
Zarządzenie Nr 14/2016/2017 

Rektora Akademii Wychowania Fizycznego 

Józefa Piłsudskiego w Warszawie 

z dnia 3 listopada 2016 r. 

 

 

w sprawie:   zasad nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za 

granicą oraz zasad potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na 

określonym poziomie kształcenia, obowiązujących w AWF Warszawa 

 

 

§ 1 
 

Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz w związku z zapisami 

Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dnia 19 sierpnia 2015 r. w sprawie 

nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz w sprawie 

potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1457), zwanego dalej „rozporządzeniem” wprowadzam następujące 

zasady nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą oraz 

zasady potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia, 

obowiązujące w AWF Warszawa: 

 

1) W przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania 

nostryfikacyjnego rada nostryfikująca wydziału, w którym złożono wniosek 

o nostryfikację, wydaje postanowienie o odmowie przeprowadzenia postępowania. 

Na postanowienie służy zażalenie do rektora. Zasadę powyższą stosuje się również 

w przypadku złożenia wniosku o potwierdzenie ukończenia studiów wyższych na 

określonym poziomie kształcenia. 

 

2) Postępowanie nostryfikacyjne kończy się nie później niż w terminie 90 dni od dnia 

złożenia wniosku spełniającego wymagania formalne. Zasadę powyższą stosuje się 

również w przypadku złożenia wniosku o potwierdzenie ukończenia studiów 

wyższych na określonym poziomie kształcenia. 

 

3) Postępowanie nostryfikacyjne kończy się uchwałą rady nostryfikującej w sprawie: 

a) uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia 

studiów wyższych i tytułem zawodowym albo 

b) odmowy uznania dyplomu za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem 

ukończenia studiów wyższych i tytułem zawodowym. 

 

4) Postępowanie potwierdzające kończy się uchwałą rady potwierdzającej w sprawie: 

a) potwierdzenia ukończenia studiów wyższych i wskazania odpowiedniego 

poziomu kształcenia albo 

b) odmowy potwierdzenia ukończenia studiów wyższych. 

 

5) Maksymalną wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania nostryfikacyjnego 

ustala się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora 

zwyczajnego, określonej w przepisach o warunkach wynagradzania za pracę 

i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych 

w uczelni publicznej, w wysokości nie wyższej niż 50% tej stawki. Opłatę wnosi się 

niezależnie od wyniku postępowania nostryfikacyjnego. Opłaty nie pobiera się 



w przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania 

nostryfikacyjnego przez radę danego wydziału. 

 

6) Maksymalną wysokość opłaty za przeprowadzenie postępowania potwierdzającego 

ustala się w relacji do minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego profesora 

zwyczajnego określonej w przepisach o warunkach wynagradzania za pracę 

i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych 

w uczelni publicznej, w wysokości nie wyższej niż 50% tej stawki. Opłatę wnosi się 

niezależnie od wyniku postępowania potwierdzającego. Opłaty nie pobiera się 

w przypadku stwierdzenia braku właściwości do przeprowadzenia postępowania 

potwierdzającego przez radę danego wydziału. 

 

7) Szczegółowe koszty i związane z tym opłaty za przeprowadzenie postępowania 

nostryfikacyjnego lub potwierdzającego w danym wydziale, w granicach określonych 

w pkt 5 i 6, a także termin i tryb wynoszenia tych opłat, określają dziekani wydziałów, 

posiadających uprawnienia do nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych 

uzyskanych za granicą lub też potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na 

określonym poziomie kształcenia. Warunki uprawniające do prowadzenia procedury 

nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub też 

potwierdzenia ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia 

określa § 2 ust. 1 oraz § 8 ust. 1 rozporządzenia, o którym mowa na wstępie.  

 

8) Dla określenia wysokości opłat, o których mowa w pkt 7, niezbędne jest uprzednie 

sporządzenie stosownego kosztorysu (kalkulacji ponoszonych kosztów), 

uzasadniającego wysokość pobieranych w wydziałach opłat z tytułu postepowania 

nostryfikacyjnego lub z tytułu prowadzonej procedury potwierdzenia ukończenia 

studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia. Kosztorys, o którym wyżej 

mowa, sporządzany jest w oparciu o stawkę godzinową przewidzianą dla rozliczenia 

godzin ponadwymiarowych (wskazaną w uchwale Senatu AWF Warszawa wydanej 

na podstawie art. 130 ust. 2 Ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym), określoną dla 

nauczycieli akademickich prowadzących postepowanie nostryfikacyjne lub 

potwierdzające, szacunkową liczbę godzin, jaką ww. nauczyciele akademiccy muszą 

poświęcić na czynności związane z nostryfikacją albo procedurą potwierdzającą, 

a także jednorazową opłatę administracyjną w wysokości 300 zł. Ustalona na 

podstawie kosztorysu opłata nie może przekroczyć wysokości maksymalnej, 

określonej w pkt 5 i 6. 

 

9) W zakresie nieuregulowanym w niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy ustawy – 

Prawo o szkolnictwie wyższym dotyczące nostryfikacji dyplomów oraz potwierdzenia 

ukończenia studiów wyższych na określonym poziomie kształcenia, a także przepisy 

rozporządzenia, o którym mowa na wstępie.  

 

§ 2 

 

Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, określonym w nagłówku. 

 

 

      Rektor 

 

 

                                                                              Dr hab. prof. AWF Andrzej Mastalerz  


