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USTAWA

z dnia 11 kwietnia 2003 r.

o zmianie ustawy o j´zyku polskim

Art. 1. W ustawie z dnia 7 paêdziernika 1999 r. o j´-
zyku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999, z 2000 r. Nr 29,
poz. 358 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 uchyla si´ ust. 3;

2) po rozdziale 2 dodaje si´ rozdzia∏ 2a w brzmieniu:

„Rozdzia∏ 2a

Urz´dowe poÊwiadczanie 
znajomoÊci j´zyka polskiego

Art. 11a. Cudzoziemiec lub obywatel polski na sta-
∏e zamieszka∏y za granicà otrzymuje urz´-
dowe poÊwiadczenie znajomoÊci j´zyka
polskiego po zdaniu egzaminu przed paƒ-
stwowà komisjà egzaminacyjnà.

Art. 11b. 1. Paƒstwowà Komisj´ PoÊwiadczania
ZnajomoÊci J´zyka Polskiego jako Ob-

cego, zwanà dalej „Komisjà”, jej prze-
wodniczàcego i cz∏onków, powo∏uje
i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw
szkolnictwa wy˝szego i minister w∏aÊci-
wy do spraw oÊwiaty i wychowania,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw kultury i ochrony dzie-
dzictwa narodowego, spoÊród specjali-
stów w zakresie nauczania j´zyka pol-
skiego, w tym jako j´zyka obcego.

2. Komisja liczy dziesi´ciu cz∏onków.

3. Do zadaƒ Komisji nale˝y w szczególno-
Êci:

1) sprawowanie nadzoru nad przepro-
wadzaniem egzaminów, o których
mowa w art. 11a,

2) przyjmowanie wniosków dotyczà-
cych potrzeb w zakresie przeprowa-
dzania egzaminów,



3) przygotowywanie rocznego harmo-
nogramu egzaminów,

4) powo∏ywanie sk∏adów paƒstwo-
wych komisji egzaminacyjnych,

5) zlecanie przygotowania zadaƒ egza-
minacyjnych, analiz i opracowaƒ na
potrzeby przeprowadzanych egzami-
nów,

6) organizacja  i prowadzenie szkoleƒ
dla egzaminatorów i osób przygoto-
wujàcych zadania egzaminacyjne,

7) promocja systemu poÊwiadczania
znajomoÊci j´zyka polskiego przez
cudzoziemców w kraju i za granicà,

8) wydawanie poÊwiadczeƒ znajomo-
Êci j´zyka polskiego,

9) wspó∏praca z krajowymi i zagranicz-
nymi instytucjami prowadzàcymi te-
stowanie znajomoÊci j´zyków ob-
cych, w tym j´zyka polskiego przez
cudzoziemców, oraz  z instytucjami
przygotowujàcymi zdajàcych do eg-
zaminów poÊwiadczajàcych znajo-
moÊç j´zyka.

Art. 11c. 1. Paƒstwowe komisje egzaminacyjne sà
powo∏ywane na podstawie analizy po-
trzeb w zakresie poÊwiadczania znajo-
moÊci j´zyka polskiego.

2. Do zadaƒ paƒstwowych komisji egza-
minacyjnych nale˝y:

1) przeprowadzanie egzaminów pisem-
nych i ustnych dla ró˝nych pozio-
mów zaawansowania znajomoÊci j´-
zyka polskiego i wystawianie ocen,

2) sporzàdzanie dokumentacji z prze-
biegu egzaminów i przekazywanie
jej Komisji.

Art. 11d. 1. Ârodki finansowe niezb´dne do funk-
cjonowania Komisji i paƒstwowych ko-
misji egzaminacyjnych sà zapewniane
w cz´Êci bud˝etu paƒstwa, której dys-
ponentem jest minister w∏aÊciwy do
spraw szkolnictwa wy˝szego.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw szkolnic-
twa wy˝szego w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw oÊwiaty
i wychowania okreÊli w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) szczegó∏owe zadania i regulamin
dzia∏ania Komisji, organizacj´ paƒ-
stwowych komisji egzaminacyjnych,
sposób obs∏ugi administracyjnej i fi-

nansowej Komisji i paƒstwowych
komisji egzaminacyjnych, wysokoÊç
wynagrodzenia oraz warunki zwrotu
cz∏onkom Komisji i paƒstwowych
komisji egzaminacyjnych kosztów
podró˝y i pobytu, a tak˝e wysokoÊç
wynagrodzenia innych osób wyko-
nujàcych zadania na zlecenie Komi-
sji, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci,
˝e wynagrodzenie cz∏onków Komisji,
z wyjàtkiem jej przewodniczàcego,
przys∏uguje za udzia∏ w posiedze-
niach Komisji i ˝e jego wysokoÊç b´-
dzie ustalana w relacji do minimalnej
stawki wynagrodzenia zasadniczego
asystenta, okreÊlonej w przypisach
o wynagradzaniu nauczycieli akade-
mickich zatrudnionych w uczelniach
paƒstwowych,

2) szczegó∏owe warunki i tryb przepro-
wadzania egzaminów oraz wydawa-
nia poÊwiadczeƒ znajomoÊci j´zyka
polskiego, wzór poÊwiadczenia, wa-
runki odp∏atnoÊci za przeprowadza-
nie egzaminów i wydawanie po-
Êwiadczeƒ, wymagania, jakim po-
winni odpowiadaç egzaminatorzy
paƒstwowych komisji egzaminacyj-
nych, a tak˝e standardy wymagaƒ
dla poszczególnych poziomów za-
awansowania znajomoÊci j´zyka
polskiego, z uwzgl´dnieniem nada-
nia poÊwiadczeniu nazwy „Certyfikat
znajomoÊci j´zyka polskiego” oraz
mo˝liwoÊci zwolnieƒ z obowiàzku
zdawania egzaminu.

3. Obs∏ug´ administracyjnà i finansowà
Komisji i paƒstwowych komisji egzami-
nacyjnych wykonuje Biuro Uznawalno-
Êci Wykszta∏cenia i Wymiany Mi´dzy-
narodowej, utworzone na podstawie
odr´bnych przepisów.

4. Op∏aty pobierane za przeprowadzenie
egzaminu i wydanie poÊwiadczenia
znajomoÊci j´zyka polskiego stanowià
dochód bud˝etu paƒstwa i sà groma-
dzone na rachunku dochodów bud˝eto-
wych Biura UznawalnoÊci Wykszta∏ce-
nia i Wymiany Mi´dzynarodowej.”.

Art. 2. Powo∏anie Paƒstwowej Komisji PoÊwiadcza-
nia ZnajomoÊci J´zyka Polskiego jako Obcego, jej prze-
wodniczàcego i cz∏onków, nastàpi w ciàgu 2 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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