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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Dotyczy: Petycji 0931/2011, którą złożyła O.K. (Polska) w sprawie nieuznawania przez 
władze polskie szkolenia dentystycznego odbytego w Rosji 

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję i jej mąż przenieśli się do Polski w 2010 r. na mocy polskiej ustawy 
repatriacyjnej. W 1992 r. mąż składającej petycję ukończył szkolenie dentystyczne 
w Petersburgu, a następnie wykonywał swój zawód w Rosji do czasu, gdy w 2007 r. rodzina 
przeprowadziła się do Finlandii. W Finlandii mąż składającej petycję otrzymał pozwolenie na 
pracę w charakterze asystenta dentystycznego z możliwością otwarcia niezależnej praktyki, 
pod warunkiem że zda test językowy i przejdzie rozmowę kwalifikacyjną na Uniwersytecie 
w Helsinkach. Jednak polskie władze oświatowe nie chcą uznać rosyjskiego dyplomu, 
co składająca petycję kwestionuje, ponieważ w przypadku polskich dentystów, którzy 
studiowali w Rosji przed zmianą systemu, świadectwa były uznawane automatycznie. 
W związku z tym składająca petycję zwraca się do Parlamentu Europejskiego o zajęcie się 
przedmiotową sprawą.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 12 grudnia 2011 r. Zwrócono się do Komisji, 
aby dostarczyła informacje (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 17 lutego 2012 r.

Uznawanie kwalifikacji lekarza dentysty w Polsce podlega przepisom ustanowionym w 
dyrektywie 2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Przepisy te 
przetransponowano do polskiego prawa po przystąpieniu Polski do UE. 

Kwalifikacje zawodowe lekarzy dentystów powinny potwierdzać wykształcenie spełniające 
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minimalne wymogi w zakresie kształcenia określone w załączniku V pkt 5.3.1 do dyrektywy 
2005/36/WE. W stosunku do dyplomów uzyskanych w państwach trzecich zastosowanie mają 
specjalne przepisy (art. 2 ust. 2 przedmiotowej dyrektywy). To w gestii właściwych władz 
polskich leży zbadanie sprawy składającej petycję i podjęcie decyzji w odniesieniu do 
właściwej procedury.

Wnioski 

Komisja nie jest zatem uprawniona do tego, by na tym etapie udzielić dodatkowej pomocy w 
przedłożonej sprawie. Aby uzyskać więcej informacji w sprawie uznawania kwalifikacji 
zawodowych w państwach członkowskich UE, składająca petycję może skorzystać z 
przewodnika użytkownika, który znajduje się pod adresem:
http://ec.europa.eu/internal_market/qualifications/docs/guide/users_guide_pl.pdf


