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Karta usługi do Zgłoszenia tymczasowego świadczenia usług na 
podstawie § 8 rozporządzenia o rzemiośle UE/EOG 
 
W ramach swobody świadczenia usług istnieje możliwość dla obcokrajowców z innnych krajów członkowskich 
Unii Europejskiej (jak również Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarii), tymczasowo, 
sporadycznie, świadzyć usługi rzemieślnicze na tych samych prawach jak niemiecki przedsiębiorca 
rzemieślniczy. Dla zawodów reglementowanych na podstawie załącznika A Ustawy o rzemiośle (UoRz) 
niezbędne jest dokonanie zgłoszenia na podstawie § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 Ustawy o Rzemiośle w związku z § 8 
rozporządzenia o rzemiośle UE/EOG.  
Właściwą izbą jest izba w której obrębie przedsiebiorca po raz pierwszy będzie chciał świadzczyć swoje usługi. 
Niniejsza izba będzie również właściwą izbą do kolejnych zgłoszeń niezależnie od miejsca świadczenia 
kolejnych usług.  
Następujące dokumenty są niezbęde do szybkiego i bezproblemowego załatwienia sprawy: 

1) w pełni wypełniony i podpisany wniosek 

2) zaświadczenie stwierdzające charakter, rodzaj i okres wykonywanej działalności z kraju pochodzenia 

przesiębiorcy wykonującego czynności zawodowe 

A) zaświadczenie musi zostać wystawione na osobę odpowiedzialną za realizowane prace; może to 

być właściciel, udziałowiec lub osoba zatrudniona, 

B) z ww zaświadczenia musi wynikać, że ww odpowiedzialna osoba w ostatnich 10 latach 

(kalendarzowych) przynajmniej 1 rok we wnioskowanym zawodzie rzemieślniczym prowadziła 

działalność gospodarczą lub była kierownikiem zakładu rzemieślniczego lub prowadzi działalność 

albo jest kierownikiem zakładu rzemieślniczego (najczęstszy przypadek) 

C) wnioskowany zawód rzemieślniczy jest w kraju pochodzenia reglementowany i wnioskodawca 

posiada odpowiednie (równoznaczne) kwalifikacje zawodowe 

3) umowa o dzieło lub umowa podwykonawcza 

4) dokument tożsamości wnioskodawcy 

Wniosek jest zasadniczo składany osobiście w siedzibie Izby Rzemieślniczej we Franfurcie nad Odrą. Nie mniej 
jednak dokumenty powinno się przed złożeniem wniosku podesłać do sprawdzenia (np. mailem). 
Zaświadczenie stwierdzające charakter, rodzaj i okres wykonywanej działalności oraz umowa o dzieło lub 
umowa podwykonawcza są do przedłożenia do wglądu w orgyinale wraz z tłumaczeniem przysięgłym w trakcie 
osobistego terminu. W przypadku bariery językowej wnioskodawcy niezbędny jest tłumacz przysięgły do 
załatwienia we własnym zakresie przez wnioskodawcę. Opłata za wydanie zaświadczenia wynosi 100,00 €. 
Wydane zaświadczenie ważne jest 1 rok. Jeśli w kolejnym roku ponownie będą świadczone usługi 
rzemieślnicze tymczasowo i sporadycznie w Niemczech, to zgłoszenie musi zostać złożone w Izbie 
Rzemieślniczej, gdzie złożono pierwsze zgłoszenie. Kolejne zgłoszenie można złożyć załączając bieżące 
zaświadczenie stwierdzające charakter, rodzaj i okres wykonywanej działalności wraz z tłumaczeniem 
przysięgłym. Wnioskujący pracownik musi dowieść, że jest zatrudiony w zakładzie pracy dla którego zgłaszane 
jest zgłoszenie. Opłata za ponowne zgłoszenie wynosi 30,00 €. 
Pracownicy Izby Rzemieślniczej we Frankfurcie nad Odrą – Region Brandenburgia Wschodnia pozostają do 
Państwa dyspozycji w celu udzielenia odpowiedzi w ramach indywidualnego terminu doradczego. 
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