
Як отримати документ про визнання іноземного диплома 

 

Якщо вам потрібен документ про визнання іноземного диплома, наприклад, щоб надати його 

роботодавцю або продовжити навчання в польському університеті, ви можете скористатися системою 

KWALIFIKATOR або подати індивідуальну заяву до NAWA відповідно до наступної інструкції. 

Документ про визнання іноземного диплома видається тільки польською мовою і є безкоштовним. 

УВАГА! Через велику кількість звернень: 

- NAWA не відповідає на запити щодо стану справи раніше 45 днів з дня отримання документів. 

Дату доставки заяви до NAWA можна перевірити самостійно на веб-сайті Poczta Polska або 

кур'єрської доставки, залежно від обраного способу відправлення документів; 

- термін розгляду заяв про визнання іноземних дипломів може бути продовжений і перевищувати 

45 днів. 

  

1. Заповніть та підпишіть заяву _ЗАЯВА  

Заяву необхідно скласти англійською, польською або українською мовою. Назви дипломів, звань і 

ступенів, а також назви установ зазначаються в оригінальному вигляді, якщо використовується 

латинський алфавіт. В інших випадках назви необхідно перекласти на польську або англійську мову. 

Підписавши заяву, ви: 

• підтверджуєте, що ознайомилися з інформацією про обробку ваших персональних даних відповідно 

до Загального регламенту про захист даних (GDPR), 

• погоджуєтесь на перевірку достовірності документів, у разі необхідності. 

 

2. Підготуйте пакет необхідних документів (не підлягають поверненню): 

• завірена копія диплома, 

• завірена копія запису/додатка до диплома/переліку предметів та оцінок, тощо, в разі отримання 

диплома про вищу освіту, 

ПРИМІТКА: документи повинні бути засвідчені польським нотаріусом (notariusz) або консулом 

Республіки Польщі в країні, де видано диплом 

• ксерокопія попереднього документа про освіту разом із записом/додатком до диплома (у разі 

подання диплома про завершення навчання I рівня попереднім документом є атестат про середню 

освіту), 

• ксерокопія завіреного перекладу вищезазначених документів, у разі оформлення документів 

іншими мовами, ніж англійська, німецька, іспанська, російська, українська, 

ПРИМІТКА: переклад документів (якщо вимагається) має виконувати польський перекладач, 

внесений до реєстру присяжних перекладачів 

• ксерокопія посвідчення особи/паспорта, 

• ксерокопія документа про зміну прізвища (якщо прізвище, зазначене в дипломі, відрізняється від 

поточного). 

  

https://nawa.gov.pl/images/users/623/-PRO-NADANNA-INFORMACII-PRO-INOZEMNIJ-DIPLOM.pdf
https://nawa.gov.pl/images/users/642/Obowiazek-informacyjny_1.pdf
https://nawa.gov.pl/images/users/642/Obowiazek-informacyjny_1.pdf


3. Заяву разом з повним пакетом документів необхідно надіслати поштою  за наступною адресою: 

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 

ul. Polna 40 

00-635 Warszawa 

Інформація буде надана протягом 45 днів з дати отримання повного пакету необхідних документів та 

надіслана рекомендованим листом на поштову адресу в Польщі, що зазначена в заявці. 

Інформація надається польською мовою. 

За визнання іноземного диплома плата не стягується. 

 


