakcie przynajmniej sześcioletniego faktycznego wykonywania działań określonych w art. 44 niniejszej dyrektywy 

– świadectwo wydawane przez właściwe organy stwierdzające zdanie egzaminu przed 5 sierpnia 1985 na stopień „kandidaat in de 
bouwkunde”, organizowanego przez wyższą szkołę techniczną w Delft lub Eindhoven oraz, że w okresie co najmniej pięciu lat 
bezpośrednio przed tą datą osoba zainteresowana prowadziła działalność w dziedzinie architektury, której charakter i znaczenie 
gwarantują, w myśl przepisów prawa krajowego Niderlandów, że osoba ta ma uprawnienia do prowadzenia działalności w dziedzinie 
architektury („architect”) 

– świadectwo wystawione przez właściwe organy osobom, które osiągnęły wiek lat 40 przed 5 sierpnia 1985r., stwierdzające, że przez co 
najmniej pięć lat bezpośrednio przed tą datą dana osoba prowadziła działalność w dziedzinie architektury, której charakter i znaczenie 
gwarantują, zgodnie z przepisami prawa krajowego Niderlandów, że osoba ta posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w 
dziedzinie architektury („architect”) 

– świadectwa, o których mowa w tiret siódme i ósme, nie muszą już być uznawane od dnia wejścia w życie przepisów ustawowych i 
wykonawczych regulujących podejmowanie i prowadzenie działalności w dziedzinie architektury w zakresie zawodowego tytułu 
architekta w Niderlandach, o ile w ramach tych przepisów świadectwa te nie upoważniają do podejmowania takiej działalności w zakresie 
zawodowego tytułu architekta 

1987/1988 

Österreich – dyplomy wydawane Politechnikę Wiedeńską i Politechnikę Graz oraz przez Uniwersytet w Innsbrucku, Wydział Inżynierii Budowlanej 
(„Bauingenieurwesen”) i Architektury („Architektur”), w dziedzinie studiów architektury, inżynierii budowlanej („Bauingenieurwesen”), budownictwa 
(„Hochbau”) i „Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen”) 

– dyplomy wydawane przez Uniwersytet „Bodenkultur” w dziedzinie studiów „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft” 
– dyplomy wydawane przez Kolegium Uniwersyteckie Sztuk Użytkowych w Wiedniu w dziedzinie studiów architektury 
– dyplomy wydawane przez Akademię Sztuk Pięknych w Wiedniu w dziedzinie studiów architektury 
– dyplomy inżynierów dyplomowanych (Ing.) wydawane przez wyższe szkoły techniczne lub wyższe szkoły budownictwa, wraz z licencją „Baumeister”, 

potwierdzającą minimum sześcioletnie doświadczenie zawodowe w Austrii, zatwierdzone egzaminem 
– dyplomy wydawane przez Kolegium Uniwersyteckie kształcenia artystycznego i przemysłowego w Linz, w dziedzinie studiów architektury 
– świadectwo stwierdzające kwalifikacje inżyniera budowlanego lub samodzielnego konsultanta technicznego („Hochbau”, „Bauwesen”, 

„Wirtschaftsingenieurwesen - Bauwesen”, „Kulturtechnik und Wasserwirtschaft”) zgodnie z ustawą o technikach budownictwa (Ziviltechnikergesetz, 
BGBl. nr 156/1994) 

1997/1998 
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Polska dyplomy wydane przez wydziały architektury: 

– Politechnika Warszawska, Wydział Architektury w Warszawie; tytuł zawodowy architekta: inżynier architekt, magister nauk 
technicznych; inżynier architekt; inżyniera magistra architektury; magistra inżyniera architektury; magistra inżyniera architekta; 
magister inżynier architekt 
(od 1945 r. do 1948 r. tytuł: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od 1951 r. do 1956 r., tytuł: inżynier architekt; od 1954 r. 
do 1957 r., drugi stopień, tytuł: inżyniera magistra architektury; od 1957 r. do 1959 r., tytuł: inżyniera magistra architektury; od 1959 r. 
do 1964 r.: tytuł: magistra inżyniera architektury; od 1964 r. do 1982 r., tytuł: magistra inżyniera architekta; od 1983 r. do 1990 r., tytuł: 
magister inżynier architekt; od 1991 r. tytuł: magistra inżyniera architekta), 

– Politechnika Krakowska, Wydział Architektury w Krakowie; tytuł zawodowy architekta: magister inżynier architekt (od 1945 r. do 
1953 r., Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechniczny Wydział Architektury), 

– Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury we Wrocławiu; tytuł zawodowy architekta: inżynier architekt, magister nauk 
technicznych; magister inżynier architektury; magister inżynier architekt  
(od 1949 r. do 1964 r. tytuł: inżynier architekt, magister nauk technicznych; od 1956 r. do 1964 r., tytuł: magister inżynier architektury; 
od 1964 r. tytuł: magister inżynier architekt), 

– Politechnika Śląska, Wydział Architektury w Gliwicach; tytuł zawodowy architekta: inżynier architekt; magister inżynier architekt (od 
1945 r. do 1955 r., Wydział Inżynieryjno-Budowlany, tytuł: inżynier architekt; od 1961 r. do 1969 r., Wydział Budownictwa 
Przemysłowego i Ogólnego, tytuł: magister inżynier architekt; od 1969 r. do 1976 r., Wydział Budownictwa i Architektury, tytuł: 
magister inżynier architekt; od 1977 r. Wydział Architektury, tytuł: magister inżynier architekt i od 1995 r., tytuł: inżynier architekt), 

– Politechnika Poznańska, Wydział Architektury w Poznaniu; tytuł zawodowy architekta: inżynier architektury; inżynier architekt; 
magister inżynier architekt (od 1945 r. do 1955 r. Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury tytuł: inżynier architektury; od 1978 r. 
tytuł: magister inżynier architekt i od 1999 r., tytuł: inżynier architekt), 

– Politechnika Gdańska, Wydział Architektury w Gdańsku; tytuł zawodowy architekta: magister inżynier architekt (od 1945 r. do 1969 r., 
Wydział Architektury, od 1969 r. do 1971 r., Wydział Budownictwa i Architektury, od 1971 r. do 1981 r., Instytut Architektury i 
Urbanistyki, od 1981 r. Wydział Architektury), 

– Politechnika Białostocka, Wydział Architektury w Białymstoku; tytuł zawodowy architekta: magister inżynier architekt (od 1975 r. do 
1989 r. – Instytut Architektury), 

– Politechnika Łódzka, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska w Łodzi; tytuł zawodowy architekta: inżynier 
architekt; magister inżynier architekt (od 1973 r. do 1993 r., - Wydział Budownictwa i Architektury i od 1992 r.- Wydział 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; tytuł: od 1973 r. do 1978 r. tytuł: inżynier architekt, od 1978 r., tytuł: magister 
inżynier architekt), 

– Politechnika Szczecińska, Wydział Budownictwa i Architektury w Szczecinie; tytuł zawodowy architekta: inżynier architekt; magister 
inżynier architekt  (od 1948 r. do 1954 r., Wyższa Szkoła Inżynierska, Wydział Architektury, tytuł: inżynier architekt, od 1970 r., 
tytuł: magister inżynier architekt i od 1998 r., tytuł: inżynier architekt), 

Do wszystkich wymienionych dyplomów należy dodać świadectwo członkostwa wydane przez właściwą okręgową izbę architektów w Polsce 
przyznające prawo prowadzenia działalności w dziedzinie architektury w Polsce. 

2006/2007 
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KRAJ Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji  Akademicki rok odniesienia 

Portugal – dyplom „diploma do curso especial de arquitectura”, wydawany przez Szkoły Sztuk Pięknych w Lizbonie i Porto 
– dyplom architekta „diploma de arquitecto”, wydawany przez Szkoły Sztuk Pięknych w Lizbonie i w Porto 
– dyplom „diploma do curso de arquitectura”, wydawany przez Wyższe Szkoły Sztuk Pięknych w Lizbonie i Porto 
– dyplom „diploma de licenciatura em arquitectura”, wydawany przez Wyższą Szkołę Sztuk Pięknych w Lizbonie 
– dyplom „carta de curso de licenciatura em arquitectura”, wydawany przez Uniwersytet Techniczny w Lizbonie i przez Uniwersytet w 

Porto 
– dyplomy uniwersyteckie w zakresie inżynierii lądowej wydany przez Wyższy Instytut Techniczny Uniwersytetu Technicznego w 

Lizbonie (Licenciatura em engenharia civil) 
– dyplom uniwersytecki w zakresie inżynierii lądowejwydany przez Wydział Inżynierii (de Engenharia) Uniwersytetu w Porto 

(Licenciatura em engenharia civil) 
– dyplom uniwersytecki w zakresie inżynierii lądowej wydany przez Wydział Nauki i Technologii Uniwersytetu w Coimbra (Licenciatura 

em engenharia civil), 
– dyplom uniwersytecki w zakresie inżynierii lądowej (produkcja) wydany przez Uniwersytet w Minho (licenciatura em engenharia civil 

(produção)) 

1987/1988 

Slovenija – „univerzitetni diplomirani inženir arhitekture / univerzitetna diplomirana inženirka arhitekture” (uniwersytecki dyplom architektury) 
wydawany przez wydział architektury, do którego dołączono zaświadczenie właściwego organu w dziedzinie architektury uznane 
prawnie, przyznający prawo prowadzenia działalności architektonicznej, 

– dyplom uniwersytecki wydawany przez wydziały techniczne przyznające tytuły „univerzitetni diplomirani inženir (univ.dipl.inž.) / 
univerzitetna diplomirana inženirka”, do którego dołączono zaświadczenie właściwego organuó w dziedzinie architektury uznane 
prawnie, przyznające prawo prowadzenia działalności architektonicznej; 

2006/2007 
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KRAJ Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji  Akademicki rok odniesienia 

Slovensko – dyplom w dziedzinie studiów „architektura i budownictwo”(„architektúra a pozemné staviteľstvo”) wydany przez Słowacki Uniwersytet 
Techniczny (Slovenská vysoká škola technická) w Bratysławie w latach 1950-1952 (tytuł: Ing.), 

– dyplom w dziedzinie studiów „architektura” („architektúra”) wydany przez Wydział Architektury i Budownictwa Słowackiego 
Uniwersytetu Technicznego (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) w Bratysławie w latach 
1952-1960 (tytuł: Ing. arch.), 

– dyplom w dziedzinie studiów „budownictwo” („pozemné staviteľstvo”) wydany przez Wydział Architektury i Budownictwa Słowackiego 
Uniwersytetu Technicznego (Fakulta architektúry a pozemného staviteľstva, Slovenská vysoká škola technická) w Bratysławie w latach 
1952-1960 (tytuł: Ing.), 

– dyplom w dziedzinie studiów „architektura” („architektúra”) wydany przez Wydział Inżynierii Słowackiego Uniwersytetu Technicznego 
(Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) w Bratysławie w latach 1961-1976 (tytuł: Ing. arch.), 

– dyplom w dziedzinie studiów „budownictwo” („pozemné stavby”) wydany przez Wydział Inżynierii Słowackiego Uniwersytetu 
Technicznego (Stavebná fakulta, Slovenská vysoká škola technická) w Bratysławie w latach 1961-1976 (tytuł: Ing.), 

– dyplom w dziedzinie studiów „architektura” („architektúra”) wydany przez Wydział Architektury Słowackiego Uniwersytetu 
Technicznego (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) w Bratysławie od 1977 r. (tytuł: Ing. arch.), 

– dyplom w dziedzinie studiów „urbanistyka” („urbanizmus”) wydany przez Wydział Architektury Słowackiego Uniwersytetu 
Technicznego (Fakulta architektúry, Slovenská vysoká škola technická) w Bratysławie od 1977 r. (tytuł: Ing. arch.), 

– dyplom w dziedzinie studiów „budownictwo” („pozemné stavby”) wydany przez Wydział Inżynierii Słowackiego Uniwersytetu 
Technicznego (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) w Bratysławie w latach 1977-1997 (tytuł: Ing.), 

– dyplom w dziedzinie studiów „architektura i budownictwo” („architektúra a pozemné stavby”) wydany przez Wydział Inżynierii 
Słowackiego Uniwersytetu Technicznego (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) w Bratysławie od 1998 r. (tytuł: Ing.), 

– dyplom w dziedzinie studiów „budownictwo-specjalizacja architektura” („pozemné stavby – špecializácia: architektúra”) wydany przez 
Wydział Inżynierii Słowackiego Uniwersytetu Technicznego (Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita) w Bratysławie w latach 
2000-2001 (tytuł: Ing.), 

– dyplom w dziedzinie studiów „budownictwo i architektura” („pozemné stavby a architektúra”) wydany przez Wydział Inżynierii 
Słowackiego Uniwersytetu Technicznego (Stavebná fakulta – Slovenská technická univerzita) w Bratysławie od 2001 r. (tytuł: Ing.), 

– dyplom w dziedzinie studiów „architektura” („architektúra”) wydany przez Akademię Sztuk Pięknych i Projektowania (Vysoká škola 
výtvarných umení) w Bratysławie od 1969 r. (tytuł: Akad. arch. do 1990 r.; Mgr. w latach 1990-1992; Mgr. arch. w latach 1992-1996; 
Mgr. art. od 1997 r.), 

– dyplom w dziedzinie studiów „budownictwo” („pozemné staviteľstvo”) wydany przez Wydział Inżynierii Uniwersytetu Technicznego 
(Stavebná fakulta, Technická univerzita) w Koszycach w latach 1981-1991 (tytuł: Ing.), 

Do wszystkich tych dyplomów należy dodać: 
– zezwolenie wydane przez Słowacką Izbę Architektów (Slovenská komora architektov) w Bratysławie bez wskazania dziedziny lub w 

dziedzinie „budownictwo” („pozemné stavby”) lub „planowanie przestrzenne” („územné plánovanie”), 
– zezwolenie wydane przez Słowacką Izbę Inżynierów Budowlanych (Slovenská komora stavebných inžinierov) w Bratysławie w 

dziedzinie budownictwa („pozemné stavby”) 

2006/2007 

Suomi/Finland – dyplomy wydawane przez wydziały architektury uniwersytetów technicznych lub Uniwersytetu w Oulu (arkkitehti/arkitekt) 
– dyplomy wydawane przez Instytuty Techniczne (rakennusarkkitehti/byggnadsarkitekt) 

1997/1998 
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KRAJ Dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji  Akademicki rok odniesienia 

Sverige – dyplomy wydawane przez Wydział Architektury przy Królewskim Instytucie Technicznym, Instytut Techniczny Chalmers oraz Instytut 
Techniczny na Uniwersytecie w Lund (arkitekt, dyplom uniwersytecki architekta) 

– świadectwo członkostwa „Svenska Arkitekters Riksförbund” (SAR), jeśli dana osoba otrzymała wykształcenie w Państwie, do którego 
niniejsza dyrektywa ma zastosowanie 

1997/1998 

United Kingdom – kwalifikacje przyznawane po zdaniu egzaminów w: 
– Królewskim Instytucie Architektów Brytyjskich („Royal Institute of British Architects”); 
– wydziały architektury na uniwersytetach, politechnikach, kolegiach, akademiach, szkołach technicznych i artystycznych, które były lub 

są, na dzień 10 czerwca 1985 r., uznawane przez radę „Architects Registration Council” Zjednoczonego Królestwa w celu wpisania do 
rejestru architektów („Architect”); 

– świadectwo potwierdzające, że posiadacz ma prawa nabyte do posługiwania się tytułem zawodowym architekta zgodnie z przepisami 
sekcji 6 (1) a, 6 (1) b lub 6 (1) ustawy o rejestrze architektów z 1931 r. (Architect) 

– świadectwo potwierdzające, że posiadacz ma prawa nabyte do posługiwania się tytułem zawodowym architekta zgodnie z przepisami 
sekcji 2 ustawy o rejestrze architektów z 1938 r. (Architect) 

1987/1988 

 
 

________________________ 
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ZAŁĄCZNIK VII 

Dokumenty i świadectwa, które mogą być wymagane zgodnie z art. 50 ust. 1 

1. Dokumenty 

a) Dokument potwierdzający obywatelstwo danej osoby, 

b) Kopie poświadczeń kwalifikacji zawodowych lub dokument potwierdzający posiadanie 

kwalifikacji uprawniający do wykonywania danego zawodu, oraz, gdzie to konieczne, 

zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym danej osoby. 

 Właściwe organy przyjmującego Państwa Członkowskiego mogą wezwać wnioskodawcę 

do przedstawienia informacji dotyczących jego kształcenia w koniecznym zakresie, w celu 

ustalenia potencjalnych istotnych różnic z wymaganym kształceniem krajowym, jak 

określono w art. 14. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest w stanie przedstawić takich 

informacji, właściwe organy przyjmującego Państwa Członkowskiego zwracają się do 

ośrodka informacji, właściwych organów lub innej odpowiedniej instytucji w rodzimym 

Państwie Członkowskim. 

c) W przypadkach określonych w art. 16, świadectwo dotyczące charakteru i czasu trwania 

działalności wydane przez właściwy organ lub instytucję w rodzimym Państwie 

Członkowskim lub Państwie Członkowskim, z którego dana osoba przybywa. 
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d) W przypadku gdy właściwe organy przyjmującego Państwa Członkowskiego uzależniają 

podjęcie zawodu regulowanego od przedłożenia dowodów nieskazitelnego charakteru lub 

reputacji wnioskodawców, lub że nie ogłoszono wobec nich upadłości lub nie zawieszono 

im prawa do wykonywania działalności bądź zakazano im wykonywania zawodu z 

powodu poważnego wykroczenia zawodowego lub przestępstwa, państwo to przyjmuje 

jako wystarczający dowód w stosunku do obywateli Państw Członkowskich, którzy 

zamierzają wykonywać ten zawód na terytorium tego Państwa Członkowskiego, 

przedłożenie dokumentów, z których wynika, że wszystkie te wymogi są spełnione, 

wydanych przez właściwe organy w rodzimym Państwie Członkowskim lub w Państwie 

Członkowskim, z którego osoba ta przybywa. Organy te muszą przedstawić takie 

wymagane dokumenty w ciągu dwóch miesięcy. 

 W przypadku gdy właściwe organy rodzimego Państwa Członkowskiego lub Państwa 

Członkowskiego, z którego dana osoba przybywa, nie wydają dokumentów, o których 

mowa w akapicie pierwszym, mogą one być zastąpione przysięgą - lub, w państwach gdzie 

nie istnieje forma przysięgi, ślubowaniem - złożonym przez wnioskodawcę przed 

właściwym organem sądowym lub administracyjnym, lub, gdzie stosowne, przed 

notariuszem lub upoważnionym organem zawodowym w rodzimym Państwie 

Członkowskim lub w Państwie Członkowskim, z którego dana osoba przybywa; wyżej 

wymienione organy lub notariusz powinny wydać zaświadczenie stwierdzające 

autentyczność przysięgi lub ślubowania. 

 

e) Jeżeli przyjmujące Państwo Członkowskie wymaga od swoich obywateli, zamierzających 

podjąć zawód regulowany, dokumentu dotyczącego stanu zdrowia fizycznego lub 

psychicznego, to Państwo Członkowskie uznaje jako wystarczający dowód dokument 

wymagany w rodzimym Państwie Członkowskim. W przypadku gdy rodzime Państwo 

Członkowskie nie wydaje takich dokumentów, przyjmujące Państwo Członkowskie uzna 

świadectwo wydane przez właściwe organy takiego Państwa. W takim przypadku, 

właściwe organy rodzimego Państwa Członkowskiego muszą przedstawić wymagany 

dokument w ciągu dwóch miesięcy. 
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f) Jeżeli przyjmujące Państwo Członkowskie wymaga od swoich obywateli, zamierzających 

podjąć zawód regulowany, dostarczenia: 

–  dokumentu stwierdzającego sytuację finansową wnioskodawcy, 

–  dokumentu stwierdzającego, że wnioskodawca jest ubezpieczony od ryzyka 

finansowego wynikającego z jego obowiązków zawodowych zgodnie z przepisami 

ustawowymi i wykonawczymi obowiązującymi w przyjmującym Państwie 

Członkowskim dotyczącymi warunków i zakresu ubezpieczenia, 

 takie Państwo Członkowskie przyjmuje za wystarczający dowód poświadczenie tego 

wydane przez banki i towarzystwa ubezpieczeniowe innego Państwa Członkowskiego. 

 

2. Zaświadczenia 

 
W celu ułatwienia stosowania przepisów tytułu III, rozdział III niniejszej dyrektywy, Państwa 

Członkowskie mogą nakazać, aby oprócz dokumentu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji, 

osoby, które spełniają wymagane warunki co do wykształcenia musiały przedstawić świadectwo 

wydane przez właściwe organy rodzimego Państwa Członkowskiego, stwierdzające, że dany 

dokument potwierdzający posiadanie kwalifikacji jest dokumentem objętym niniejszą dyrektywą. 
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I. WPROWADZENIE 

 

1. Dnia 7 marca 2002 r. Komisja przedłożyła wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych1, oparty na art. 

40, art. 47 ust. 1 i 2 zdanie pierwsze i trzecie i art. 55 Traktatu WE. 

 

2. Komitet Ekonomiczno - Społeczny przedstawił swoją opinię dnia 18 września 2002 r.2 

 

3. Parlament Europejski przedstawił swoją opinię przy pierwszym czytaniu dnia 11 lutego 

2004 r. 3 

 

4. Komisja przedłożyła zmieniony wniosek dnia 20 kwietnia 2004 r.4 

 

5. Rada przyjęła swoje wspólne stanowisko zgodnie z art. 251 Traktatu WE dnia 

21 grudnia 2004 r. 

 

II. CELE 

 

6. Nadrzędnym celem wniosku jest konsolidacja i uproszczenie. Jest to próba 

skonsolidowania w pojedynczą dyrektywę dwunastu dyrektyw „sektorowych” 

obejmujących lekarzy, pielęgniarki odpowiedzialne za opiekę ogólną, lekarzy 

dentystów, lekarzy weterynarii, położne, farmaceutów i architektów, jak również trzech 

dyrektyw w sprawie „ogólnego systemu” w celu stworzenia prostszych i jaśniejszych 

zasad w odniesieniu do tych zawodów. Upraszcza ona strukturę i usprawnia pracę 

systemu utrzymując jednocześnie główne warunki i gwarancje.  W celu dalszego 

przyczynienia się do elastyczności rynku pracy i usług przewiduje ona również prostsze 

warunki transgranicznego świadczenia usług niż te, 

                                                 
1 Dz.U. C 181E z 30.7.2002, str.183. 
2 Dz.U. C 61 z 14.3.2003, str.67. 
3 dotychczas nieopublikowana w Dzienniku Urzędowym. 
4 COM(2004) 317 - 8722/04 
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które stosują się do swobody przedsiębiorczości. Uproszczeń administracyjnych 

poszukuje się poprzez zastąpienie pewnej liczby istniejących komitetów jednym 

komitetem regulującym. Wniosek zawiera również pewną liczbę przepisów 

dotyczących wzmocnionej współpracy między administracjami krajowymi oraz 

współpracy z Komisją mającej na celu dostarczanie informacji i udzielanie porad 

obywatelom oraz rozwiązywanie problemów. 

 

III. WSPÓLNE STANOWISKO 

 

Tytuł I - Przepisy ogólne 

 

 
7. Rada zastąpiła „zawody regulowane” w art. 2 ust. 2 przez „zawód regulowany  

w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a)”, ponieważ pierwszy termin nie jest określony w art. 3, 

a drugi jest. 

 
8. W celu wyjaśnienia związku między niniejszą dyrektywą i istniejącymi dyrektywami 

innymi niż te, które są uchylone na podstawie art. 57 wniosku (art. 61 wspólnego 

stanowiska)5, Rada dodała nowy ust. 3 w art. 2 i nowy motyw (motyw 37 wspólnego 

stanowiska). 

 
9. Parlament Europejski zaproponował nowy ust. 2a w art. 2, który wyłączyłby notariuszy 

z zakresu niniejszej dyrektywy. Rada nie przyjęła tej zmiany z powodów podanych 

przez Komisję w jej zmienionym wniosku. 

 
 W związku z tym Rada przyjęła istotę zmiany 31 Parlamentu Europejskiego w motywie 

31 (motyw 36 wspólnego stanowiska), dopasowując ściślej jego sformułowanie do art. 

45 Traktatu WE. Co więcej, Rada 

                                                 
5 Wspólne stanowisko używa numeracji ciągłej. Ponieważ powoduje to, że motywy, artykuły 

i/lub ustępy w stanowisku wspólnym mają numery różniące się od numerów wniosku 
Komisji, niniejszy dokument wspomina oba numery: we wniosku Komisji i we wspólnym 
stanowisku. 
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uważa za zbędne stwierdzenie, że dyrektywa nie narusza zastosowania postanowień 

Traktatu (art. 45 i art. 39 ust. 4) i w związku z tym skreśliła to stwierdzenie z tego 

motywu. Rada uważa również, że odniesienie do zdrowia i ochrony konsumentów 

zasługuje na odrębny motyw (motyw 38 wspólnego stanowiska). 

 
10. Parlament Europejski zaproponował nowy art. 2a, który rozszerzyłby zakres dyrektywy 

na obywateli państw trzecich (zmiana 36). Rada nie przyjęła tej zmiany z powodów 

podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku. Z podobnych powodów Rada 

ograniczyła zastosowanie art. 2 ust. 2 do „obywateli Państw Członkowskich”. 

 
11. W art. 3 ust. 1 Rada dodała dalsze definicje d) - h), zastępujące definicje uprzednio 

użyte w istniejących dyrektywach. W podobny sposób Rada dodała dalsze wyjaśnienie 

do art. 3 ust. 1 lit. a) i ust. 2, używając sformułowań pochodzących z art. 1 dyrektywy 

92/51/EWG. 

 
12. Parlament Europejski zaproponował dodanie definicji „zawodu wolnego” w art. 3 ust. 1 

(zmiana 37). Rada nie przyjęła tej zmiany z powodów podanych przez Komisję w jej 

zmienionym wniosku. 

 
13. Parlament Europejski zaproponował dodatek do art. 3 ust. 3 (zmiana 38). Rada zgadza 

się z Komisją, że ten dodatek jest zbędny i dlatego nie przyjęła go. 

 
14. Parlament Europejski zaproponował zmianę (zmiana 39) odnoszącą się nie tylko do 

praw, ale i obowiązków w art. 4 ust. 1. Komisja przyjmuje zasadniczo tę zmianę w 

swoim zmienionym wniosku, ale preferuje użycie terminologii z dyrektywy 89/48/EWG 

i 92/51/EWG („te same warunki”). W tym względzie Rada podążyła za Komisją. 
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15. Art. 4 ust. 3 wniosku Komisji dotyczy sytuacji, gdy zawód, do wykonywania którego 

wnioskodawca posiada kwalifikacje nadane mu w Państwie Członkowskim 

pochodzenia, stanowi autonomiczną działalność w zawodzie obejmującym szerszy 

zakres działań w przyjmującym Państwie Członkowskim; we wniosku zawarto wymóg, 

by uznanie kwalifikacji wnioskodawcy dało mu dostęp jedynie do tej działalności  

w Państwie Członkowskim przyjmującym jeżeli różnica jest za duża na to, by została 

wyrównana środkiem kompensacyjnym określonym w art. 14. Rada sprzeciwia się 

obowiązkowi Państwa Członkowskiego polegającemu na udzieleniu częściowego 

dostępu do zawodu w taki sposób i dlatego skreśliła ten przepis. W następstwie tego nie 

są już konieczne zmiany zaproponowane przez Parlament Europejski do art. 4 ust. 3 

(zmiany 41 i 139). Rada skreśliła też akapit drugi art. 48 ust. 1 jako zbędny w świetle 

braku art. 4 ust. 3 (odpowiada to zmianie 112 Parlamentu Europejskiego). 

 
Tytuł II - Swoboda świadczenia usług 

 
16. Istniejące dyrektywy w sprawie „ogólnego systemu” nie zawierają szczególnych 

przepisów w sprawie warunków stosowanych do transgranicznego świadczenia usług. 

Celem tytułu II wniosku Komisji jest określenie przepisów jasno stanowiących,  

że powinno się zastosować mniej uciążliwe warunki do tymczasowego i okazyjnego 

transgranicznego świadczenia usług niż te, które stosują się do prawa do 

przedsiębiorczości, zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości. Rada, 

zgadzając się z tym celem, wprowadziła jednak pewną ilość zmian mających głównie 

na celu lepszą równowagę między upraszczaniem tymczasowego i okazyjnego 

transgranicznego świadczenia usług z jednej strony, a ścisłym przestrzeganiem zasad 

dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony konsumenta z drugiej 

strony.  Zmiany te są szczegółowo wyjaśnione poniżej. 

 
17. W art. 5 ust. 2 Komisja zaproponowała domniemanie, że tymczasowe lub okazyjne 

transgraniczne świadczenie usług nie przekraczałoby szesnastu tygodni w skali roku. 

Parlament Europejski (zmiany 45 i 4) zaproponował usunięcie tego domniemania. Rada 

zgadza się z Parlamentem Europejskim, że żadne jednolite kryterium czasowe nie 

byłoby odpowiednie dla wszystkich zawodów i we wszystkich okolicznościach i 
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dlatego opowiedziała się za przepisem, na mocy którego każdy przypadek świadczenia 

usług o charakterze tymczasowym i okazjonalnym podlega ocenie przy uwzględnieniu 

przede wszystkim długości, częstotliwości, regularności i ciągłości tego działania. 

Motyw 5 został odpowiednio dostosowany. 

 
18. Art. 5 ust. 1 lit. b) wniosku zawiera warunek, że usługodawca wykonuje dany zawód  

w okresie co najmniej ostatnich dwóch lat w Państwie Członkowskim, w którym ma 

siedzibę w przypadkach, gdy ten zawód nie jest regulowany w Państwie Członkowskim, 

w którym prowadzi działalność. Rada uważa, że w interesie ochrony konsumenta te dwa 

lata powinny mieścić się w okresie ostatnich dziesięciu lat poprzedzających świadczenie 

usług. Uważa ona również, że wymóg dwóch lat nie powinien stosować się tam, gdzie 

chociaż dany zawód nie jest regulowany w Państwie Członkowskim, w którym 

usługodawca ma siedzibę, to regulowane są edukacja i kształcenie prowadzące  

do zdobycia tego zawodu. 

 
19. Rada uważa, że tam, gdzie tymczasowe lub okazjonalne świadczenie usług wymaga 

fizycznej obecności usługodawcy w przyjmującym Państwie Członkowskim, 

usługodawca powinien, w interesie ochrony i bezpieczeństwa konsumenta, podlegać 

pewnym przepisom dyscyplinarnym przyjmującego Państwa Członkowskiego.  

Z powodów proporcjonalności art. 5 ust. 3 wspólnego stanowiska i towarzyszący mu 

motyw (motyw 8 wspólnego stanowiska) ograniczają stosowane przepisy dyscyplinarne 

do tych, które się ściśle odnoszą do sytuacji. 

 
20. Art. 6 lit. a) wniosku wyłącza usługodawców tymczasowych i okazjonalnych, mających 

siedzibę w innym Państwie Członkowskim, z obowiązków związanych z uzyskaniem 

zezwolenia, rejestracją lub członkostwem w organizacji lub instytucji zawodowej  

w przyjmującym Państwie Członkowskim. W celu ułatwienia zastosowania, w razie 

potrzeby, przepisów dyscyplinarnych przyjmującego Państwa Członkowskiego (patrz 

pkt 19 powyżej), Rada dodała Państwom Członkowskim możliwość odstępstwa od tego 

zwolnienia poprzez przewidzenie automatycznej rejestracji tymczasowej  

lub członkostwa pro forma w tego rodzaju organizacji lub instytucji. To odstępstwo 

oparte jest także częściowo na zmianach 141 i 5 Parlamentu Europejskiego, w tym na 

zastrzeżeniu, że taka rejestracja lub członkostwo nie powinny w żaden sposób opóźniać  



 
 
 

 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  kj/DK/dm 7 
 DG C I   PL 

 lub komplikować świadczenia usług oraz nie powinny pociągać za sobą żadnych 

dodatkowych kosztów dla usługodawcy. W świetle tego ogólnego odstępstwa Rada nie 

uważa za konieczne wprowadzenia specjalnego odstępstwa od art. 6 w przypadku 

usługodawców, którzy podlegają specjalnemu systemowi odpowiedzialności 

zawodowej, jak zaproponował to Parlament Europejski w swoich zmianach 189 i 143. 

 
21. Na mocy art. 7 wniosku Komisji usługodawca, który przenosi się do przyjmującego 

Państwa Członkowskiego w celu świadczenia usług tymczasowo lub okazjonalnie, 

byłby zobowiązany do uprzedniego poinformowania punktu kontaktowego Państwa 

Członkowskiego, w którym ma on swoją siedzibę. Parlament Europejski zaproponował 

(zmiana 50), że usługodawca powinien poinformować właściwe organy zarówno  

w Państwie Członkowskim, w którym ma on swoją siedzibę jak i przyjmującym 

Państwie Członkowskim oraz że powinno się nałożyć obowiązki na właściwe władze  

w Państwie Członkowskim, w którym ma on swoją siedzibę. W swoim wspólnym 

stanowisku Rada jest zdania, że odpowiednim organem, który należy poinformować są 

właściwe władze w przyjmującym Państwie Członkowskim, które powinny wiedzieć, 

że usługodawca świadczy usługi na jego terytorium; wymóg, by usługodawca 

poinformował oba Państwa Członkowskie oraz nałożenie dalszych zadań 

administracyjnych na właściwe organy Państwa Członkowskiego, w którym ma on 

swoją siedzibę (jak zostało to zaproponowane przez Parlament Europejski) byłby 

sprzeczny z celem ułatwiania transgranicznego świadczenia usług. Ponadto Rada 

uważa, że usługodawca powinien złożyć odpowiednie oświadczenie tylko wtedy, gdy 

wymaga tego przyjmujące Państwo Członkowskie oraz że tego oświadczenia można 

wymagać tylko przy pierwszym przyjeździe usługodawcy do przyjmującego Państwa 

Członkowskiego w celu świadczenia tam usług, a potem jedynie raz w roku, jeżeli 

usługodawca zamierza świadczyć tego rodzaju usługi w przyjmującym Państwie 

Członkowskim w danym roku (art. 7 ust. 1 wspólnego stanowiska). Rada wprowadziła 

też możliwość wymagania przez Państwa Członkowskie, by oświadczeniu towarzyszyła 

ograniczona ilość dokumentów (art. 7 ust. 2 i motyw 7 wspólnego stanowiska). 

 
22. Rada uważa, że przepis dotyczący tytułu zawodowego, na podstawie którego ma się 

odbywać transgraniczne świadczenie usług, powinien być zawarty w art. 7, a nie w art. 

5 ust. 3, jak zaproponowała to Komisja. Dlatego też we wspólnym stanowisku pojawia 

się to jako art. 7 ust. 3. Ponadto Rada odstąpiła w dwóch
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szczególnych przypadkach od ogólnej zasady, że tego rodzaju usługi powinny być 

świadczone na podstawie tytułu zawodowego Państwa Członkowskiego, w którym 

usługodawca ma swoją siedzibę: usługi te mają być świadczone na podstawie tytułu 

zawodowego przyjmującego Państwa Członkowskiego w przypadkach wymienionych 

w ostatnim zdaniu art. 7 ust. 3 i w ostatnim akapicie art. 7 ust. 4 wspólnego stanowiska. 

 
23. Rada wprowadziła możliwość sprawdzenia, w jasno określonych przypadkach, 

kwalifikacji zawodowych usługodawcy świadczącego transgranicznie usługi 

tymczasowe lub okazjonalne przed rozpoczęciem świadczenia usług: w przypadku 

zawodów regulowanych mających wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, ale 

nie korzystających z automatycznego uznania na mocy tytułu III rozdział III; tylko 

wtedy, gdy celem sprawdzenia jest uniknięcie poważnej szkody dla zdrowia  

lub bezpieczeństwa usługobiorcy, spowodowanej brakiem kwalifikacji zawodowych 

usługodawcy oraz wtedy, gdy nie wykracza to poza to, co jest konieczne do tych celów 

(art. 7 ust. 4 i motyw 6 wspólnego stanowiska). 

 
24. Z wykazu dokumentów, których na mocy art. 8 przyjmujące Państwo Członkowskie 

może wymagać od Państwa Członkowskiego, w którym usługodawca ma swoją 

siedzibę, Rada usunęła dokument potwierdzający obywatelstwo usługodawcy oraz 

dowód, że spełnia on wymogi art. 5 ust. 1 lit. b), gdyż są to elementy, których 

dostarczenia można wymagać od usługodawcy na mocy art. 7 ust. 2 lit. a) i d) 

wspólnego stanowiska. Z drugiej strony, w interesie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 

usługobiorcy, Rada dodała właściwym organom przyjmującego Państwa 

Członkowskiego możliwość zażądania od ich odpowiedników w Państwie 

Członkowskim, w którym usługodawca ma swoją siedzibę, by te dostarczyły wszelkich 

informacji dotyczących braku jakichkolwiek sankcji dyscyplinarnych lub karnych 

związanych z prowadzeniem działalności zawodowej (art. 8 ust. 1 wspólnego 

stanowiska). Z tych samych powodów Rada dodała następnie przepis dotyczący 

wymiany informacji w kontekście skargi przeciwko usługodawcy (art. 8 ust. 2 

wspólnego stanowiska). 

 
25. Rada uważa, że wymaganie od Państw Członkowskich, by zobowiązały usługodawcę 

do dostarczenia usługobiorcy wszelkich informacji wymienionych w art. 9  

we wszystkich przypadkach stanowiłoby nałożenie niepotrzebnego obciążenia 

administracyjnego zarówno na Państwa Członkowskie jak i na usługodawcę.  
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W związku z tym Rada dała Państwom Członkowskim możliwość wymagania od 

usługodawcy dostarczenia niektórych lub wszystkich wymienionych dokumentów 

informacyjnych oraz dała możliwość pominięcia przypadków, gdy usługa jest 

świadczona na podstawie tytułu zawodowego przyjmującego Państwa Członkowskiego. 

Rada skreśliła z wykazu jako niepotrzebny dokument odnoszący się do zasad etyki 

zawodowej stosowanych w Państwie Członkowskim, w którym usługodawca ma swoją 

siedzibę (art. 9 lit. e) wniosku Komisji). Dodała dokument dotyczący polisy 

ubezpieczeniowej lub innych środków osobistego lub zbiorowego ubezpieczenia od 

odpowiedzialności zawodowej (art. 9 lit. f) wspólnego stanowiska), zgodnie z częścią 

zmiany 53 Parlamentu Europejskiego. 

 
26. Parlament Europejski zaproponował nowy art. 9a wyłączający ustawowa rewizję ksiąg 

z zakresu tytułu II (zmiana 55).  Zasadniczo przyjmując tę zmianę Komisja uważa w 

swoim zmienionym wniosku, że powinno się użyć ogólniejszego sformułowania dla 

zapewnienia, że obejmuje ono wszystkie zawody podlegające specjalnemu 

ustawodawstwu oraz przyszłe zmiany ustawodawcze. Rada zgadza się z Komisją, że ta 

zmiana powinna być uwzględniona poprzez użycie sformułowania „Bez uszczerbku dla 

specjalnych przepisów prawa wspólnotowego…” na początku art. 5 ust. 1. 

 
Tytuł III, rozdział I - Swoboda przedsiębiorczości - Ogólny system uznawania 

dokumentów potwierdzających odbycie kształcenia 

 
27. Art. 10 wniosku Komisji w sposób pomocniczy rozszerza ogólny system na wszystkie 

przypadki, które nie podlegają automatycznemu uznaniu na podstawie doświadczenia 

zawodowego lub koordynacji minimalnych wymogów w zakresie kształcenia. Rada 

uważa, że to rozszerzenie jest zbyt daleko idące; jej zdaniem ogólny system powinien 

odnosić się tylko do zawodów nie objętych rozdziałem II i III tytułu III, ale również do  

szczególnych przypadków wymienionych w art. 10 lit. a) - g) wspólnego stanowiska,  

w których wnioskodawca, chociaż wykonuje zawód objęty tymi rozdziałami, nie 

spełnia, z przyczyn szczególnych lub wyjątkowych, warunków określonych w tych 

rozdziałach. Wymienione przypadki dotyczą sytuacji obecnie objętych przez Traktat, 

zgodnie z wykładnią Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, oraz sytuacji 

podlegających specjalnym rozwiązaniom na mocy istniejących dyrektyw. Rada 

dostosowała odpowiednio motyw 10 wniosku Komisji (motyw 14 wspólnego 

stanowiska).  
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28. Art. 11 wniosku Komisji przewiduje pięć poziomów kwalifikacji zawodowych. 

Zamiast wprowadzania piątego poziomu Rada uważa za stosowniejsze utrzymanie 

czterech poziomów przewidzianych w istniejących dyrektywach, wraz z środkiem 

wyrównującym przewidzianym w art. 13 ust. 3 wspólnego stanowiska. Wobec tego 

Rada skreśliła art. 11 ust. 6 wniosku Komisji i odpowiednio dostosowała inne przepisy.  

 

29. Parlament Europejski zaproponował (zmiany 192, 193, 216 i 217) wyjaśnienia do art. 

11 ust. 2, 3, 5 i 6, które są zgodne z dorobkiem.  W swoim zmienionym wniosku 

Komisja przyjęła te wyjaśnienia pod warunkiem możliwości dokonania zmian. Przyjęła 

je również Rada, pod warunkiem możliwości dokonania zmian i z zastrzeżeniem 

stanowiska Rady, wyjaśnionym w pkt. 28 powyżej. 

 

30. Z powodów podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku Rada nie przyjęła 

zmian 57 i 218 Parlamentu Europejskiego odnoszących się do art. 11. 

 

31. W art. 11 ust. 4 i art. 13 ust. 2 wspólnego stanowiska Rada dodała możliwość 

uaktualnienia wykazów w załącznikach II i III na mocy procedury komitologii.  

 

32.  Z powodów podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku Rada nie przyjęła 

wniosku Parlamentu Europejskiego dotyczącego nowego art. 12a (zmiana 59). 

 

33.  Z powodów podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku Rada nie przyjęła 

zmiany zaproponowanej przez Parlament Europejski do art. 13 ust. 1 oraz jego wniosku 

dotyczącego nowego ust. 1a (zmiana 60). 

 

34. Rada zgadza się z Komisją w jej zmienionym wniosku, że nowy ust. 2a art. 13 

zaproponowany przez Parlament Europejski (zmiana 62) jest niepotrzebny w świetle 

załącznika VII. 
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35. Parlament Europejski zaproponował kilka zmian odnoszących się do kwalifikacji 

nabytych na podstawie wykształcenia koncesjonowanego (zmiany 63, 214, 8 i 10 

odnoszące się do art. 13 ust. 2b i 2c oraz motywów 7a i 7c). Rada nie przyjęła zmian 

214 i 10 z powodów podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku. Rada uważa 

też za niepotrzebne wprowadzenie dodatków proponowanych w zmianach 63 i 8. 

Jednakże odnośnie do kwalifikacji nabytych na podstawie wykształcenia 

koncesjonowanego Rada uważa za konieczne przewidzenie możliwości, że 

w przypadkach uzasadnionych wątpliwości, przyjmujące Państwo Członkowskie ma 

prawo sprawdzenia we właściwych instytucjach Państwa Członkowskiego, w którym 

kwalifikacje zostały przyznane, czy część szkolenia odbytego w placówce w innym 

Państwie Członkowskim została formalnie zatwierdzona przez placówkę edukacyjną 

mającą siedzibę w Państwie Członkowskim, w którym przyznano kwalifikacje,  

czy wydane dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji są takie same jak te, 

które byłyby przyznane, jeżeli kurs zostałby odbyty w całości w tym drugim Państwie 

Członkowskim i czy dowody na formalne kwalifikacje dają te same prawa zawodowe 

na terytorium tego drugiego Państwa Członkowskiego. Rada uważa, że odpowiednim 

miejscem dla tego przepisu jest art. 46 wniosku Komisji dotyczący dokumentacji  

i informacji, które mogą być wymagane przez właściwe organy (art. 50 ust. 2  

we wspólnym stanowisku Rady). 

 

36. Rada dodała nowy ustęp do art. 14 (art. 14 ust. 3 wspólnego stanowiska Rady), który 

umożliwia przyjmującemu Państwu Członkowskiemu raczej niż wnioskodawcy wybór 

środka kompensującego, który powinien być zastosowany w przypadkach gdy chodzi  

o dokładną znajomość prawa krajowego oraz w pewnych szczególnych przypadkach 

objętych art. 10 lit. a), b), c), d), f) i g) (patrz pkt 27 powyżej). 

 

37.  Z powodów podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku w art. 14 ust. 1 i 2 

Rada nie przyjęła proponowanej przez Parlament Europejski zmiany 64 oraz części 

zmiany 151 odnoszącej się do milczącej zgody.  Rada uważa też, że część zmiany 151 

odnosząca się do „uzasadnionych i koniecznych powodów” jest zbędna w świetle 

wymogu „podania wystarczających przyczyn” zawartego w tym samym akapicie. Rada 

uważa, że pozostała część zmiany 151 spowodowałaby niejasność i dlatego nie przyjęła 

jej. 
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38. Rada uznała za konieczne wprowadzenie kilku wyjaśnień do art. 15 i do 

towarzyszącego motywu 9 (motyw 13 we wspólnym stanowisku Rady), które dotyczą 

wspólnych platform. Przede wszystkim Rada uważa za stosowne rozpoczęcie tego 

artykułu od bardziej szczegółowej definicji „wspólnych platform” niż definicja 

zaproponowana przez Komisję (art. 15 ust. 1 wspólnego stanowiska). Rada uważa, że 

byłoby niestosownym ustanawianie wspólnych platform, które obejmują tylko kilka 

Państw Członkowskich i że wobec tego aby można było rozważać utworzenie wspólnej 

platformy w kontekście tego artykułu, musi ona obejmować przynajmniej dwie trzecie 

Państw Członkowskich Unii Europejskiej, w tym wszystkie Państwa Członkowskie, 

które regulują dany zawód. Do motywu została dodana orientacyjna i niewyczerpująca 

lista możliwych kryteriów, które mają być zawarte we wspólnej platformie. 

 

Rada uważa za konieczne jaśniejsze określenie odpowiednich ról zrzeszeń 

zawodowych, Państw Członkowskich i Komisji w odniesieniu do wspólnych platform. 

W tym celu Rada jasno stwierdziła, że: 

 

- nie tylko zrzeszenia zawodowe, ale też Państwa Członkowskie mogą przedkładać 

Komisji propozycje wspólnych platform (art. 15 ust. 2 wspólnego stanowiska), 

 

- Komisja powinna konsultować się z Państwami Członkowskimi przed podjęciem 

decyzji, czy projekt wspólnej platformy ułatwiłby wzajemne uznawanie 

kwalifikacji zawodowych (art. 15 ust. 2 wspólnego stanowiska), 

 

- artykuł ten nie wpływa na kompetencje Państw Członkowskich w zakresie 

wyznaczania kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonywania zawodów 

na ich terytorium ani na program i organizację ich systemów edukacji  

i kształcenia zawodowego (art. 15 ust. 4 wspólnego stanowiska). 
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Rada dodała też wymóg, że zrzeszenia zawodowe przedstawiające projekty wspólnych 

platform, muszą być reprezentatywne na szczeblu krajowym i europejskim (art. 15 ust. 

2 i motyw 13 wspólnego stanowiska). Rada następnie dodała klauzulę dotyczącą 

przeglądu tego artykułu trzy lata po dacie transpozycji (art. 15 ust. 6 wspólnego 

stanowiska). 

 

Wiele z wyjaśnień poczynionych przez Radę w art. 15 jest zgodnych z istotą wniosków 

Parlamentu Europejskiego w jego zmianach 68, 70, 12 i 185. Z drugiej strony Rada nie 

przyjęła zmiany 188 Parlamentu Europejskiego z powodów podanych przez Komisję  

w jej zmienionym wniosku. 

 

Tytuł III, rozdział II - Uznawanie doświadczenia zawodowego 

 

39. Komisja zaproponowała uproszczenie art. 4 i załącznika A do dyrektywy 1999/42/WE 

poprzez zmniejszenie liczby przewidzianych kategorii działalności z sześciu do dwóch 

(art. 16-19 i załącznik IV do wniosku Komisji). Rada zgadza się z tym, że pożądane jest 

zmniejszenie liczby kategorii działalności, ale uważa, że liczbę tę powinno się 

zmniejszyć raczej do trzech niż do dwóch. Zgodnie z tym Rada rozdzieliła art. 17 

wniosku Komisji na dwa osobne artykuły (art. 17 i 18 wspólnego stanowiska) oraz 

przekształciła dwa wykazy z załącznika IV w trzy wykazy. 

 

 Rada przyjęła wniosek Parlamentu Europejskiego (zmiana 207), aby zastąpić okres 

„pięciu lat” okresem „sześciu lat” w art. 17 ust. 1 lit. a), ale jedynie w odniesieniu do 

działalności, które obejmuje art. 17 wspólnego stanowiska; nie przyjęła ona tej zmiany 

w odniesieniu do działalności objętych art. 18 wspólnego stanowiska z powodów 

podanych przez Komisję w jej wspólnym stanowisku. Rada nie przyjęła też części 

zmiany 207 Parlamentu Europejskiego dotyczącej nowego pkt. (da) w art. 17 ust. 1  

z powodów podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku. 
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40. W celu stosowania się do orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości, które wymaga, by 

uprawnienia wykonawcze przyznane Komisji przez ustawodawcę były wystarczająco 

szczegółowe, by jasno określały granice takich uprawnień, Rada określiła w art. 19 (art. 

20 wspólnego stanowiska), że celem zmiany w drodze procedury „komitologii” 

wykazów działalności w załączniku IV musi być „aktualizacja lub wyjaśnienie 

nazewnictwa, o ile nie spowoduje to zmian w działalnościach związanych z 

poszczególnymi kategoriami”.6 

 

Tytuł III, rozdział III - Uznawanie na podstawie koordynacji minimalnych wymogów w 

zakresie kształcenia 

 

41. Rada przyjęła wnioski Parlamentu Europejskiego w jego zmianach 80, 88, 90, 93, 95, 

97 i 161 dotyczących przeniesienia do tekstu dyrektywy wykazów dziedzin wiedzy i 

umiejętności dla zawodów objętych tytułem III rozdział III z załącznika V pkt. 5.1.1, 

5.2.1, 5.3.1, 5.4.1, 5.5.1 i 5.6.1. Zamiast tworzenia nowych artykułów Rada włączyła te 

wykazy do art. 22, 29, 32, 35, 36 i 40 wniosku (art. 24 ust. 3, art. 31 ust. 6, art. 34 ust. 3, 

art. 38 ust. 3, art. 40 ust. 3 i art. 44 ust. 3 wspólnego stanowiska). Jednakże z powodów 

podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku Rada nie przyjęła wniosku 

Parlamentu Europejskiego w zmianie 154, aby skreślić z art. 20 ust. 5 (art. 21 ust. 6 

wspólnego stanowiska) możliwość uaktualniania tych wykazów na mocy procedury 

„komitologii”. Dla zachowania spójności Rada przeniosła też wykaz dziedzin wiedzy  

i umiejętności odnoszący się do architektów z załącznika V pkt 5.7.1 do art. 42 wniosku 

(art. 46 ust. 1 wspólnego stanowiska). 

 

42. Rada przyjęła również zmiany 96 i 162 Parlamentu Europejskiego, które polegają na 

przeniesieniu wykazu działalności zawodowych odnoszącego się do położnych i 

farmaceutów z załącznika V pkt. 5.5.3 i 5.6.3 do art. 38 i 41 wniosku (art. 42 ust. 2 i 45 

ust. 2 wspólnego stanowiska). 

                                                 
6 Z tego samego powodu Rada określiła granice uprawnień wykonawczych przewidzianych w 

art. 23 ust. 6 i 24 wniosku (art. 25 ust. 5 i 26 wspólnego stanowiska). 
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43.  Z powodów podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku Rada nie przyjęła 

zmian 153 i 128 Parlamentu Europejskiego, które polegały na propozycji dodania 

przepisów dotyczących psychoterapeutów do art. 20 wniosku i do nowego pkt. 5a 

załącznika V. 

 

44. Parlament Europejski zaproponował w swojej zmianie 75, że treść art. 20 ust. 6 wniosku 

powinna być zmieniona w ten sposób, że gdy Państwo Członkowskie przyjmuje 

przepisy odnośnie do wydawania dokumentów potwierdzających posiadanie 

kwalifikacji w dziedzinie objętej rozdziałem III tytułu III, powinno ono notyfikować ten 

fakt nie tylko Komisji, ale też pozostałym Państwom Członkowskim. Rada przyjmuje tę 

zmianę w zakresie, w jakim dotyczy ona kwalifikacji odnoszących się do architektów 

(art. 21 ust. 7 wspólnego stanowiska), ale nie w odniesieniu do innych zawodów 

objętych tym rozdziałem z powodów podanych przez Komisję w jej zmienionym 

wniosku. Rada uważa, że to rozszerzenie obowiązku notyfikacji także innym Państwom 

Członkowskim w odniesieniu do architektów jest uzasadnione różnymi systemami 

stosującymi się do architektów i do innych zawodów na mocy istniejących dyrektyw. 

 

  Z powodów podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku Rada nie przyjęła 

zmiany 77 Parlamentu Europejskiego, polegającej na zaproponowaniu nowego ust. 6a  

w art. 20. Jednakże w świetle różnych systemów stosujących się do architektów (patrz 

poprzedni akapit), Rada przyjmuje do wiadomości, że Komisja wskazała  

w oświadczeniu, o którym mowa w pkt. 68 poniżej, że jeżeli Państwo Członkowskie ma 

poważne wątpliwości co do tego, czy dokumenty potwierdzające posiadanie 

kwalifikacji architekta spełniają kryteria określone w dyrektywie, Komisja przedstawi 

sprawę grupie ekspertów, o której mowa w oświadczeniu Komisji. 

 

45. Parlament Europejski zaproponował kilka zmian odnoszących się do kształcenia  

w niepełnym wymiarze godzin w zawodach objętych tytułem III rozdział III wniosku 

(zmiany 81, 86, 159, 160 i 94). Zgodnie z celem uproszczenia, który leży u podstaw 

niniejszej dyrektywy Rada wolała scalić w jeden przepis  
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(art. 22 lit. a) wspólnego stanowiska) wszystkie przepisy odnoszące się do szkolenia  

w niepełnym wymiarze godzin oraz konsekwentnie skreślić art. 23 ust. 4, art. 26 ust. 4, 

art. 29 ust. 3 akapit trzeci i art. 36 ust. 3 wniosku Komisji. 

 

46. Parlament Europejski zaproponował w swojej zmianie 101, żeby przepis podobny do 

art. 22 ust. 3 wniosku Komisji, dotyczący kształcenia i szkolenia ustawicznego, został 

zawarty w art. 40 w odniesieniu do farmaceutów. Rada zgadza się z poglądem Komisji 

w jej zmienionym wniosku, ze tego rodzaju przepis powinien stosować się  

w odniesieniu do wszystkich zawodów objętych tytułem III rozdział III. Dlatego też 

Rada wprowadziła pojedynczy przepis (art. 22 lit. b) wspólnego stanowiska) o tej treści, 

co spowodowało skreślenie art. 22 ust. 3 wniosku Komisji. 

 

47. Rada dodała kilka przepisów w rozdziale III tytułu III, jak też w załącznikach, które 

uwzględniają przystąpienie dziesięciu nowych Państw Członkowskich do Unii 

Europejskiej dnia 1 maja 2004 r. i które oparte są na odpowiednich dostosowaniach do 

istniejących dyrektyw, zawartych w odpowiednich aktach przystąpienia. 

 

 Rada dodała również przepisy w odniesieniu do kwalifikacji pielęgniarek i położnych 

przyznanych w Polsce, które uwzględniają ustawodawstwo wprowadzone w Polsce od 

momentu zawarcia Aktu Przystąpienia, o którym mowa powyżej (art. 33 ust. 3 i art. 43 

ust. 4 wspólnego stanowiska). 

 

48. Rada poprawiła też datę w art. 21 ust. 2 lit. a) i art. 39 ust. 2 wniosku Komisji z 3 

października 1989 r. na 3 października 1990 r. (art. 23 ust. 2 lit. a) i art. 43 ust. 2 

wspólnego stanowiska). 

 

49.  Z powodów podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku Rada nie przyjęła 

zmiany 155 Parlamentu Europejskiego, polegającej na zaproponowaniu skreślenia art. 

23 ust. 6 wniosku Komisji. 
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50. Parlament Europejski zaproponował w zmianie 156 do akapitu drugiego art. 24, że, na 

mocy procedury „komitologii”, powinno być możliwe włączenie do załącznika V pkt 

5.1.4,  nie tylko nowych specjalności medycznych wspólnych dla wszystkich Państw 

Członkowskich, ale też nowych specjalności medycznych wspólnych dla ograniczonej 

liczby Państw Członkowskich. 

Komisja nie przyjęła tej zmiany w jej zmienionym wniosku. Rada opowiedziała się za 

rozwiązaniem kompromisowym, w którym nowe specjalności medyczne mogłyby być 

włączone, jeżeli są one wspólne dla przynajmniej dwóch piątych Państw 

Członkowskich (art. 26 drugi akapit i motyw 17 wspólnego stanowiska). Pociąga to za 

sobą ponowne rozdzielenie specjalności medycznych między załącznik V pkt 5.1.4 (pkt 

5.1.3 wspólnego stanowiska) i załącznik VI pkt 6.1. 

 

 Rada uważa za niepotrzebne przeniesienie wykazów praw nabytych lekarzy 

specjalistów z załącznika VI pkt 6.1 do załącznika V nowy pkt 5.1.4a, jak zostało to 

zaproponowane przez Parlament Europejski w jego zmianach 158, 127, 132, 178/rev.2, 

133 i 215. 

 

51. Do tytułu II wspólnego stanowiska (patrz pkt 19-24 powyżej) Rada włączyła istotę 

zmiany 87 Parlamentu Europejskiego, proponującej nowy art. 28a. 

 

52. Podobnie jak w przypadku specjalności medycznych (pkt 50 powyżej), Rada ponownie 

wprowadziła możliwość automatycznego uznawania specjalności dentystycznych 

wspólnych dla przynajmniej dwóch piątych Państw Członkowskich. Zgodnie z tym 

Rada uważała za konieczne dokonanie rozróżnienia między podstawowym szkoleniem 

dentystycznym (art. 34 załącznik V pkt 5.3.2 wspólnego stanowiska) i specjalistycznym 

szkoleniem dentystycznym (art. 35 i załącznik V pkt 5.3.3 wspólnego stanowiska). 

Spowodowało to skreślenie pkt 6.2 w załączniku VI do wniosku Komisji i art. 34 ust. 3 

i 4, które odnoszą się do tego punktu załącznika VI. 

 

53.  Z powodów podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku Rada nie przyjęła 

zmiany 92 Parlamentu Europejskiego, polegającej na zaproponowaniu nowego ust. 2a  

w art. 35. 



 
 
 

 
13781/2/04 REV 2 ADD 1  kj/DK/dm 18 
 DG C I   PL 

54.  Z powodów podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku Rada nie przyjęła 

zmian 98 i 19 Parlamentu Europejskiego, polegających na zaproponowaniu nowego ust. 

1b w art. 40 oraz odpowiadającego temu nowego motywu 19a. 

 

55. W swoich zmianach 162, 163, 104 i 18 Parlament Europejski zaproponował, by 

odstępstwo dotyczące aptek zawarte w art. 2 ust. 2 dyrektywy 85/433/EWG zostało 

utrzymane w art. 41 ust. 2a, 2b lub 4a i aby była o nim mowa w motywie 19 wniosku. 

Rada przyjęła utrzymanie tego odstępstwa, ale uważa, że lepszym miejscem dla niego 

byłby art. 20 wniosku (art. 21 ust. 4 wspólnego stanowiska), ponieważ dotyczy ono 

automatycznego uznawania dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji. 

 

56. Rada utrzymała też odstępstwo dotyczące aptek zawarte w art. 5 akapit drugi dyrektywy 

85/433/EWG i w art. 41 wniosku (art. 45 ust. 4 wspólnego stanowiska). 

 

57. Z powodów podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku Rada nie przyjęła 

zmiany 212 Parlamentu Europejskiego, polegającej na zaproponowaniu nowego art. 

45a. 

 

Tytuł III, rozdział IV - Wspólne przepisy w sprawie prowadzenia działalności 

gospodarczej 

 

58. Rada przeniosła pkt 2 lit. b) załącznika VII wniosku Komisji do art. 46 (art. 50 ust. 2 

wspólnego stanowiska), uważając, że powinien on być zawarty w tym artykule,  

a nie w załączniku. 

 

59. Rada przeniosła art. 46 ust. 2 wniosku Komisji z tytułu III do art. 52 tytułu V (art. 56 

ust. 2 wspólnego stanowiska), uważając, że przepis ten powinien stosować się nie tylko 

w odniesieniu do prowadzenia działalności gospodarczej, ale też w odniesieniu do 

transgranicznego świadczenia usług. Rada następnie rozszerzyła ten przepis na 

wymianę informacji w obu kierunkach między właściwymi organami 
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Państwa Członkowskiego przyjmującego i pochodzenia, tak jak zostało to 

zaproponowane przez Parlament Europejski w jego zmianie 110, oraz dodała 

szczególne odniesienie do „podjętych postępowań dyscyplinarnych lub nałożonych 

sankcji karnych”, stwierdzając jasno, że wymiana informacji musi odbywać się  

w poszanowaniu dla prawodawstwa rządzącego danymi osobowymi. 

 

60. Rada zmieniła art. 47 ust. 2 wniosku (art. 51 ust. 2 wspólnego stanowiska) w celu 

przewidzenia dodatkowego miesiąca w przypadkach objętych rozdziałem I i II tytułu 

III, zgodnie z terminem przewidzianym w istniejących dyrektywach. 

 

61.  Z powodów podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku Rada nie przyjęła 

zmiany 113 Parlamentu Europejskiego, polegającej na zaproponowaniu nowego ust. 2a 

w art. 48. 

 

Tytuł IV - Szczegółowe zasady wykonywania zawodu 

 

 

62. Rada przeniosła art. 49 (art. 53 wspólnego stanowiska) w sprawie znajomości języków 

do tytułu IV, który dotyczy nie tylko prowadzenia działalności gospodarczej, ale także 

świadczenia usług. Rada następnie skreśliła art. 49 ust. 2 wniosku, gdyż uważa, że 

zawiera on zobowiązanie osiągnięcia wyniku, czego nie można zagwarantować. Rada 

nie przyjęła zmiany 144 zaproponowanej przez Parlament Europejski, gdyż uważa, że 

dyrektywy powinny być kierowane do Państw Członkowskich, a nie do migrantów. 

 

63. Zgodnie z istniejącymi dyrektywami Rada ograniczyła zwolnienie przewidziane w art. 

51 (art. 55 wspólnego stanowiska) do lekarzy i lekarzy dentystów. 

 

Tytuł V - Współpraca administracyjna i kompetencje wykonawcze 

 

64.  Z powodów podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku Rada nie przyjęła 

zmian 116, 117 i 118 Parlamentu Europejskiego, które miały zastąpić określenie  

„właściwe organy” określeniem „zrzeszeniami zawodowymi lub podobnymi 

właściwymi instytucjami” w art. 52 wniosku i które przyznałyby tym instytucjom rolę 
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punktów kontaktowych na mocy art. 53. Z tych samych powodów nie przyjęła ona 

związanej z tym zmiany 136 Parlamentu w art. 8 ust. 1. Co więcej, Rada nie widzi 

przekonywującego powodu, by zamieniać określenie „właściwe organy” określeniem  

„właściwe instytucje”. 

 

65. Rada zmieniła ostatni akapit art. 53 wniosku (art. 57 wspólnego stanowiska), aby jasno 

stwierdzić w interesie proporcjonalności, że punkty kontaktowe nie są zobowiązane do 

systematycznego informowania Komisji o wszystkich zapytaniach, które otrzymują. 

 

66. Rada stwierdziła jasno w nowym motywie (motyw 28 wspólnego stanowiska),  

że do każdego Państwa Członkowskiego należy określenie, w jaki sposób jego punkt 

kontaktowy, który ma ono wyznaczyć, współpracuje z innymi urzędami działającymi  

w tym Państwie. Ten motyw przejmuje też na siebie kilka elementów nowego motywu 

23a zaproponowanego przez Parlament Europejski w zmianie 26. 

 

67. Rada skreśliła art. 54 ust. 3 wniosku Komisji, ponieważ uważa, że treść tego ustępu jest 

raczej sprawą regulaminu wewnętrznego komitetu ustanowionego przez ten artykuł, niż 

tej dyrektywy. 

 

68. W swoich zmianach 119 i 120 Parlament Europejski proponuje, żeby na mocy art. 54 

wniosku ustanowić raczej dwa komitety zamiast jednego. Rada nie przyjęła tych zmian 

z powodów podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku. 

 

 Parlament Europejski wysunął też wiele propozycji w zmianach 119 i 120,  

jak i w zmianach 27, 180, 181, 182, 183, 83 i 157, dotyczących organizacji pracy 

komitetu i ustanowienia grupy ekspertów wspierających Komisję (motywy 24, 24a, 

24b, 25a i art. 23a, 24 ust. 2a, 2b i 2c). Rada zgadza się z Komisją, że te sprawy 

powinno się pozostawić Komisji i wewnętrznemu regulaminowi komitetu oraz że nie 

powinny one być regulowane w tekście dyrektywy. W tym kontekście Rada przyjęła do 

wiadomości oświadczenie Komisji w sprawie utworzenia i działania grupy ekspertów, 

w szczególności w kontekście art. 54, 15 i 20 ust. 6. 
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Tytuł VI - Inne przepisy 

 

69. Do art. 55 wniosku Rada dodała nowy ustęp (art. 59 ust. 2 wspólnego stanowiska), 

który przewiduje, że co pięć lat Komisja ma składać sprawozdanie w sprawie 

wykonania dyrektywy. 

 

 Z powodów podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku Rada nie przyjęła 

dodatków do art. 55 i związanych z nim nowych motywów 21a i 22a, zaproponowanych 

przez Parlament Europejski w jego zmianach 187, 122, 23 i 186. 

 

70. Z powodów podanych przez Komisję w jej zmienionym wniosku Rada nie przyjęła 

zmian 168, 123 i 124 Parlamentu Europejskiego, w których proponuje się zmiany do 

art. 56 ust. 2 i nowy art. 56 ust. 2a odnoszący się do klauzuli derogacyjnej. 

 

71. Rada dodała wyjaśnienie w interesie jasności prawnej w art. 57 wniosku (art. 61 

wspólnego stanowiska), gdzie stwierdza się jasno, że uchylenie dyrektyw niniejszą 

dyrektywą nie będzie miało wpływu na wszelkie akty przyjęte na ich podstawie. 

 

Załączniki 

 

72. Jak wyjaśniono powyżej (patrz pkt. 41, 42, 47, 50, 52 i 58), Rada przeniosła część treści 

załączników do odpowiednich artykułów dyrektywy, przeredagowała niektóre 

załączniki oraz dodała do nich materiał odnoszący się do Państw Członkowskich, które 

przystąpiły do Unii Europejskiej dnia 1 maja 2004 r. na podstawie postanowień  

w odpowiednich aktach przystąpienia, dodając odpowiedni materiał do istniejących 

dyrektyw. 

 

73. Rada uznała za niepotrzebną i nie przyjęła zmiany 126 Parlamentu Europejskiego, 

dodając zawód „przewodnika turystycznego” do załącznika II dla Grecji. 
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Inne zmiany Parlamentu Europejskiego 

 

74. Rada nie przyjęła kilku innych zmian zaproponowanych przez Parlament Europejski, 

gdyż uważa je za niepotrzebne. 

  

IV. WNIOSKI 

 

75. W swoim wspólnym stanowisku Rada przejęła znaczną liczbę zmian zaproponowanych 

przez Parlament Europejski. Przypadki nie przyjęcia przez Radę zmian proponowanych 

przez Parlament Europejski uzasadnione były głównie powodami podanymi przez 

Komisję w jej zmienionym wniosku. 

 

Chociaż Komisja wolałaby, aby wspólne stanowisko Rady pozostało bliższe jej 

wnioskowi, zwłaszcza odnośnie do tytułu II w sprawie tymczasowego i okazyjnego 

transgranicznego świadczenia usług,  przyjęła ona wspólne stanowisko jako 

zadowalający pakiet kompromisowy. 

 

________________________ 
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ANNEX 

 

Statements for entry in the Council minutes 

 

 

1. Commission Statement on the creation and the operation of an Expert Group,  
in particular in the context of Articles 58, 15 and 21(7) 

 

"The Commission intends to create an Expert Group, the role of which should be to provide 

information and advise the Commission on all issues relevant to the operation of the 

Directive. In particular, it is envisaged that the Group should have the opportunity to discuss 

matters which are under consideration by the Commission concerning the exercise of powers 

delegated to it by the Community legislator before any proposal for action is made to the 

Committee created under the Directive.  

 

The Expert Group should comprise members appointed by the Commission from competent 

authorities in the Member States, without prejudice to the possibility for the experts where 

appropriate to be accompanied by other participants with a particular expertise on specific 

issues on the agenda.  

 

The Expert Group should be the framework for a flexible, modern method of consultation 

with European representative bodies of professional associations and educational institutions, 

in particular with respect to the professions subject to minimum co-ordination of training 

leading to automatic recognition of titles. Where suggestions for action, communicated by 

interested parties, appear on the agenda of a meeting, representatives of these interested 

parties may be invited to present the suggestions made and to answer questions.  

 

The Expert Group will also be consulted on the common platforms submitted to the 

Commission in accordance with Article 15(2) of the Directive with the purposes of obtaining 

the views of the experts from those Member States which do regulate the profession subject 

matter of the platform. 
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If a Member State has serious doubts as to whether an evidence of formal qualification of 

architect, published in accordance with Article 21(7) of the Directive, meets the criteria laid 

down in Article 46 of the Directive, the Commission intends to bring the matter before the 

Expert Group. The Expert Group will provide the Commission with the expertise necessary 

for the Commission to withdraw if appropriate the relevant evidence of formal qualification of 

architect." 

 

2. Statement by the Commission on the freedom to provide services 

 

"The Commission considers that the need for specific requirements for the provision of 

services by qualified professionals, including the notification of a declaration to the Member 

State where the service is to be provided, as agreed by the Council, shall be reviewed 

periodically in the light of the progress made in establishing a Community framework for 

administrative cooperation between Member States. Furthermore this agreement should not 

detract from efforts to realise the significant potential of the internal market in services for 

improving the EU's competitiveness." 

 

________________________ 
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2002/0061 (COD) 

KOMUNIKAT KOMISJI  
DLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

 
na mocy art. 251 ust. 2 akapit drugi Traktatu WE  

 
dotyczący 

wspólnego stanowiska przyjętego przez Radę w kwestii przyjęcia dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 

1 - HISTORIA DOKUMENTU 

Data przekazania wniosku Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(dokument COM(2002)119 wersja ostateczna – 2002/0061(COD): 

73.2002. 

Data wydania opinii przez Europejski Komitet Ekonomiczno-
Społeczny: 

18.9.2002. 

Data wydania opinii przez Parlament Europejski w pierwszym 
czytaniu: 

11.22.2004. 

Data przekazania zmienionego wniosku: 20.4.2004. 

Data przyjęcia wspólnego stanowiska: 22.12.2004. 

2 - PRZEDMIOT WNIOSKU KOMISJI 

Konsolidacja istniejących dyrektyw, ułatwienie świadczenia usług, uproszczenie istniejących 
przepisów oraz ulepszenie przekazu informacji i doradztwa na rzecz obywateli. 

3 - UWAGI DOTYCZĄCE WSPÓLNEGO STANOWISKA 

3.1 Uwagi ogólne 

Komisja mogła poprzeć porozumienie osiągnięte w Radzie w dniu 18 maja 2004 r., które 
zachowuje najważniejsze elementy wniosku Komisji, poprawionego zmienionym wnioskiem. 
To porozumienie zostało uwzględnione we wspólnym stanowisku przyjętym dnia 23.12.2004. 

Zmiany wniesione przez wspólne stanowisko dotyczą w szczególności świadczenia usług, 
formalnej reorganizacji poziomów kwalifikacji zawodowych ujętych w systemie ogólnym 
oraz ponownego wprowadzenia niektórych postanowień acquis communautaire, które nie 
zostały uwzględnione we wniosku Komisji. 



 

PL 3   PL 

3.2 Poprawki Parlamentu uwzględnione we wspólnym stanowisku 

3.2.1 Poprawki włączone do zmieniongo wniosku i do wspólnego stanowiska 

Motyw (36) – poprawka 31: wyłączenie z zakresu stosowania dyrektywy działalności, które 
mają, nawet okazjonalnie, bezpośrednie i szczególne powiązania z władzą publiczną. 
Wzmianka, według której dyrektywa nie stanowi uszczerbku dla stosowania art. 39 ust. 4 i 
art. 45 Traktatu, zostaje skreślona w zakresie, w jakim motyw ten w żaden sposób nie wpływa 
na warunki stosowania Traktatu, jakie zostały określone przez Trybunał. Stąd też wynika, iż 
jeżeli Państwo Członkowskie nie zastrzega dla swoich obywateli dostępu do działalności 
wchodzących w zakres władzy publicznej, na podstawie art. 39 ust. 4 Traktatu, obecna 
dyrektywa ma zastosowanie. 

Motyw (37) art. 2 i 5 – poprawka 55: wyłączenie zawodu biegłego rewidenta z zakresu 
stosowania rozdziału II proponowanej dyrektywy w sprawie świadczenia usług. Wspólne 
stanowisko, w motywie 37, odnosi się wyraźnie do zawodu biegłego rewidenta i stanowi, w 
sposób ogólny, iż dyrektywa nie stanowi uszczerbku dla stosowania szczególnych przepisów 
prawa wspólnotowego, powiązanych bezpośrednio z uznawaniem kwalifikacji zawodowych. 

Artykuł 4 – poprawki 39, 141 i 189: migrujący pracownik podlega takim samym warunkom 
dotyczącym wykonywania zawodu, jak obywatele przyjmującego go Państwa 
Członkowskiego. 

Artykuły 5, 6 i 7 – poprawka 87: wspólne stanowisko zbliża się do istniejącego systemu 
w zakresie świadczenia usług przez lekarzy, co odpowiada poprawce 87. 

Artykuł 9 – poprawka 53: obowiązek świadczącego usługi dostarczenia odbiorcy usług 
zaświadczenia, iż jest on ubezpieczony od ryzyka związanego z odpowiedzialnością 
zawodową. W innych przypadkach, obowiązek dotyczący informowania odbiorcy usług 
zostaje ograniczony, co jest spójne ze wzmocnieniem kontroli sprawowanej bezpośrednio 
przez przyjmujące Państwo Członkowskie nad świadczącym usługi. 

Artykuł 11 – poprawki 192, 193, 216 i 217: tekst zmienionego wniosku został uwzględniony 
w znacznej mierze odnośnie definicji poziomów kwalifikacji. W art. 11 ust. 4 lit. b), wspólne 
stanowisko określa, iż formy kształcenia o szczególnej strukturze uwzględnione w załączniku 
II dotyczą jedynie przypadków, w których zawód podlega regulacjom w danym Państwie 
Członkowskim, co właściwie odzwierciedla aquis. Pozostałe różnice są czysto redakcyjne: 
przeniesienie piątego poziomu do art. 13 ust. 3, a także definicja kształcenia regulowanego do 
art. 3 ust. 1 lit. d). 

Artykuł 15 i motyw (13) – poprawki 12, 68, 70 i 185: wspólne stanowisko uwzględnia 
zasadniczo zmieniony wniosek, zaznaczając, iż art. 15 nie wpływa na kompetencje Państw 
Członkowskich w kwestii regulacji zawodów oraz organizacji systemów edukacji 
i kształcenia zawodowego. Oprócz tego, wspólne stanowisko uwzględnia zmieniony wniosek 
w kwestii reprezentatywności stowarzyszeń i organizacji zawodowych uprawnionych do 
przedstawiania wspólnych platform (wspólne stanowisko odnosi się do reprezentatywności 
zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim). 

Artykuły 17 i 18 – poprawka 207: wspólne stanowisko włączyło, dla ograniczonej listy 
działalności, poprawkę, która ma na celu zwiększenie długości wymaganego doświadczenia 
zawodowego, które pozwoli na automatyczne uznanie, z pięciu do sześciu lat. 
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Artykuł 22 - poprawki 81, 86, 94, 101, 159 i 160: we wszystkich zawodach podlegających 
zasadom kształcenia skoordynowanym na poziomie wspólnotowym, dozwolone jest 
kształcenie w niepełnym wymiarze godzin, na podstawie prostej i jednolitej formuły, bez 
określania go mianem wyjątkowego. Dla tych samych zawodów uznaje się również rolę 
kształcenia ustawicznego. Treść zmienionego wniosku w zakresie tych dwóch punktów 
została uwzględniona. 

Artykuły 21, 24, 31, 34, 38, 40, 44, 46 i 47 - poprawki 80, 88, 90, 93, 95, 97, 154 i 161: tekst 
zmienionego wniosku został uwzględniony, a wykazy dotyczące wiedzy i umiejętności dla 
zawodów podlegających skoordynowanym warunkom kształcenia zostały przeniesione z 
załączników do głównego tekstu dyrektywy, bez jakiejkolwiek zmiany ich treści. 

Artykuły 42 i 45 – poprawki 96 i 162: zmieniony wniosek został uwzględniony, a wykazy 
działalności zawodowych farmaceutów i położnych zostały przeniesione z załączników do 
głównego tekstu dyrektywy, bez jakiejkolwiek zmiany ich treści. 

Artykuł 50 – poprawki 8, 62 i 63: wspólne stanowisko wychodzi poza zmieniony wniosek, 
w zakresie, w jakim pozwala ono przyjmującemu Państwu Członkowskiemu na dokonywanie 
pewnych weryfikacji w Państwie Członkowskim pochodzenia, w kwestii kształcenia 
prowadzonego w oparciu o umowę franchisingu, w celu zapobiegania ewentualnym 
nadużyciom. Wynika z tego, iż wspólne stanowisko uznaje, że dyplomy uzyskane w ramach 
kształcenia prowadzonego w oparciu o umowy franchisingu są z zasady objęte dyrektywą. 

Artykuł 56 - poprawki 32, 89 i 110: wspólne stanowisko uwzględnia podejście ze 
zmienionego wniosku i podkreśla znaczenie wymiany informacji pomiędzy właściwymi 
władzami, zwłaszcza w przypadku zaistnienia poważnych i specyficznych sytuacji mogących 
mieć wpływ na wykonywanie danej działalności zawodowej. To postanowienie znajduje się 
w tytule dotyczącym współpracy administracyjnej, co sprawia, że ma ono zastosowanie w 
zakresie zakładania działalności i świadczenia usług. 

Motyw (28) – poprawka 26: zmieniony wniosek uwzględnia poprawkę 26 w odniesieniu do 
przejrzystości sieci punktów kontaktowych i wyjaśnia ich rolę. Zostało to uwzględnione we 
wspólnym stanowisku, które precyzuje zresztą, iż wskazanie jedynego punktu kontaktowego 
nie stanowi uszczerbku dla możliwości, otwarcia większej liczby biur przez Państwa 
Członkowskie. 

Oświadczenie Komisji w sprawie utworzenia i funkcjonowania Zespołu Ekspertów - 
poprawka 181: w swoim oświadczeniu załączonym do wspólnego stanowiska (patrz poniżej), 
Komisja zobowiązuje się do utworzenia Zespołu Ekspertów i określa rolę stowarzyszeń 
zawodowych w ramach elastycznej metody konsultacji. 

3.2.2 Poprawki włączone do zmienionego wniosku, lecz nie uwzględnione we wspólnym 
stanowisku 

Artykuł 2 – poprawka 34: wspólne stanowisko nie precyzuje, że uznanie dyplomu kraju 
trzeciego przez jedno z Państw Członkowskich zgodnie z jego przepisami krajowymi, nie 
pozwala beneficjentowi tego uznania na wykonywanie swojego zawodu w innym Państwie 
Członkowskim; jednak jest to akceptowalne o ile, niemożliwość ta wypływa wyraźnie z art. 3 
ust. 3 proponowanej dyrektywy. 
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Artykuły 4 i 52 – poprawki 112 i 139: ze wspólnego stanowiska usunięto odniesienie do 
możliwości dołączenia, przez przyjmujące Państwo Członkowskie, do tytułu zawodowego 
stosownej wzmianki w przypadku częściowego dostępu do zawodu. Jest to konsekwencją 
zniesienia art. 4 ust. 3, który dotyczył częściowego dostępu do zawodu, w takiej formie, jaka 
została zdefiniowana na terytorium przyjmującego Państwa Członkowskiego. Jest to 
akceptowalne dla Komisji w zakresie, w jakim orzecznictwo oferuje pracownikowi 
migrującemu odpowiednie gwarancje w tym względzie ( Wyrok « Säger » z dnia 25 lipca 
1991 r. – Sprawa C-76/90). 

Motyw (7b) zmienionego wniosku – poprawki 9 i 58: wspólne stanowisko nie uwzględnia 
motywu (7b) zmienionego wniosku, który precyzuje, iż pracownik migrujący nie może rościć 
sobie prawa do uznania kwalifikacji zawodowych w jednym z przyjmujących Państw 
Członkowskich, aby otrzymać w kraju pochodzenia inne prawa niż te, jakie wypływają z 
kwalifikacji zawodowych nabytych w tym kraju, jeżeli osoba taka nie uzyskała dodatkowych 
kwalifikacji w Państwie przyjmującym. Jednakże, taka praktyka zawsze uważana była za 
niedozwoloną przez dyrektywy dotyczące uznawalności kwalifikacji (Por. zwłaszcza 
odpowiedź Komisji na pisemne zapytanie Pana Zappalà nr 512/03). 

Artykuł 14 – poprawka 151: wspólne stanowisko nie uwzględnia zmienionego wniosku w 
zakresie zasad procedury dotyczącej odstępstw od prawa wyboru przez pracownika 
migrującego pomiędzy okresem adaptacyjnym a testem umiejętności. Z drugiej strony, 
wspólne stanowisko wprowadza na nowo automatyczne odstępstwa w zakresie prawa wyboru 
przez pracownika migrującego w niektórych przypadkach. Jest to akceptowalne przez 
Komisję, o ile nie stanowi to kroku wstecz w odniesieniu do acquis communautaire. 

Artykuł 21 ust. 1 – poprawki 152 i 153: zmiana wprowadzona przez zmieniony wniosek miała 
na celu wyjaśnienie tekstu, lecz nie wniosła żadnej zmiany merytorycznej do zasady 
automatycznej uznawalności, o którym mowa w art. 21. 

Artykuł 56 – poprawki 52, 116 i 117: wspólne stanowisko nie przyjmuje terminu «właściwe 
organy», który zastępuje w zmienionym wniosku termin «właściwe władze». Jednakże 
wskazanie władz/organów zajmujących się uznawaniem kwalifikacji zawodowych należy do 
wewnętrznej organizacji każdego z Państw Członkowskich i nie wyklucza w związku z tym 
wskazania organizmów, które nie są organami administracji publicznej. 

Motyw (32) – poprawka 29: zmieniony wniosek stanowi, iż uchybienia administracyjne, 
dotyczące Państwa Członkowskiego nie usprawiedliwiają opóźnienia w transpozycji 
dyrektywy. Mimo, iż ten motyw nie znajduje się we wspólnym stanowisku, chodzi o zasadę 
ustanowioną przez Trybunał i stosowaną. 

3.2.3 Rozbieżności pomiędzy zmienionym wnioskiem a wspólnym stanowiskiem 

Motyw (5) i art. 5 – poprawki 4 i 45: poprawki 4 i 45 miały na celu zniesienie odniesienia do 
domniemania szesnastu tygodni dla odróżnienia świadczenia usług od zakładania 
działalności. Wspólne stanowisko uwzględnia poprawki Parlamentu i znosi odniesienie do 
domniemania opartego na kryterium czasowym szesnastu tygodni. 

Artykuł 6 i motyw (8) – poprawki 5, 141, 143 i 189: wspólne stanowisko zmierza w kierunku 
poprawek 5, 141, 189, ponieważ rozszerza ono zakres uprawnień Państw Członkowskich 
dotyczących wymogu rejestrowania pro forma dla wszystkich zawodów regulowanych, co ma 
na celu ułatwienie stosowania przepisów dyscyplinarnych obowiązujących na terytorium tych 
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państw, omówionych w motywie (8) i art. 5 ust. 3. Jest to akceptowalne, o ile wspólne 
stanowisko sprecyzuje, iż na właściwych organach przyjmującego Państwa Członkowskiego 
spoczywa przekazanie organizacji zawodowej kopii deklaracji świadczącego usługi, unikając 
w ten sposób wszelkich dodatkowych kosztów administracyjnych ponoszonych przez ten 
podmiot. 

Artykuły 7 i 8 oraz motyw (7) – poprawki 5, 6, 50, 136, 145 i 146: wspólne stanowisko 
zmierza w kierunku pożądanym przez Parlament Europejski, dążąc do zagwarantowania 
dostępu do informacji dla przyjmującego Państwa Członkowskiego i przewiduje, zgodnie z 
poprawką 5, iż deklaracja powinna być skierowana przez osobę świadczącą usługi 
bezpośrednio do właściwych władz przyjmującego Państwa Członkowskiego dla wszystkich 
zawodów regulowanych. Pierwszej deklaracji towarzyszyć powinna pewna liczba 
dokumentów, corocznie uaktualnianych w formie uproszczonej (jedynie dowód ubezpieczenia 
zawodowego powinien być corocznie odnawiany). Współpraca administracyjna, o której 
mowa w art. 8 ogranicza się, według wspólnego stanowiska, do udzielenia pozwolenia 
przyjmującemu Państwu Członkowskiemu na weryfikację, czy informacje, którymi dysponuje 
są prawdziwe. Wcześniejsza deklaracja, przewidziana w art. 7 ust. 1 i 2 wspólnego 
stanowiska, nie posiada skutku zawieszającego w odniesieniu do świadczenia usług, co 
odpowiada treści poprawek 146 i 50. 

Poprawki 6 i 136 miały na celu wprowadzenie odniesienia dotyczącego dowodów 
kwalifikacji zawodowych/umiejętności świadczącego usługi. Wspólne stanowisko zmierza w 
kierunku tych poprawek przewidując w art. 7 ust. 4 możliwość przeprowadzania kontroli ex 
ante kwalifikacji zawodowych świadczącego usługi przez przyjmujące Państwo 
Członkowskie. Dotyczy to jednak tylko zawodów mogących oddziaływać na zdrowie lub 
bezpieczeństwo publiczne, w stosunku do których brak jest uzgodnień w sprawie 
minimalnych warunków wykształcenia, i o ile kontrola ta będzie odpowiadać celowi, jakim 
jest jest uniknięcie ryzyka poważnych szkód dla zdrowia lub bezpieczeństwa odbiorcy usług 
spowodowanych brakiem kwalifikacji zawodowych. 

Uprawnienie przyjmującego Państwa Członkowskiego do sprawowania kontroli w 
odniesieniu do usług świadczonych na jego terytorium, jest akceptowane przez Komisję, o ile 
w motywie (a także w oświadczeniu Komisji do protokołu Rady, por. załącznik) przewidziane 
jest periodyczne badanie konieczności przeprowadzania takiej kontroli, w świetle 
realizowanego postępu dokonanego w dziedzinie współpracy administracyjnej. 

Artykuł 21 – poprawki 75 i 77: w art. 21 ust. 7 wspólne stanowisko wprowadza odnośnie 
dyplomu architekta, notyfikację kierowaną do Komisji i do innych Państw Członkowskich. W 
załączonym oświadczeniu, w przypadku wątpliwości, czy dany dyplom architekta spełnia 
warunki kształcenia przewidziane w art. 46 dyrektywy, Komisja zobowiązuje się do 
przedstawienia go Zespołowi Ekspertów, który powinna powołać, aby otrzymać ekspertyzę 
konieczną do wycofania, o ile to konieczne, jego publikacji. To rozwiązanie jest możliwe do 
przyjęcia w zakresie, w jakim zbliża się ono do zagwarantowania niezmienności prawa w 
kwestii publikacji dyplomów kształcenia dla zawodów, dla których ustalone są 
skoordynowane minimalne warunki kształcenia. 

Artykuły 21, 26, 35 i 37 oraz motyw (17) – poprawki 16, 134, 135, 156, 158 i 179, a także 
poprawki 127, 132, 133, 178 rew/2, i 215: w motywie (17), a także w art. 21 ust. 1 i art. 26, 
wspólne stanowisko ustanawia zasadę automatycznej uznawalności odnośnie specjalizacji 
medycznych i dentystycznych, wspólnych dla 2/5 Państw Członkowskich. W rezultacie, art. 
35 uwzględnia skoordynowane minimalne warunki kształcenia istniejące w odniesieniu do 
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lekarzy dentystów natomiast prawa nabyte, o których mowa w art. 37 zostały dostosowane. 
Powiązane załączniki zostały jedynie zmienione w zakresie, w jakim uwzględniają istniejące 
prawo, uaktualnione od dnia przyjęcia wniosku przez Komisję. Takie podejście jest 
akceptowalne, gdyż zakres automatycznej uznawalności został zwiększony nie naruszając 
uproszczeń systemu. 

Artykuł 21 - poprawki 18, 104, 162 i 163: wspólne stanowisko wprowadza na nowo do art. 21 
ust. 4 odstępstwo od automatycznej uznawalności tytułów farmaceuty, w przypadku 
tworzenia nowych aptek. Komisja może przyjąć takie postanowienie, w zakresie, w jakim 
istnieje już ono w obowiązującym ustawodawstwie. 

Artykuł 53 – poprawka 114: wspólne stanowisko, znosząc odniesienia w zmienionym 
wniosku do roli Państw Członkowskich w kwestii dotyczącej znajomości języków i do 
celowego wyłączenia systematycznego sprawdzania tej znajomości, zbiega się ze 
stanowiskiem Parlamentu. Komisja może je zaakceptować, o ile postanowienie to będzie 
interpretowane zgodnie z orzecznictwem. 

Artykuł 55 – poprawka 115: wspólne stanowisko uwzględnia istniejące ustawodawstwo 
i ogranicza do zawodów lekarza medycyny i lekarza dentysty obowiązek Państw 
Członkowskich do nieegzekwowania od pracowników migrujących stażu ani doświadczenia 
zawodowego, niezbędnego do ich przystąpienia do kasy ubezpieczenia zdrowotnego. Komisja 
może zaakceptować takie podejście w zakresie, w jakim to postanowienie uwzględnia 
obowiązujące ustawodawstwo. 

3.3 Nowe postanowienia 

3.3.1 Postanowienia nie stanowiące przedmiotu poprawki, które zostały wpisane do 
wspólnego stanowiska, lub które stanowią kontynuację postanowień już 
przewidzianych w pierwotnym wniosku 

Artykuł 10: wspólne stanowisko precyzuje wniosek Komisji odnośnie przypadków 
subsydiarnego stosowania ogólnego systemu uznawalności, wymieniając sytuacje szczególne, 
które obecnie podlegają bądź przepisom ad hoc, bądź postanowieniom Traktatu, bądź też 
ogólnemu systemowi uznawalności. To wyjaśnienie nie implikuje żadnych zmian 
merytorycznych. 

Artykuł 15: wspólne stanowisko wyjaśnia pojęcie wspólnej platformy, jak również sposób, w 
jaki są określane różnice merytoryczne, które należy usunąć, a także rozszerza możliwość 
przedstawiania wspólnych platform na Państwa Członkowskie. Wyjaśnienia te są zgodne z 
zamysłem proponowanej dyrektywy, która dążyła, poprzez to postanowienie, do 
wprowadzenia w szerszym zakresie automatyczności do procedury uznawalności od chwili, 
gdy platforma zaoferuje gwarancje, że wnioskodawca, spełniający tak ustalone kryteria, 
wcześniej wyrównał różnice merytoryczne, które mogły istnieć pomiędzy jego 
wykształceniem a wykształceniem wymaganym w przyjmującym Państwie Członkowskim. 
Wspólne stanowisko uzupełnia art. 15 o nowy ust. 6, wzywając Komisję do przedstawienia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie sprawozdania z wykonania tego postanowienia, jak 
również, o ile jest to konieczne, proponowanych poprawek do tego artykułu. 

Artykuły 20, 25 i 26: wspólne stanowisko ustanawia bardziej szczegółowe ramy dla delegacji 
uprawnień, mając na celu, zgodnie z art. 20 i art. 25 ust. 5 oraz art. 26 akapit drugi, zmianę 
załączników IV i V pkt 5.1.4. 
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Artykuł 51: wspólne stanowisko wprowadza na nowo do art. 51 ust. 2 termin czterech 
miesięcy udzielony przyjmującemu Państwu Członkowskiemu na uznanie zawodów nie 
podlegających skoordynowanym warunkom kształcenia. 

3.3.2 Nowe postanowienia merytoryczne 

Artykuł 3: wspólne stanowisko uwzględnia acquis wprowadzając na nowo do art. 3 ust. 1 i 2 
pewną liczbę definicji, które znajdują się w istniejących dyrektywach. Jednakże, definicja 
«kształcenia regulowanego» zostaje przeniesiona z art. 11 do art. 3 ust. 1. 

Artykuły 11 i 13: podczas gdy Komisja zaproponowała, aby załączniki II i III (odpowiadające 
aktualnym załącznikom C i D dyrektywy 92/51/EWG) miały charakter orientacyjny, wspólne 
stanowisko wprowadza, zgodnie z acquis, do art. 11 ust. 4 pkt b) i art. 13 ust. 2 akapit trzeci, 
procedurę komitologii zgodną z decyzją Rady 1999/468/WE. Komisja uważa, że do momentu 
przyjęcia dyrektywy, zmiany załączników muszą być zgodne ze szczególnymi procedurami 
aktualnie obowiązującymi. 

Artykuł 14: wspólne stanowisko wprowadza na nowo do art. 14 ust. 3 niektóre elementy 
acquis (automatyczne odstępstwo od prawa wyboru pracownika migrującego dla zawodów 
wymagających dokładnej znajomości prawa krajowego, i gdzie udzielanie porad i pomocy 
związanej z prawem krajowym stanowi istotny aspekt działalności zawodowej; szczególny 
system automatycznego odstępstwa dla działalności objętych przez dyrektywę 1999/42/WE), 
jak również możliwość automatycznego odstępstwa od prawa wyboru pracownika 
migrującego dla przypadków, które aktualnie nie podlegają ogólnemu systemowi 
uznawalności, i które na mocy art. 10 wniosku, podlegać będą w przyszłości systemowi 
ogólnemu. 

Artykuły 23, 33, 37, 39, 43 i 49: wspólne stanowisko wprowadza postanowienia Traktatu 
o przystąpieniu Cypru, Estonii, Węgier, Łotwy, Litwy, Malty, Polski, Republiki Czeskiej, 
Słowacji, Słowenii odnoszące się do nabytych praw. 

Artykuły 33 i 43: Polska przyjęła ustawodawstwo krajowe mające na celu umożliwienie 
pielęgniarkom ogólnym i położnym, których wykształcenie nie odpowiada minimalnym 
warunkom kształcenia, na podnoszenie poziomu wykształcenia poprzez kształcenie 
dodatkowe. Wspólne stanowisko wprowadza odstępstwa, w wyniku których powstają prawa 
nabyte, w celu zapewnienia automatycznej uznawalności dla osób, które odbyły to dodatkowe 
kształcenie. 

Artykuły 45: wspólne stanowisko wprowadza do art. 45 ust. 4 odstępstwo, z którego obecnie 
korzysta Luksemburg, dotyczące uznawania doświadczenia zawodowego nabytego w innym 
Państwie Członkowskim w celu przyznania koncesji państwowej na prowadzenie apteki 
ogólnodostępnej. 

Artykuł 59: wspólne stanowisko przewiduje w art. 59 ust. 2, iż Komisja co pięć lat będzie 
przedstawiać sprawozdania dotyczące wykonania dyrektywy. 

4 - WNIOSKI 

Komisja ocenia, iż tekst wspólnego stanowiska uwzględnia w całości kluczowe elementy 
zawarte w pierwotnym wniosku i w poprawkach Parlamentu Europejskiego, które zostały 
uwzględnione w jej zmienionym wniosku. W kwestii świadczenia usług, Komisja przyjmuje 
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zasadę kontroli przez przyjmujące Państwo Członkowskie, jednak wyraża ubolewanie, iż 
wspólne stanowisko nie łagodzi w większym stopniu warunków narzuconych świadczącemu 
usługi. W rezultacie, Komisja stwierdza, iż przy obecnym stanie współpracy administracyjnej 
pomiędzy Państwami Członkowskimi, tekst wspólnego stanowiska stanowi możliwą do 
zaakceptowania równowagę pomiędzy ułatwieniem świadczenia usług a możliwością kontroli 
przez przyjmujące Państwo Członkowskie usług świadczonych na jego terytorium. Z tego 
powodu, Komisja udziela poparcia wspólnemu stanowisku przyjętemu przez Radę 
więksizością kwalifikowaną. 
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Załącznik 
 

Oświadczenie Komisji dotyczące swobody świadczenia usług 

Komisja uważa, że konieczność określenia specyficznych kryteriów dla świadczenia usług 
przez wykwalifikowanych pracowników, w tym powiadamianie Państwa Członkowskiego, w 
którym usługa ma być świadczona, o oświadczeniu, jak również fakt, że Rada o nim 
zdecydowała, będzie okresowo oceniane w zależności od postępu we wprowadzaniu 
wspólnotowych ram współpracy administracyjnej pomiędzy Państwami Członkowskimi. 
Ponadto, porozumienie przedmiotowe nie powinno stanowić przeszkody dla kontynuowania 
wysiłków mających na celu osiągnięcie znaczącego potencjału rynku wewnętrznego usług dla 
zwiększenia konkurencyjności UE. 

Oświadczenie Komisji w sprawie utworzenia i funkcjonowania zespołu ekspertów, w 
szczególności z uwzględnieniem art. 58 i 15 oraz art. 21 ust. 7 

Komisja proponuje utworzenie zespołu ekspertów, którego rolą będzie dostarczanie jej 
informacji i porad we wszystkich sprawach związanych z wdrażaniem dyrektywy. W 
szczególności przewiduje się, że zespół będzie omawiał kwestie analizowane przez Komisję, 
związane z przyznanymi jej przez ustawodawcę wspólnotowego kompetencjami, zanim 
jakikolwiek wniosek dotyczący działania zostałby przedstawiony komitetowi utworzonemu 
na mocy dyrektywy. 

Zespół ekspertów powinien składać się z przedstawicieli, mianowanych przez Komisję, 
właściwych władz Państw Członkowskich, bez uszczerbku dla możliwości towarzyszenia 
ekspertom, tam gdzie to właściwe, przez innych uczestników posiadających szczególną 
wiedzę w dziedzinie znajdującej się w porządku obrad. 

Zespół ekspertów powinien stanowić ramy dla elastycznej i nowoczesnej metody konsultacji 
organizmów europejskich reprezentujących stowarzyszenia zawodowe i ośrodki kształcenia, 
zwłaszcza w odniesieniu do zawodów objętych skoordynowanymi minimalnymi warunkami 
kształcenia, umożliwiającymi automatyczną uznawalność dyplomów. W przypadku, gdy 
propozycje działań wystosowane przez zainteresowane strony znajdują się w porządku obrad 
zebrania, ich przedstawiciele mogą zostać zaproszeni do przedstawienia tych propozycji i 
udzielenia odpowiedzi na pytania członków zespołu. 

Zespół ekspertów będzie również konsultowany w odniesieniu do wspólnych platform 
przedstawianych Komisji zgodnie z art. 15 ust. 2 dyrektywy, celem uzyskania opinii 
ekspertów z Państw Członkowskich, w których zawody objęte tymi platformami nie 
podlegają regulacjom. 

Jeżeli Państwo Członkowskie ma poważne wątpliwości, czy dyplom architekta, wydany 
zgodnie z art. 21 ust. 7 dyrektywy odpowiada kryteriom przewidzianym w jej art. 46, Komisja 
przekazuje zapytanie zespołowi ekspertów. Dostarczy on Komisji opinie techniczne 
niezbędne, tam gdzie ma to miejsce, do wycofania dyplomu architekta. 
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