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REKTOR  

SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ  

w Warszawie  

ABR01.021.298.2020 

ZARZĄDZENIE REKTORA 

NR 110 

z dnia 9 grudnia 2020 r.  

w sprawie nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą 

Na podstawie art. 23 ust. 1 w związku z art. 328 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875  

i 1086), zarządza się, co następuje: 

§ 1 

1. Zarządzenie określa szczegółowe czynności w postępowaniu w sprawie 

nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą oraz wysokość opłat za 

przeprowadzenie postępowania w tej sprawie, a także warunki i tryb zwalniania  

z tych opłat. 

2. Postępowanie, o którym mowa w ust. 1, wszczynane jest na wniosek, zwany dalej 

„wnioskiem”, osoby ubiegającej się o uznanie stopnia naukowego nadanego za 

granicą, zwanej dalej „wnioskodawcą”, za równoważny z odpowiednim polskim 

stopniem naukowym doktora albo doktora habilitowanego. 

3. Wniosek składany jest do Rektora. Rektor przekazuje wniosek do właściwej rady 

naukowej w celu przeprowadzenia postępowania, za pośrednictwem Biura Rad 

Naukowych, zwanego dalej „Biurem”. 

4. Wzór wniosku określa załącznik do zarządzenia. 

5. Biuro dokonuje rejestracji wniosku w spisie spraw, zgodnie z Jednolitym 

rzeczowym wykazem akt obowiązującym w Szkole Głównej Handlowej  

w Warszawie, zwanej dalej „SGH”, w dniu wpływu wniosku. 

6. Wniosek kierowany jest przez przewodniczącego właściwej rady naukowej na jej 

posiedzenie i zamieszczany w porządku obrad.  



2 

7. Rada naukowa, zwana dalej „radą”, w drodze uchwały, powołuje zespół, 

składający się z nie więcej niż 5 osób posiadających wiedzę z dyscypliny, której 

dotyczy wniosek, zwany dalej „zespołem”, w tym – spośród członków zespołu – jej 

przewodniczącego. Przewodniczący zespołu, w razie konieczności, może zlecić 

opracowanie recenzji dokumentów załączonych do wniosku. Zespół przedstawia 

radzie opinię w sprawie wniosku.  

8. Obsługę administracyjną postępowania, o którym mowa w ust. 1, zapewnia Biuro. 

9. Biuro prowadzi rejestr wniosków i wydanych zaświadczeń w sprawach, o których 

mowa w ust. 1.  

10. Rada w ramach prowadzonego postępowania może kierować, w formie uchwał, 

wezwania i żądania skierowane do wnioskodawcy oraz przeprowadzać rozmowy  

z wnioskodawcą w celu wyjaśnienia okoliczności istotnych dla sprawy. 

§ 2 

Postępowanie o uznanie stopnia naukowego za równoważny z odpowiednim 

polskim stopniem naukowym prowadzi się w trybie określonym w rozporządzeniu 

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie 

nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą 

(Dz. U. poz. 1877). 

§ 3 

1. Za postępowanie, o którym mowa w § 1 ust. 1, pobiera się opłatę w wysokości 

stanowiącej 50% miesięcznego wynagrodzenia profesora ustalonego  

w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875  

i 1086). 

2. Opłata, o której mowa w ust. 1, wnoszona jest na rachunek SGH, wskazany przez 

Biuro, w terminie 21 dni od dnia złożenia wniosku. 

3. Wnioskodawca może ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie  

z opłaty, o której mowa w ust. 1, jeżeli nie jest w stanie jej uiścić bez uszczerbku 

koniecznego do utrzymania siebie i rodziny. Wnioskodawca zobowiązany jest 

udokumentować okoliczności, na które się powołuje. 

4. Wniosek o zwolnienie z opłaty składa się do Rektora za pośrednictwem Biura. 

Rektor rozpatruje wniosek w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 
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5. Wnioskodawca, w terminie 14 dni od dnia otrzymania postanowienia w sprawie 

zwolnienia z opłaty, może złożyć do Rektora, za pośrednictwem Biura, wniosek  

o ponowne rozpatrzenie sprawy. Ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. 

6. W przypadku stwierdzenia braku właściwości SGH do przeprowadzenia 

postępowania, opłaty nie pobiera się, a pobraną opłatę zwraca się. 

7. W przypadku pozostawienia wniosku bez rozpoznania, uiszczoną opłatę zwraca 

się na wniosek osoby ubiegającej się o nostryfikację stopnia naukowego 

nadanego za granicą, z potrąceniem poniesionych kosztów postępowania,  

w szczególności kosztów przygotowania recenzji. 

§ 4 

1. Postępowanie nostryfikacyjne kończy się: 

1) wydaniem zaświadczenia sporządzonego według wzoru stanowiącego 

załącznik do rozporządzenia, o którym mowa w § 2, stwierdzającego że 

stopień naukowy nadany za granicą uznaje się za równoważny z odpowiednim 

polskim stopniem naukowym doktora lub doktora habilitowanego albo 

2) odmową uznania stopnia naukowego nadanego za granicą za równoważny  

z odpowiednim polskim stopniem naukowym doktora albo doktora 

habilitowanego. 

2. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, podpisuje Rektor na podstawie 

podjętej przez radę w tej sprawie uchwały. Rektor może upoważnić do 

podpisywania zaświadczeń przewodniczącego rady prowadzącej postępowanie 

nostryfikacyjne. 

3. Odmowa uznania stopnia naukowego nadanego za granicą za równoważny  

z odpowiednim polskim stopniem naukowym następuje w drodze decyzji Rektora. 

Ust. 2 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Od decyzji przysługuje 

wnioskodawcy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy odpowiednio przez Rektora albo przewodniczącego rady 

prowadzącej postępowanie nostryfikacyjne. 

4. Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, albo decyzję, o której mowa  

w ust. 3, doręcza się wnioskodawcy za pokwitowaniem odbioru. 

§ 5 

1. Do wniosków o nostryfikację stopnia naukowego nadanego za granicą nie 

rozpatrzonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia stosuje się przepisy 

zarządzenia. 
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2. Opłatę od wniosków, o których mowa w ust. 1, należy wnieść w terminie 14 dni od 

dnia wejścia w życie zarządzenia. 

§ 6 

W sprawach nostryfikacji stopni naukowych nadanych za granicą nieuregulowanych 

w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, rozporządzeniu, o którym mowa 

w § 2, lub niniejszym zarządzeniu stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 

1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, 695  

i 1298). 

§ 7 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

REKTOR 

 dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH  

/podpisano kwalifikowanym 

  podpisem elektronicznym/ 


