Warszawa, dnia 3 pazdziernika 2017
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RPW/55286/2017

Minister
SprawZagranicznych

P

BDG.024ai540.2017/3

PU/1579338

Pan
Jarostaw Gowin
Wiceprezes Rady Minlstr6w
Minister Nautci i Szlcolnictwa Wyzszego

Szanowny Panic Minlstrze,
W nawigzaniu do pisma z dnia 18 wrzesnia br., o sygnaturze: DLP.ZI-S.1201.24.2017,
przedstawiam stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych, do przekazanego w ramach
uzgodnien mi^dzyresortowych projektu ustawy ~ Prawo o szkolnictwie wyzszym I nance
(UA32}.
Proponuje siQ zmiany w brzmieniu art. 84 przedmiotowego projektu majqce na celu
kompleksowe unormowanie kwestii uwierzytelniania dokumentow wydawanych przez
uczelnie

poprzez

okreslenle

zamkni^tego

katalogu

dokumentdw

podtegajqcych

uwierzytelnieniu/opatrzeniu apostille oraz wskazania sciezki legalizacyjnej umozliwiajqcej
wprowadzenie tych dokumentdw do obrotu za granicq.
Zgodnie z proponowanym

brzmieniem

przepisu „dokumenty

wydawane

przez

uczelnie wzwiqzku z przebiegiem lub ukohczeniem studiow i studidw podyplomowych,
przeznaczone

do

obrotu

prawnego

z

zagranicq,

sq

uwierzytelnianie

na

wniosek

zain teresowanego
Argumentem

na

rzecz

sformutowania

podlegajqcych uwierzytelnieniu/opatrzeniu

zamkni^tego

katalogu

dokumentow

apostille jest niesp6jno^(^ przepisu art. 84,

w ktorym nastQpuje podziat na wyliczone enumeratywnie dokumenty, uwierzytelnianie
przez dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (dalej: NAWA) oraz tzw. Jnne
dokumenty" podlegajqce uwierzytelnieniu przez uczelni^, ktora dany dokument wydata.

Poj^cie to obejmuje szeroki katalog dokumentow,

w tym duz^ grupQ zaswiadczeh

wydawanych przez uczelnie, przy czym nalezy zwrocit uwagQ, ze niektore z nich, jak
wykazato postanowienie Wojewodzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie z dnia
16.11.2016 r. (sygn. akt IV SAB/Wa 350/16),

nie stanowiq dokumentow

urz^dowych

w rozumieniu Konwencji Haskiej znoszgcej wymog legalizacji zagranicznych dokumentow
urzQdowych, sporz^dzonej w Hadze dnia 5 pazdziernika 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 938),
b^d^c

przejawem

wtadztwa

wewn^trzzaktadowego,

a

nie dokumentem

publicznym

wydanynrt przez organ wladzy publicznej w formie okreslonej przez prawo. Wzwiqzku
z powyzszym wskazane bytoby rozszerzenie katalogu dokumentbw uwzgl^dnionych w art. 84
ust. 3 projektowanej

ustawy o dokumenty

istotne z punktu widzenia uznawalnosci

wyksztatcenia oraz usuni^cie z tego artykutu ust. 4, alternatywnie

poddanie

Jnnych

£yo/rumenfdvv''uwierzytelnieniu/opatrzeniu apostille przez dyrektora NAWA.
Nalezy zaznaczyc, ze koniecznosc poswiadczania/legalizacji krajowych dokumentow
urz^dowych celem ich uzycia w innym pahstwie uzalezniona jest od rodzaju dokumentu oraz
od przystqpienia pahstwa wystawienia i pahstwa uzycia dokumentu do jednej z konwencji
bqdz um6w mi^dzynarodowych. Dokumenty urz^dowe przeznaczone do obrotu z zagranicq
mog^ podlegad: nadaniu klauzuli apostille - jest to procedura stosowana mi^dzy pahstwami
sygnatariuszami

Konwencji

znoszqcej wymog

legalizacji

zagranicznych

dokumentow

urz^dowych, sporz^dzonej w Hadze dnia 5 pazdziernika 1961 r. lub legalizacji - przeznaczonej
dia pozostatych pahstw i b^dqcej kilkustopniowg procedure uwierzytelniania dokumentu
przez wtadze pahstwa jego wystawienia, a nast^pnie legalizacji przez przedstawicielstwo
dyplomatyczne lub urzgd konsularny pahstwa, w ktdrym dokument ma zostac uzyty.
W zwi^zku

z

powyzszym

uwierzytelnienie

dokumentu

przez

uczelni^

nie

jest

poswiadczeniem wystarczaj^cym do wprowadzenia go do obrotu za granic^. Z uwagi na fakt,
ze na mocy ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej,
Agencja

ta

przej^ta

i uwierzytelnianiem

m.

in.

dokumentow,

zadania
a takze

zwigzane

z

uznawalnosci^

wyksztatcenia

biorqc pod uwag^ potrzeb^ uproszczenia

procedur, wskazane bytoby obj^cie wszystkich dokumentow wydawanych przez uczelnie
uwierzytelnieniem/nadaniem apostille przez dyrektora NAWA.

Zpowazaniem,

aS
zabut
Podsekret irz/stanu

