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Uwagi oraz komentarze do projektu Ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy 

o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, datowanego na 3 listopada 2022 r. 

Uwagi szczegółowe do projektu ustawy: 

 

s. 1 

3) w art. 11a: 

a) w ust. 3: 

– w pkt 1 wyraz „dorosłych” zastępuje się wyrazami „ , które ukończyły 16. rok życia”, 

– w pkt 2 wyrazy „dzieci i młodzieży” zastępuje się wyrazami „osób, które nie ukończyły 16. 

roku życia”, 

Zapisy należy uściślić: „..które w dniu egzaminu …” 

 

s. 2-3 

Art. 11a ust. 7  

„7. Osobie, o której mowa w ust. 4, wydaje się certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego jako 

obcego na poziomie biegłości językowej – odpowiednio w przypadku: 

1) uzyskania stopnia doktora – C1; 

2) ukończenia: 

a) studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii polskiej – B2, 

b) studiów pierwszego stopnia w zakresie innym niż określony w lit. a – B1, 

c) studiów drugiego stopnia w zakresie filologii polskiej – C1, 

d) studiów drugiego stopnia w zakresie innym niż określony w lit. c, podjętych: 

– po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w języku polskim – B2, 

– po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w języku innym niż język polski – B1, 

e) jednolitych studiów magisterskich – B2; 

3) ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, działającej w systemie 

oświaty Rzeczypospolitej Polskiej – B1; 

4) ukończenia szkoły, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. c ustawy z dnia 

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, na poziomie liceum ogólnokształcącego – B1; 

5) ukończenia szkoły działającej w systemie oświaty innego państwa, prowadzącej nauczanie 

języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim, umożliwiającej uzyskanie 

wykształcenia średniego – B1.”; 

 

Różne podmioty wnioskowały wielokrotnie o wycofanie tego punktu z Ustawy – nie ma żadnej możliwości 

weryfikacji umiejętności starającego się o certyfikat bez zdawania egzaminu. Nie jest możliwe 

zweryfikowanie także rzeczywistego stanu prowadzenia kształcenia w języku polskim – szczególnie jeśli są 
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to studia prowadzone za granicą – a zapis w ust. 4 tego artykułu mówi o „studiach prowadzonych w języku 

polskim”, nie precyzując ich lokalizacji. Doświadczenie pokazuje zaś, że sam fakt stwierdzenia, że studia są 

prowadzone w języku polskim nie jest gwarancją odpowiedniego poziomu znajomości języka u absolwenta. 

Tym samym certyfikat wydany na podstawie tego zapisu nie stanowi poświadczenia stopnia znajomości 

języka, a jedynie potwierdzenie dokumentu ukończenia kształcenia w odpowiedniej placówce. 

 

Jeśli jednak ten zapis z różnych względów musiałby w Ustawie pozostać należy go uzupełnić: 

1) uzyskania stopnia doktora – C1; 

2) ukończenia: 

a) studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii polskiej lub kierunków pokrewnych: 

lingwistyka stosowana, studia polskie, międzynarodowe studia polskie, kulturoznawstwo itp. 

w systemie studiów RP – B2, 

b) studiów pierwszego stopnia w zakresie innym niż określony w lit. a w systemie studiów RP 

oraz filologii polskiej i kierunków pokrewnych (np. języka polskiego jako drugiej specjalności) 

w uczelniach w innych krajach – B1, 

c) studiów drugiego stopnia w zakresie filologii polskiej lub kierunków pokrewnych: 

lingwistyka stosowana, studia polskie, międzynarodowe studia polskie, kulturoznawstwo itp. 

w systemie studiów RP – C1, 

d) studiów drugiego stopnia w zakresie innym niż określony w lit. c w systemie studiów RP 

oraz filologii polskiej i kierunków pokrewnych (np. języka polskiego jako drugiej specjalności) 

w uczelniach w innych krajach, podjętych: 

– po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w języku polskim – B2, 

– po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w języku innym niż język polski – B1, 

e) jednolitych studiów magisterskich – B2; 

 

s. 4 

Art. 11b ust. 2: 

„2) prowadzi nauczanie języka polskiego lub języka polskiego jako obcego co najmniej na 

poziomie biegłości językowej odpowiadającym poziomowi biegłości językowej egzaminu w danej grupie 

wiekowej, o uprawnienie do organizacji którego się ubiega;” 

 Fragment zaznaczony na czerwono jest niezrozumiały, sformułowany niepoprawnie. 

 

„4) … w tym z udziałem osób niepełnosprawnych lub osób ze specjalnymi potrzebami.” 

Należy zastąpić przez: 

„4) … w tym z udziałem osób z niepełnosprawnościami lub osób ze specjalnymi potrzebami.” 
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Mamy nadzieję, że na poziomie rozporządzenia zostanie doprecyzowany sposób dostosowania arkusza 

egzaminacyjnego i samego egzaminu w zależności od udokumentowanych, specjalnych potrzeb 

zdających. 

 

s. 5 

Art. 11b ust. 4:  

 Powinien wrócić zapis dotyczący wymogu opiniowania przez Komisję wniosku o nadanie przez 

ministra ds. szkolnictwa wyższego i nauki uprawnień do organizowania egzaminu. 

 

Art. 11c. ust. 4a 

Użyte w projekcie sformułowanie „prac z części pisemnej egzaminu” rozumiemy jako konieczność 

przekazania Komisji do sprawdzenia i ocenienia arkuszy z modułów: rozumienie ze słuchu, rozumienie 

tekstów pisanych, poprawność gramatyczna oraz pisanie. Uznajemy za zasadne powierzenie sprawdzania 

modułu D „Pisanie” gronu ekspertów, co zapewni wzrost standaryzacji. Uważamy natomiast, że 

sprawdzanie modułów A, B i C już obecnie cechuje wysoki poziom standaryzacji, a Uniwersytet Łódzki 

jako podmiot uprawniony zainwestował zasoby w wyszkolenie grupy egzaminatorów, której kompetencje 

zostaną po zmianie przepisów zmarnowane. 

 

Art. 11d we wprowadzeniu nie ma potrzeby wprowadzania zapisu: „z własnej inicjatywy lub” 

Pragniemy wyrazić niepokój zapisem pozwalającym na cofnięcie uprawnień do organizowania egzaminu 

z inicjatywy ministra bez konsultacji z Komisją. Przedstawione uzasadnienie, jakoby pozwalało to na 

szybszą reakcję w przypadku nieprawidłowości, uznajemy za nieprzekonujące. Zapis otwiera natomiast 

drogę decyzjom uznaniowym. 

 

s. 5/6 

Art. 11e ust. 2 pkt 2 

Należy tu pozostawić zapis dotychczas obowiązującej ustawy lub zmodyfikować proponowany zapis 

poprzez usunięcie w podpunktach a) b) c) fragmentu: „literatury polskiej, języka polskiego, kultury polskiej” 

i zastąpienie wyrażenia „filologii obcych” słowem „neofilologii”. W podpunkcie a) należy także usunąć 

frazę: „albo potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez uczelnię” 

 

s. 6 

Art. 11f ust. 2 pkt 1 

Należy tu pozostawić zapis dotychczas obowiązującej ustawy lub zmodyfikować proponowany zapis 

poprzez usunięcie w podpunktach a) b) c) fragmentu: „literatury polskiej, języka polskiego, kultury polskiej” 
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i zastąpienie wyrażenia „filologii obcych” słowem „neofilologii”. W podpunkcie a) należy także usunąć 

frazę: „albo potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez uczelnię” 

 

s. 8 

Art. 11f ust. 4 pkt 5 

Nie widzimy uzasadnienia dla wprowadzonego zapisu. Uważamy ponadto, że jest on sformułowany 

niejasno. W jaki sposób będzie weryfikowany powód niezdolności do pełnienia obowiązków członka komisji 

egzaminacyjnej? Czy obejmuje on jedynie sytuację choroby, czy także ciąży, urlopu 

macierzyńskiego/rodzicielskiego lub urlopu naukowego egzaminatora? Czy i według jakiej procedury 

będzie można ubiegać się o ponowne wpisanie na listę egzaminatorów posiadających uprawnienia do 

przewodniczenia egzaminom? Postulujemy usunięcie zapisu lub uściślenie go.  

 

Art.11g ust.3 pkt 8 

Należy rozważyć, czy w art.11g ust.3 punkt 8 (informacja o poziomie wykształcenia) nie jest informacją 

zbędną, czy jest konieczne proszenie zdających o podanie poziomu wykształcenia do celów 

statystycznych, jak się dowiadujemy z dalszej części projektu. Przydatny byłby za to kontakt telefoniczny. 

Nierzadko zdający nieregularnie sprawdzają skrzynkę mailową, bądź maile przekazywane ze skrzynki 

uniwersyteckiej wpadają do wiadomości śmieci zdających. Kontakt telefoniczny byłby na pewno 

ułatwieniem w komunikacji z kandydatami. Zdarza się, że ktoś nie opłacił egzaminu na czas, nie możemy 

skontaktować się mailowo z kandydatem, skreślamy go/ją z listy zdających, a potem taka osoba jest 

rozczarowana faktem, że nie może przystąpić do egzaminu. 

 

s. 9 

Art. 11g ust. 5 

Czy informacja o wysokości opłaty egzaminacyjnej powinna znaleźć się w ustawie? Być może mogłaby 

zostać inaczej opisana/określona/wskazana albo doprecyzowana w rozporządzeniu dotyczącym 

organizacji i przeprowadzania egzaminów certyfikatowych? Co w sytuacji, kiedy inflacja będzie 

postępować, nastąpi drastyczna zmiana sytuacji ekonomicznej i z opłat egzaminacyjnych ośrodek nie 

będzie w stanie pokryć kosztów organizacji egzaminu? 

Proponowane kwoty są obliczone na podstawie średniego kursu euro w ostatnich 5 latach. Kurs ten 

systematycznie wzrastał, co powoduje, że zapisane w projekcie kwoty są de facto niższe od 

obowiązujących obecnie. 

Zatem istotne jest wycofanie tego ustalenia spod działania Ustawy i przekazanie w kompetencje 

właściwego Ministra. 

 

s. 10 
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Art. 11h ust.3a 

Zapis 

„W przypadku przystąpienia do egzaminu osoby niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu słuchu …” 

Należy zastąpić przez 

„W przypadku przystąpienia do egzaminu osoby z niepełnosprawnością w postaci z dysfunkcji narządu 

słuchu …” 

 

s. 13 

Art. 11k ust. 1 pkt 1: 

 „1) opiniowanie wniosków o przedłużenie uprawnień do organizowania egzaminów na określonych 

poziomach biegłości językowej;” 

 

 Powinno być: 

„1) opiniowanie wniosków o nadanie i przedłużenie uprawnień do organizowania egzaminów na 

określonych poziomach biegłości językowej;” 

 

s. 14 

Art. 11k ust.1 pkt 7: 

Zapis „sprawdzanie i ocena prac z części pisemnej egzaminu;” 

Należy zastąpić przez: „powoływanie zespołu sprawdzającego i oceniającego prace z części pisemnej 

egzaminu;” 

 

Przecież to nie członkowie Państwowej Komisji będą owe prace sprawdzać. Jest to Komisja ekspercka, 

w której tylko 10 członków to pracownicy uczelni z ewentualnymi uprawnieniami, 4 osoby to 

przedstawicie właściwych ministerstw. Liczba prac egzaminacyjnych, od pewnego czasu sięgająca tysięcy 

w każdej sesji egzaminacyjnej – w Uzasadnieniu zmian wskazano liczbę ponad 12 tysięcy w roku 2021 – 

zdecydowanie przekracza jakiekolwiek możliwości komisji. Musi to być zespół co najmniej 

kilkudziesięcioosobowy (a nawet ok. 100-osobowy), nad którym Komisja powinna mieć nadzór. 

Określenie liczby członków komisji wynika z regulaminowego punktu ok. 30 egzaminowanych w jednej 

sesji na jednego członka-egzaminatora 

 

Art. 11l ust. 2 pkt 1: 

„2. Wizytatorem może być:  

1) Członek Komisji albo” 
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 Dodanie tego zapisu powoduje, że wizytatorem może być osoba nieposiadająca odpowiednich 

kwalifikacji, jeśli brać pod uwagę czterech członków Komisji wskazanych przez ministrów, do 

których nie odnoszą się wymagania merytoryczne. 

 

s. 15 

Art. 11l ust. 2 pkt 2: 

Należy tu pozostawić zapis dotychczas obowiązującej ustawy lub zmodyfikować proponowany zapis 

poprzez usunięcie w podpunktach a) b) c) fragmentu: „literatury polskiej, języka polskiego, kultury polskiej” 

i zastąpienie wyrażenia „filologii obcych” słowem „neofilologii”. W podpunkcie a) należy także usunąć 

frazę: „albo potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez uczelnię” 

 

Uwaga odnosząca się do tekstu Ustawy o języku polskim z 1999 r.: 

 

Art. 11j: 

ust. 1: 

3) po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, ministra 

właściwego do spraw oświaty i wychowania, ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego oraz ministra właściwego do spraw zagranicznych. 

 Zgodnie z tym punktem ustawy powinno się wyłonić czterech członków Komisji, lecz obecnie dwa 

pierwsze z wymienionych ministerstw funkcjonują jako jeden resort, co powoduje, że powołanych 

zostanie trzech członków, co, uwzględniając punkty 1 i 2, daje ogólną liczbę 13, a nie 14 członków. 

W związku z tym ten zapis należałoby zmodyfikować. 

 

Uwagi końcowe: 

 

Zapis: "osoby niepełnosprawne", który jest uznawany za formę niepoprawną, wykluczającą  powinien być 

zastąpiony we wszystkich miejscach sformułowaniem: "osoby z niepełnosprawnościami".  

 

Art. 11b, ust. 2 pkt 3  

W związku z tym, iż to uprawnienie może zostać nadane „polskiemu albo zagranicznemu podmiotowi 

prowadzącemu zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka polskiego jako obcego przez okres 

czterech lat poprzedzających rok ubiegania się o nadanie tego uprawnienia”, czyli nawet niekoniecznie 

szkoła, to może być stowarzyszenie, organizacja polonijna, parafia itp. – liczba godzin prowadzonych zajęć 

z języka polskiego, jaką musi się wykazać ów podmiot, jest absolutnie i stanowczo zbyt niska. 100 godzin to 

z ledwością 3 godziny lekcyjne tygodniowo, poza tym nie określono, w ilu grupach miałaby zostać 
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przeprowadzona ta liczba godzin. Można sobie zatem wyobrazić, że będzie to 5 grup po 20 godzin – to zaś 

trudno uznać za doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. Taka liczba godzin stanowi 

zaledwie warsztaty wstępnie zapoznające z językiem. Zmiany w Ustawie idą w kierunku centralnego 

sprawdzania prac pisemnych (co słuszne, i wynikło właśnie z fatalnych wyników poprawy egzaminów 

w ośrodkach z niedoświadczoną kadrą), ale pozostawienia w ośrodkach uprawnionych egzaminu ustnego. 

Egzamin ustny – w końcu ulotny – jest najtrudniejszą częścią, nie daje bowiem żadnej możliwości poprawek 

oceny, audytu, dlatego wymaga ogromnego doświadczenia. Liczba 100 godzin zajęć rocznie może stanowić 

ewentualną granicę dolną dla osoby egzaminatora, na pewno nie dla ośrodka. 

 

Art. 11b, ust. 5 o następującym brzmieniu: 

„Uprawnienie do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej może zostać 

przedłużone, jeżeli podmiot uprawniony w każdym roku posiadania tego uprawnienia przeprowadził co 

najmniej jeden egzamin bez względu na poziom biegłości językowej oraz liczbę posiadanych uprawnień.” 

 

Należy do tego wymogu dodać ograniczenie warunkowe. Powinno się uwzględniać sytuacje wyjątkowe, 

obiektywne, zupełnie niezależne od podmiotu uprawnionego. Takim czynnikiem była w ostatnich latach 

pandemia, która spowodowała niemożność zorganizowania egzaminu w Chinach z powodu zamknięcia 

chińskich uczelni dla osób z zewnątrz – egzaminy są przez ośrodek uprawniony organizowane dla 

wszystkich chętnych, nie powinny być ograniczane do wybranej grupy, dostęp do nich powinien być 

otwarty. Innym czynnikiem uniemożliwiającym organizację egzaminów była np. sytuacja polityczna na 

Białorusi – aresztowania po jednym z egzaminów osób wychodzących po części pisemnej i groźba dalszych 

aresztowań dla organizatorów kursów i egzaminów z języka polskiego spowodowała, że ośrodek 

uprawniony w Mińsku musiał wstrzymać organizację. Obecnie wojna w Ukrainie skutecznie uniemożliwia 

organizację egzaminu w kilku ośrodkach środkowej i wschodniej (a w tej chwili i zachodniej) Ukrainy. 

Uprawnienia są nadawane na 2 lata. Wskazane czynniki obiektywne uniemożliwiły im organizację 

egzaminów przez całe dwa lata trwania uprawnień. Te ośrodki powinny mieć możliwość ubiegania się 

o przedłużenie uprawnień z „usprawiedliwieniem” owego wstrzymania. Wyjściem mogłaby być np. 

rekomendacja 2? 3? najbardziej aktywnych polskich ośrodków uprawnionych, przeprowadzających 

najwięcej egzaminów z najlepszymi wynikami audytów. 

 

Ad art. 11e ust. 1 pkt 2 

Uniwersytet Łódzki prowadzi specjalizację zawodową „Nauczanie języka polskiego jako obcego” w ramach 

studiów I stopnia. Z zapisu projektu ustawy wynika, że osoby, które ukończyły specjalizację na I stopniu 

studiów, a później uzyskały tytuł magistra filologii polskiej – pomimo osiągnięcia efektów uczenia się 

w zakresie nauczania polszczyzny jako języka obcego – będą musiały uzyskać trzyletnie doświadczenie 

w nauczaniu JPJO, zanim będą mogły zostać członkami komisji egzaminacyjnych. Postulujemy takie 
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uściślenie zapisów, aby absolwenci specjalizacji „Nauczanie JPJO” na I stopniu studiów mogli – po uzyskaniu 

tytułu magistra – być włączani do komisji egzaminacyjnych na takich samych warunkach jak osoby, które 

żądane efekty uczenia się uzyskały na studiach II stopnia. 

 

Czy osoba, która uzyska stopień doktora habilitowanego na podstawie dorobku w języku polskim, może 

uzyskać certyfikat poświadczający znajomość języka polskiego bez konieczności przystąpienia do 

egzaminu? W ustawie jest mowa o uzyskaniu stopnia doktora, który wiąże się z możliwością uzyskania 

certyfikatu ze znajomości języka polskiego na poziomie C1. 

 

Czy certyfikat dla dzieci i młodzieży jest ważny bezterminowo? Czy zachowuje on swoją ważność, jeśli 

kandydat chce aplikować na studia w Polsce? Czy wówczas należy zdawać egzamin dla dorosłych? 

 

Bardzo pozytywnie oceniamy, że według projektu zapewnione zostanie przez NAWA wsparcie dla 

Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. NAWA nadal 

będzie zajmować się obsługą systemu teleinformatycznego, przygotowywaniem arkuszy egzaminacyjnych 

i obsługą finansową, co usprawnia cały system certyfikacji i zapewnia jego skuteczność na poziomie 

centralnym. 

 

Mając na względzie wagę ustawy, należałoby rozważyć powołanie ośrodka badawczo-rozwojowego, do 

którego zadań należałoby m.in.: rozwijanie współpracy międzynarodowej, prowadzenie badań i analiz 

(w tym: opracowywanie danych statystycznych o egzaminach).  
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Komisja ds. Współpracy Międzynarodowej KRASP 

Poprawki do Ustawy o języku polskim, które budzą sprzeciw lub co najmniej wątpliwości: 

 

Proponowana jest zmiana w Art. 11b, ust. 2 p. 3) o następującym brzmieniu: 

Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1 [czyli: do organizowania egzaminu na określonym 
poziomie biegłości językowej], może zostać nadane podmiotowi, który spełnia łącznie 
następujące warunki: […] 
3) liczba godzin zajęć dydaktycznych w zakresie nauczania języka polskiego lub języka 
polskiego jako obcego na danym poziomie biegłości językowej, o którym mowa w pkt 2, 
przeprowadzonych w roku poprzedzającym rok ubiegania się o nadanie tego uprawnienia nie 
może być mniejsza niż 100; 
W związku z tym, iż to uprawnienie może zostać nadane „polskiemu albo zagranicznemu 
podmiotowi prowadzącemu zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka 
polskiego jako obcego przez okres czterech lat poprzedzających rok ubiegania się o nadanie 
tego uprawnienia”, czyli nawet niekoniecznie szkoła, to może być stowarzyszenie, organizacja 
polonijna, parafia itp. – liczba godzin prowadzonych zajęć z języka polskiego, jaką musi się 
wykazać ów podmiot, jest absolutnie i stanowczo zbyt niska. 100 godzin to z ledwością 3 
godziny lekcyjne tygodniowo, poza tym nie określono, w ilu grupach miałaby zostać 
przeprowadzona ta liczba godzin. Można sobie zatem wyobrazić, że będzie to 5 grup po 20 
godzin – to zaś trudno uznać za doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego. 
Taka liczba godzin stanowi zaledwie warsztaty wstępnie zapoznające z językiem. Zmiany w 
Ustawie idą w kierunku centralnego sprawdzania prac pisemnych (co słuszne i wynikło właśnie 
z fatalnych wyników poprawy egzaminów w ośrodkach z niedoświadczoną kadrą), ale 
pozostawienia w ośrodkach uprawnionych egzaminu ustnego. Egzamin ustny – w końcu ulotny 
– jest najtrudniejszą częścią, nie daje bowiem żadnej możliwości poprawek oceny, audytu, 
dlatego wymaga ogromnego doświadczenia. Liczba 100 godzin zajęć rocznie może stanowić 
ewentualną granicę dolną dla osoby egzaminatora, na pewno nie dla ośrodka. 
 

Proponowana jest zmiana w Art. 11b, ust. 5 o następującym brzmieniu: 

Uprawnienie do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej może 
zostać przedłużone, jeżeli podmiot uprawniony w każdym roku posiadania tego uprawnienia 
przeprowadził co najmniej jeden egzamin bez względu na poziom biegłości językowej oraz 
liczbę posiadanych uprawnień. 

Należy do tego wymogu dodać ograniczenie warunkowe. Powinno się uwzględniać sytuacje 
wyjątkowe, obiektywne, zupełnie niezależne od podmiotu uprawnionego. Takim czynnikiem 
była w ostatnich latach pandemia, która spowodowała niemożność zorganizowania egzaminu 
w Chinach z powodu zamknięcia chińskich uczelni dla osób z zewnątrz – egzaminy są przez 
ośrodek uprawniony organizowane dla wszystkich chętnych, nie powinny być ograniczane do 
wybranej grupy, dostęp do nich powinien być otwarty. Innym czynnikiem uniemożliwiającym 
organizację egzaminów była np. sytuacja polityczna na Białorusi – aresztowania po jednym z 
egzaminów osób wychodzących po części pisemnej i groźba dalszych aresztowań dla 
organizatorów kursów i egzaminów z języka polskiego spowodowała, że ośrodek uprawniony 
w Mińsku musiał wstrzymać organizację. Obecnie wojna w Ukrainie skutecznie uniemożliwia 
organizację egzaminu w kilku ośrodkach środkowej i wschodniej (a w tej chwili i zachodniej) 
Ukrainy. Uprawnienia są nadawane na 2 lata. Wskazane czynniki obiektywne uniemożliwiły 
im organizację egzaminów przez całe dwa lata trwania uprawnień. Te ośrodki powinny mieć 
możliwość ubiegania się o przedłużenie uprawnień z „usprawiedliwieniem” owego 
wstrzymania. Wyjściem mogłaby być np. rekomendacja 2? 3? najbardziej aktywnych 
polskich ośrodków uprawnionych, przeprowadzających najwięcej egzaminów z najlepszymi 
wynikami audytów. 

[notabene mogę tu dodać, że akurat ośrodki w Pekinie, Mińsku i Lwowie są pod opieką UŚ – 
mam pełnomocnictwo do reprezentowania ich przed MEiN i przed NAWA] 



 

W art. 11g, ust. 5 proponuje się zmianę cen z podawanych dotąd cen w euro na zmianę w PLN. 
Niewłaściwe jest podawanie cen w Ustawie. Szczególnie w obecnej sytuacji, która pokazuje 
zależność inflacyjną, widać to najwyraźniej. Skoro jeden z kolejnych artykułów: art. 11i 
otrzymuje brzmienie: 
„Art. 11i. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki w porozumieniu 
z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób wydawania certyfikatu i duplikatu certyfikatu oraz wzór certyfikatu i wzór 
suplementu do certyfikatu itd. 

i dalej nadaje Ministrowi bardzo szeroki zakres uprawnień w różnych kwestiach: od wzoru 
certyfikatu po standardy wymagań, a art. 11m kwoty wynagradzania przewodniczącego i 
sekretarza, kwoty za oceny prac itd., to również ceny za egzaminy np. raz do roku mogą być 
ustalane w takim trybie, czyli poprzez decyzję/ rozporządzenie/ zarządzenie Ministra. 
Wpisanie cen egzaminu do Ustawy zdecydowanie utrudnia jakąkolwiek zmianę, gdyby 
sytuacja ekonomiczna zmieniła się radykalnie. Bardzo wiele ośrodków uprawnionych 
znajduje się za granicą, dla nich znaczenie ma też przelicznik walutowy, który może ulegać 
gwałtownym zmianom z różnych powodów. 

Zatem istotne jest wycofanie tego ustalenia spod działania Ustawy i przekazanie w 
kompetencje właściwego Ministra. 

 
W art. 11k (Do zadań Komisji należy koordynowanie i zapewnienie prawidłowego 
funkcjonowania systemu poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego, w tym:) w 
ust. 1 – pkt 7 otrzymuje brzmienie: 
sprawdzanie i ocena prac z części pisemnej egzaminu; 
należy ten zapis zmienić na: „powoływanie zespołu sprawdzającego i oceniającego prace z 
części pisemnej egzaminu”. Przecież to nie członkowie Państwowej Komisji będą owe prace 
sprawdzać. Jest to Komisja ekspercka, w której tylko 10 członków to pracownicy uczelni z 
ewentualnymi uprawnieniami, 4 osoby to przedstawicie właściwych ministerstw. Liczba prac 
egzaminacyjnych, od pewnego czasu sięgająca tysięcy w każdej sesji egzaminacyjnej – w 
Uzasadnieniu zmian wskazano liczbę ponad 12 tysięcy w roku 2021 – zdecydowanie 
przekracza jakiekolwiek możliwości komisji. Musi to być zespół co najmniej 
kilkudziesięcioosobowy (a nawet ok. 100-osobowy), nad którym Komisja powinna mieć 
nadzór. Określenie liczby członków komisji wynika z regulaminowego punktu ok. 30 
egzaminowanych w jednej sesji na jednego członka-egzaminatora. 
 
w art. 11a dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 
„7. Osobie, o której mowa w ust. 4, wydaje się certyfikat poświadczający znajomość języka 
polskiego jako obcego na poziomie biegłości językowej – odpowiednio w przypadku: 

1) uzyskania stopnia doktora – C1; 
2) ukończenia: 

a) studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii polskiej – B2, 
b) studiów pierwszego stopnia w zakresie innym niż określony w lit. a – B1, 
c) studiów drugiego stopnia w zakresie filologii polskiej – C1, 
d) studiów drugiego stopnia w zakresie innym niż określony w lit. c, 

podjętych: 
– po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w języku polskim – B2, 
– po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w języku innym niż język 

polski – B1, 
e) jednolitych studiów magisterskich – B2; 

3) ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub ponadpodstawowej, działającej 
w systemie oświaty Rzeczypospolitej Polskiej – B1; 

4) ukończenia szkoły, o której mowa w art. 8 ust. 5 pkt 1 lit. a lub pkt 2 lit. c 
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, na poziomie liceum 
ogólnokształcącego – B1; 



5) ukończenia szkoły działającej w systemie oświaty innego państwa, 
prowadzącej nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku 
polskim, umożliwiającej uzyskanie wykształcenia średniego – B1.”; 

Różne podmioty wnioskowały wielokrotnie o wycofanie tego punktu z Ustawy – nie ma 
żadnej możliwości weryfikacji umiejętności starającego się o certyfikat bez zdawania 
egzaminu. Nie jest możliwe zweryfikowanie także rzeczywistego stanu prowadzenia 
kształcenia w języku polskim – szczególnie jeśli są to studia prowadzone za granicą – a zapis 
w ust. 4 tego artykułu mówi o „studiach prowadzonych w języku polskim”, nie precyzując ich 
lokalizacji. Doświadczenie pokazuje zaś, że sam fakt stwierdzenia, że studia są prowadzone w 
języku polskim nie jest gwarancją odpowiedniego poziomu znajomości języka u absolwenta. 
Tym samym certyfikat wydany na podstawie tego zapisu nie stanowi poświadczenia stopnia 
znajomości języka, a jedynie potwierdzenie dokumentu ukończenia kształcenia w 
odpowiedniej placówce. 

Jeśli jednak ten zapis z różnych względów musiałby w Ustawie pozostać należy go uzupełnić: 

1) uzyskania stopnia doktora – C1; 
2) ukończenia: 

a) studiów pierwszego stopnia w zakresie filologii polskiej lub kierunków 
pokrewnych: lingwistyka stosowana, studia polskie, międzynarodowe studia polskie, 
kulturoznawstwo itp. w systemie studiów RP – B2, 
b) studiów pierwszego stopnia w zakresie innym niż określony w lit. a w systemie 
studiów RP oraz filologii polskiej i kierunków pokrewnych (np. języka polskiego jako 
drugiej specjalności) w uczelniach w innych krajach – B1, 
c) studiów drugiego stopnia w zakresie filologii polskiej lub kierunków 
pokrewnych: lingwistyka stosowana, studia polskie, międzynarodowe studia polskie, 
kulturoznawstwo itp. w systemie studiów RP – C1, 
d) studiów drugiego stopnia w zakresie innym niż określony w lit. c w systemie 
studiów RP oraz filologii polskiej i kierunków pokrewnych (np. języka polskiego jako 
drugiej specjalności) w uczelniach w innych krajach, podjętych: 
– po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w języku polskim – B2, 
– po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w języku innym niż język polski – 
B1, 
e) jednolitych studiów magisterskich – B2; 

 

 

W całym tekście poprawek do Ustawy zmiany wymaga bezwzględnie sformułowanie „osoba 
niepełnosprawna” na „osoba z niepełnosprawnością”, jak np. w art. 11 h, p. 3a zamiast „osoby 
niepełnosprawnej z dysfunkcją” winno być: „osoby z niepełnosprawnością w postaci 
dysfunkcji” itd. 

 


