
Jak przebiega procedura uznawania kwali kacji 
zawodowych? IHK FOSA porównuje zdobyte za granicą 
wykształcenie zawodowe z jego niemieckim odpowied-
nikiem. Najważniejszymi kryteriami są tu zakres i czas 
trwania kształcenia zawodowego. Pod uwagę brane jest 
również doświadczenie i dokształcanie zawodowe (dodat-
kowe kursy, szkolenia itp.).

Jeśli nie zostaną stwierdzone żadne istotne różnice, otrzy-
masz od IHK FOSA o� cjalny, spełniający wymogi prawne 
dokument potwierdzający równoważność zdobytych za 
granicą kwali� kacji zawodowych z kwali� kacjami niemie-
ckimi.

W przypadku stwierdzenia istotnych różnic IHK FOSA 
może potwierdzić częściową równoważność kwali� kacji 
zawodowych. W wydanym dokumencie zostaną opisane 
zdobyte kwali� kacje i konkretne różnice w porównaniu z 
niemieckim pro� lem. Z tym dokumentem można łatwiej 
ubiegać się o pracę bezpośrednio u pracodawców lub 
znaleźć odpowiednie możliwości dokształcania, aby 
uzupełnić brakujące kwali� kacje zawodowe.

Do kogo można zwrócić się o poradę?
W formularzu wniosku należy podać niemiecką nazwę 
zawodu, z którym mają zostać porównane kwali� kacje 
zawodowe zdobyte za granicą. Ze względu na istnie-
nie 350 zawodów dualnego systemu kształcenia i wielu 
możliwości dokształcania zawodowego, nie jest to zawsze 
łatwe. W celu uzyskania indywidualnej i bezpłatnej porady 
można z reguły zwrócić się do lokalnej izby przemysłowo-
handlowej. W większości izb przemysłowo-handlowych 
można uzyskać informacje dotyczące wniosku i procedury 
uznawania wykształcenia, a także otrzymać pomoc w zna-
lezieniu niemieckiego odpowiednika zdobytego za granicą 
zawodu.

Jakie kroki należy podjąć?
Proszę wypełnić formularz wniosku (dostępny na stronie 
www.ihk-fosa.de). Oprócz wniosku potrzebne są również 
następujące dokumenty:

kopia dowodu tożsamości (dowodu osobistego lub pasz-
portu)
dokument potwierdzający zdobycie za granicą kwali� kacji 
zawodowych
dokument potwierdzający zdobycie istotnego 
doświadczenia zawodowego
inne dokumenty (np. zaświadczenia o dalszej edukacji 
zawodowej)
oświadczenie o zamiarze podjęcia pracy zarobkowej (nie 
jest wymagane w przypadku obywateli krajów Unii Euro-
pejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Szwajca-
rii lub osób posiadających miejsce zamieszkania w kraju 
należącym do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego lub Szwajcarii)

Wskazówka: Dokument potwierdzający posiadanie 
wykształcenia zawodowego należy przedłożyć w formie 
kopii uwierzytelnionej. W przypadku pozostałych doku-
mentów wystarczą z reguły zwykłe kopie. Dokumenty 
obcojęzyczne muszą zostać dodatkowo przetłumaczone 
przez tłumacza przysięgłego.

Koszty
Procedura uznawania kwali� kacji zawodowych jest płatna. 
Opłaty zależą od indywidualnego nakładu pracy i wynoszą 
między 100 i 600 euro. Jeśli jesteś osobą bezrobotną lub 
szukającą pracy, należy wcześniej wyjaśnić we właściwym 
urzędzie pracy, czy może on przejąć koszty.

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami należy 
przesłać na adres:

IHK FOSA (Foreign Skills Approval)
Ulmenstraße 52g
90443 Nürnberg

Uznawanie zagranicznego wykształcenia zawodowego w Niemczech

Więcej informacji:

Stronie: www.ihk-fosa.de | Nr infolinii:  +49 (0)911/ 81 50 60 | 

E-mail: info@ihk-fosa.de

Nauczyłeś się za granicą zawodu i chcesz pracować w Niemczech? 

Od 1 kwietnia 2012 r. istnieje możliwość uznania Twojego zagranicznego dyplomu wykształcenia zawodowego i tym 
samym zwiększenia Twoich szans na niemieckim rynku pracy. W tym celu należy zwrócić się w przypadku zawodów 
związanych z przemysłem, handlem, gastronomią i usługami do IHK FOSA (Foreign Skills Approval) – centralnego organu 
niemieckich izb przemysłowo-handlowych zajmującego się uznawaniem kwali� kacji zawodowych.


