
 

Wniosek o weryfikację zagranicznego dyplomu 
Jesteś posiadaczem dyplomu i sądzisz, że pokrywa się on z Diploma Sociale Hygiëne [dyplom 
potwierdzający znajomość wymagań higieniczno-sanitarnych] wydawanym przez SVH 
[Stowarzyszenie ds. kompetencji w branży gastronomicznej]. Jeśli tak, możesz wnioskować o wydanie 
Diploma Sociale Hygiëne wydawanego przez SVH, dzięki czemu Twoje nazwisko zostanie dopisane do 
Register Sociale Hygiëne [Rejestru posiadaczy dyplomów potwierdzających znajomość wymagań 
higieniczno-sanitarnych]. Oznacza to, że Twój dyplom poświadcza wiedzę i przyswojenie wymagań 
higieniczno-sanitarnych na poziomie co najmniej równym warunkom uzyskania Diploma Sociale 
Hygiëne.  
 
Koszty 
Aby zweryfikować, czy Twój dyplom upoważnia Cię do tego, pobieramy opłatę weryfikacyjną. Opłata 
ta zostanie naliczona tylko wówczas, jeśli weryfikacja, którą przeprowadzimy wykaże, że kwalifikujesz 
się do przyznania Diploma Sociale Hygiëne wydawanego przez SVH. Jeśli okaże się, że Twój dyplom 
nie może zostać uznany za równoważny, wówczas opłata nie zostanie pobrana. Opłata weryfikacyjna 
wynosi 250 EUR (obejmuje ona również wydanie Diploma Sociale Hygiëne). 
Po otrzymaniu Twojego wniosku, przeprowadzeniu weryfikacji i akceptacji otrzymasz swój Diploma 
Sociale Hygiëne. Na podstawie tego dyplomu wydawanego przez SVH Twoje nazwisko zostanie 
dopisane do Register Sociale Hygiëne. Otrzymasz również dokument poświadczający wiedzę i 
znajomość wymagań higieniczno-sanitarnych [Verklaring kennis en inzicht Sociale Hygiëne] wydany 
przez Państwową Komisję Egzaminacyjną SVH (LEC-SVH).  

W jaki sposób SVH weryfikuje dyplom? 
Zagraniczne dyplomy i certyfikaty mogą zostać zweryfikowane jako: 

• poświadczające odbycie kursu lub szkolenia w wymiarze 40 godzin lub więcej; 
• poświadczające odbycie kursu lub szkolenia w ramach regularnej edukacji w placówce 

oświatowej akredytowanej przez państwo.    
• Warunki uzyskania dyplomu, kompetencje lub procesy pracy potwierdzone zagranicznym 

dyplomem SVH może porównać z warunkami uzyskania dyplomu potwierdzającego 
znajomość wymagań higieniczno-sanitarnych ustalanymi przez LEC-SVH. Warunki 
uzyskania dyplomu są dostępne w języku niderlandzkim, angielskim, hiszpańskim, 
niemieckim, włoskim, francuskim oraz polskim na stronie internetowej: 
https://www.svh.nl/Sociale-Hygiene/. 

 
PODSUMOWANIE: 

• Jeżeli co najmniej 60% warunków uzyskania Diploma Sociale Hygiëne pokrywa się z 
warunkami uzyskania dyplomu, kompetencjami lub procesami pracy zagranicznego 
dyplomu, wówczas dyplom kwalifikuje się jako Diploma Sociale Hygiëne wydawany przez 
SVH oraz do wpisu do Register Sociale Hygiëne. 

 
W razie konieczności SVH zwróci się do placówki oświatowej, która wydała dyplom w sprawie 
dyplomu oraz ścieżki kształcenia. 
 
Jak to działa? 

Jeśli chcesz wiedzieć, czy Twój dyplom upoważnia Cię do uzyskania Diploma Sociale Hygiëne 
wydawanego przez SVH, złóż na tej stronie wniosek o weryfikację.  
 
Wniosek jest ściśle poufny: możesz złożyć wniosek w sprawie Diploma Sociale Hygiëne tylko w swoim 
imieniu.  
Do wniosku należy obowiązkowo załączyć następujące dokumenty: 

https://www.svh.nl/Sociale-Hygiene/


 

• czytelną kopię dyplomu lub certyfikatu wydanego przez placówkę oświatową; 
• czytelną kopię wykazu ocen dołączonego do dyplomu lub certyfikatu; 
• kopię warunków uzyskania dyplomu, kompetencji lub procesów pracy. 
 

Aby rozpatrzyć Twój wniosek, potrzebujemy kopii Twojego ważnego dokumentu tożsamości oraz 
kopii Twojego dyplomu, który ma zweryfikować SVH. Wielkość plików nie może przekraczać 2 MB. 
Uwaga: Na kopii dokumentu tożsamości przekreśl swój numer ewidencyjno-fiskalny BSN. 

 
Jeżeli po weryfikacji okaże się, że masz prawo do Diploma Sociale Hygiëne wydawanego przez SVH, 
wówczas poinformujemy Cię o możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej.  
Otrzymasz Diploma Sociale Hygiëne oraz dokument poświadczający wiedzę i znajomość wymagań 
higieniczno-sanitarnych najpóźniej cztery tygodnie od złożenia wniosku za pośrednictwem strony 
internetowej. Możesz bezpłatnie anulować swoje zapytanie do 14 dni od daty jego złożenia, o ile 
wniosek nie został jeszcze rozpatrzony, a usługa wykonana. Po 14 dniach zapytanie stanie się 
ostateczne i nie przysługuje Ci prawo zwrotu wpłaconej kwoty.  

 
 


