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 Priorytety działań sieci IQ w Berlinie  

W celu poprawy poziomu integracji na rynku pracy dorosłych imigrantów w 

Berlinie sieć IQ ustaliła następujące priorytety działań:   

 Poradnictwo uznaniowe 

 Ciągła współpraca z berlińskimi agencjami pracy i centrami zatrudnienia. 

Dotyczy to doradztwa dla chcących uznania kwalifikacji oraz 

poszerzania kwalifikacji, jak i innych działań zmierzających do 

zwiększenia poziomu integracji rynku pracy.  

 Rozwinięcie nowych form dla ofert w wybranych zawodach 

akademickich. 

 Kreowanie procesów integracji zawodowej.  

 

 

„Program wsparcia „Integracja przez kwalifikacje – IQ“ 

Regionalna sieć IQ Berlin (IQ NW) 
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 Rozwój demograficzny i deficyt wykwalifikowanych zasobów siły 

roboczej w Niemczech 

 

 Niewystarczająca atrakcyjność niemieckiego rynku pracy dla 

wykwalifikowanej siły roboczej  

 

 Ponowna integracja zawodowa w wyuczonym zawodzie po długim 

okresie wykonywania pracy niezwiązanej z wyuczoną dziedziną 

Przedstawienie problemu 

4 



www.netzwerk-iq.de   I   © 2011  Netzwerk „Integration durch Qualifizierung  (IQ)“ 

Wzmocnienie bazy wykwalifikowanej siły roboczej 

Aktywacja i wykorzystanie istniejącego potencjału 

 Korzyść w skali makroekonomicznej 

 Redukcja transferów socjalnych 

 

Integracja 

Docenienie zagranicznych kwalifikacji zawodowych, podwyższenie szans, 

partycypacja migrantów w życiu społecznym 

 Podwyższenie atrakcyjności dla wykwalifikowanych migrantów 

 Sygnał otwartości społeczeństwa na migrantów 

Centralne cele ustawy uznaniowej 
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 Nowa ustawa federalna „ Ustawa dotycząca poprawy ustalania 

i uznawania kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą " 

Berufsqualifikationsfeststellungsgesetz – BQFG“ 

 

 BQFG zawiera część ogólną oraz w kolejnych paragrafach zmiany 

dotyczące poprawek w poszczególnych ustawach i rozporządzeniach 

specjalnych, regulujących dany zawód 

 

 

Struktura ustawy uznaniowej 

6 



www.netzwerk-iq.de   I   © 2011  Netzwerk „Integration durch Qualifizierung  (IQ)“ 

 

 BQFG jest ustawą posiłkową (§2 BQFG) w stosunku do ustaw 

specjalnych reguląjacych dany zawód, tzn. BQFG jest ustawą niższego 

rzędu w odniesieniu do ustaw specjalnych regulujących dany zawód (np. 

do Ustawy o pielęgniarzach, Ustawy o doradcach podatkowych). 

 

 Z tego wynika, że zakres zastosowania BQFG odnosi się przede 

wszystkim do zawodów nieregulowanych nauczanych w systemie 

dualnym, ponieważ dla tych zawodów nie ma odrębnych regulacji 

prawnych. 

 

 

 

 

 

 

Odniesienie BQFG do ustaw specjalnych regulujących dany zawód 
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Zakres ustawy uznaniowej 

Czym jest ustawa uznaniowa? Czym nie jest? 

•Ustawa dotycząca ustalania kwalifikacji 

zawodowych (BQFG)  

• dotyczy w szczególności 350 

zawodów nauczanych w niemieckim 

systemie dualnym 

• nie dotyczy prawa danego kraju 

związkowego regulującego dany zawód 

(np. wychowawcy, nauczyciele, 

inżynierowie …) 

 W krajach związkowych zostały 

uchwalone własne ustawy uznaniowe 

• Zmiany w 60 rozporządzeniach  

 i ustawach zawodowych  

• nie dotyczy nieregulowanych 

dyplomów z uczelni wyższych (np. 

fizyk…) 

•Ocena dyplomów przez ZAB  

• Zawody medyczne (lekarze, 

pielęgniarze, opiekunowie osób 

starszych) 

• Zawody prawnicze, doradcy 

podatkowi, notariusze 

• Ustawa o zawodach rzemieślniczych 

• Nauczyciele prawa jazdy 

• nie dotyczy świadectw szkolnych jak 

również świadectw maturalnych  

• Zeugnisanerkennungsstellen 

poszczególnych krajów związkowych 

 Przyjęcie na uczelnie wyższe  
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 Wniosek może złożyć każdy, niezależnie od narodowości 

 Wniosek można złożyć w Niemczech i z zagranicy 

→ Nie ma zależności pomiędzy złożeniem wniosku a statusem regulującym 

pobyt 

 Roszczenie prawne do przeprowadzenia postępowania 

stwierdzającego równoważność wykształcenia   

→ Sprawdzenie równoważności odnośnie treści programowych i długości 

kwalifikacji zagranicznych w stosunku do zawodu referencyjnego,  

tzn. niemieckiego odpowiednika zawodu 

 Jednolite kryteria i metody 

→ Decydujące są "istotne różnice" 

→ Doświadczenie zawodowe jest uwzględniane 

→ Długość procedury uznaniowej – wydanie decyzji w ciągu 3 miesięcy 
 

 

Co jest nowe? 
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 Roszczenie prawne do złożenia wniosku na postępowanie stwierdzające 

równoważność zagranicznych kwalifikacji zawodowych obowiązuje dla 

wszystkich migrantów pod warunkiem, że… 

 

→ Osoba składająca wniosek posiada dokument stwierdzający uzyskanie 

kwalifikacji zawodowych za granicą i zamierza podjąć pracę zarobkową w 

Niemczech. 

 

 Roszczenie prawne nie obowiązuje dla osób nieposiadających pełnego 

wykształcenia zagranicznych kwalifikacji zawodowych i osób przyuczonych do 

zawodu. 

Kto może złożyć wniosek na stwierdzenie równoważności? 
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Zdobyte za granicą wykształcenie zawodowe lub ukończone za granic studia.  

 

Uznanie kwalifikacji wyłącznie na podstawie doświadczenia  

zawodowego jest niemożliwe.  

 

Jakie są warunki, które należy spełnić składając wniosek o uznanie kwalifikacji? 
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12 

Ustawa o uznaniu kwalifikacji zawodowych 

zdobytych za granicą obowiązująca w 

poszczególnych krajach związkowych. 

 

                   Berlin – 02.2014 
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Zakres uznaniowy 

Uznanie akademickie 

Uznanie szkolne 

Uznanie zawodowe 
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 Możliwe dla migrantów wszystkich narodowości 

 Przeprowadzane przez uczelnie wyższe w razie zamiaru podjęcia 

studiów 

 W przypadku zamiaru podjęcia pracy w zawodzie przeprowadzane 

przez ZAB - Centralny urząd ds.  uznawalności  zagranicznego 

wykształcenia  

 

 

 

 

 

 

Podstawy uznania/uznanie akademickie 
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 Dla migrantów wszystkich narodowości 

 Przeprowadzane w większości krajów związkowych przez tzw. 

Zeugnisanerkennungsstelle (Urząd uznający świadectwa) 

 Ocenia się możliwość stwierdzenia równoważności zagranicznego 

świadectwa szkolnego z niemieckim świadectwem szkolnym na 

poziomie mittlerer Schulabschluss (10 klas), matury (12-13 klas)  

 Uznanie świadectwa szkolnego jest istotne na dalszej drodze 

zawodowej, np. jest podstawą do rozpoczęcia nauki zawodu w 

Niemczech 

Podstawy uznania/uznanie szkolne 
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 Możliwe dla migrantów wszystkich narodowości  

 Uznanie zawodowe jest oceną –przy pozytywnej decyzji – potwierdzeniem równoważności 

zagranicznych kwalifikacji zawodowych  

 W uznaniu kwalifikacji zawodowych rozróżniamy zawody regulowane i nieregulowane 

 

 Zawody regulowane:  

→ Kwalifikacje dajace prawo do wykonywania danego zawodu uregulowane poprzez 

odpowiednie ustawy 

i rozporządzenia administracyjne  

→ Formalne kwalifikacje zawodowe, które uprawniają do posługiwania się określonym 

tytułem zawodowym 

→ W przypadku zawodów regulowanych prawo dotyczące danego zawodu ma 

pierwszeństwo  przed BQFG 

 

 Zawody nieregulowane:  

→ W szczególności ok. 350 zawodów w dualnym systemie kształcenia 

→ Zawody te mają po raz pierwszy roszczenie prawne na stwierdzenie równoważności 

→ W przypadku zawodów nieregulowanych uznanie nie jest warunkiem do wykonywania 

zawodu, jest w pierwszej linii instrumentem przejrzystości  
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 izba przemysłowo-handlowa 

 izba budowlana 

 izba rzemieślnicza  

 Izba rolnicza  

 izby adwokackie, rzeczników patentowych i notarialne  

 izby rewidentów gospodarczych i doradców podatkowych  

 izby lekarskie, stomatologiczne, weterynaryjne i aptekarskie 

 Senatsverwaltung 

  Landesmat für Gesundheit und Soziales  

 Związek psychologów niemieckich 

       Gdzie można złożyć wniosek o uznanie kwalifikacji? 
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 Tak, wniosek można złożyć z zagranicy 

 

 Wystarczy zamiar i chęć podjęcia pracy w określonej miejscowości w 

Niemczech.  

 

   Czy wniosek można złożyć z zagranicy?  
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Postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych przeprowadzane 

na mocy federalnej ustawy o uznaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za 

granicą i na mocy ustaw o uznaniu kwalifikacji zawodowych zdobytych za 

granicą obowiązujących w poszczególnych krajach związkowych. 
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 W przypadku trudności z określeniem 

pasującego niemieckiego zawodu 

referencyjnego należy zwrócić się do 

poradni pierwszego kontaktu lub do 

właściwego organu.  

 

 

Czy dyplomy są uznawane jako takie, czy też tylko dla 

pasujących niemieckich zawodów referencyjnych?  
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Możliwe rezultaty postępowania uznaniowego 

Pozytywna decyzja:  

Jeżeli wykształcenie zostanie uznane za równoważne, skutkuje to wystawieniem 

pozytywnej decyzji, która potwierdza równoważność dyplomu zagranicznego z 

porównywalnym dyplomem niemieckim.  

 

Negatywna decyzja:  

Jeżeli nie są spełnione niemieckie standardy kształcenia np. w przypadku 

stwierdzenia zasadniczych różnic w długości czasu kształcenia lub  wyraźnych 

różnic programowych, wniosek zostaje odrzucony, co skutkuje decyzją negatywną.  

 

Uznanie częściowe: 

W przypadku zawodów regulowanych, również w przypadku znaczących różnic  

przewidziana jest możliwość uzyskania uznania częściowego.  Brakujące 

umiejętności mogą być wyrównane poprzez test umiejętności bądź odpowiedni 

środek wyrównawczy. Po zaliczeniu testu na umiejętność bądź odbycie 

odpowiedniego środka wyrównawczego uzyskuje się pełne uznanie. 
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 Świadectwo potwierdzające wykształcenie zdobyte za granicą  

 Dowód odnośnego doświadczenia zawodowego (np. świadectwa pracy) 

 Tabelaryczne zestawienie kolejnych etapów kształcenia i ewentulanie 

dotychczasowego doświadczenia zawodowego 

 Dowód tożsamosci (dowód osobisty lub paszport) 

 Ewentualnie zaświadczenie o upoważnieniu do wykonywania zawodu w kraju 

jego uzyskania   

 Życiorys 

 Zestawienie przedmiotów i ocen kształcenia 

 Zaświadczenie o statusie przesiedleńca 

 Dowód o obywatelstwie Uni Europejskiej 

 Akt małżeństwa (w przypadku zmiany nazwiska) 

 

Dokumenty należy przedłożyć w oryginałach lub uwierzytelnionych kopiach. 

Dokumenty muszą być wykonane przez tłumaczy publicznie ustanowionych lub 

zaprzysiężonych. 

 

 

 

Jakie dokumenty są konieczne?  
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Finansowanie – jakich kosztów należy oczekiwać? 

•Koszty przygotowania przewidzianych prawnie materiałów (dokumenty, 

kopie, uwierzytelnienia, tłumaczenia) 

•Koszty właściwego postępowania (opłata uiszczana na rzecz właściwego 

organu) 

•Koszty przygotowania do egzaminów, staży adaptacyjnych i kształcenia 

uzupełniającego w przypadku częściowego uznania kwalifikacji 
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 Koszty za tlumaczenie dokumentów (średnia wynikająca z doświadczenia 

konsultantów) 

→ z reguły 20 - 50 € (max. 80 €) za dokument 

 

 Za ocenę świadectwa zagranicznych kwalifikacji z uczelni wyższej pobierane są 

następujące opłaty:  

→ 200 € za wystawienie pierwszego zaświadczenia 

→ 100 € za wystawienie kolejnego zaświadczenia 

→ 100 € za wystawienie ponownego zaświadczenia 

Brak jeszcze następujących regulacji : 

 Finansowanie egzaminu na równoważność (uznania)– Opłaty między  

100 € - 1.000 €  

 

 Finansowanie – jakich kosztów należy oczekiwać? 
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                    Postępowanie trwa zwykle nie dłużej niż trzy miesiące.  

Jak długo trwa postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych?  
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Zawody regulowane środki adaptacyjne  

 staż adaptacyjny 

 egzamin (określone ustawowo). 

Zawody nieregulowane   

 środki adaptacyjne 

 

Co można zrobić, gdy dyplom został uznany tylko częściowo?  
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 Zgłoszenie na egzamin eksternistyczny 

 Powtórzenie kształcenia lub studiów w Niemczech.  

 

Co można zrobić, gdy dyplom nie zostanie uznany?  
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 Znajomość języka ma kluczowe znaczenie dla szans wnioskodawcy na 

rynku pracy niezależnie od kwalifikacji zawodowych 

 

 

 

  

Czy wnioskodawca musi znać język niemiecki?  

 

28 



www.netzwerk-iq.de   I   © 2011  Netzwerk „Integration durch Qualifizierung  (IQ)“ 

Kursy integracyjne  

 Kurs integracyjny składa się z kursu językowego obejmującego 600 

godzin lekcyjnych ,na różnych poziomach zaawansowania (A1 - B1), 

oraz kursu orientacyjnego obejmującego 60 godzin lekcyjnych. 

Kursy integracyjne:  

 kursy alfabetyzacyjne 

 dla dorosłych (także kursy dla rodziców) 

 dla młodzieży do lat 27 nieuczęszczającej do szkoły i niebędącej w 

trakcie kształcenia zawodowego 

 

Kursy języka niemieckiego 

29 



www.netzwerk-iq.de   I   © 2011  Netzwerk „Integration durch Qualifizierung  (IQ)“ 

Kursy są dotowane przez Europejski Fundusz Socjalny (ESF) 

i organizowane przez Federalny Urząd ds. Migracji i Uchodźców 

(BAMF). 

Struktura kursów : 

 zajęcia „Niemiecki w pracy“ 

 zajęcia kierunkowe 

 praktyka 

 zwiedzanie zakładów pracy 

 Kurs obejmuje maksymalnie 730 godzin lekcyjnych i trwa 

 sześć miesięcy – jako kurs całodzienny lub do dwunastu miesięcy – 

 jako kurs w niepełnym wymiarze godzin 

 

Zawodowe kursy języka niemieckiego 
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  Ponowne złożenie wniosku o uznanie kwalifikacji jest możliwe tylko 

wtedy, gdy zmieniła się sytuacja wnioskodawcy (np. zniwelowano 

stwierdzone różnice przez zdobycie kwalifikacji lub zebranie 

doświadczenia zawodowego). 

 

  Czy wniosek o uznanie kwalifikacji można złożyć ponownie?  
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 Sieć IQ w Berlinie 

 BAMF 

 Migtationserstberatung 

 Jobassistenz 

 

 

Gdzie znajdę informacje lub porady?  
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→ Pierwsze poradnictwo w formie face to face  

w języku ojczystym z mozliwością dalszych konsultacji  

w zależności od zapotrzebowania 

→ Dalsza asysta w razie wszczęcia postępowania uznaniowego 

» Udzielenie informacji na temat podstaw prawnych  

» Pomoc przy zestawieniu dokumentów i udzielenie informacji  

o postępowaniu uznaniowym i jego kosztach  

» Pomoc przy zestawieniu doświadczenia zawodowego, wyjaśnienie 

możliwości dotyczących finansowania 

» Wskazanie zawodu referencyjnego, znalezienie i przekierowanie do 

odpowiedniej placówki uznaniowej 

» Ewtl. towarzyszenie wnioskodawcy podczas wizyty w odpowiedniej 

placówce i wsparcie językowe podczas składania wniosku i postępowania 

» Dalsze poradnictwo dotyczące objaśnienia decyzji po zakończeniu 

postępowania, wsparcie podczas poszukiwania ofert doskonalenia 

zawodowego 

 

 

Oferta IQ NW Berlin – „Asysta w czasie postępowania / Coaching 
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 ZEA - Zentrale Erstanlaufstelle Anerkennung 

 OBS e.V., Konsultanci ze szczególnym doświadczeniem w zakresie zawodów akademickich 

i w zakresie wykształcenia zawodowego  w systemie dualnym 

 

 Türkischer Bund in Berlin Brandenburg e.V.– dowolne wykształcenie 

 Konsultanci ze szczególnym doświadczeniem dla wnioskodawców z językiem tureckim i 

arabskim 

 

 Club Dialog e.V. – dowolne wykształcenie 

 Konsultanci ze szczególnym doświadczeniem dla wnioskodawców z językiem polskim i 

rosyjskim 

 

 

 

 

 

Co wyróżnia poszczególne projekty? Przedstawienie projektów 

oferujacych poradnictwo uznaniowe 
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 Wyjaśnienie intencji potencjalnego wnioskodawcy 

 Kraj i rok uzyskania wykształcenia / ewtl. ustalenie statusu (przesiedleńcy/ 

obywatele UE) 

 Ustalenie profilu czynności zawodowych – wskazanie zawodu referencyjnego 

→ Treść zakresu programu kształcenia i długość kształcenia zawodowego 

→ "Berufe.net"   

→ Ustalenie i potwierdzenie przez dokumenty doświadczenia zawodowego 

nabytego w Niemczech i za granicą 

→ minimalny  wymóg – życiorys odpowiadający standardom UE (EU-Lebenslauf) 

→ referencje pracodawcy 

 Wyjaśnienie odnośnie zawodów regulowanych na podstawie ustaw kraju 

zwiazkowego (np. nauczyciele, architekci), 

 Wyjaśnienie odnośnie zawodów nieregulowanych w obrębie szkolnictwa wyższego– 

ocena dyplomu przez ZAB 

 

Na co zwracamy uwagę podczas poradnictwa? 
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http://www.bamf.de/DE/Startseite/startseite-node.html 
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Przydatne linki zwiazane z uznaniem 

http://www.anerkennung-in-deutschland.de/html/pl/index.php 
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     http://www.make-it-in-germany.com/ 
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http://www.arbeitsagentur.de/web/content/DE/service/Ueberuns/Weit

ereDienststellen/ZentraleAuslandsundFachvermittlung/index.htm 
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https://www.thejobofmylife.de/de/home.html 
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http://www.ihk-fosa.de/pl/ 
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  http://kursnet-finden.arbeitsagentur.de/kurs/ 
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      http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/ 
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Portale dla całych Niemiec:  

www.anerkennung-in-deutschland.de, berufliche-anerkennung.de, bq-portal.de 

Dyplomy uczelni wyższych: www.kmk.org, www.anabin.de 

Berlin: 

Senat: http://www.berlin.de/sen/bildung/anerkennung/index.html  

 http://www.berlin.de/sen/arbeit/besch-impulse/berufsanerkennung/ 

Izba Rzemieślnicza/Handwerkskammer: 

http://www.hwk-berlin.de/weiterbildung/bildung-international/bewertung- 

auslaendischer-berufsabschluesse.html 

Izba Handlowo-Przemysłowa/Industrie- und Hadelskammer: 

 http://www.ihk-berlin.de/aus_und_weiterbildung/Anerkennungsberatung/ 

1778576/Anerkennungsberatung.html 

http://www.ihk-fosa.de/ 

 

 

Przydatne strony internetowe 
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