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Porady w zakresie uznawania zagranicznych 
świadectw ukończenia nauki zawodu i edukacji 

oraz dyplomów ukończenia studiów w Hamburgu

Centralny Punkt Informacyjny  
ds. Uznawania Zagranicznych  

Kwalifikacji Zawodowych (ZAA)
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Do Centralnego Punktu Informacyjnego ds. Uznawania
Zagranicznych Kwalifikacji Zawodowych mogą zwracać
się wszystkie osoby, które uzyskały kwalifikacje za
granicą i mieszkają w Hamburgu lub chcą tutaj podjąć
pracę. Chętnie udzielimy Państwu porady i wsparcia w
następujących sprawach:

•  Kto jest odpowiedzialny za uznanie kwalifikacji?
• Jak wygląda procedura uznania?
•  Jakie dokumenty są wymagane, by złożyć wniosek o 

uznanie?
•  Ile kosztuje uznanie i w jakie sposób można zapłacić 

powstające koszty?
• Potrzebują Państwo uznania, by móc podjąć pracę?
•  Czy muszą Państwo jeszcze zrobić kursy lub zdać egza-

miny, by uzyskać uznanie kwalifikacji?

Jeśli otrzymali już Państwo decyzję dot. uznania kwalifi-
kacji, to chętnie odpowiemy na związane z tym pytania
i wyjaśnimy, czy potrzebne są jeszcze dodatkowe
kwalifikacje w celu otrzymania ostatecznego uznania.

Pytania dotyczące
uznania kwalifikacji

Nie mieszkają Państwo w Hamburgu i/lub nie chcą
Państwo podejmować pracy w Hamburgu? 
W wielu miastach w Niemczech istnieje oferta do-
radztwa dot. uznania kwalifikacji. Informacje na ten
temat dostępne są na stronie internetowej:
www.anerkennung-in-deutschland.de

Na terenie całego kraju mogą Państwo korzystać
z numeru telefonu dot. „pracy i życia w Niemczech“: 
+49 (0)30 1815-1111.

Udzielamy porad dot. uznania kwali-
fikacji i służymy Państwu pomocą w 
znalezieniu właściwego punktu do-
radztwa i informacji!



Porada
(osobista, telefoniczna lub w formie wideokonferencji)
Udzielenie porady osobistej, telefonicznej lub formie
wideokonferencji jest możliwe tylko po uprzednim
ustaleniu terminu. Aby umożliwić nam przygotowanie
do porady, już w trakcie ustalania terminu potrzebuje-
my następujących informacji od Państwa:

• Nazwisko, numer telefonu i data urodzenia
• Jakie wykształcenie Państwo posiadają?
•  Jakie świadectwa ukończenia edukacji/jaki dyplom 

Państwo posiadają?
• Co chcieliby Państwo robić w Niemczech?
• Jakie pytania mają Państwo do nas?

Porada pisemna
Istnieje również możliwość uzyskania porady pismnej
e-mailem lub drogą pocztową. W tym celu należy
wypełnić formularz, który możemy Państwu przesłać
lub który można znaleźć na naszej stronie internetowej: 
www.anlaufstelle-anerkennung.de.

Języki, w których udzielane są porady
Doradzamy w języku arabskim, bułgarskim, niemiec-
kim, angielskim, farsi/nowoperskim, francuskim,
włoskim, paszto, polskim, rosyjskim, hiszpańskim,
tureckim i urdu.

Istnieje możliwość uzyskania porady także w innym
języku. Jeżeli dadzą nam Państwo znać przy ustalaniu
terminu, zaangażujemy tłumacza.

Nasza oferta

Wszystkie porady są bezpłatne,  
poufne i niezależne od statusu pobytu!



Aby uzyskać konsultację, prześlij następujące  
dokumenty za pomocą funkcji przesyłania naszego 
formularza online:

• życiorys
•  świadectwa ukończenia edukacji (np. świadectwa 

szkolne, dyplomy, certyfikaty, zestawienie ocen)
•  listy, korespondencję i decyzje właściwych urzędów i 

organów, z którymi rozmawiali już Państwo w sprawie 
uznania kwalifikacji

Mogą Państwo jednak również przyjść do nas bez
dokumentów. Na poradę nie wymagane są
dodatkowe tłumaczenia oraz uwierzytelnienia.
 
Proszę uwzględnić wskazówki na odwrotnej stronie
dotyczące ustalania terminu!

Adres biura: 
Schauenburgerstraße 49, 20095 Hamburg

Wymagane dokumenty
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Centralny Punkt Informacyjny
ds. Uznawania

Od roku 2012 istnieje w Niemczech ustawa o uznawa-
niu kwalifikacji zawodowych zdobytych za granicą. 
Umożliwia ona wszystkim osobom posiadającym kwa-
lifikacje zdobyte za granicą złożenie wniosku o uznanie 
lub ocenę posiadanych kwalifikacji. Nie zawsze jednak 
łatwo zrozumieć, kto rzeczywiście może złożyć wniosek 
o uznanie, kto jest osobą odpowiedzialną, jakie doku-
menty są potrzebne. 

Dlatego w Hamburgu istnieje dla wszystkich osób po-
siadających kwalifikacje zdobyte za granicą roszczenie 
prawne o doradztwo zgodnie z „ustawą o doradztwie w 
sprawie uznawania kwalifikacji zdobytych za granicą“. 
„Centralny Punkt Informacyjny ds. Uznawania Zagranicz-
nych Kwalifikacji Zawodowych“ w Diakonisches Werk 
Hamburg oferuje ww. doradztwo. Od 1 października 
2010 roku skorzystało już z tej oferty ok. 18 000 osób 
(stan: kwiecień 2021).

Program wspierający „Integracja przez kwalifikację“ ma 
na celu poprawienie w znacznym stopniu dostępu imi-
grantów do niemieckiego rynku pracy. Jest on wspiera-
ny przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjal-
nych (BMAS) oraz przez Europejski Fundusz Socjalny 
(ESF). Partnerem w realizacji są Federalne Ministerstwo 
Nauki i Badań Naukowych (BMBF) oraz Federalny Urząd 
Pracy (BA).



Program wspierający „Integracja przez kwalifikację“ jest wspierany przez Federalne Ministerstwo Pracy i Spraw Socjalnych oraz 
przez Europejski Fundusz Socjalny.
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We współpracy z: 

Sieć krajowa jest koordynowana przez:

Terminy:
Aby umówić się na osobistą lub telefoniczną rozmowę 
doradczą, jak również na spotkanie w ramach wide-
okonferencji, prosimy o wypełnienie naszego formula-
rza online i przesłanie swoich danych uwierzytelniają-
cych. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
 

pn., wt., czw.:  9:00-11:30  
od poniedziałku do środy:  14:00-15:30
pod numerem tel.:  +49 (0)40 30 62 0-396
Mogą Państwo również napisać e-mail:  
zaa@diakonie-hamburg.de
 
Biuro 1 (główna siedziba):
Diakonisches Werk Hamburg 
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung 
Schauenburgerstraße 49 
20095 Hamburg 
Tel.: +49 (0)40/30 620-396 

Biuro 2  
Zentrale Anlaufstelle Anerkennung 
Hamburg Welcome Center
Süderstraße 32b 
20097 Hamburg 

Dodatkowe informacje na następujących  
stronach internetowych: 
www.anlaufstelle-anerkennung.de
www.hamburg.netzwerk-iq.de


