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Wstêp

W artykule przybli¿ono informacje na temat procesu uznawania kwalifikacji zawodowych, zdobytych
aZKħ]^aKMRMdĥYXUYa]USMR?/SaUYX]OUaOXMTSWYŜVSaYļMSZYNOTWYaKXSKdK^\_NXSOXSKa:YV]MO
w zawodach w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy. Artyku³ dotyczy równie¿ faktu, ¿e – na
podstawie rozporz¹dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie upowa¿nienia do uznawania kwalifikacji – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy
Instytut Badawczy pe³ni funkcjê organu prowadz¹cego postêpowanie o uznanie kwalifikacji nabytych
w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodów
regulowanych w dziedzinie bhp. Zgodnie z rozporz¹dzeniem s¹ to takie zawody, jak specjalista ds.
LOdZSOMdOħ]^aKSRSQSOXcZ\KMcY\Kd^OMRXSULOdZSOMdOħ]^aKSRSQSOXcZ\KMc7YŜVSaYļëUY\dc]^KXSK
z us³ug CIOP-PIB w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych maj¹ na równych prawach wszyscy
wnioskuj¹cy.
=ĥYaKUV_MdYaO$UaKVSPSUKMTOLRZdKaYNc\OQ_VYaKXOZ\KaY?/

<OMYQXS^SYXYP[_KVSPSMK^SYX]KM[_S\ONaS^RSX/?WOWLO\]^K^O]^YZ\KM^SMO9=2\OVK^ON\OQ_VK^ON
Z\YPO]]SYX]SX:YVKXN
This article presents information on the process of recognizing professional qualifications acquired within EU
member states and on becoming employed in Poland in OSH-related occupations. Following the act of the
Minister of Family, Work and Social Policy of January 16, 2016, on authorization to recognize qualifications,
the Central Institute for Labour Protection – National Research Institute (CIOP-PIB) is a body governing the
procedure for recognizing qualifications for OSH-related regulated professions (OSH specialist and OSH
technician) acquired within the EU to be used in Poland. All applicants can use CIOP-PIB’s services.
5OcaY\N]$[_KVSPSMK^SYX]9=2\OQ_VK^ONZ\YPO]]SYX]/_\YZOKXVKa
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Jednym z kierunków polityki UE jest zwiêkszanie integracji spo³ecznej i gospodarczej. Ma temu
]ĥ_ŜcëL_NYaKXSO]^\K^OQSSaOaXé^\dO_\YZOT]USOQY
rynku pracy i us³ug. Zak³ada siê, ¿e wykonywanie
dKaYN_MdcļaSKNMdOXSO_]ĥ_QZ\dOdZ\KMYaXSU¸a
XK ^O\c^Y\S_W ?XSS /_\YZOT]USOT ZYaSXXY Lcë ^KU
]KWY WYŜVSaO TKU a Z\dcZKNU_ _]ĥ_Q ļaSKNMdYnych przez nich w pañstwach, z których pochodz¹. Celem polityki unijnej jest zatem zniesienie
przeszkód w swobodnym przep³ywie osób i us³ug
miêdzy pañstwami cz³onkowskimi. Dla ich obywateli
YdXKMdK^YWYŜVSaYļëacUYXcaKXSKac_MdYXOQY
zawodu w pañstwie innym ni¿ to, w którym zdobyli
kwalifikacje zawodowe.
Realizacji tych za³o¿eñ s³u¿y wdro¿enie systemu
uznawania kwalifikacji zawodowych, na podstawie
dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego
S <KNc d ! a\dOļXSK  \ .c\OU^caý ^ý ]^Y]_TO
siê wobec obywateli pañstw cz³onkowskich,
dKWSO\dKTéMcMR acUYXcaKë dKa¸N \OQ_VYaKXc
w pañstwie innym ni¿ to, w którym uzyskali kwalifikacje, zarówno jako osoby pracuj¹ce na w³asny
rachunek (w tym wykonuj¹ce wolne zawody), jak
te¿ jako pracownicy najemni. Us³ugodawcy powinni
ZYNVOQKëYLYaSéd_TéMcWaZKħ]^aSOZ\dcTW_TéMcW
przepisom zwi¹zanym z kwalifikacjami zawodowymi, reguluj¹cym takie kwestie, jak definicja zawodu,
dKU\O] MdcXXYļMS dKaYNYacMR V_L dK]^\dOŜYXcMR
dla jego przedstawicieli, u¿ywanie tytu³ów zawodowych oraz konsekwencje wynikaj¹ce z uchybieñ
wobec zawodu [1].
W Polsce postêpowanie o uznanie kwalifikacji
zawodowych, nabytych w pañstwach cz³onkowskich UE do wykonywania zawodów regulowanych
w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy odbywa
siê na podstawie:
• ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach
uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych
w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej [2]
• rozporz¹dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
upowa¿nienia do uznawania kwalifikacji do wyko-
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nywania zawodów w dziedzinie bezpieczeñstwa
i higieny pracy, nabytych w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej, Pañstwach Cz³onkowskich
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub
Konfederacji Szwajcarskiej [3]
• rozporz¹dzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie
]^KŜ_ KNKZ^KMcTXOQY S ^O]^_ _WSOTý^XYļMS a ^YU_
postêpowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie
bezpieczeñstwa i higieny pracy [4]
oraz
• rozporz¹dzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa
Wy¿szego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentów w postêpowaniu w sprawie uznania
kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu
\OQ_VYaKXOQY KVLY ZYNOTWYaKXSK NdSKĥKVXYļMS
regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej [5].
Na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Rodziny,
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 16 grudnia 2016 r.
w sprawie upowa¿nienia do uznawania kwalifikacji,
Centralny Instytut Ochrony Pracy – Pañstwowy
Instytut Badawczy pe³ni funkcjê organu prowadz¹cego postêpowanie o uznanie kwalifikacji nabytych
w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej
do wykonywania w Rzeczypospolitej Polskiej zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeñstwa
i higieny pracy [6]. Zgodnie z rozporz¹dzeniem
jest to zawód specjalista ds. bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz zawód technik bezpieczeñstwa
i higieny pracy.
Celem artyku³u jest przybli¿enie informacji
na temat procesu uznawania kwalifikacji nabytych
w pañstwach cz³onkowskich Unii Europejskiej
do wykonywania zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy, a tak¿e
zwi¹zanych z tym procedur i wymagañ.

-dcW]éUaKVSPSUKMTOdKaYNYaO)
5aKVSPSUKMTOdKaYNYaO^Ya]Z¸ĥMdOļXSOTONXK
z wa¿niejszych kategorii w wymiarze indywidualnym i spo³ecznym. W aspekcie indywidualnym
s¹ podstaw¹ codziennej egzystencji i samorealizacji,
pozwalaj¹ na wykonywanie konkretnego zawodu,
zarabianie pieniêdzy oraz utrzymywanie siebie
S \YNdSXc 9U\OļVKTé ^Y MdcW MdĥYaSOU dKaYNYaY
zajmuje siê na co dzieñ. Niejednokrotnie s¹ wyznacznikiem pozycji spo³ecznej. A zatem posiadane
kwalifikacje wyznaczaj¹ obszary zawodowej dziaĥKVXYļMSdaSédKXOd^cWYLYaSédUS_Z\KaXSOXSK
konsekwencje w przypadku ich przekroczenia lub
zaniechania. Nabycie kwalifikacji zawodowych
i ich doskonalenie zawsze wymaga od cz³owieka
ac]SĥU_SXKUĥKN¸aĥéMdc]SýdYNLcMSOWYU\OļVYXOT ON_UKMTS dKKXQKŜYaKXSOW MdK]_ S ļ\YNU¸a
finansowych. Tak wiêc kwalifikacje w wymiarze
indywidualnym s¹ kapita³em jednostki, jej dobrami
i zasobami, którymi dysponuje i które decyduj¹
YTOTZ\dcNK^XYļMSSK^\KUMcTXYļMSXK\cXU_Z\KMc
W wymiarze spo³ecznym kwalifikacje zawodowe s¹ elementem w³¹czaj¹cym i utrzymuj¹cym
obywateli w systemie ¿ycia spo³ecznego, ze wszystUSWS TOQY a]Z¸ĥdKVOŜXYļMSKWS a \OVKMTKMR ZYZc^_
SZYNKŜc5aKVSPSUKMTOdKaYNYaONOMcN_TéYTKUYļMS
zasobów ludzkich, przyczyniaj¹ siê do postêpu
gospodarczego i technicznego. Wspó³czesna go]ZYNK\UK\YdaSTK]SýNdSýUSaSONdcS_WSOTý^XYļMSYW

ludzi. Jej cech¹ charakterystyczn¹ jest wszechobecXYļëaSONdcA]c]^OWKMRZ\YN_UMTSac^aK\dKXSK
czy us³ug k³adzie siê nacisk nie tylko na technologie,
KVO^KUŜOXKSX^OVOU^S_WSOTý^XYļMSZ\KMYaXSU¸a
Kwalifikacje zawodowe to zestaw wiedzy
S _WSOTý^XYļMS acWKQKXcMR NY \OKVSdKMTS dKNKħ
dKaYNYacMR:Y]SKNKXSOUaKVSPSUKMTSZYļaSKNMdKTé
YU\OļVYXO NYU_WOX^c ^KUSO TKU XZ ļaSKNOM^aY
NcZVYWdKļaSKNMdOXSO=^aK\dK^YNYWXSOWKXSO
¿e dany cz³owiek ma podstawy do wykonywania
danego zawodu. Kwalifikacje wi¹¿¹ siê wiêc z tym,
co formalne, mierzalne, uznawalne i powtarzalne.
5aKVSPSUKMTOdKaYNYaOYU\OļVKTéUYħMYaOOPOU^c
procesu kszta³cenia. Strukturê kwalifikacji buduj¹:
aSONdK_WSOTý^XYļMSY\KdMOMRcZ]cMRYPSdcMdXO
Specjalistyczna wiedza zawodowa wskazuje
na to, co pracownik w danym zawodzie wie,
rozumie i zna. Wiedza, któr¹ ma, kieruje jego dzia³aniem praktycznym i jest czynnikiem wyzwalania
_WSOTý^XYļMS?WSOTý^XYļMSacUYXcaKXSKMdcXXYļMS
zawodowych s¹ zasadniczym elementem kwalifiUKMTS=^KXYaSéZYN]^KaýNdSKĥKVXYļMSZ\KU^cMdXOT
(teoretycznej i motorycznej). Oznaczaj¹, ¿e wykoXKaMK_WSOdK]^Y]YaKëaZ\KU^cMOaSONdýdNYLc^é
aZ\YMO]SOU]d^KĥMOXSKA]UKd_TéXKTONXYļëWSýNdc
kwalifikacjami potwierdzonymi dokumentami,
K PKU^cMdXSO YZKXYaKXcWS NKTéMcWS WYŜVSaYļë
sprawnego dzia³ania w zawodzie. Odpowiednie
Z\YMO]c WY^caKMcTXO aĥKļMSaYļMS dN\YaY^XO
S Y]YLYaYļMSYaO ]^cW_V_Té ^a¸\MdO acUY\dc]^caKXSO _WSOTý^XYļMS DK^OW MOMRc Z]cMRYPSdcMdXO
i kompetencje spo³eczne cz³owieka wp³ywaj¹
XK WYŜVSaYļë ZYNOTWYaKXSK XSOU^¸\cMR Z\KM
S]U_^OMdXYļëSMR\OKVSdKMTSE!G
A]Z¸ĥMdO]XO ZYNOTļMSO NY UaKVSPSUKMTS dKaYNYacMR ZYNU\OļVK \YVý ^a¸\MdYļMS S ZYNWSY^YaYļMS Z\KMYaXSUK a ]c^_KMTS dKaYNYaOT -Y\Kd
MdýļMSOT YMdOU_TO ]Sý ŜO Y]YLK acUaKVSPSUYaKXK
w danym zawodzie jest zdolna do bycia w ró¿nych
sytuacjach zawodowych: realizowania zadañ
S\¸VXKMOMRYaKXcMRdWSOXXYļMSéacWKQKTéMcMR
WYLSVXYļMS OVK]^cMdXYļMS S Z\dON]SýLSY\MdYļMS
d¹¿enia do stawania siê podmiotem pracowniczym,
YNdXKMdKXSK ]Sý dNYVXYļMSé NY SX^OVOU^_KVXOQY
poznania, podejmowania kompetentnych decyzji
i odpowiedzialnego dzia³ania [8]. Oznacza to,
¿e w rozumieniu pojêcia „kwalifikacje zawodowe”
na równi traktuje siê jego wszystkie komponenty.
-OMRc SX]^\_WOX^KVXO _UĥKNc MdcXXYļMSYaO
_WSOTý^XYļMSYaO S ]Z\KaXYļMSYaO ]é ^KU ]KWY
S]^Y^XOTKUY]YLYaYļMSYaOaĥKļMSYaļMSSX^OVOU^_
i motywacji) oraz spo³eczne (wskazuj¹ce na walory
w zakresie wspó³pracy, komunikacji, czy odpowieNdSKVXYļMSA]ZK\^O YQ¸VXé aSONdé ^OY\O^cMdXé
S]ZOMTKVS]^cMdXé^aY\déSX^OQ\KVXéMKĥYļëaZY]^KMS
kwalifikacji zawodowych.

AcWKQKXSKUaKVSPSUKMcTXO
obowi¹zuj¹ce w Polsce w odniesieniu
do zawodów regulowanych
w dziedzinie bhp
W Polsce przedstawiciele zawodów regulowanych w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy
s¹ zatrudniani w s³u¿bie bhp. Wymagania kwaliPSUKMcTXO NY dK^\_NXSOXSK YU\OļVK \YdZY\déNdOXSO
<KNc7SXS]^\¸adNXSKa\dOļXSK##!\a]Z\KaSO
s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy [9]. Do wykonywania zawodu dopuszcza siê osoby, które maj¹

acŜ]dOacU]d^KĥMOXSOYUSO\_XU_V_L]ZOMTKVXYļMS
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy albo
studia podyplomowe w zakresie bezpieczeñstwa
S RSQSOXc Z\KMc LéNŚ ZY]SKNKTé dKa¸N ^OMRXSUK
bezpieczeñstwa i higieny pracy.
DK^OW KLc acUYXcaKë dKa¸N ]ZOMTKVS]^c
ds. bezpieczeñstwa i higieny pracy XKVOŜc WSOë
ukoñczone studia wy¿sze I stopnia (licencjackie) lub II stopnia (uzupe³niaj¹ce magisterskie)
w zakresie bezpieczeñstwa i higieny pracy lub
studia podyplomowe w tym zakresie. Kszta³cenie
jest regulowane przepisami ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. Prawo o szkolnictwie wy¿szym [10]. Zakres
U]d^KĥMOXSKYU\OļVYXcTO]^a]^KXNK\NKMRU]d^KĥMOnia dla kierunku studiów bezpieczeñstwo i higiena
pracy. Kandydaci do wykonywania zawodu technika
bezpieczeñstwa i higieny pracy ZYaSXXSWSOë_UYħczon¹ trzysemestraln¹ szko³ê policealn¹. Kszta³cenie
w zawodzie technik bezpieczeñstwa i higieny pracy
\OQ_V_TéZ\dOZS]c_]^KacdNXSK!a\dOļXSK##\
Y]c]^OWSOYļaSK^cEGDKU\O]U]d^KĥMOXSKYU\OļVK
podstawa programowa kszta³cenia w zawodzie
technik bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Obywatele pañstw cz³onkowskich Unii Europej]USOTU^¸\dcMRMéacUYXcaKëa:YV]MOacWSOXSYXO
dKaYNc ZYaSXXS ]ZOĥXSKë ZYNYLXO acWKQKXSK
UaKVSPSUKMcTXO V_L _d_ZOĥXSë UaKVSPSUKMTO ^KU KLc
pozwala³y na realizacjê zadañ s³u¿by bhp.
Od osób ubiegaj¹cych siê o uznanie kwalifikacji
do wykonywania w Polsce zawodu specjalisty
ds. bhp acWKQK ]Sý _WSOTý^XYļMS S UYWZO^OXMTS
w zakresie [12]:
– rozumienia i interpretowania przepisów
dotycz¹cych ochrony pracy; wykorzystywania
przepisów dotycz¹cych ochrony pracy w dzia³aniach
na rzecz kszta³towania bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy
– rozumienia celów i zadañ s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy; wykorzystywania wiedzy
z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy
– identyfikowania zadañ s³u¿by bhp; stosowania
WO^YNYNZYaSONXSMRNYdKNKħ]ĥ_ŜLcLRZ%aĥKļMSwego organizowania pracy s³u¿by bhp
– projektowania, wdra¿ania i eksploatacji systemu zarz¹dzania bezpieczeñstwem i higien¹ pracy
– wykorzystywania wiedzy z zakresu psychologii i socjologii w dzia³aniach na rzecz tworzenia
bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz
poprawy kultury bezpieczeñstwa w pracy
– wykorzystywania wiedzy z zakresu fizjologii
i higieny przemys³owej w dzia³aniach na rzecz
ergonomii i ochrony zdrowia pracowników
p\Yd_WSOXSKMOV¸aSdKNKħYMR\YXcļ\YNYaSska; wykorzystywania wiedzy z zakresu ochrony
ļ\YNYaS]UKaUYX^OUļMSOdN\YaSKļ\YNYaS]UYaOQY
– oceny i organizowania stanowisk pracy zgodnie z zasadami ergonomii
– projektowania z wykorzystaniem zasad
ergonomii
– identyfikacji i pomiaru czynników wystêpuTéMcMRaļ\YNYaS]U_Z\KMc%YMOXcdKQ\YŜOħTKUSO
WYQé]^aK\dKëMdcXXSUSac]^ýZ_TéMOaļ\YNYaS]U_
pracy
– dokonywania analizy i oceny ryzyka zawodowego zwi¹zanego z wykonywan¹ prac¹
– stosowania metod zapobiegania zagro¿eniom
oraz redukcji i eliminowania zagro¿eñ
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– dokonywania analizy wypadków przy pracy;
_]^KVKXSKYUYVSMdXYļMSSZ\dcMdcXacZKNU¸aZ\dcZ\Kcy; postêpowania w przypadku chorób zawodowych
– oceny zagro¿eñ po¿arowych; postêpowania
w przypadku po¿aru; podejmowania dzia³añ ra^YaXSMdYQKļXSMdcMR%_NdSOVKXSKZSO\a]dOTZYWYMc
przedmedycznej
p]dKMYaKXSKUY]d^¸aZ\dON]SýadSýëddKU\O]_
bezpieczeñstwa i higieny pracy; oceny strat zwi¹zaXcMRdXSOaĥKļMSacWSaK\_XUKWSLOdZSOMdOħ]^aK
i higieny pracy
– wykorzystywania technik komputerowych
w realizacji zadañ s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny
pracy
pZ\YaKNdOXSKdKTýëNcNKU^cMdXcMR
AdKU\O]SOaSONdcacWKQK]SýdXKTYWYļMS^\OļMS
kierunkowych z zakresu takich zagadnieñ, jak:
• prawna ochrony pracy
• zarz¹dzanie bezpieczeñstwem i higien¹ pracy
• psychologia i socjologia
• fizjologia pracy i higiena przemys³owa
ÉYMR\YXKļ\YNYaS]UK
• ergonomia i projektowanie ergonomiczne
• analiza i ocena zagro¿eñ
• metody zwalczania zagro¿eñ
• ocena ryzyka zawodowego
• bezpieczeñstwo procesowe
• badania wypadków przy pracy i chorób zawodowych
É OUYXYWSUK Z\dON]SýadSýë d dKU\O]_ LOdZSOczeñstwa i higieny pracy
• organizacja zadañ i metod pracy s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy
• ochrona przeciwpo¿arowa i ratownictwo
• metody szkolenia w obszarze bezpieczeñstwa
i higieny pracy
• komputerowe wspomaganie s³u¿by bezpieczeñstwa i higieny pracy.
Od osób ubiegaj¹cych siê o uznanie kwalifikacji
do wykonywania w Polsce zawodu technika bezpieczeñstwa i higieny pracy acWKQK]Sý_WSOTý^XYļMS
i kompetencji w zakresie [13]:
– oceniania stopnia zagro¿eñ i ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki chemiczne,
PSdcMdXO S LSYVYQSMdXO ac]^ýZ_TéMO a ļ\YNYaS]U_
pracy
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– rozwi¹zywania bie¿¹cych problemów technicznych i organizacyjnych, zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i ergonomi¹ w skali zak³adu pracy
i w odniesieniu do stanowisk pracy
pa]Z¸ĥ_MdO]^XSMdOXSKa_]^KVKXS_YUYVSMdXYļMS
przyczyn wypadków i chorób zawodowych
– organizowania i prowadzenia szkoleñ wstêpnych
ogólnych z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy.
AdKU\O]SOaSONdcacWKQK]SýdXKTYWYļMS^\OļMS
zawodowych z obszaru: przestrzegania przepisów
Z\KaKZ\KMcU]d^Kĥ^YaKXSKaK\_XU¸aļ\YNYaS]UK
Z\KMcYU\OļVKXSKdKQ\YŜOħSZ\YaKNdOXSKZ\YPSVKU^cUSaļ\YNYaS]U_Z\KMcY\KdZ\YaKNdOXSKNdSKĥKVXYļMS
z zakresu bezpieczeñstwa i higieny pracy.

:Y]^ýZYaKXSOY_dXKXSOUaKVSPSUKMTS
zawodowych nabytych w pañstwach
UE do wykonywania w Polsce zawodów
regulowanych w dziedzinie bhp
Postêpowanie o uznanie kwalifikacji zawodowych jest procesem kilkuetapowym. W czasie
postêpowania sprawdza siê poziom wykszta³cenia
wnioskodawcy, uzyskane przez niego kwalifikacje
aU\KT_ZYMRYNdOXSKY\KddQYNXYļë^cMRUaKVSPSUKMTS
z polskimi wymaganiami kwalifikacyjnymi dla zawodów w dziedzinie bhp. W postêpowaniu wyró¿nia
siê nastêpuj¹ce etapy: zg³oszenie wniosku, przyjêcie
go i rozpoznanie, odbycie sta¿u adaptacyjnego,
Z\dc]^éZSOXSONY^O]^__WSOTý^XYļMSacNKXSONOMcdTS
w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych.
Poszczególne etapy maj¹ nastêpuj¹cy przebieg [14].

Zg³oszenie wniosku
Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych,
wraz z wymaganymi dokumentami, zg³asza siê
do organu prowadz¹cego postêpowanie (czyli
CIOP-PIB). Wnioskodawca korzysta z formularza
wniosku dostêpnego na stronie internetowej.
Przy zg³oszeniu wniosku wnioskodawca dokonuje
zwi¹zanej z tym op³aty.

Przyjêcie i rozpoznanie wniosku
Na tym etapie nastêpuje zarejestrowanie
wniosku oraz jego rozpoznanie pod wzglêdem

formalnym i merytorycznym. Celem jest ustalenie,
czy wnioskodawca spe³nia polskie wymagania kwalifikacyjne dla zawodów regulowanych w dziedzinie
bezpieczeñstwa i higieny pracy. Analizie poddane
]é UaKVSPSUKMTO _WSOTý^XYļMS S NYļaSKNMdOXSO dKwodowe wnioskodawcy.
4OļVSaXSY]UYNKaMK]ZOĥXSKacWKQKXSKa¸aczas wdra¿a siê zasady i procedury zwi¹zane
z wydaniem decyzji o uznaniu kwalifikacji zawoNYacMR4OļVSaXSY]UYNKaMKXSO]ZOĥXSKacWKQKħ
a]UKd_TO^YXKUYXSOMdXYļëdK]^Y]YaKXSKļ\YNU¸a
wyrównawczych w celu uzupe³nienia wiedzy i umieTý^XYļMS a UYXU\O^XcMR dKU\O]KMR .Y ļ\YNU¸a
wyrównawczych zalicza siê sta¿ adaptacyjny i test
_WSOTý^XYļMS 9\QKX Z\YaKNdéMc ZY]^ýZYaKXSO
wydaje postanowienie o odbyciu sta¿u adaptaMcTXOQYV_LYZ\dc]^éZSOXS_NY^O]^__WSOTý^XYļMS
Wnioskodawca podejmuje decyzjê, któr¹ opcjê
wybiera i powiadamia o niej organ prowadz¹cy
postêpowanie.

Sta¿ adaptacyjny
Sta¿ adaptacyjny odbywany jest w celu wyrównania ró¿nic wynikaj¹cych ze specyfiki zawodów
w dziedzinie bhp wykonywanych w Polsce i w pañstwie wnioskodawcy, zapoznania siê z wymaganiami w zakresie polskich przepisów oraz zasad
LRZ K ^KUŜO XKLcMSK XSOdLýNXcMR _WSOTý^XYļMS
do samodzielnego wykonywania zawodu. Sta¿
adaptacyjny organizuje siê na wniosek wnioskodawcy. Ustala siê opiekuna sta¿u, program i czas jego
trwania oraz zwi¹zane z tym koszty. Wnioskodawca
i opiekun s¹ informowani o zasadach przebiegu
sta¿u i o ich obowi¹zkach. G³ównym obowi¹zkiem
wnioskodawcy jest dotrzymywanie harmonogramu
sta¿u i realizowanie zadañ zawodowych, zgodnych
z opracowanym dla niego programem sta¿u oraz
prowadzenie dziennika sta¿u.
Do g³ównych obowi¹zków opiekuna sta¿u nale¿y monitorowanie dzia³añ sta¿ysty, dokonywanie
okresowych ocen, sporz¹dzenie raportu z przebiegu
sta¿u i opinii o przysposobieniu do samodzielnego
wykonywania zawodu przez sta¿ystê. Po odbyciu
sta¿u, organ prowadz¹cy postêpowanie dokonuje
YMOXc_WSOTý^XYļMSXKLc^cMRZ\dOdaXSY]UYNKaMý
W tym celu powo³uje zespó³ ds. oceny, który spo-
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\déNdKYMOXýXKLc^cMR_WSOTý^XYļMSY\KdZ\Y^YU¸ĥ
z oceny. Pozytywna ocena sta¿u jest podstaw¹
do wydania decyzji w sprawie uznania kwalifikacji
dKaYNYacMR4OļVSYMOXKTO]^XOQK^caXKaXSY]UYNKaMK WK WYŜVSaYļë ZYXYaXOQY YNLcMSK ]^KŜ_
adaptacyjnego.
>O]^_WSOTý^XYļMS
-OVOW Z\dc]^éZSOXSK NY ^O]^_ _WSOTý^XYļMS
jest sprawdzenie zakresu i poziomu wiedzy oraz
_WSOTý^XYļMSSUYWZO^OXMTSXSOdLýNXcMRNYacUYnywania w Polsce zawodu w dziedzinie bezpieczeñ]^aKSRSQSOXcZ\KMc9Z\KMYa_TéM^O]^_WSOTý^XYļMS
LSO\dO]SýZYN_aKQýNY^cMRMdK]YaONYļaSKNMdOXSO
zawodowe wnioskodawcy w dziedzinie bhp oraz
ró¿nice wynikaj¹ce ze specyfiki zawodu wykonywanego w Polsce i w pañstwie wnioskodawcy.
>O]^_WSOTý^XYļMSY\QKXSd_TO]SýXKaXSY]OUaXSYskodawcy. Zakres i tematykê testu ustala siê indywidualnie dla wnioskodawcy. Test przeprowadza
komisja egzaminacyjna. Komisja dokonuje oceny
^O]^__WSOTý^XYļMSKXK]^ýZXSOdZ\dOZ\YaKNdYXOT
oceny sporz¹dza protokó³. Pozytywna ocena testu
jest podstaw¹ do wydania decyzji w sprawie uznania
UaKVSPSUKMTS dKaYNYacMR 4OļVS YMOXK TO]^ XOQK^caXKaXSY]UYNKaMKWKWYŜVSaYļëZYXYaXOQY
Z\dc]^éZSOXSKNY^O]^__WSOTý^XYļMS

AcNKXSONOMcdTS
a]Z\KaSO_dXKXSKUaKVSPSUKMTSdKaYNYacMR
Wydanie decyzji w sprawie uznania kwalifikacji
zawodowych do wykonywania w Polsce zawodu
regulowanego w dziedzinie bhp, nastêpuje na podstawie:
É ]^aSO\NdOXSK ŜO UaKVSPSUKMTO _WSOTý^XYļMS
SNYļaSKNMdOXSOdKaYNYaOaXSY]UYNKaMcdNYLc^O
w pañstwach cz³onkowskich UE, s¹ zgodne z polskimi wymaganiami kwalifikacyjnymi
lub
ÉZYdc^caXOTYMOXc_WSOTý^XYļMSXKLc^cMRZ\dOd
wnioskodawcê w trakcie sta¿u adaptacyjnego
lub
ÉZYdc^caXOTYMOXc^O]^__WSOTý^XYļMSNYU^¸rego przyst¹pi³ wnioskodawca.
Osoba, której uznano kwalifikacje zawodowe
do wykonywania w Polsce zawodu regulowanego w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy,
ma prawo do jego wykonywania na tych samych
warunkach, jakie obowi¹zuj¹ obywateli polskich
oraz pos³ugiwania siê nazw¹ ustalon¹ dla zawodu.

9Q¸VXOdK]KNc_dXKaKXSKUaKVSPSUKMTS
dla zawodów regulowanych
w dziedzinie bhp
7YŜVSaYļëUY\dc]^KXSKd_]ĥ_QadKU\O]SO_dXKwania kwalifikacji zawodowych maj¹ na równych
prawach wszyscy wnioskuj¹cy. Postêpowanie
o uznanie kwalifikacji przeprowadza siê na pod]^KaSOYU\OļVYXcMRdK]KNSZ\YMON_\MYQaK\KX^_TO
TOQY\dO^OVXYļëSLOd]^\YXXYļë:Y]^ýZYaKXSO^YYNbywa siê wed³ug nastêpuj¹cych zasad:
1. Postêpowanie wszczyna siê na wniosek osoby
zainteresowanej.
2. Postêpowanie odbywa siê w jêzyku polskim.
Osoba sk³adaj¹ca wniosek o uznanie kwalifikacji
TO]^ YLYaSédKXK dXKë TýdcU ZYV]US a ]^YZXS_ XSO-

zbêdnym do wykonywania zawodu regulowanego
w dziedzinie bezpieczeñstwa i higieny pracy w Polsce.
3. Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami
zg³asza siê do CIOP-PIB, na formularzu dostêpnym
na stronie internetowej (www.ciop.pl). Wniosek
wype³nia siê w jêzyku polskim. Dokumenty za³¹czone do wniosku sk³ada siê w jêzyku polskim lub
wraz z ich t³umaczeniem na jêzyk polski dokonanym
przez t³umacza przysiêg³ego.
4. W przypadku stwierdzenia braków
w dokumentacji, wnioskodawca jest zobowi¹zany
do ich uzupe³nienia.
5. Decyzjê o uznaniu kwalifikacji zawodowych
wydaje siê w ci¹gu 3 miesiêcy od dnia, w którym
dostarczono pe³n¹ dokumentacjê. W przypadku
podjêcia decyzji o odbyciu przez wnioskodawcê sta¿u adaptacyjnego lub przyst¹pienia do testu umieTý^XYļMS^O\WSXacNKXSKNOMcdTS_VOQKdKaSO]dOXS_
6. Skutkiem uznania kwalifikacji zawodowych
jest prawo wnioskodawcy do wykonywania w Polsce zawodu regulowanego w dziedzinie bezpieczeñstw i higieny pracy.
7. Postêpowanie o uznanie kwalifikacji jest postêpowaniem odp³atnym. Zgodnie z art. 14. ustawy
z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania
kwalifikacji, przeprowadzenie postêpowania i wyNKXSO NOMcdTS ZYNVOQK YZĥKMSO a ac]YUYļMS 
minimalnego wynagrodzenia za pracê, ustalonego
XKZYN]^KaSOZ\dOZS]¸a_]^KacdNXSKZKŚNdSO\nika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracê,
obowi¹zuj¹cym w roku wszczêcia postêpowania.
W przypadku, gdy w toku postêpowania orzeczona
dY]^KXSOUYXSOMdXYļëZ\dc]^éZSOXSKNY^O]^__WSOTý^XYļMSV_LYNLcMSK]^KŜ_KNKZ^KMcTXOQYZYLSO\KXK
TO]^ UYVOTXK YZĥK^K 4OT ac]YUYļë TO]^ acVSMdKXK
na podstawie rzeczywistych kosztów organizacyjno-technicznych.
8. Informacje na temat przepisów obowi¹zuj¹cych w poszczególnych pañstwach UE w zakresie
uznawania kwalifikacji dostêpne s¹ w punktach
kontaktowych, powo³anych we wszystkich pañstwach uczestnicz¹cych w procesie wzajemnego
uznawania kwalifikacji.

Podsumowanie
W warunkach globalizuj¹cych siê rynków pracy
i zwiêkszaj¹cych swobodny przep³yw osób, wa¿na
TO]^WYŜVSaYļëacUY\dc]^caKXSKdK]YL¸aZ\KMYaników w krajach UE innych ni¿ ich kraj pochodzenia,
LOdUYXSOMdXYļMSSXaO]^YaKXSKYNZYN]^KaaZ\dcQY^YaKXSONYdKaYN_9]dMdýNdKTéMMdK]Sļ\YNUS
oraz bazuj¹c na nabytych ju¿ kwalifikacjach, mo¿na
_d_ZOĥXSëTOY_WSOTý^XYļMSdKaYNYaOacWKQKXO
aU\KT_Z\dcTW_TéMcWS^cW]KWcW]^aY\dcëWYŜVSaYļëdK^\_NXSKXSK]Sýaac_MdYXcMRdKaYNKMR]ZOcjalistom, pochodz¹cym z krajów cz³onkowskich UE.
A UYX^OUļMSO dKaYN¸a \OQ_VYaKXcMR Z\dOprowadzenie procedury uznania kwalifikacji s³u¿y
dostosowaniu kwalifikacji nabytych w pañstwach
cz³onkowskich Unii Europejskiej do polskich wymagañ, zwi¹zanych z zatrudnieniem w dziedzinie
bezpieczeñstwa i higieny pracy. W wyniku uznania
kwalifikacji zawodowych, obywatele z pañstw
MdĥYXUYa]USMR?/WKTéWYŜVSaYļëZYNOTWYaKXSK
na terytorium RP pracy w zawodach: specjalista ds.
bezpieczeñstwa i higieny pracy oraz technik bezpieczeñstwa i higieny pracy na takich samych zasadach,
jak odpowiednio wykwalifikowani obywatele

polscy. Informacje na temat procesu uznawania
kwalifikacji zawodowych, osoby zainteresowane
znajd¹ w serwisie informacyjnym na stronie organu
prowadz¹cego postêpowanie.
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