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Komunikat GUS ws. sprawozdania S-12 za 2021 r. 

Szanowni Państwo, 

W systemie POL-on w Sprawozdawczości GUS w zakresie sprawozdania S-12 w roku poprzednim pojawił się 

nowy rodzaj formularza – sekcja:  

Uczestnicy studiów podyplomowych i kształcenia specjalistycznego, doktoranci – ogółem, którzy otrzymali 

świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik poza Polską 

GUS wprowadził niniejszą opcję ze względu na potrzebę raportowania danych o tzw. mobilności 

długoterminowej (dyplomów) dla statystyk międzynarodowych. Do przekazywania danych o mobilności 

studentów, słuchaczy, doktorantów obliguje nas ustawodawstwo UE, m.in.: 

- ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 452/2008 z dnia 23 kwietnia 2008 r. 

dotyczące tworzenia i rozwoju statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie;  

- ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) NR 912/2013 z dnia 23 września 2013 r. w sprawie wykonania 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 452/2008 dotyczącego tworzenia i rozwoju 

statystyk z dziedziny edukacji i uczenia się przez całe życie, w odniesieniu do statystyk dotyczących 

systemów kształcenia i szkolenia. 

Art. 3, punkt 5. Rozporządzenia wykonawczego nr 912/2013 brzmi: 

Uczniów/studentów/słuchaczy/absolwentów mobilnych określa się w odniesieniu do ich kraju pochodzenia, 
niezależnie od obywatelstwa (w pierwszej kolejności uwzględnia się kraj wcześniejszego kształcenia, następnie 
kraj zamieszkania, następnie obywatelstwo).(…) Od 2016 r. kraj pochodzenia definiuje się jako kraj uzyskania 
dyplomu ukończenia szkoły średniej II stopnia lub dokonuje się możliwie najlepszej oceny szacunkowej kraju 
pochodzenia. 

GUS podjął decyzję o wprowadzeniu dodatkowej sekcji, aby w perspektywie kilku lat zbierać już kompletne  

i dobre jakościowo dane. Należy więc uznać, że docelowo informacja o uczestnikach studiów podyplomowych, 

kształcenia specjalistycznego oraz o doktorantach, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego 

odpowiednik poza Polską jest niezbędna i będzie obligatoryjna. 

Jednakże mając na uwadze realne możliwości w pozyskaniu danych za rok akademicki 2021/22, zwłaszcza w 

odniesieniu do absolwentów (tj. wydanych świadectw w poprzednim roku akademickim, osób, które złożyły 

rozprawę doktorską, czy uzyskały stopień doktora w 2021 r.), złożenie sprawozdania w tej sekcji wyjątkowo 

nie jest obligatoryjne. 

Jednocześnie sygnalizujemy potrzebę zbierania informacji o osobach, które otrzymały świadectwo dojrzałości 

lub jego odpowiednik poza Polską. Informacja ta będzie już stałym elementem sprawozdawczości w zakresie 

danych o uczestnikach studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego oraz o doktorantach (tj. zakres 

sprawozdania S-12). 

 

Dodatkowe wyjaśnienia: 

Pytanie: Jak interpretować poprawnie sformułowanie "otrzymali świadectwo dojrzałości lub jego odpowiednik 

poza Polską" - czy chodzi tu o wszystkie świadectwa dojrzałości inne niż polska matura (w tym matury 

międzynarodowe: Dyplomy IB (International Baccalaureate), wydane przez organizację International 

Baccalaureate Organization w Genewie; Dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły 

Europejskie, zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 

1994 r.)? 

Odpowiedź: Wymienione świadectwa (dyplomy IB i EB) można uzyskać również w Polsce. Jeśli taka sytuacja 

ma miejsce, to studentów posiadających takie dyplomy nie wykazujemy jako mobilnych. Mobilność wiąże się 

bowiem z fizycznym przekroczeniem granicy w celu odbycia studiów. W związku z powyższym należy na 

sprawozdaniu sekcji 3 sprawozdania S-12 wykazać wyłącznie osoby, które uzyskały tego rodzaju certyfikat  

w innym kraju. 


