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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Umożliwienie osobom, które uzyskały wykształcenie wyższe za granicą możliwości wskazania polskiego odpowiednika 
uzyskanego tytułu zawodowego, a w przypadku cudzoziemców, którzy uzyskali status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, lub cudzoziemców posiadających zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o 
której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, którzy nie dysponują 
dyplomem ukończenia studiów wyższych za granicą umożliwienie wskazania poziomu kształcenia, na którym 
ukończone zostały studia wyższe za granicą. 
  

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Rekomendowane rozwiązanie:  
1) w sprawie uznawania równoważności wykształcenia  -  uregulowanie postępowania nostryfikacyjnego umożliwiającego 
porównanie wykształcenia i tytułu zawodowego uzyskanego za granicą z wykształceniem i tytułem zawodowym 
uzyskiwanym w Polsce. Postępowanie zakłada ocenę przedkładanych dokumentów, porównanie programów kształcenia, 
możliwość zobowiązania do zdania dodatkowych egzaminów i zaliczenia przedmiotów. 
 
2) w sprawie potwierdzania ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie - uregulowanie postępowania, 
umożliwiającego ocenę poziomu wykształcenia w oparciu o dokumenty inne niż dyplom ukończenia studiów wyższych. 
Postępowanie zakłada możliwość oparcia się na dokumentach każdego rodzaju jeśli umożliwiają one ocenę poziomu 
wykształcenia, umożliwia przeprowadzenie egzaminu sprawdzającego wiedzę.  
Postępowanie wszczynane jest na wniosek zainteresowanej osoby. składany na formularzu, którego wzór będzie stanowił 
załącznik do rozporządzenia. 
 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

 
W sprawie potwierdzania ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia przez obywateli państw 
trzecich lub bezpaństwowców spośród krajów UE/OECD znane są rozwiązania przyjęte w Norwegii. Procedura przyjęta w 
tym państwie opiera się na przedłożonym przez osobę zainteresowaną rozbudowanym oświadczeniu zawierającym poza 
danymi związanymi z wykształceniem, również inne informacje m.in. na temat wykonywanego zawodu, doświadczenia 
zawodowego, odbytych praktyk. Informacje zawarte w oświadczeniu potwierdzane są za pomocą przedkładanych 
dokumentów, które stanowią bezpośredni lub pośredni dowód prawdziwości zawartych w nim danych. Utworzona w ten 
sposób teczka/portfolio stanowi podstawę określenia poziomu uzyskanego wykształcenia. 
 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 
Osoby ubiegające się o 
przeprowadzenie 
postępowania 
nostryfikacyjnego 

W ciągu roku na jednej 
uczelni uprawnionej 
przeprowadza się ok. 
15 postępowań 
nostryfikacyjnych 

Uśrednione dane pochodzące z 
uczelni 

Wskazanie warunków 
ubiegania się o wszczęcie 
postępowania 
nostryfikacyjnego oraz 
warunków uzyskania 
zaświadczenia o 
równoważności dyplomów 

Osoby ubiegające się o 
potwierdzenie ukończenia 

Przypadki jednostkowe Dane szacunkowe MNiSW/ 
Zespołu do Spraw 

Wskazanie warunków 
ubiegania się o wszczęcie 



studiów wyższych na 
określonym poziomie 
kształcenia 

Uznawalności Wykształcenia postępowania 
poświadczającego i 
zaświadczenia 
poświadczającego ukończenie 
studiów wyższych na danym 
poziomie kształcenia 

Rady jednostek 
organizacyjnych uczelni 
uprawnionych do 
przeprowadzenia ww. 
postępowań 

Ok. 750 Strona internetowa Centralnej 
Komisji ds. Stopni i Tytułów 

Nałożenie obowiązków 
związanych z postępowaniem 
nostryfikacyjnym i 
poświadczającym 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 
Projekt rozporządzenia został przekazany do konsultacji publicznych i opiniowania do: 
 
- Sekcji Krajowej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”, 
- Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80” Komisji Krajowej, 
- NSZZ „Solidarność 80”, 
- Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, 
- Rady Szkolnictwa Wyższego Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
- Konfederacji „Lewiatan”, 
- Związku Przedsiębiorców i Pracodawców, 
- Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, 
- Business Centre Club, 
- Forum Związków Zawodowych, 
- Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 
- Konferencji Rektorów Zawodowych Szkół Polskich, 
- Konferencji Rektorów Publicznych Szkół Zawodowych, 
- Polskiej Komisji Akredytacyjnej, 
- Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
- Niezależnego Zrzeszenia Studentów, 
- Parlamentu Studentów RP, 
- Zrzeszenia Studentów Polskich, 
- Krajowej Reprezentacji Doktorantów, 
- Rady Młodych Naukowców, 
- Związku Rzemiosła Polskiego, 
- Rady Działalności pożytku Publicznego przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej. 
 
Projekt rozporządzenia został ponadto zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej 
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w 
procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414, z późn. zm.). Projekt rozporządzenia został zamieszczony również 
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces 
Legislacyjny, zgodnie z § 52 ust. 1 uchwały nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. – Regulamin pracy Rady 
Ministrów (M.P. poz. 979).  
 
Wyniki konsultacji zostaną omówione po ich zakończeniu 
 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

 Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-10) 

Dochody ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Wydatki ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             



Saldo ogółem             

budżet państwa             

JST             

pozostałe jednostki (oddzielnie)             

Źródła finansowania  
 
 
 

Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń 

Wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje kosztów dla sektora finansów publicznych.  
 
Regulowane postępowania będą generowały dochód na rzecz podmiotów (uczelni) je 
przeprowadzających. 
Za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego będzie pobierana opłata nieprzekraczająca 
50% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego. 
Za przeprowadzenie postępowania potwierdzającego będzie pobierana opłata nieprzekraczająca 
10% minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora zwyczajnego. 
 
W zakresie postępowań w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym 
poziomie kształcenia przez cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą przewiduje się, że przypadki ich przeprowadzenia będą incydentalne, w związku 
z czym trudno wskazać na przybliżone dane dotyczące dochodów z nimi związanych. 
 
 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 
W ujęciu 
pieniężnym 
(w mln zł,  
ceny stałe z 
…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

       

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        
W ujęciu 
niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  
sektor mikro-, małych i 
średnich 
przedsiębiorstw 

 

rodzina, obywatele oraz 
gospodarstwa domowe  

 

(dodaj/usuń)  
Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  
Dodatkowe informacje, 
w tym wskazanie 
źródeł danych i 
przyjętych do obliczeń 
założeń  

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało istotnego wpływu na konkurencyjność gospodarki 
i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców. 
W zakresie nostryfikacji obecnie obowiązujące rozwiązania nie ulegną zmianie. 
Ponadto, regulacje zawarte w rozporządzeniu umożliwi ą uzyskanie dokumentów potwierdzających 
uzyskanie wykształcenia wyższego na określonym poziomie kształcenia co będzie miało pozytywny 
wpływ na rozwój zawodowy osób uprawnionych do potwierdzenia wykształcenia w trybie 
przewidzianym przez rozporządzenie, a co za tym idzie, poprawę sytuacji członków rodziny tych 
osób. 
 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikaj ących z projektu 

 nie dotyczy 
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności). 

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 



 zmniejszenie liczby dokumentów  
 zmniejszenie liczby procedur 
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 
 zwiększenie liczby procedur 
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
 inne:       

 
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji.  

 tak 
 nie 
 nie dotyczy 

 
Komentarz: 
 
 
 

9. Wpływ na rynek pracy  

Rozporządzenie umożliwi osobom poszukującym pracy: 
- stwierdzenie równoważności dyplomu uzyskanego za granicą z jego polskim odpowiednikiem (w drodze nostryfikacji); 
- potwierdzenie uzyskania wykształcenia wyższego na określonym poziomie kształcenia (cudzoziemcy wymienieni w 
rozporządzeniu, niedysponujący dyplomem ukończenia studiów wyższych). 

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 
 środowisko naturalne 
 sytuacja i rozwój regionalny 
 inne: edukacja, rozwój zawodowy 

 
 demografia 
 mienie państwowe 

 
 informatyzacja 
 zdrowie 

Omówienie wpływu 

Wprowadzenie procedur umożliwiających wydanie dokumentu wskazującego na polski 
odpowiednik dyplomu uzyskanego za granicą lub dokumentu wskazującego na poziom 
wykształcenia umożliwi dostęp do dalszego kształcenia. 
 
 
 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 
 
Planuje się wejście w życie projektowanego rozporządzenia w lipcu 2015 r.  
Postępowania nostryfikacyjne wszczęte po wejściu w życie projektowanego rozporządzenia będą prowadzone zgodnie z 
jego przepisami.  
Wejście w życie projektowanego rozporządzenia umożliwi przeprowadzanie postępowań w sprawie potwierdzenia 
ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie. 
 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 
 
Dane dotyczące liczby oraz rezultatu postępowań nostryfikacyjnych oraz postępowań w potwierdzających ukończenie 
studiów na określonym poziomie kształcenia będą w posiadaniu uczelni, przeprowadzających te postępowania. 
 
Przewiduje się, że w skali roku postępowania w sprawie potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym 
poziomie kształcenia przez cudzoziemców posiadających status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą w sprawie będą 
stanowiły odosobnione, jednostkowe przypadki. 
 

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

Nie dotyczy 
 
 
 
 



 


