
Projekt z dnia 3 listopada 2022 r. 

U S T AWA  

z dnia … 

o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej 

Art. 1. W ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 672) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 1 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

„4) urzędowego poświadczania znajomości języka polskiego jako obcego.”; 

2) w art. 9 po wyrazie „dyplomowych” dodaje się wyrazy „w uczelniach,”; 

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”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Cudzoziemiec lub obywatel polski na stałe zamieszkały za granicą, który: 

1) uzyskał stopień doktora na podstawie rozprawy doktorskiej napisanej 

i obronionej w języku polskim w uczelni lub podmiocie, działających 

w systemie szkolnictwa wyższego i nauki Rzeczypospolitej Polskiej albo 

2) ukończył: 

a) studia prowadzone w języku polskim albo 

b) szkołę ponadgimnazjalną lub ponadpodstawową, działającą w systemie 

oświaty Rzeczypospolitej Polskiej, oraz posiada świadectwo dojrzałości, 

albo 

c) szkołę, 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, 

z późn. zm.1)), na poziomie liceum ogólnokształcącego, albo 

                                                 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 

1383, 1700, 1730 i 2089. 
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d) szkołę działającą w systemie oświaty innego państwa, prowadzącą 

nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim, 

który posiada wykształcenie średnie 

– może otrzymać, na wniosek, certyfikat bez konieczności zdania egzaminu.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a–4c w brzmieniu: 

„4a. Osobie, która zdała egzamin, wydaje się certyfikat wraz z suplementem do 

certyfikatu. 

4b. W przypadku zniszczenia lub utraty certyfikatu, na wniosek osoby, która 

go otrzymała, wydaje się duplikat certyfikatu. Wniosek składa się do Komisji za 

pośrednictwem Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, zwanej dalej 

„NAWA”. 

4c. Za wydanie certyfikatu i duplikatu certyfikatu pobiera się opłatę 

w wysokości 100 zł. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy: 

1) NAWA, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji o pozytywnym 

rozpatrzeniu wniosku o wydanie: 

a) certyfikatu, o którym mowa w ust. 4, 

b) duplikatu certyfikatu, o którym mowa w ust. 4b; 

2) podmiotu uprawnionego do organizowania egzaminu na określonym poziomie 

biegłości językowej, zwanego dalej „podmiotem uprawnionym”, w terminie 

7 dni od dnia otrzymania informacji o zdaniu egzaminu – w przypadku 

certyfikatu, o którym mowa w ust. 4a.”, 

d) uchyla się ust. 5, 

e) w ust. 6 wyrazy „ , a w przypadku absolwentów, o których mowa w ust. 4,” 

zastępuje się wyrazem „albo”, 

f) 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, 
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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.”; 

4) po art. 11a dodaje się art. 11aa w brzmieniu: 

„Art. 11aa. 1. Wniosek o wydanie certyfikatu, o którym mowa w art. 11a ust. 4, 

składa się do Komisji za pośrednictwem NAWA. 

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, zawiera: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 

3) płeć; 

4) adres do korespondencji; 

5) adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada. 

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się kopię albo odwzorowanie 

cyfrowe dyplomu doktorskiego, dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do 

dyplomu, świadectwa lub świadectwa i innego dokumentu, o których mowa w art. 93 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 

2230), potwierdzających spełnienie warunku otrzymania certyfikatu poświadczającego 

znajomość języka polskiego na danym poziomie biegłości językowej.”; 
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5) art. 11b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11b. 1. Uprawnienie do organizowania egzaminu na określonym poziomie 

biegłości językowej może zostać nadane: 

1) polskiej albo zagranicznej uczelni prowadzącej: 

a) studia w zakresie filologii polskiej przez okres dwóch lat poprzedzających rok 

ubiegania się o nadanie tego uprawnienia, 

b) lektoraty lub zajęcia w zakresie nauczania języka polskiego lub języka 

polskiego jako obcego przez okres trzech lat poprzedzających rok ubiegania się 

o nadanie tego uprawnienia; 

2) 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; 

3) instytutowi polskiemu, o którym mowa w art. 7 pkt 7 ustawy z dnia 21 stycznia 

2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 1076 i 1283); 

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

14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, może zostać nadane podmiotowi, który 

spełnia łącznie następujące warunki: 

1) posiada kadrę dydaktyczną niezbędną do zapewnienia składu komisji 

egzaminacyjnej określonego w art. 11e 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; 

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; 

4) złoży oświadczenie o sposobie zapewnienia warunków lokalowych i technicznych 

niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu, w tym z udziałem osób 

niepełnosprawnych lub osób ze specjalnymi potrzebami. 

3. Przepisów ust. 2 pkt 2 i 3 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w ust. 1 

pkt 1 i 4. 
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4. Uprawnienie do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości 

językowej nadaje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na wniosek 

podmiotu, o którym mowa w ust. 1, na okres dwóch lat. 

5. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na wniosek podmiotu 

uprawnionego, po zasięgnięciu opinii Komisji, może przedłużyć uprawnienie do 

organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej na okres do pięciu 

lat każdy. 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. Przepis ust. 2 stosuje się. 

6. Nadanie i przedłużenie uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 5, następuje 

w drodze decyzji administracyjnej. 

7. Listę podmiotów uprawnionych oraz informacje o terminach i miejscach 

przeprowadzania egzaminów udostępnia się w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.”; 

6) w art. 11c: 

a) w pkt 2 po wyrazie „niepełnosprawnych” dodaje się wyrazy „lub ze specjalnymi 

potrzebami”, 

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 

„4a) przekazania Komisji prac z części pisemnej egzaminu;”, 

c) w pkt 5 po wyrazie „terminie” dodaje się wyrazy „ , o którym mowa w art. 11h 

ust. 1,”; 

7) w art. 11d we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazie „może” dodaje się wyrazy 

„z własnej inicjatywy lub”; 

8) w art. 11e: 

a) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) co najmniej dwóch członków posiadających dyplom ukończenia jednolitych 

studiów magisterskich lub studiów drugiego stopnia w zakresie: 

a) filologii polskiej, literatury polskiej, języka polskiego, kultury polskiej, 

nauczania języka polskiego, filologii obcych lub dyplom równoważny, 

których program studiów określał efekty uczenia się w zakresie nauczania 

języka polskiego jako obcego, wskazane w suplemencie do dyplomu albo 

potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez uczelnię, lub 
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b) filologii polskiej, literatury polskiej, języka polskiego, kultury polskiej, 

nauczania języka polskiego, filologii obcych lub dyplom równoważny, 

i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie nauczania 

języka polskiego jako obcego, lub 

c) filologii polskiej, literatury polskiej, języka polskiego, kultury polskiej, 

nauczania języka polskiego, filologii obcych lub dyplom równoważny, 

i trzyletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego lub języka 

polskiego jako obcego.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku gdy liczba osób przystępujących do egzaminu na danym 

poziomie biegłości językowej przekracza trzydzieści, w skład komisji 

egzaminacyjnej powołuje się dodatkowego członka na każde rozpoczęte kolejne 

piętnaście osób.”; 

9) w art. 11f: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Komisja dokonuje wpisu na listę, o której mowa w ust. 1, na wniosek osoby, 

która: 

1) posiada dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub studiów 

drugiego stopnia w zakresie: 

a) filologii polskiej, literatury polskiej, języka polskiego, kultury polskiej, 

nauczania języka polskiego, filologii obcych lub dyplom równoważny, 

których program studiów określał efekty uczenia się w zakresie nauczania 

języka polskiego jako obcego, wskazane w suplemencie do dyplomu albo 

potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez uczelnię, i trzyletnie 

doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego uzyskane 

w okresie pięciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku, lub 

b) filologii polskiej, literatury polskiej, języka polskiego, kultury polskiej, 

nauczania języka polskiego, filologii obcych lub dyplom równoważny, 

i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie nauczania 

języka polskiego jako obcego oraz trzyletnie doświadczenie w nauczaniu 

języka polskiego jako obcego uzyskane w okresie pięciu lat 

poprzedzających dzień złożenia wniosku, lub 
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c) filologii polskiej, literatury polskiej, języka polskiego, kultury polskiej, 

nauczania języka polskiego, filologii obcych lub dyplom równoważny, 

i  czteroletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego 

uzyskane w okresie sześciu lat poprzedzających dzień złożenia wniosku; 

2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe; 

3) ukończyła szkolenie dla kandydatów na egzaminatorów.”, 

b) w ust. 3: 

– po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

„3a) adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada;”, 

– w pkt 4 po wyrazie „telefonu” dodaje się wyrazy „ , jeżeli posiada”, 

– w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu: 

„7) informacje o: 

a) posiadanym tytule zawodowym, 

b) ukończonych studiach, 

c) doświadczeniu zawodowym w nauczaniu języka polskiego jako 

obcego.”, 

c) w ust. 4: 

– w pkt 2 wyrazy „przestępstwo popełnione umyślnie” zastępuje się wyrazami 

„umyślne przestępstwo”, 

– w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu: 

„5) w przypadku utraty zdolności do pełnienia obowiązków członka komisji 

egzaminacyjnej na skutek długotrwałej choroby trwającej co najmniej 

6 miesięcy; 

6) w przypadku śmierci.”; 

10) w art. 11g: 

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

„2. Rejestracja jest dokonywana w bazie prowadzonej przez Komisję 

w systemie teleinformatycznym. 

3. Baza, o której mowa w ust. 2, zawiera następujące dane i informacje 

o osobach zrejestrowanych do udziału w egzaminie: 

1) imię i nazwisko; 

2) datę urodzenia; 
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3) płeć; 

4) rodzaj, serię, numer i datę ważności dokumentu potwierdzającego tożsamość; 

5) obywatelstwo; 

6) informację o orzeczonej niepełnosprawności i jej rodzaju lub specjalnych 

potrzebach, jeżeli dotyczy; 

7) informację o języku ojczystym; 

8) informację o poziomie wykształcenia; 

9) adres do korespondencji; 

10) adres poczty elektronicznej, jeżeli posiada; 

11) termin i poziom biegłości językowej egzaminu; 

12) wynik egzaminu w procentach oraz liczbę uzyskanych punktów z części 

pisemnej i ustnej egzaminu lub informację o zwolnieniu z części ustnej 

egzaminu, jeżeli dotyczy; 

13) numer certyfikatu.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu: 

„3a. Dane i informacje, o których mowa w ust. 3: 

1) pkt 1, 2, 4, 6 i 9–12, są przetwarzane przez podmiot uprawniony na potrzeby 

organizacji egzaminu; 

2) pkt 1–3 i 9–13, są przetwarzane przez Komisję na potrzeby wydania 

certyfikatu, o którym mowa w art. 11a ust. 4a, i duplikatu certyfikatu, o którym 

mowa w art. 11a ust. 4b; 

3) pkt 2, 3, 5, 7, 8, 11 i 12, są przetwarzane przez Komisję na potrzeby 

opracowywania statystyk i analiz. 

3b. Dane, o których mowa w ust. 3: 

1) pkt 1, 4 i 9–11, dotyczące osób, które przystąpiły do egzaminu i go nie zdały, 

są usuwane przez Komisję z bazy, o której mowa w ust. 2, po upływie 

6 miesięcy od dnia zakończenia danej sesji egzaminacyjnej; 

2) pkt 2, 3, 5, 7, 8 i 12, dotyczące osób, które przystąpiły do egzaminu i go nie 

zdały, są usuwane przez Komisję z bazy, o której mowa w ust. 2, po upływie 

2 lat od dnia zakończenia danej sesji egzaminacyjnej; 

3) dotyczące osób, które przystąpiły do egzaminu i go zdały, są usuwane przez 

Komisję z bazy, o której mowa w ust. 2, po upływie 25 lat od dnia zakończenia 

danej sesji egzaminacyjnej; 
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4) dotyczące osób, które nie przystąpiły do egzaminu, i dane, o których mowa 

w ust. 3 pkt 6, są usuwane przez podmiot uprawniony z bazy, o której mowa 

w ust. 2, niezwłocznie po zakończeniu danej sesji egzaminacyjnej.”, 

c) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Opłata za przystąpienie do egzaminu nie może być wyższa niż 

równowartość w walucie kraju, w którym egzamin jest przeprowadzany: 

1) 400 złotych – w przypadku egzaminu na poziomie biegłości językowej A1, A2, 

B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób, które nie ukończyły 16. roku 

życia; 

2) 525 złotych – w przypadku egzaminu na poziomie biegłości językowej A1 i A2 

w grupie dostosowanej do potrzeb osób, które ukończyły 16. rok życia; 

3) 660 złotych – w przypadku egzaminu na poziomie biegłości językowej B1 i B2 

w grupie dostosowanej do potrzeb osób, które ukończyły 16. rok życia; 

4) 790 złotych – w przypadku egzaminu na poziomie biegłości językowej C1 i C2 

w grupie dostosowanej do potrzeb osób, które ukończyły 16. rok życia.”, 

d) uchyla się ust. 6, 

e) ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. Podmiot uprawniony przekazuje na rachunek bankowy NAWA środki 

w wysokości: 

1) 35% opłaty za przystąpienie do egzaminu za każdą osobę zarejestrowaną do 

udziału w egzaminie oraz 

2) opłaty za wydanie certyfikatu, o którym mowa w art. 11a ust. 4a, za każdą 

osobę, która zdała egzamin.”, 

f) po ust. 7 dodaje się ust. 7a i 7b w brzmieniu: 

„7a. Środki: 

1) o których mowa w ust. 7 i art. 11h ust. 5, 

2) z tytułu opłat za wydanie certyfikatu, o którym mowa w art. 11a ust. 4, 

i duplikatu certyfikatu, o którym mowa w art. 11a ust. 4b 

– stanowią dochód budżetu państwa. 

7b. W przypadku nieodbycia się egzaminu z przyczyn niezawinionych przez 

podmiot uprawniony NAWA zwraca podmiotowi uprawnionemu środki, o których 

mowa w ust. 7 pkt 1.”, 



– 10 – 

g) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. W przypadku uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 4, i opłaty za wydanie 

certyfikatu, o którym mowa w art. 11a ust. 4a, w walucie państwa, w którym jest 

przeprowadzany egzamin, równowartość danej kwoty w złotych oblicza się przy 

zastosowaniu średniego kursu złotego do tej waluty, ogłoszonego przez Narodowy 

Bank Polski ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym opłata jest 

uiszczana.”, 

h) w ust. 9 wyraz „euro” zastępuje się wyrazem „złotych”; 

11) w art. 11h: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Egzamin jest przeprowadzany na podstawie zestawów zadań 

egzaminacyjnych ustalonych w oparciu o standardy, o których mowa w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11i.”, 

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a–3d w brzmieniu: 

„3a. W przypadku przystąpienia do egzaminu osoby niepełnosprawnej 

z dysfunkcją narządu słuchu lub mowy komisja egzaminacyjna może zwolnić tę 

osobę z części ustnej egzaminu. Wynik egzaminu jest ustalany na podstawie liczby 

punktów uzyskanych z części pisemnej egzaminu. 

3b. Prace z części pisemnej egzaminu są sprawdzane i oceniane przez członków 

Komisji lub ekspertów wpisanych na listę ekspertów prowadzoną przez Komisję. Za 

sprawdzenie i ocenę pracy oraz ponowne sprawdzenie i ocenę pracy przysługuje 

wynagrodzenie. 

3c. Członek Komisji i ekspert podlegają wyłączeniu ze sprawdzenia i oceny 

pracy z części pisemnej egzaminu i jej ponownego sprawdzenia i oceny, jeżeli 

sprawdzeniu i ocenie podlega praca napisana przez jego małżonka, krewnego lub 

powinowatego do drugiego stopnia lub osobę, z którą pozostaje faktycznie we 

wspólnym pożyciu. 

3d. Wpisu na listę, o której mowa w ust. 3b, dokonuje się na wniosek osoby, 

która spełnia wymagania, o których mowa w art. 11e ust. 2 pkt 2.”, 

c) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Osoba, która przystąpiła do egzaminu, może, w terminie 21 dni od dnia 

otrzymania informacji o wyniku egzaminu, złożyć do Komisji wniosek o ponowne 

sprawdzenie i ocenę pracy z części pisemnej egzaminu.”, 
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d) dodaje się ust. 5 i 6 w brzmieniu: 

„5. Za ponowne sprawdzenie i ocenę pracy z części pisemnej egzaminu pobiera 

się opłatę w wysokości 20% maksymalnej wysokości opłaty za przystąpienie do 

danego egzaminu, określonej w art. 11g ust. 5. Opłatę wnosi się na rachunek 

bankowy NAWA w złotych, w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku. 

6. Ponownego sprawdzenia i oceny pracy z części pisemnej egzaminu dokonuje 

wskazana przez przewodniczącego Komisji osoba, o której mowa w ust. 3b, inna niż 

osoba, która sprawdziła i oceniła pracę, której dotyczy wniosek.”; 

12) 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, 

2) zakres informacji zawartych we wniosku o nadanie albo przedłużenie uprawnienia 

do organizowania egzaminu na określonym poziomie biegłości językowej, 

dokumenty, które dołącza się do wniosku, oraz sposób jego składania, 

3) sposób organizacji i przeprowadzania egzaminu, w tym z udziałem osób 

niepełnosprawnych lub ze specjalnymi potrzebami i zwalnianie z części ustnej 

egzaminu, termin rejestracji osób zamierzających przystąpić do egzaminu, tryb 

potwierdzania tożsamości osób przystępujących do egzaminu, szczegółowe warunki 

lokalowe i techniczne niezbędne do przeprowadzenia egzaminu, w tym niezbędne 

udogodnienia dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych lub ze specjalnymi 

potrzebami, 

4) sposób ustalania zestawów zadań egzaminacyjnych oraz ich przekazywania 

podmiotom uprawnionym, 

5) standardy wymagań dla poszczególnych poziomów biegłości językowej w zakresie 

znajomości języka polskiego jako obcego w grupach dostosowanych do potrzeb 

osób, o których mowa w art. 11a ust. 3, 

6) sposób dokonywania oceny części ustnej egzaminu i prac z części pisemnej 

egzaminu, w tym przekazywania tych prac do sprawdzenia i oceny, oraz ponownego 

sprawdzenia i oceny pracy z tej części egzaminu, 
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7) organizację pracy komisji egzaminacyjnej 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawności postępowania, sprawnej 

organizacji egzaminu, w tym z udziałem osób niepełnosprawnych lub ze specjalnymi 

potrzebami, bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych, zabezpieczenia prac 

z części pisemnej egzaminu przed dostępem osób nieuprawnionych, bezstronności 

komisji egzaminacyjnej i ustalenia wyników egzaminu bez zbędnej zwłoki oraz 

zróżnicowania poziomów biegłości językowej zgodnie z zasadami praktyki 

międzynarodowej.”; 

13) w art. 11j: 

a) w ust. 2 wyrazy „przestępstwo popełnione umyślnie” zastępuje się wyrazami 

„umyślne przestępstwo”, 

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Członkostwo w Komisji wygasa w przypadku: 

1) złożenia rezygnacji; 

2) skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe; 

3) utraty zdolności do pełnienia obowiązków na skutek długotrwałej choroby 

trwającej co najmniej 6 miesięcy; 

4) śmierci.”, 

c) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki może odwołać 

członka Komisji w przypadku niewypełniania albo nienależytego wypełniania 

obowiązków.”, 

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Członek Komisji podlega wyłączeniu z opiniowania wniosku 

o przedłużenie uprawnienia do organizowania egzaminu na określonym poziomie 

biegłości językowej oraz nie może pełnić funkcji wizytatora, w przypadku gdy 

opiniowanie albo wizytacja dotyczą podmiotu uprawnionego, w którym członek 

Komisji, jego małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia lub osoba, 

z którą pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu, są zatrudnieni w tym podmiocie 

albo pozostają z tym podmiotem w takim stosunku prawnym, że wynik toczącego 

się postępowania w sprawie o przedłużenie tego uprawnienia lub wynik wizytacji 

może mieć wpływ na prawa i obowiązki tych osób.”, 
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e) ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Wynagrodzenie: 

1) miesięczne przewodniczącego i sekretarza Komisji – nie może być wyższe niż 

100%, 

2) za udział w posiedzeniach pozostałych członków Komisji – nie może być 

wyższe niż 25%, 

3) za sprawdzenie i ocenę pracy z części pisemnej egzaminu oraz ponowne 

sprawdzenie i ocenę pracy z tej części egzaminu – nie może być wyższe niż 

2,5%, 

4) za przeprowadzoną wizytację egzaminu – nie może być wyższe niż 35% 

– minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni 

publicznej określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy 

z dnia 20 lipca 2018 r. ‒ Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 574, z późn. zm.2)).”; 

14) w art. 11k: 

a) w ust. 1: 

– pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) opiniowanie wniosków o przedłużenie uprawnień do organizowania 

egzaminów na określonych poziomach biegłości językowej;”, 

– w pkt 3 po wyrazach „art. 11f ust. 1” dodaje się wyrazy „ , i listę ekspertów, 

o której mowa w art. 11h ust. 3b”, 

– pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) prowadzenie szkoleń dla kandydatów ubiegających się o wpis na listę 

egzaminatorów, o której mowa w art. 11f ust. 1, i dla wizytatorów;”, 

– pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) sprawdzanie i ocena prac z części pisemnej egzaminu;”, 

– w pkt 9 po wyrazie „certyfikatów” dodaje się wyrazy „i duplikatów 

certyfikatów”, 

– pkt 11 otrzymuje brzmienie: 

„11) ponowne sprawdzanie i ocena prac z części pisemnej egzaminu.”, 

                                                 

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, 655, 682, 807, 

1010, 1079, 1117, 1459 i 2185. 
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b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Komisja może używać wizerunku orła ustalonego dla godła 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęci urzędowej. 

1b. Przewodniczący Komisji składa ministrowi właściwemu do spraw 

szkolnictwa wyższego i nauki roczne sprawozdanie z przebiegu egzaminów 

i działalności Komisji w terminie do dnia 30 stycznia roku następującego po roku, 

którego dotyczy sprawozdanie.”, 

c) uchyla się ust. 2; 

15) w art. 11l: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Komisja może przeprowadzić wizytację egzaminu obejmującą weryfikację 

prawidłowości przeprowadzenia egzaminu, w tym zabezpieczenia zestawów zadań 

egzaminacyjnych przed dostępem osób nieuprawnionych, zapewnienia warunków 

lokalowych i technicznych niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu, składu 

i pracy komisji egzaminacyjnej, oraz weryfikację wykonania zaleceń wydanych 

przez Komisję. Wizytacja może zostać przeprowadzona przez wizytatora 

niebędącego członkiem Komisji.”, 

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Komisja przeprowadza wizytację egzaminu: 

1) na wniosek ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; 

2)   z własnej inicjatywy. 

1b. Za przeprowadzenie wizytacji przysługuje wynagrodzenie.”, 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Wizytatorem może być: 

1) członek Komisji albo 

2) osoba, która posiada dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich lub 

studiów drugiego stopnia w zakresie: 

a) filologii polskiej, literatury polskiej, języka polskiego, kultury polskiej, 

nauczania języka polskiego, filologii obcych lub dyplom równoważny, 

których program studiów określał efekty uczenia się w zakresie nauczania 

języka polskiego jako obcego, wskazane w suplemencie do dyplomu albo 

potwierdzone zaświadczeniem wydanym przez uczelnię, lub 
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b) filologii polskiej, literatury polskiej, języka polskiego, kultury polskiej, 

nauczania języka polskiego, filologii obcych lub dyplom równoważny, 

i świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie nauczania 

języka polskiego jako obcego, lub 

c) filologii polskiej, literatury polskiej, języka polskiego, kultury polskiej, 

nauczania języka polskiego, filologii obcych lub dyplom równoważny, 

i pięcioletnie doświadczenie w nauczaniu języka polskiego jako obcego 

uzyskane w okresie siedmiu lat poprzedzających dzień wyznaczenia na 

wizytatora.”, 

d) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Do wizytatora, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, przepis art. 11j ust. 6 stosuje 

się odpowiednio.”, 

e) uchyla się ust. 3, 

f) w ust. 4 w pkt 4 po wyrazie „egzaminem” dodaje się wyrazy „oraz wykonaniem 

zaleceń wydanych przez Komisję”, 

g) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu: 

„4a. Wizytator przeprowadza wizytację na podstawie pisemnego upoważnienia 

zawierającego: 

1) datę wydania i numer; 

2) wskazanie podstawy prawnej przeprowadzenia wizytacji; 

3) imię i nazwisko wizytatora; 

4) oznaczenie podmiotu uprawnionego przeprowadzającego wizytowany 

egzamin; 

5) imię i nazwisko przewodniczącego Komisji oraz jego podpis.”, 

h) po ust. 6 dodaje się ust. 6a i 6b w brzmieniu: 

„6a. Podmiot uprawniony, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, 

może zgłosić Komisji na piśmie umotywowane zastrzeżenia do protokołu. 

6b. Komisja rozpatruje zastrzeżenia w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania 

i przekazuje stanowisko podmiotowi uprawnionemu.”; 
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16) art. 11m otrzymuje brzmienie: 

„Art. 11m. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 

w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określi, 

w drodze rozporządzenia: 

1) sposób wyłaniania kandydatów na członków Komisji, w tym sposób wyboru 

przewodniczącego i sekretarza, 

2) sposób działania Komisji i zapewnienia jej obsługi, 

3) wysokość wynagrodzenia przewodniczącego, sekretarza i pozostałych członków 

Komisji, 

4) wysokość wynagrodzenia za sprawdzenie i ocenę pracy z części pisemnej egzaminu, 

ponowne sprawdzenie i ocenę pracy z tej części egzaminu oraz wizytację egzaminu, 

5) sposób wyłaniania kandydatów na wizytatorów niebędących członkami Komisji, 

6) tryb rozpatrywania zastrzeżeń do protokołu, 

7) sposób organizacji i prowadzenia szkoleń dla kandydatów na egzaminatorów 

ubiegających się o wpis na listę, o której mowa w art. 11f ust. 1, i dla wizytatorów 

– mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego powoływania członków Komisji 

oraz wyboru przewodniczącego i sekretarza, sprawnego funkcjonowania i wykonywania 

zadań przez Komisję oraz sprawnej obsługi jej działalności, określenia wysokości 

wynagrodzenia adekwatnie do sprawowanej funkcji, realizowanych zadań i nakładu 

pracy, oraz zapewnienia wysokiej jakości i rzetelności przeprowadzanych egzaminów 

i wizytacji.”; 

17) w art. 13 w ust. 2 wyrazy „szkoły wyższe” zastępuje się wyrazem „uczelnie”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1582 oraz z 2022 r. poz. 583) w art. 2 w ust. 3 pkt 4 otrzymuje 

brzmienie: 

„4) zapewnianiem obsługi Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości 

Języka Polskiego jako Obcego, działającej na podstawie ustawy z dnia 

7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672 oraz z …);”. 

Art. 3.  1. Do egzaminów, o których mowa w art. 11a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1,  

przeprowadzanych w ramach pierwszej sesji egzaminacyjnej określonej w harmonogramie 

sesji egzaminacyjnych ustalonym przez Państwową Komisję do spraw Poświadczania 
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Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, przypadającej po dniu wejścia w życie niniejszej 

ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

2. W przypadku przystąpienia do egzaminu, o którym mowa w ust. 1, osoby 

niepełnosprawnej z dysfunkcją narządu słuchu lub mowy, art. 11h ust. 3a ustawy zmienianej 

w art. 1 stosuje się. 

Art. 4. Do wniosków o wydanie certyfikatów znajomości języka polskiego, o których 

mowa w art. 11a ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, złożonych 

i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy 

dotychczasowe. 

Art. 5. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

postępowania w sprawach, o których mowa w art. 11b ust. 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, 

umarza się. 

Art. 6. Podmiot uprawniony do organizowania egzaminu z języka polskiego jako obcego              

na określonym poziomie biegłości językowej, który nie spełnia wymagań, o których mowa 

w art. 11b ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, może 

organizować egzaminy na tym poziomie biegłości językowej do końca okresu, na który to 

uprawnienie zostało nadane. 

Art. 7. Do wniosków o ponowne sprawdzenie prac z części pisemnej egzaminu, o których 

mowa w art. 11h ust. 4 ustawy zmienianej w art. 1, złożonych i nierozpatrzonych przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 8. Egzaminatorzy wpisani przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na listę 

egzaminatorów uprawnionych do sprawowania funkcji przewodniczącego komisji 

egzaminacyjnej, o której mowa w art. 11f ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, zachowują swoje 

uprawnienia. 

Art. 9. Do wizytacji egzaminów wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. 

Art. 10. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 11i oraz 

art. 11m ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 11i oraz art. 11m ustawy zmienianej w art. 1 

w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez trzy miesiące od dnia 

wejścia w życie niniejszej ustawy. 
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Art. 11. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

    Za zgodność pod względem prawnym, 

                  legislacyjnym i redakcyjnym 

                            Bogusława Sztorc 

       Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego  

              w Ministerstwie Edukacji i Nauki 

                   /– podpisano elektronicznie/ 

 

 


