
Nieformalna Sieć 

Właściwych Organów w zawodzie lekarza 

 

 

Oświadczenie Berlińskie  

z dnia 13 września 2010 r. 

 

w sprawie prowadzonej przez Komisję Europejską oceny Dyrektywy 2005/36/WE w 

sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 

 

 

Od maja 2010 r. w ramach nieformalnej sieci organów właściwych w zakresie 

uznawania kwalifikacji zawodowych lekarzy odbyło się szereg spotkań poświęconych 

omówieniu i wymianie doświadczeń związanych ze stosowaniem Dyrektywy 

2005/36/WE w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. 

 

W ramach sieci zbierali się przedstawiciele organów właściwych z XXX państw 

członkowskich, aby przedyskutować przygotowywanie narodowych raportów nt. 

doświadczeń związanych z dyrektywą 2005/36/WE. 

 

Sieć zgadza się, że system automatycznego uznawania kwalifikacji wynikający z Dyr. 

okazał się skuteczny w ułatwieniu uznawania kwalifikacji lekarzy w Europejskim 

Obszarze Gospodarczym. 

 

Spotkania wykazały także, że w obliczu wysokiego poziomu mobilności lekarzy w 

Europie, organom właściwym zależy na współpracy przyczyniającej się do 

bezpiecznej opieki zdrowotnej w Europie. Organy właściwe deklarują chęć 

kontynuowania współpracy w ramach struktur nieformalnej sieci. Aby wzmocnić 

przejrzystość w zakresie uznawania kwalifikacji zawodowych organy właściwe 

zamierzają wspólnie pracować, na zasadzie dobrowolności, na rzecz stworzenia 

zbioru szczegółowych informacji o programie kształcenia specjalizacyjnego w 

poszczególnych dziedzinach medycyny. zbiór może obejmować informacje 

historyczne dotyczące nazw specjalności oraz dyplomów. 

 

Organy właściwe uważają, że aktualna ewaluacja Dyrektywy 2005/36/WE ze strony 

Komisji jest cenną okazją do podkreślenia zagadnień, którym warto poświęcić bliższą 

uwagę, aby zapewnić utrzymanie mobilności zawodowej i wzmocnić bezpieczeństwo 

pacjentów. Chcielibyśmy wyrazić nasze uznanie dla otwartej, gotowej na współpracę 

postawy Komisji w trakcie procesu ewaluacji. 

 

W ślad za spotkaniami oraz wymianą doświadczeń w zakresie ewaluacji Dyrektywy 

wzywamy Komisję, aby: 

 



 Kontynuowała identyfikację organów właściwych w zakresie uznawania 

kwalifikacji lekarzy; zobowiązała organy właściwe, aby były wymienione w 

systemie informacyjnym rynku wewnętrznego (IMI); zobowiązała organy 

właściwe do udzielania we właściwym czasie odpowiedzi na wszystkie wnioski 

bez względu na to, czy zostały wysłane w ramach IMI czy innymi środkami; 

udoskonaliła system IMI w taki sposób, aby umożliwiał organom właściwym 

źródłową weryfikację dokumentów. 

 Przeanalizowała we współpracy z organami właściwymi odpowiednie 

mechanizmy zapewniania kompetencji lekarzy (np. doskonalenie zawodowe, 

rewalidacja itd.). To wzmocni zaufanie w ramach uznawania kwalifikacji 

zawodowych i zapewni bezpieczeństwo pacjentów, pozwalając organom 

właściwym upewnić się, że lekarze, których rejestrują, doskonalili swoje 

kompetencje i umiejętności po uzyskaniu dyplomu lekarza. 

 Rozważyła dołączenie Zaświadczenia o Aktualnym Statusie Zawodowym / 

Zaświadczenia o Niekaralności (Certificate of Current Professional Status / 

Certificate of Good Standing) do wykazu dokumentów w załączniku VII. 

 Zbadała mechanizmy, takie jak mechanizm ostrzegania przewidziany w 

dyrektywie o usługach na rynku wewnętrznym, które poprawią wymianę 

informacji o lekarzach mających znaczenie dla bezpieczeństwa pacjentów w 

Europie oraz dla kompetencji zawodowych. Ułatwiła identyfikację organów 

właściwych w zakresie odpowiedzialności zawodowej lekarzy w celu 

zapewnienia, że tylko lekarze spełniający wymogi fachowej i bezpiecznej praktyki 

zawodowej będą korzystać ze swobody przemieszczania się w ramach EOG. 

 Zapewniła przejrzystość prawną w odniesieniu do nadzoru nad należytym 

wykonywaniem zawodu w przypadku transgranicznego świadczenia usług. 

Należy to rozważyć także w świetle rozwoju telemedycyny i diagnozowania na 

odległość, gdy ani pacjent, ani lekarz nie przemieszczają się fizycznie. 

 Przedstawiła wyjaśnienia dotyczące pojęcia „czasowo i okazjonalnie”; 

wspomogła organy właściwe w wypracowaniu wspólnych metod postępowania w 

odniesieniu do przypadków ponawiania deklaracji o  zamiarze czasowego i 

okazjonalnego świadczenia usług (np. mobilność sezonowa). 

 Przeanalizowała przepisy Dyrektywy dotyczące znajomości języka pod kątem 

troski organów właściwych o odpowiednią znajomość języka przez migrujących 

lekarzy w interesie bezpieczeństwa pacjentów. 

 Przeanalizowała w trakcie ewaluacji Dyrektywy coraz częstsze przypadki 

fałszowania dokumentów oraz znalazła środki efektywnego zwalczania takiego 

procederu. 

 

Dalsze informacje oraz przykłady konkretnych przypadków wspierające niniejsze 

oświadczeni zawarte są w krajowych raportach przedstawionych Komisji Europejskiej 

przez organy właściwe we wrześniu 2010 r. 

 

  


