
Na podstawie art. 11d ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia
7 paêdziernika 1999 r. o j´zyku polskim (Dz. U. Nr 90,
poz. 999, z 2000 r. Nr 29, poz. 358, z 2002 r. Nr 144,
poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 73, poz. 661) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe zadania
i regulamin dzia∏ania Paƒstwowej Komisji PoÊwiad-
czania ZnajomoÊci J´zyka Polskiego jako Obcego,
zwanej dalej „Komisjà”, organizacj´ paƒstwowych ko-
misji egzaminacyjnych, sposób obs∏ugi administracyj-
nej i finansowej Komisji i paƒstwowych komisji egza-
minacyjnych, wysokoÊç wynagrodzenia oraz warunki
zwrotu cz∏onkom Komisji i paƒstwowych komisji eg-
zaminacyjnych kosztów podró˝y i pobytu, a tak˝e wy-
sokoÊç wynagrodzenia innych osób wykonujàcych za-
dania na zlecenie Komisji.

§ 2. Do zadaƒ Komisji nale˝y:

1) rozstrzyganie spraw wynikajàcych z przeprowa-
dzania egzaminów;

2) przyjmowanie wniosków dotyczàcych potrzeb
w zakresie przeprowadzania egzaminów oraz roz-
patrywanie wniosków o zwolnienie z obowiàzku
zdawania egzaminu;

3) przygotowywanie rocznego harmonogramu egza-
minów w uzgodnieniu z dyrektorem Biura Uznawal-
noÊci Wykszta∏cenia i Wymiany Mi´dzynarodowej;

4) wyznaczanie spoÊród cz∏onków paƒstwowych ko-
misji egzaminacyjnych ich przewodniczàcych;

5) zlecanie przygotowania zadaƒ egzaminacyjnych,
testów egzaminacyjnych, analiz i opracowaƒ na
potrzeby przeprowadzanych egzaminów;

6) opracowanie kryteriów, od których zale˝y wyso-
koÊç wynagrodzenia za przygotowanie zadaƒ, te-
stów, analiz i opracowaƒ, o których mowa
w pkt 5;

7) przekazywanie protoko∏ów i innej dokumentacji
zwiàzanej z egzaminami i ze zwalnianiem z obo-
wiàzku zdawania egzaminów do Biura Uznawal-
noÊci Wykszta∏cenia i Wymiany Mi´dzynarodowej
w celu archiwizacji;

8) sk∏adanie rocznych sprawozdaƒ z przebiegu egza-
minów i dzia∏alnoÊci Komisji ministrowi w∏aÊci-

wemu do spraw szkolnictwa wy˝szego i ministro-
wi w∏aÊciwemu do spraw oÊwiaty i wychowania
do dnia 30 stycznia nast´pnego roku.

§ 3. Regulamin dzia∏ania Komisji stanowi za∏àcznik
do rozporzàdzenia.

§ 4. Paƒstwowe komisje egzaminacyjne powo∏uje
Komisja, okreÊlajàc ka˝dorazowo ich sk∏ad, termin
i miejsce odbycia egzaminu.

§ 5. W sk∏ad paƒstwowej komisji egzaminacyjnej
wchodzi od 3 do 6 osób, w tym:

1) przewodniczàcy;

2) cz∏onkowie;

3) sekretarz.

§ 6. Przewodniczàcy paƒstwowej komisji egzami-
nacyjne kieruje jej pracami, a w szczególnoÊci odpo-
wiada za prawid∏owy przebieg egzaminu, w tym za za-
pewnienie odpowiednich warunków do jego przepro-
wadzenia.

§ 7. Obs∏ug´ administracyjnà i finansowà prac Ko-
misji i paƒstwowych komisji egzaminacyjnych wyko-
nujà odpowiednie komórki Biura UznawalnoÊci Wy-
kszta∏cenia i Wymiany Mi´dzynarodowej, w ramach
wydatków ustalonych na ten cel w jego planie finan-
sowym.

§ 8. 1. Przewodniczàcy Komisji otrzymuje mie-
si´czne wynagrodzenie w wysokoÊci 150 % stawki wy-
nagrodzenia zasadniczego asystenta, okreÊlonej
w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademic-
kich zatrudnionych w uczelniach paƒstwowych, zwa-
nej dalej „stawkà”.

2. Sekretarz Komisji otrzymuje za ka˝dy dzieƒ
udzia∏u w posiedzeniach Komisji wynagrodzenie
w wysokoÊci 40 % stawki.

3. Pozostali cz∏onkowie Komisji otrzymujà za ka˝dy
dzieƒ udzia∏u w posiedzeniach Komisji wynagrodze-
nie w wysokoÊci 25 % stawki.

§ 9. Przewodniczàcy paƒstwowej komisji egzami-
nacyjnej za ka˝dy dzieƒ udzia∏u w jej posiedzeniach
otrzymuje wynagrodzenie w wysokoÊci 30 % stawki,
a pozostali cz∏onkowie i sekretarz paƒstwowej komisji
egzaminacyjnej — 25 % stawki.

§ 10. 1. Osobom opracowujàcym zadania i testy
egzaminacyjne przys∏uguje wynagrodzenie w wyso-
koÊci do 300 % stawki.
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 15 paêdziernika 2003 r.

w sprawie Paƒstwowej Komisji PoÊwiadczania ZnajomoÊci J´zyka Polskiego jako Obcego
i paƒstwowych komisji egzaminacyjnych

———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏ami ad-

ministracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie oraz szkol-
nictwo wy˝sze, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).



2. Osobom przygotowujàcym analizy i opracowa-
nia na potrzeby egzaminów przys∏uguje wynagrodze-
nie w wysokoÊci do 250 % stawki.

3. WysokoÊç wynagrodzenia osób wykonujà-
cych zadania na zlecenie Komisji, o których mowa
w ust. 1 i 2, ustala przewodniczàcy Komisji w oparciu
o kryteria ustalone przez Komisj´.

§ 11. Cz∏onkowie Komisji i paƒstwowych komisji
egzaminacyjnych w zwiàzku z wykonywaniem powie-
rzonych im obowiàzków otrzymujà diety, zwrot kosz-
tów podró˝y i noclegów, a tak˝e innych wydatków

okreÊlonych przez Komisj´ odpowiednio do uzasad-
nionych potrzeb, na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach regulujàcych nale˝noÊci przys∏ugujàce pracowni-
kom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowych na obszarze kraju
oraz poza jego granicami, wydanych na podstawie
art. 775 § 2 Kodeksu pracy.

§ 12. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
7 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka
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Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 15 paêdziernika 2003 r. (poz. 1870)

REGULAMIN DZIA¸ANIA PA¡STWOWEJ KOMISJI POÂWIADCZANIA ZNAJOMOÂCI J¢ZYKA POLSKIEGO
JAKO OBCEGO

§ 1.1. W sk∏ad Komisji wchodzà przewodniczàcy
i 9 cz∏onków.

2. Komisja spoÊród swoich cz∏onków wyznacza za-
st´pc´ przewodniczàcego i sekretarza.

3. Zakres zadaƒ wiceprzewodniczàcego okreÊla
przewodniczàcy Komisji.

4. Sekretarz Komisji zapewnia sprawne funkcjono-
wanie Komisji i wykonywanie przez nià zadaƒ. Szcze-
gó∏owy zakres zadaƒ sekretarza okreÊla przewodniczà-
cy Komisji.

§ 2. Przewodniczàcy Komisji zwo∏uje posiedzenia
Komisji, przewodniczy jej obradom, reprezentuje jà na
zewnàtrz oraz podpisuje uchwa∏y Komisji.

§ 3. Komisja dzia∏a na posiedzeniach zwo∏ywa-
nych w razie potrzeby, ale nie rzadziej ni˝ dwa razy
w roku. Terminy posiedzeƒ sà ustalane w uzgodnieniu
z dyrektorem Biura UznawalnoÊci Wykszta∏cenia i Wy-
miany Mi´dzynarodowej.

§ 4. Komisja podejmuje decyzje w formie uchwa∏,
które zapadajà zwyk∏à wi´kszoÊcià g∏osów w obecno-
Êci co najmniej 2/3 swojego sk∏adu. W przypadku rów-
nej liczby g∏osów decyduje g∏os przewodniczàcego.

1871

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU1)

z dnia 15 paêdziernika 2003 r.

w sprawie egzaminów z j´zyka polskiego jako obcego

Na podstawie art. 11d ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia
7 paêdziernika 1999 r. o j´zyku polskim (Dz. U. Nr 90,
poz. 999, z 2000 r. Nr 29, poz. 358, z 2002 r. Nr 144,
poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 73, poz. 661) zarzàdza si´,
co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla szczegó∏owe warunki
i tryb przeprowadzania egzaminów z j´zyka polskiego

jako obcego oraz wydawania poÊwiadczeƒ znajomoÊci
j´zyka polskiego, wzór poÊwiadczenia, warunki odp∏at-
noÊci za przeprowadzanie egzaminów i wydawanie po-
Êwiadczeƒ, wymagania, jakim powinni odpowiadaç eg-
zaminatorzy paƒstwowych komisji egzaminacyjnych,
a tak˝e standardy wymagaƒ dla poszczególnych pozio-
mów zaawansowania znajomoÊci j´zyka polskiego.

§ 2. 1. Cudzoziemiec lub obywatel polski na sta∏e
zamieszka∏y za granicà ubiegajàcy si´ o przystàpienie
do egzaminu z j´zyka polskiego jako obcego, zwanego
dalej „egzaminem”, sk∏ada wniosek do Paƒstwowej
Komisji PoÊwiadczania ZnajomoÊci J´zyka Polskiego
jako Obcego, zwanej dalej „Komisjà”.

———————
1) Minister Edukacji Narodowej i Sportu kieruje dzia∏ami ad-

ministracji rzàdowej — oÊwiata i wychowanie oraz szkol-
nictwo wy˝sze, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 i 3 rozporzà-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2002 r.
w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Edu-
kacji Narodowej i Sportu (Dz. U. Nr 97, poz. 866).


