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POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

z dnia 9 października 1997 r. 

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu posła Wojciecha Lamentowicza. 

Na podstawie art. 131 ust. 2 ustawy z dnia 28 maja 
1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospo
litej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, 
poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297, Nr 70, poz. 443, 
Nr 88, poz. 554, Nr 98, poz. 604 i Nr 121, poz. 770), wo
bec zaistnienia okoliczności określonej wart. 131 ust. 1 

pkt 5 Ordynacji wyborczej, stwierdzam wygasmęcie 
z dniem 13 września 1997 r. mandatu posła Wojciecha 
Lamentowicza wybranego z okręgowej listy wyborczej 
nr 11 - Unia Pracy w okręgu wyborczym nr 17 - Gli
wice. 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 15 października 1997 r. 

w sprawie zasad i trybu nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą. 

Na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, 
poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządzenie dotyczy świadectw ukończenia 
szkoły oraz świadectw maturalnych uzyskanych za gra
nicą, nie uznanych za równowaźne polskim świadec
twom ukończenia odpowiednich szkół publicznych 
i świadectwom dojrzałości na zasadach przewidzia
nych w umowach międzynarodowych. 

2. Ilekroć w zarządzeniu jest mowa bez bliźszego 
określenia o świadectwie ukończenia szkoły, należy 
przez to rozumieć także dyplom i inny dokument 
stwierdzający ukończenie szkoły za granicą. 

§ 2. 1. Nostryfikacji świadectw dokonuje kurator 
oświaty działający w imieniu wojewody, właściwy ze 
względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej 
się o nostryfikację, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku szkół, o których mowa wart. 25, 28 
oraz w przepisach wydanych na podstawie art. 29 usta
wy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. 
Nr 28, poz. 153), nostryfikacji świadectw dokonuje wła
ściwy minister. 

§ 3. 1. Świadectwa ukończenia za granicą szkół 
podstawowych uznaje się za równoważne świadectwu 
ukończenia polskiej szkoły podstawowej, jeżeli przewi
dziany programem okres nauki w szkole podstawowej 
za granicą wynosi co najmniej 8 lat i na pierwszy rok 
nauki przyjmuje się kandydatów nie wcześniej niż w 6 
roku życia, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku gdy przewidziany programem 
okres nauki w szkole podstawowej za granicą wynosi 
mniej niż 8 lat, za równoważne świadectwu ukończenia 
polskiej szkoły podstawowej uznaje się świadectwo 
uzyskane po ukończeniu łącznie 8 lat nauki w szkole 
podstawowej i ponadpodstawowej za granicą. 

§ 4. Świadectwa ukończenia za granicą szkół śred
nich mogą podlegać nostryfikacji, jeżeli przewidziany 
programem okres nauki, niezbędny do uzyskania świa
dectwa ukończenia szkoły średniej w kraju miejsca wy
dania świadectwa, wynosi co najmniej 11 lat. 

§ 5. 1. Świadectwa maturalne uzyskane za granicą 
lub świadectwa ukończenia za granicą szkół średnich 
uznaje się za równoważne świadectwom dojrzałości 
publicznych szkół średnich ogólnokształcących i śred
nich zawodowych, jeżeli: 

1) zawierają klauzulę stwierdzającą prawo do ubiega
nia się o przyjęcie do szkół wyższych w kraju miej
sca wydania świadectwa albo 

2) do świadectwa dołączone jest zaświadczenie szko
ły, która wydała świadectwo odpowiednich władz 
kraju jego wydania (ministerstwa edukacji, lokal
nych władz oświatowych) albo polskiego przedsta
wicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsular
nego stwierdzające, że świadectwo uprawnia do 
ubiegania się o przyjęcie do szkół wyższych w kra
ju miejsca jego wydania. 

2. Dyplomy IB (International Baccalaureat), wyda
wane przez organizację International Baccalaureat Or
ganization w Genewie, uznaje się za równoważne 
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świadectwu dojrzałości publicznych średnich szkół 
ogól no kształcących . 

§ 6. Świadectwa ukończenia szkół średnich uzy
skane za granicą, które nie spełniają warunków okre
ślonych w § 5 ust. 1, uznaje się za równoważne świa
dectwom ukończenia odpowiednich publicznych 
szkół średnich ogólnokształcących lub średnich zawo
dowych po stwierdzeniu, że program szkoły zagra
nicznej odpowiada w zakresie wiodących przedmio
tów nauczania programowi jednego z typów szkół 
w Polsce. 

§ 7. Świadectwa ukończenia szkół średnich uzyska
ne za granicą, które nie spełniają warunków określo
nych w § 5 ust. 1 lub w § 6, uznaje się za równoważne 
świadectwom ukończenia odpowiednich publicznych 
szkół średnich ogólnokształcących lub średnich zawo
dowych po przeprowadzeniu egzaminów, o których 
mowa w § 8. 

§ 8.1. W przypadku średnich szkół ogólnokształcą
cych (liceów ogólnokształcących) przeprowadza się 
egzamin z jednego przedmiotu do wyboru z grupy na
stępujących przedmiotów humanistycznych: język pol
ski, język obcy nowożytny (angielski, hiszpański, fran
cuski, niemiecki, rosyjski), historia oraz z drugiego 
przedmiotu do wyboru z grupy następujących przed
miotów matematyczno-przyrodniczych: matemątyka, 
fizyka, chemia, biologia, geografia. 

2. W przypadku średnich szkół zawodowych, 
oprócz egzaminu, o którym mowa w ust. 1, przeprowa
dza się egzamin z jednego przedmiotu do wyboru 
z grupy przedmiotów zawodowych, określonych 

w programie nauczania dla danego zawodu, z zastrze
żeniem ust. 3. 

3. W przypadku średnich szkół medycznych, oprócz 
egzaminu, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się 
egzamin z przygotowania zawodowego. 

§ 9. 1. Świadectwa ukończenia za granicą szkół ty
pu rzemieślniczego, przemysłowego, handlowego, 
spółdzielczego, gospodarczego lub podobnych uznaje 
się za równoważne świadectwom ukończenia odpo
wiednich publicznych szkół zasadniczych na podstawie 
porównania wykazu przedmiotów i programu naucza
nia w szkole za granicą z wykazem przedmiotów i pro
gramem nauczania dla danego zawodu w szkole za
sadniczej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku braku podstaw do stwierdzenia 
równoważności świadectwa w wyniku porównania, 
o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się egzamin 
z jednego przedmiotu do wyboru z grupy następują
cych przedmiotów: język polski, matematyka, historia, 
fizyka oraz egzamin z nauki zawodu. 

§ 10. 1. Egzaminy, o których mowa w § 8 i 9, prze
prowadzają komisje egzaminacyjne powołane przez 
organ dokonujący nostryfikacji. Egzaminy przeprowa-

dza się według zasad określonych w przepisach o eg
zaminach eksternistycznych. 

2. Komisja egzaminacyjna sporządza protokół 
z przebiegu egzaminu i przedstawia go organowi doko
nującemu nostryfikacji. 

§ 11. 1. Do nostryfikacji przedkłada się oryginał 
świadectwa lub jego duplikat, zalegalizowany przez 
odpowiednie władze w kraju wydania świadectwa (mi
nisterstwo edukacji, lokalne władze oświatowe) albo 
przez odpowiednie polskie przedstawicielstwo dyplo
matyczne lub urząd konsularny, wraz z tłumaczeniem 
dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego al
bo w polskim przedstawicielstwie dyplomatycznym 
lub urzędzie konsularnym. 

2. W przypadkach, o których mowa w § 6 i 9 ust. 1, 
należy również przedłożyć wydany przez szkołę za gra
nicą wykaz zaliczonych przedmiotów i uzyskanych 
ocen, jeżeli na świadectwie lub jego duplikacie nie zo
stały one wyszcz~gólnione, wraz z tłumaczeniem, 
o którym mowa w ust. 1. 

§ 12. 1. Po stwierdzeniu spełnienia warunków, 
o których mowa w § 3, 4, 5, 61ub 9 ust. 1, albo przepro
wadzeniu egzaminów, o których mowa w § 8 i 9 ust. 2, 
organ dokonujący nostryfikacji wydaje zaświadczenie 
według wzoru określonego w załączniku do zarządze
nia. 

2. Organ dokonujący nostryfikacji jest obowiązany 
do prowadzenia ewidencji nostryfikowanych świa
dectw. Odpowiednia dokumentacja oraz kopie wyda
nych zaświadczeń powinny być przechowywane zgod
nie z zasadami określonymi odrębnymi przepisami. 

3. Osoba zainteresowana ma obowiązek pokwito
wania w aktach sprawy odbioru zaświadczenia. 

§ 13. Z wnioskiem o nostryfikację tego samego 
świadectwa występować można tylko raz. 

§ 14. Zaświadczenia o równoważności świadectw 
maturalnych i ukończenia szkół za granicą oraz pol
skich świadectw dojrzałości i ukończenia szkoły, wyda
ne na podstawie dotychczasowych przepisów, zacho
wują swoją ważność. 

§ 15. Do wniosków o nostryfikację świadectw nie 
rozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejsze
go zarządzenia stosuje się dotychczasowe przepisy. 

§ 16. Traci moc zarządzenie Ministra Edukacji Naro
dowej z dnia 12 października 1993 r. w sprawie zasad 
i trybu nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą 
(Monitor Polski Nr 64, poz. 572). 

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Edukacji Narodowej: J. J. Wiatr 
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Załącznik do zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 15 października 1997 r. (poz. 739) 

ZAŚWIADCZENIE NR ............ ./ .................. . 
(rok wydania) 

(miejscowość, data) 

Na podstawie § ... ust. ... zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 października 1997 r. w sprawie zasad 

i trybu nostryfikacji świadectw uzyskanych za granicą (Monitor Polski Nr 78, poz. 739) uznaje się świadectwo 

(pełna nazwa świadectwa w oryginalnej pisowni) 

wydane w dniu .................................................. przez ................................................................................................. .. 

(pełna nazwa i siedziba szkoły, która wydała świadectwo) 

Pani/Panu ........................................................................................................................................................................ . 
(imię i nazwisko) 

urodzonej/mu w dniu .................................................. za równowaźne świadectwu/dyplomowi 

w Rzeczypospolitej Polskiej. 

(podpis organu dokonującego nostryfikacji) 

pieczęć urzędowa 

Zaświadczenie jest waźne łącznie z zalegalizovyanym oryginałem lub duplikatem świadectwa uzyskanego za 
granicą· . 


