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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI1)
z dnia 6 kwietnia 2006 r.
w sprawie nostryfikacji Êwiadectw szkolnych i Êwiadectw maturalnych uzyskanych za granicà
Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256,
poz. 2572, z póên. zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Rozporzàdzenie okreÊla warunki i tryb nostryfikacji Êwiadectw szkolnych i Êwiadectw maturalnych uzyskanych za granicà oraz rodzaje Êwiadectw
szkolnych i Êwiadectw maturalnych uzyskanych za
granicà, które uznaje si´ za równorz´dne ze Êwiadectwami okreÊlonymi w ustawie z dnia 7 wrzeÊnia
1991 r. o systemie oÊwiaty, bez obowiàzku przeprowadzania nostryfikacji.
———————
1) Minister Edukacji i Nauki kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Edukacji i Nauki (Dz. U. Nr 220, poz. 1886).
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 i Nr 281,
poz. 2781 oraz z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788,
Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400
i Nr 249, poz. 2104.

2. U˝yte w rozporzàdzeniu okreÊlenia oznaczajà:
1) Êwiadectwo uzyskane za granicà — ka˝dy dokument wydany przez uprawnionà instytucj´, potwierdzajàcy ukoƒczenie szko∏y lub ukoƒczenie kolejnego etapu edukacji za granicà;
2) Êwiadectwo ukoƒczenia odpowiedniej polskiej
szko∏y publicznej — tak˝e dyplom ukoƒczenia odpowiedniej polskiej szko∏y publicznej.
§ 2. Nostryfikacji Êwiadectw uzyskanych za granicà
dokonuje kurator oÊwiaty, w∏aÊciwy ze wzgl´du na
miejsce zamieszkania osoby ubiegajàcej si´ o nostryfikacj´, a w przypadku braku takiego miejsca — kurator
oÊwiaty w∏aÊciwy ze wzgl´du na siedzib´ instytucji,
w której osoba zamierza z∏o˝yç Êwiadectwo uzyskane
za granicà, zwany dalej „organem nostryfikacyjnym”.
§ 3. Za równorz´dne Êwiadectwu ukoƒczenia polskiej publicznej szko∏y podstawowej uznaje si´ Êwiadectwo uzyskane za granicà, je˝eli przewidziany planem nauczania okres nauki w szko∏ach za granicà niezb´dny do uzyskania tego Êwiadectwa wynosi ∏àcznie
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co najmniej 6 lat i na pierwszy rok nauki przyjmuje si´
kandydatów nie wczeÊniej ni˝ w 6. roku ˝ycia.
§ 4. Za równorz´dne Êwiadectwu ukoƒczenia polskiego publicznego gimnazjum uznaje si´ Êwiadectwo
uzyskane za granicà, je˝eli przewidziany planem nauczania okres nauki w szko∏ach za granicà niezb´dny
do uzyskania tego Êwiadectwa wynosi ∏àcznie co najmniej 9 lat i na pierwszy rok nauki przyjmuje si´ kandydatów nie wczeÊniej ni˝ w 6. roku ˝ycia.
§ 5. 1. Za równorz´dne Êwiadectwu ukoƒczenia polskiej publicznej zasadniczej szko∏y zawodowej uznaje
si´ Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y za granicà, je˝eli:
1) przewidziany planem okres nauki w szko∏ach za
granicà niezb´dny do uzyskania tego Êwiadectwa
wynosi ∏àcznie co najmniej 11 lat i na pierwszy rok
nauki przyjmuje si´ kandydatów nie wczeÊniej ni˝
w 6. roku ˝ycia oraz
2) zaj´cia edukacyjne zrealizowane w szkole za granicà odpowiadajà wiodàcym zaj´ciom edukacyjnym
kszta∏cenia ogólnego i kszta∏cenia zawodowego
odpowiedniej polskiej publicznej zasadniczej szko∏y zawodowej.
2. Je˝eli warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
nie zosta∏y spe∏nione, Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y
za granicà, o którym mowa w ust. 1, uznaje si´ za równorz´dne Êwiadectwu ukoƒczenia odpowiedniej polskiej publicznej zasadniczej szko∏y zawodowej po zdaniu, okreÊlonych przez organ nostryfikacyjny, egzaminów z zaj´ç edukacyjnych kszta∏cenia ogólnego lub
kszta∏cenia zawodowego.
§ 6. 1. Za równorz´dne Êwiadectwu ukoƒczenia
polskiego publicznego liceum ogólnokszta∏càcego
uznaje si´ Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y za granicà,
je˝eli:
1) przewidziany planem okres nauki w szko∏ach za
granicà niezb´dny do uzyskania tego Êwiadectwa
wynosi ∏àcznie co najmniej 11 lat i na pierwszy rok
nauki przyjmuje si´ kandydatów nie wczeÊniej ni˝
w 6. roku ˝ycia oraz
2) zaj´cia edukacyjne zrealizowane w szkole za granicà odpowiadajà wiodàcym zaj´ciom edukacyjnym
kszta∏cenia ogólnego odpowiedniego polskiego
publicznego liceum ogólnokszta∏càcego.
2. Je˝eli warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
nie zosta∏y spe∏nione, Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y
za granicà, o którym mowa w ust. 1, uznaje si´ za równorz´dne Êwiadectwu ukoƒczenia odpowiedniego
polskiego publicznego liceum ogólnokszta∏càcego po
zdaniu, okreÊlonych przez organ nostryfikacyjny, egzaminów z zaj´ç edukacyjnych kszta∏cenia ogólnego.
§ 7. 1. Za równorz´dne Êwiadectwu ukoƒczenia
polskiego publicznego liceum profilowanego uznaje
si´ Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y za granicà, je˝eli:
1) przewidziany planem okres nauki w szko∏ach za
granicà niezb´dny do uzyskania tego Êwiadectwa
wynosi ∏àcznie co najmniej 11 lat i na pierwszy rok
nauki przyjmuje si´ kandydatów nie wczeÊniej ni˝
w 6. roku ˝ycia oraz
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2) zaj´cia edukacyjne zrealizowane w szkole za granicà odpowiadajà wiodàcym zaj´ciom edukacyjnym
kszta∏cenia ogólnego i zaj´ciom edukacyjnym
w danym profilu kszta∏cenia ogólnozawodowego
odpowiedniego polskiego publicznego liceum
profilowanego.
2. Je˝eli warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
nie zosta∏y spe∏nione, Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y
za granicà, o którym mowa w ust. 1, uznaje si´ za równorz´dne Êwiadectwu ukoƒczenia odpowiedniego
polskiego publicznego liceum profilowanego po zdaniu, okreÊlonych przez organ nostryfikacyjny, egzaminów z zaj´ç edukacyjnych kszta∏cenia ogólnego lub zaj´ç edukacyjnych w danym profilu kszta∏cenia ogólnozawodowego.
§ 8. 1. Za równorz´dne Êwiadectwu ukoƒczenia
polskiego publicznego technikum uznaje si´ Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y za granicà, je˝eli:
1) przewidziany planem okres nauki w szko∏ach za
granicà niezb´dny do uzyskania tego Êwiadectwa
wynosi ∏àcznie co najmniej 12 lat i na pierwszy rok
nauki przyjmuje si´ kandydatów nie wczeÊniej ni˝
w 6. roku ˝ycia oraz
2) zaj´cia edukacyjne zrealizowane w szkole za granicà odpowiadajà wiodàcym zaj´ciom edukacyjnym
kszta∏cenia ogólnego i kszta∏cenia zawodowego
odpowiedniego polskiego publicznego technikum.
2. Je˝eli warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
nie zosta∏y spe∏nione, Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y
za granicà, o którym mowa w ust. 1, uznaje si´ za równorz´dne Êwiadectwu ukoƒczenia odpowiedniego
polskiego publicznego technikum po zdaniu, okreÊlonych przez organ nostryfikacyjny, egzaminów z zaj´ç
edukacyjnych kszta∏cenia ogólnego lub kszta∏cenia zawodowego.
§ 9. Za równorz´dne polskiemu Êwiadectwu dojrza∏oÊci uznaje si´ Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y lub
Êwiadectwo maturalne uzyskane za granicà, je˝eli
uprawnia do ubiegania si´ o przyj´cie na studia wy˝sze do ka˝dego typu szkó∏ wy˝szych w paƒstwie,
w którego systemie edukacji dzia∏a instytucja wydajàca Êwiadectwo.
§ 10. Za równorz´dne polskiemu Êwiadectwu dojrza∏oÊci, bez obowiàzku przeprowadzania nostryfikacji, uznaje si´:
1) dyplomy IB (International Baccalaureate), wydawane przez organizacj´ International Baccalaureate Organization w Genewie;
2) dyplomy EB (European Baccalaureate), wydawane
przez Szko∏y Europejskie zgodnie z Konwencjà
sporzàdzonà w Luksemburgu dnia 21 czerwca
1994 r. o statusie Szkó∏ Europejskich.
§ 11. 1. Za równorz´dne Êwiadectwu ukoƒczenia
polskiej publicznej szko∏y policealnej uznaje si´ Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y za granicà, je˝eli:
1) przewidziany planem okres nauki w szko∏ach za
granicà niezb´dny do uzyskania tego Êwiadectwa
wynosi ∏àcznie co najmniej 12 lat i na pierwszy rok
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nauki przyjmuje si´ kandydatów nie wczeÊniej ni˝
w 6. roku ˝ycia oraz
2) zaj´cia edukacyjne zrealizowane w szkole za granicà odpowiadajà wiodàcym zaj´ciom edukacyjnym
kszta∏cenia zawodowego odpowiedniej polskiej
publicznej szko∏y policealnej.
2. Je˝eli warunki, o których mowa w ust. 1 pkt 2,
nie zosta∏y spe∏nione, Êwiadectwo ukoƒczenia szko∏y
za granicà, o którym mowa w ust. 1, uznaje si´ za równorz´dne Êwiadectwu ukoƒczenia odpowiedniej polskiej publicznej szko∏y policealnej po zdaniu, okreÊlonych przez organ nostryfikacyjny, egzaminów z zaj´ç
edukacyjnych kszta∏cenia zawodowego.
§ 12. 1. Egzaminy, o których mowa w § 5 ust. 2, § 6
ust. 2, § 7 ust. 2, § 8 ust. 2 oraz § 11 ust. 2, przeprowadzajà komisje egzaminacyjne powo∏ane przez organ nostryfikacyjny w trybie i wed∏ug zasad okreÊlonych w przepisach o przeprowadzaniu egzaminów eksternistycznych.
2. Komisja egzaminacyjna sporzàdza protokó∏
z przebiegu egzaminu i przekazuje go organowi nostryfikacyjnemu.
§ 13. Âwiadectwo ukoƒczenia szko∏y za granicà,
w którym potwierdzone zosta∏y kwalifikacje zawodowe, uznane na podstawie § 5, § 8 lub § 11 za równorz´dne Êwiadectwu ukoƒczenia odpowiedniej polskiej
szko∏y publicznej, uznaje si´ dodatkowo za równorz´dne z odpowiednim polskim dyplomem potwierdzajàcym kwalifikacje zawodowe.
§ 14. 1. Osoba ubiegajàca si´ o nostryfikacj´ Êwiadectwa uzyskanego za granicà sk∏ada wniosek o przeprowadzenie nostryfikacji wraz z orygina∏em Êwiadectwa albo jego duplikatem zalegalizowanym przez konsula Rzeczypospolitej Polskiej urz´dujàcego w paƒstwie, w którym zosta∏ wydany dokument, z zastrze˝eniem ust. 3, oraz oÊwiadczeniem, ˝e Êwiadectwo to nie
stanowi∏o dotychczas przedmiotu post´powania nostryfikacyjnego w Polsce.
2. Je˝eli instytucja, która wyda∏a Êwiadectwo za
granicà, dzia∏a w systemie edukacji innego paƒstwa
ni˝ to, na którego terytorium prowadzone by∏o kszta∏cenie, osoba ubiegajàca si´ o nostryfikacj´ sk∏ada orygina∏ Êwiadectwa albo jego duplikat, o których mowa
w ust. 1, zalegalizowane przez:
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cji paƒstwa b´dàcego stronà Konwencji znoszàcej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urz´dowych, sporzàdzonej w Hadze dnia 5 paêdziernika
1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939), osoba
ubiegajàca si´ o nostryfikacj´ Êwiadectwa uzyskanego
za granicà wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1,
sk∏ada orygina∏ Êwiadectwa albo jego duplikat, albo
kopi´ potwierdzonà notarialnie za zgodnoÊç z orygina∏em z umieszczonà na dokumencie albo do∏àczonà
apostille. W przypadku z∏o˝enia kopii Êwiadectwa potwierdzonej notarialnie za zgodnoÊç z orygina∏em, nale˝y przedstawiç organowi nostryfikacyjnemu do
wglàdu orygina∏ Êwiadectwa albo jego duplikat.
4. W przypadku Êwiadectw, o których mowa
w § 5—8 i § 11, do wniosku, o którym mowa w ust. 1,
nale˝y do∏àczyç dokument przedstawiajàcy przebieg
kszta∏cenia, obejmujàcy w szczególnoÊci wykaz zaj´ç
edukacyjnych ze wskazaniem uzyskanych z nich ocen
oraz liczby godzin przeznaczonych na realizacj´ zaj´ç
edukacyjnych.
5. Je˝eli na Êwiadectwie uzyskanym za granicà,
o którym mowa w § 9, brak jest adnotacji stwierdzajàcej uprawnienie do ubiegania si´ o przyj´cie na studia
wy˝sze do ka˝dego typu szkó∏ wy˝szych w paƒstwie,
w którego systemie edukacji dzia∏a instytucja wydajàca Êwiadectwo, do wniosku, o którym mowa w ust. 1,
nale˝y do∏àczyç potwierdzenie tego uprawnienia wydane przez:
1) w∏adze oÊwiatowe paƒstwa, w którego systemie
edukacji wydano Êwiadectwo, albo
2) akredytowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urzàd
konsularny paƒstwa, w którego systemie edukacji
wydano Êwiadectwo, albo
3) konsula Rzeczypospolitej Polskiej urz´dujàcego
w paƒstwie, w którego systemie edukacji wydano
Êwiadectwo.
6. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, 4 i 5, sporzàdzone w j´zyku obcym, nale˝y z∏o˝yç wraz z t∏umaczeniem na j´zyk polski sporzàdzonym lub poÊwiadczonym przez:
1) t∏umacza przysi´g∏ego wpisanego na list´ t∏umaczy przysi´g∏ych prowadzonà przez Ministra SprawiedliwoÊci albo

1) konsula Rzeczypospolitej Polskiej urz´dujàcego
w paƒstwie, w którym dzia∏a szko∏a, albo

2) konsula Rzeczypospolitej Polskiej urz´dujàcego
w paƒstwie, w którym zosta∏ wydany dokument.

2) konsula Rzeczypospolitej Polskiej urz´dujàcego
w paƒstwie, w którego systemie edukacji dzia∏a
szko∏a, albo

§ 15. 1. Po stwierdzeniu spe∏nienia przez osob´
ubiegajàcà si´ o nostryfikacj´ Êwiadectwa uzyskanego
za granicà warunków, o których mowa w § 3—9 i § 11,
organ nostryfikacyjny wydaje zaÊwiadczenie, w którym okreÊla w szczególnoÊci:

3) akredytowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urzàd
konsularny paƒstwa, w którego systemie edukacji
dzia∏a szko∏a, lub akredytowane na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej przedstawicielstwo dyplomatyczne lub urzàd konsularny paƒstwa,
w którym prowadzone by∏o kszta∏cenie.
3. Je˝eli Êwiadectwo uzyskane za granicà zosta∏o
wydane przez instytucj´ dzia∏ajàcà w systemie eduka-

1) nazw´ lub numer Êwiadectwa uzyskanego za granicà;
2) pe∏nà nazw´ i siedzib´ instytucji, która wyda∏a
Êwiadectwo uzyskane za granicà;
3) nazw´ paƒstwa, w którego systemie edukacji dzia∏a instytucja, o której mowa w pkt 2;
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4) imi´ i nazwisko osoby, która uzyska∏a Êwiadectwo
za granicà, oraz dat´ i miejsce jej urodzenia;
5) nazw´ polskiego Êwiadectwa ukoƒczenia szko∏y,
polskiego Êwiadectwa dojrza∏oÊci lub polskiego
dyplomu potwierdzajàcego kwalifikacje zawodowe, z którym organ nostryfikacyjny uzna∏ za równorz´dne Êwiadectwo uzyskane za granicà.
2. W przypadku uznania Êwiadectwa uzyskanego
za granicà za równorz´dne Êwiadectwu ukoƒczenia
polskiej szko∏y publicznej prowadzàcej kszta∏cenie
ogólnozawodowe albo zawodowe, w zaÊwiadczeniu
okreÊla si´ odpowiednio nazw´ profilu ogólnozawodowego albo nazw´ zawodu.
3. ZaÊwiadczenie jest wa˝ne ∏àcznie z orygina∏em
Êwiadectwa uzyskanego za granicà albo jego duplikatem.
§ 16. Organ nostryfikacyjny jest obowiàzany do
prowadzenia ewidencji wydanych zaÊwiadczeƒ, o których mowa w § 15.
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§ 17. Nostryfikacja tego samego Êwiadectwa uzyskanego za granicà mo˝e byç przeprowadzona tylko
raz.
§ 18. Post´powania nostryfikacyjne wszcz´te i niezakoƒczone przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego
rozporzàdzenia sà prowadzone zgodnie z dotychczasowymi przepisami.
§ 19. Traci moc zarzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 paêdziernika 1997 r. w sprawie zasad i trybu nostryfikacji Êwiadectw uzyskanych za granicà (M. P. Nr 78, poz. 739).
§ 20. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji i Nauki: M. Seweryƒski

