Zamierzasz

pracować w Danii?

Duńska Inspekcja Pracy
Telefon +45 70 12 12 88
E-mail: at@at.dk
www.at.dk

Kraje Unii Europejskiej/Europejskiej
Strefy Gospodarczej
(UE/EEA)
■ Azory
■ Baleary (Majorka,
Ibiza)
■ Belgia
■ Bułgaria
■ Ceuta
■ Cypr (południowy)
■ Dania

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Wyspy Kanaryjskie
Estonia
Finlandia
Francja
Gibraltar
Grecja
Gwadelupa
Gujana
Hybrydy
Republika Irlandii
Islandia
Wyspa Wight
Włochy

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
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Łotwa
Lichtenstein
Litwa
Luksemburg
Madera
Malta
Martynika
Holandia
Norwegia
Polska
Portugalia
Reunion
Rumunia

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Słowacja
Słowenia
Hiszpania
Wielka Brytania i Irlandia Północna
Szwajcaria
Szwecja
Republika Czeska
Niemcy
Węgry
Austria
Wyspy Alandzkie

Zaczynamy
Niniejsza broszura przeznaczona jest dla osób chcących podjąć pracę w Danii,
które nie wiedzą jakie dokumenty będą potrzebne.
Zacznij od przeczytania poniższego fragmentu dotyczącego znaczenia twojego
doświadczenia zawodowego i wykształcenia dla podjęcia pracy w Danii. Następnie z
trzech sytuacji przedstawionych na dole strony wybierz tę, która najlepiej pasuje do
ciebie i dowiedz się od czego zacząć. Przygotuje cię to do podjęcia pracy w Danii.
Jakie są twoje kwalifikacje – i co to oznacza, że muszą one zostać uznane?
Na twoje kwalifikacje składa się twoje wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe
zdobyte w różnych miejscach zatrudnienia. Uznanie ich oznacza, że Duńska Inspekcja
Pracy oceni oraz, jeśli to możliwe, potwierdzi, że twoje kwalifikacje i wykształcenie są
zgodne z duńskimi wymaganiami dla określonego zakresu prac. W pewnych dziedzinach twoje kwalifikacje będą musiały zostać uznane, zanim będziesz mógł podjąć
pracę.
Jeśli to konieczne, możesz poprosić swojego pracodawcę o pomoc tobie i innym w
złożeniu wniosku.
Nie wolno ci podjąć zatrudnienia w Danii przed uznaniem twoich odpowiednich
kwalifikacji
Ważne żebyś wiedział, że nie wolno ci podjąć zatrudnienia w Danii przed uznaniem
twoich kwalifikacji przez Duńską Inspekcję Pracy lub dopóki nie zostaniesz przeszkolony w obszarze, który nie wymaga uznania kwalifikacji zawodowych. Dowiedz się
więcej o tym jakie przepisy mają zastosowanie i kiedy w różnych sytuacjach powyżej.
Więcej informacji znajdziesz na www.at.dk

Chcesz:

1

Apodjąć czasowe zatrudnienie w Danii i pochodzisz z kraju
członkowskiego UE/EEA
– przejdź do strony 4.

2

Podjąć stałe zatrudnienie w Danii i pochodzisz z kraju
członkowskiego UE/EEA
– przejdź do strony 6.

3

Podjąć zatrudnienie w Danii i pochodzisz z kraju trzeciego
(kraje poza UE/EEA)
– przejdź do strony 7.
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Podjęcie czasowego zatrudnienia
w Danii posiadając kwalifikacje z innego
państwa członkowskiego UE/EEA

I W tej sytuacji istnieją dwie opcje. Niektóre branże i stanowiska wymagają ubiegania się przez ciebie lub twojego pracodawcę o uznanie twoich kwalifikacji zawodowych, podczas gdy inne branże i stanowiska wymagają, aby twój pracodawca we
własnym zakresie sprawdził czy posiadasz odpowiednie dla danej pracy kwalifikacje i dokumenty.
Poniższe zawody wymagają uznania kwalifikacji – ty lub twój pracodawca
musicie postarać się o takie uznanie
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Inżynierowie serwisu wind
Operatorzy wózków widłowych
Osoby obsługujące kotłownie
Operatorzy dźwigów (tylko dźwigi mobilne, żurawie wieżowe i kołowe
przekraczające 25 tono-metrów)
Inżynierowie chłodnictwa
Monterzy rusztowań (nie dotyczy przejezdnych rusztowań wieżowych i rusztowań
na kozłach)
Operatorzy ładowarek teleskopowych
Prace przy azbeście
Spawanie stosownie do Zarządzenia Wykonawczego odnośnie substancji i
materiałów rakotwórczych.

Informacje odnośnie ubiegania się o uznanie kwalifikacji znajdują się na
tylnej okładce
Nie wolno ci pracować w powyższych zawodach i branżach, jeśli nie przeszedłeś
przeszkolenia w Danii lub twoje zagraniczne kwalifikacje nie zostały uznane przez
Duńską Inspekcję Pracy. Informacje odnośnie ubiegania się przez ciebie lub twojego
pracodawcę o uznanie kwalifikacji znajdziesz na tylnej okładce niniejszej broszury.
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Poniższe kwalifikacje nie wymagają uznania, ale twój pracodawca musi
sprawdzić twoje dokumenty
Jeśli zamierzasz podjąć pracę w poniższych branżach, nie jest konieczne wystąpienie
przez ciebie lub twojego pracodawcę o uznanie twoich kwalifikacji przez Duńską
Inspekcję Pracy. Zamiast tego twój pracodawca musi sprawdzić czy posiadasz udokumentowane doświadczenie i przeszkolenie. Ma to zastosowanie do następujących
dziedzin:
■ Prace przy materiałach asfaltowych
■ Prace przy epoksydach i izocyjanianach
■ Praca przy styrenie
■ Praca w przemyśle gazu ziemnego
■ Operatorzy dźwigów (z wyjątkiem dźwigów mobilnych, żurawi wieżowych i
kołowych przekraczających 25 tono-metrów)
■ Monterzy rusztowań (tylko przejezdne rusztowania wieżowe i rusztowania na
kozłach)
■ Operatorzy sztaplarek
■ Praca jako koordynator bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie.
Udokumentowanie twojego doświadczenia i przeszkolenia musi spełniać
następujące warunki:
■

Musisz posiadać zagraniczne przeszkolenie, jeśli dana branża jest prawnie regulowana w twoim kraju. Prawna regulacja oznacza, że posiadanie przeszkolenia,
zaświadczenia lub innej formy uprawnień do podjęcia pracy w twojej branży jest
wymagane prawem. Jeśli dana branża nie jest prawnie regulowana w twoim kraju,
wymagane jest posiadanie przez ciebie co najmniej dwuletniego doświadczenia w
ciągu ostatnich 10 lat.
■ Dokumentację należy przedstawić swojemu pracodawcy, który musi się upewnić,
że posiadasz wymagane kwalifikacje w formie przeszkolenia lub doświadczenia
zawodowego oraz że są one udokumentowane.
■ Potwierdzenie posiadania doświadczenia zawodowego mogą stanowić np. umowy
o pracę lub dokumenty od poprzednich pracodawców, referencje od poprzednich
pracodawców itp. Ważne jest, aby taka dokumentacja potwierdzała, że pracowałeś
w danej dziedzinie.
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Podjęcie stałego zatrudnienia
w Danii posiadając kwalifikacje z innego
państwa członkowskiego UE/EEA

W takiej sytuacji ty i twój pracodawca musicie postarać się o uznanie kwalifikacji w
ramach dziedzin i branż, dla których w Danii wymagane jest przeszkolenie.
Te dziedziny lub branże to:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Aprace przy azbeście
Prace przy materiałach asfaltowych
Prace przy epoksydach i izocyjanianach
Praca przy styrenie
Praca w przemyśle gazu ziemnego
Inżynierowie serwisu wind
Osoby obsługujące kotłownie
Operatorzy dźwigów, wózków widłowych oraz operatorzy ładowarek teleskopowych i sztaplarek
Inżynierowie chłodnictwa
Monterzy rusztowań
Prace związane ze spawaniem
Praca jako koordynator bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie.

Informacje odnośnie ubiegania się o uznanie kwalifikacji znajdują się
na tylnej okładce
Nie wolno ci pracować w powyższych zawodach i branżach, jeśli nie przeszedłeś
przeszkolenia w Danii lub twoje zagraniczne kwalifikacje nie zostały uznane przez
Duńską Inspekcję Pracy. Informacje odnośnie ubiegania się przez ciebie lub twojego
pracodawcę o uznanie kwalifikacji znajdziesz na tylnej okładce niniejszej broszury.
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Podjęcie zatrudnienia w Danii
posiadając kwalifikacje z państwa trzeciego

W takiej sytuacji ty i twój pracodawca musicie postarać się o uznanie kwalifikacji w
ramach dziedzin i branż, dla których w Danii wymagane jest przeszkolenie.
Te dziedziny lub branże to:
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Prace przy azbeście
Prace przy materiałach asfaltowych
Prace przy epoksydach i izocyjanianach
Praca przy styrenie
Praca w przemyśle gazu ziemnego
Inżynierowie serwisu wind
Osoby obsługujące kotłownie
Operatorzy dźwigów, wózków widłowych oraz operatorzy ładowarek teleskopowych i sztaplarek
Inżynierowie chłodnictwa
Monterzy rusztowań
Prace związane ze spawaniem
Praca jako koordynator bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie.

Informacje odnośnie ubiegania się o uznanie kwalifikacji znajdują się na
tylnej okładce
Nie wolno ci pracować w powyższych zawodach i branżach, jeśli nie przeszedłeś
przeszkolenia w Danii lub twoje zagraniczne kwalifikacje nie zostały uznane przez
Duńską Inspekcję Pracy. Informacje odnośnie ubiegania się przez ciebie lub twojego
pracodawcę o uznanie kwalifikacji znajdziesz na tylnej okładce niniejszej broszury.

Kraje trzecie to wszystkie państwa w:
■
■
■
■
■
■
■

Afryce
na Bliskim Wschodzie
w Azji
w Ameryce Północnej i Południowej
Rosja
byłe republiki sowieckie
Australia i Oceania
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Wniosek i wymagane informacje
Tutaj dowiesz się co powinien zawierać twój wniosek. Możesz wystąpić o uznanie kwalifikacji sam lub może ci w tym pomóc twój pracodawca. Pamiętaj, aby wystąpić o uznanie kwalifikacji wystarczająco wcześnie przed planowanym podjęciem zatrudnienia.
Wniosek musi zawierać:
Dane osobowe
■
■
■
■

Potwierdzenie narodowości np. kopia paszportu
Nazwisko, adres i PESEL (nr identyfikacji rezydenta)
Informację czy ubiegasz się o tymczasowe, dorywcze czy stałe zatrudnienie
Nazwisko i adres wnioskodawcy, jeśli jest nim inna osoba np. twój pracodawca.

Dokumenty potwierdzające doświadczenie zawodowe i/lub przeszkolenie
■ Jeśli pochodzisz z kraju, gdzie wymagane jest przeszkolenie/zaświadczenie

■

■
■

■

Ty lub twój pracodawca musicie przedstawić kopie zagranicznych świadectw,
zaświadczeń o ukończeniu przeszkolenia itp.
Jeśli pochodzisz z kraju, gdzie przeszkolenie/zaświadczenie nie jest wymagane
Ty lub twój pracodawca musicie przedłożyć dokumentację poświadczającą, że byłeś zatrudniony w danej dziedzinie przez co najmniej 2 lata w ciągu ostatnich 10 lat. Jeśli masz
zamiar podjąć stałe zatrudnienie w Danii, potrzebujemy także kopii jednego lub więcej dyplomów ukończenia kursu lub zaświadczeń o odbyciu przeszkolenia.
Jeśli posiadasz zaświadczenie o odbyciu przeszkolenia z kraju trzeciego
Musisz udokumentować trzyletnie doświadczenie zawodowe w ciągu ostatnich 10 lat.
Jeśli możesz udokumentować jedynie doświadczenie zawodowe
Do dokumentacji powinno zostać dołączone przez ciebie lub twojego pracodawcę
oświadczenie na temat dziedziny, w której pracowałeś, jak długo, oraz jakie środki
bezpieczeństwa były przestrzegane.
Jaki rodzaj dokumentów jest akceptowany?
Doświadczenie zawodowe może być udokumentowane przez np. umowy o pracę lub dokumenty, referencje od poprzednich pracodawców itp. Ważną rzeczą jest, aby taka dokumentacja potwierdzała, że pracowałeś w danej branży.

Wniosek należy przesłać do:
Arbejdstilsynet,
Kontor for Videngrundlag,
Postboks 1228,
0900 København C

Arbejdstilsynet, marts 2010

Jeśli twoje kwalifikacje zostaną uznane, otrzymasz od nas dokument poświadczający.
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