
Załącznik do Zarządzenia nr 103/2021 Rektora PWSZ w Chełmie 

z dnia 17 listopada 2021 w sprawie przeprowadzania w PWSZ w Chełmie 

 egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego  

 

 

 

Regulamin przeprowadzania  

w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie 

egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego 

 

§ 1 

 

1. PWSZ w Chełmie organizuje egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego 

(zwane dalej: egzaminami) na podstawie uprawnień nadanych przez ministra właściwego 

do spraw szkolnictwa wyższego i nauki. 

2. Egzaminy koordynowane są przez Państwową Komisję ds. Poświadczania Znajomości 

Języka Polskiego jako Obcego (zwaną dalej: PKdsPZJPjO).  

3. Egzaminy przeprowadzane są w terminach określonych w harmonogramie sesji 

egzaminacyjnych, który jest ustalony przez PKdsPZJPjO i dostępny na stronie 

www.certyfikatpolski.pl. 

4. Do egzaminu mogą przystąpić cudzoziemcy i obywatele polscy na stałe zamieszkali za 

granicą, zainteresowani udokumentowaniem stopnia swojej biegłości w języku polskim. 

5. Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, 

stanowiącego załącznik do niniejszego regulaminu, i dostarczenie go osobiście, listownie 

lub e-mailowo (skan formularza), a także dokonanie opłaty za egzamin w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia. Koszty przelewu w całości pokrywa wpłacający.  

6. Nieuiszczenie opłaty za egzamin w wyznaczonym terminie jest równoznaczne  

z rezygnacją z egzaminu.  

7. Kandydaci ponoszą pełną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność podanych 

danych osobowych. Dane te są podstawą do wystawienia certyfikatu po zdanym 

egzaminie. 

8. Wpisanie niewłaściwych danych skutkuje koniecznością dopłaty za ponowne 

wystawienie certyfikatu. 

9. Po zarejestrowaniu się na egzamin w PWSZ w Chełmie i dokonaniu wpłaty nie ma 

możliwości zmiany miejsca egzaminu na inny ośrodek.  

10. Egzaminy są organizowane w danej sesji egzaminacyjnej pod warunkiem zgłoszenia się 

co najmniej 15 kandydatów. W przypadku mniejszej liczby kandydatów, ostateczną 

decyzję o przeprowadzeniu egzaminu podejmuje Rektor PWSZ w Chełmie.  

11. W przypadku odwołania egzaminu przez PWSZ w Chełmie kandydaci otrzymują zwrot 

wpłaconej kwoty na wskazane konto.  

http://www.certyfikatpolski.pl/


12. Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora, mają 

prawo do zwrotu opłaty za egzamin pod warunkiem pisemnego złożenia wniosku o zwrot 

w odpowiednim terminie, tj. do 30 dni przed datą egzaminu. 

13. PWSZ w Chełmie nie zwraca wpłaconej kwoty za egzamin w przypadku zgłoszenia 

rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 30 dni przed dniem 

rozpoczęcia egzaminu. 

 

 

 

§ 2 

1. Warunki i forma przeprowadzania egzaminu certyfikatowego z języka polskiego jako 

obcego dla osób o specjalnych potrzebach określone są na stronie 

http://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/kandydaci-o-specjalnych-potrzebach/. 

2. Kandydaci, wymagający dostosowania warunków i formy przeprowadzenia egzaminu do 

swoich specjalnych potrzeb zdrowotnych, mają obowiązek zgłoszenia ich w formularzu 

zgłoszeniowym. 

3. Zgłaszane wymagania muszą być udokumentowane odpowiednimi zaświadczeniami 

lekarskimi. Kserokopię/skan zaświadczenia lekarskiego należy złożyć/przesłać wraz  

z formularzem zgłoszeniowym.  

 

§ 3 

 

1. Dokumentem uprawniającym do udziału w egzaminie jest ważny paszport lub inny 

ważny dokument tożsamości ze zdjęciem. 

2. Egzamin składa się z części pisemnej i ustnej. 

3. Warunkiem zdania egzaminu jest: 

a) na poziomach biegłości dostosowanych do potrzeb osób dorosłych: 

- A2 – uzyskanie co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części 

ustnej egzaminu, 

- B1 – uzyskanie co najmniej 50% punktów z każdego modułu części pisemnej oraz 

z części ustnej egzaminu, 

- B2, C1, C2 – uzyskanie co najmniej 60% punktów z każdego modułu części 

pisemnej oraz z części ustnej egzaminu; 

b) na poziomie biegłości B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży: 

- uzyskanie co najmniej 50% punktów z części pisemnej i 50% punktów z części 

ustnej egzaminu. 

4. Zabronione jest wnoszenie na salę egzaminacyjną materiałów pomocniczych (np. 

książek, zeszytów) oraz wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych (np. telefonu, 

laptopa, tabletu). Urządzenia te zostaną zdeponowane w bezpiecznym miejscu na czas 

trwania egzaminu. 

5. Jeżeli w trakcie egzaminu członek komisji egzaminacyjnej stwierdzi, że zdający korzysta  

z urządzeń elektronicznych, materiałów pomocniczych lub że komunikuje się  

z innymi zdającymi, zostanie on usunięty z sali, zaś jego egzamin będzie 

unieważniony.  Opłata za egzamin nie zostanie zwrócona. 



6. W szczególnych przypadkach istnieje możliwość zdawania egzaminu ustnego pierwszego 

dnia po uprzednim mailowym zgłoszeniu prośby z uzasadnieniem. Decyduje kolejność 

zgłoszeń. 

7. PWSZ w Chełmie informuje zdających drogą mailową o wynikach egzaminu po 

uprzednim przekazaniu wyników do PKdsPZJPjO. 

8. Zdający mają prawo wglądu do kopii swojej pracy egzaminacyjnej (w siedzibie PWSZ  

w Chełmie w umówionym terminie) po złożeniu wniosku do PWSZ w Chełmie 

w terminie 21 dni od daty otrzymania informacji o wynikach egzaminu. 

9. Zdający mają prawo złożyć wniosek do PKdsPZJPjO o ponowne sprawdzenie części 

pisemnej egzaminu w terminie 21 dni od otrzymania informacji o wynikach egzaminu, 

po wniesieniu ustalonej opłaty. 

10. Osoby, które zdadzą egzamin, otrzymają certyfikat znajomości języka polskiego jako 

obcego wydany przez PKdsPZJPjO, po uiszczeniu wymaganej opłaty na konto PWSZ  

w Chełmie w wyznaczonym terminie. Certyfikaty wysyłane są pocztą tradycyjną na adres 

podany w formularzu zgłoszeniowym.  Istnieje także możliwość osobistego odbioru 

certyfikatu. 

 

§ 4 

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Ustawy 

z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim oraz Rozporządzenia Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego 

jako obcego. 

 

 

 

 

 

 


