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  USTAWA 

z dnia 11 kwietnia 2003 r. 

 

o zmianie ustawy o języku polskim 

 

 

Art. 1. 

W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz.U. Nr 90, poz. 999, z 
2000 r. Nr 29, poz. 358 oraz z 2002 r. Nr 144, poz. 1204) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w art. 3 uchyla się ust. 3; 

2) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu: 

�Rozdział 2a 

Urzędowe poświadczanie znajomości języka polskiego 

Art. 11a. Cudzoziemiec lub obywatel polski na stałe zamieszkały za granicą 
otrzymuje urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego 
po zdaniu egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną. 

Art. 11b. 1. Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego 
jako Obcego, zwaną dalej �Komisją�, jej przewodniczącego i 
członków, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw 
szkolnictwa wyższego i minister właściwy do spraw oświaty i 
wychowania, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 
kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, spośród specjalistów 
w zakresie nauczania języka polskiego, w tym jako języka 
obcego. 

2. Komisja liczy dziesięciu członków. 

3. Do zadań Komisji należy w szczególności: 

1) sprawowanie nadzoru nad przeprowadzaniem egzaminów, o 
których mowa w art. 11a, 

2) przyjmowanie wniosków dotyczących potrzeb w zakresie 
przeprowadzania egzaminów, 

3) przygotowywanie rocznego harmonogramu egzaminów, 

4) powoływanie składów państwowych komisji 
egzaminacyjnych, 

5) zlecanie przygotowania zadań egzaminacyjnych, analiz i 
opracowań na potrzeby przeprowadzanych egzaminów, 

Opracowano na 
podstawie: Dz.U. z 
2003 r. Nr 73, poz. 
661. 
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6) organizacja i prowadzenie szkoleń dla egzaminatorów i osób 
przygotowujących zadania egzaminacyjne, 

7) promocja systemu poświadczania znajomości języka 
polskiego przez cudzoziemców w kraju i za granicą, 

8) wydawanie poświadczeń znajomości języka polskiego, 

9) współpraca z krajowymi i zagranicznymi instytucjami 
prowadzącymi testowanie znajomości języków obcych, w 
tym języka polskiego przez cudzoziemców, oraz z instytu-
cjami przygotowującymi zdających do egzaminów 
poświadczających znajomość języka. 

Art. 11c. 1. Państwowe komisje egzaminacyjne są powoływane na podstawie 
analizy potrzeb w zakresie poświadczania znajomości języka 
polskiego. 

2. Do zadań państwowych komisji egzaminacyjnych należy: 

1) przeprowadzanie egzaminów pisemnych i ustnych dla 
różnych poziomów zaawansowania znajomości języka 
polskiego i wystawianie ocen, 

2) sporządzanie dokumentacji z przebiegu egzaminów i 
przekazywanie jej Komisji. 

Art. 11d. 1. Środki finansowe niezbędne do funkcjonowania Komisji i 
państwowych komisji egzaminacyjnych są zapewniane w części 
budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do 
spraw szkolnictwa wyższego. 

2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego w 
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i 
wychowania określi w drodze rozporządzenia: 

1) szczegółowe zadania i regulamin działania Komisji, 
organizację państwowych komisji egzaminacyjnych, sposób 
obsługi administracyjnej i finansowej Komisji i państwowych 
komisji egzaminacyjnych, wysokość wynagrodzenia oraz 
warunki zwrotu członkom Komisji i państwowych komisji 
egzaminacyjnych kosztów podróży i pobytu, a także 
wysokość wynagrodzenia innych osób wykonujących 
zadania na zlecenie Komisji, uwzględniając w szczególności, 
że wynagrodzenie członków Komisji, z wyjątkiem jej 
przewodniczącego, przysługuje za udział w posiedzeniach 
Komisji i że jego wysokość będzie ustalana w relacji do 
minimalnej stawki wynagrodzenia zasadniczego asystenta, 
określonej w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli 
akademickich zatrudnionych w uczelniach państwowych, 

2) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania egzaminów 
oraz wydawania poświadczeń znajomości języka polskiego, 
wzór poświadczenia, warunki odpłatności za 
przeprowadzanie egzaminów i wydawanie poświadczeń, 
wymagania, jakim powinni odpowiadać egzaminatorzy 
państwowych komisji egzaminacyjnych, a także standardy 
wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania 
znajomości języka polskiego, z uwzględnieniem nadania 
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poświadczeniu nazwy �Certyfikat znajomości języka 
polskiego� oraz możliwości zwolnień z obowiązku zdawania 
egzaminu. 

3. Obsługę administracyjną i finansową Komisji i państwowych 
komisji egzaminacyjnych wykonuje Biuro Uznawalności 
Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, utworzone na 
podstawie odrębnych przepisów. 

4. Opłaty pobierane za przeprowadzenie egzaminu i wydanie 
poświadczenia znajomości języka polskiego stanowią dochód 
budżetu państwa i są gromadzone na rachunku dochodów 
budżetowych Biura  
Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej.�. 

 

Art. 2. 

Powołanie Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego, jej przewodniczącego i członków, nastąpi w ciągu 2 miesięcy od dnia 
wejścia w życie niniejszej ustawy. 

 

Art. 3. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 


