Warszawa, dnia 25 listopada 2002 r.

Opinia prawna
dotycząca projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim (druk
sejmowy nr 1046)
Przedstawiony do zaopiniowania rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy z
dnia 7 października 1999 r. (Dz. U. Nr 90, poz. 999 z późn.zm.) o języku polskim
polega na dodaniu

do ustawy całego rozdziału pt: ”Urzędowe poświadczanie

znajomości języka polskiego”. Zmiana ta jest konieczna zdaniem projektodawcy,
gdyż – pomimo istnienia dotychczas delegacji ustawowej w art. 3 ust. 3 do wydania
rozporządzenia w sprawie zasad prowadzenia egzaminów państwowych z języka
polskiego dla cudzoziemców ubiegających się o urzędowe poświadczenie jego
znajomości - rozporządzenie takie nie zostało wydane. Powodem było – jak czytamy
w uzasadnieniu – przekraczanie

upoważnienia ustawowego przy próbach

kompleksowego uregulowania tej kwestii. Stąd konieczność regulacji ustawowej
związanej z urzędowym poświadczaniem znajomości języka polskiego, oraz dalszych
delegacji

do

wydania

rozporządzeń

wykonawczych,

uzasadnianej również zainteresowaniem cudzoziemców i Polaków zamieszkałych
za granicą posiadaniem odpowiedniego certyfikatu.
Jednym z celów nowelizacji jest stworzenie jednolitego systemu egzaminów,
podobnego do systemów testowania znajomości języków obcych w innych
państwach.
Projektowaną ustawą powołuje się nowe ciało w postaci Państwowej Komisji
Certyfikacji Znajomości Języka Polskiego dla Cudzoziemców oraz – w miarę potrzeb
– państwowe komisje egzaminacyjne. W uzasadnieniu szczegółowo wyliczono
przewidywane koszty z tym związane, które mają pochodzić z budżetu państwa (art.
11d ust.1). Komisja będzie zajmowała się egzaminami (nadzorem, harmonogramem,
przygotowaniem zadań), certyfikatami (wydawaniem certyfikatów, promocją systemu
certyfikacji) oraz szkoleniami dla egzaminatorów.
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Państwowe komisje egzaminacyjne będą miały za zadanie przeprowadzanie i
ocenianie egzaminów oraz sporządzanie dokumentacji z przebiegu egzaminów,
natomiast prawo wydawania certyfikatów przysługiwać będzie tylko Państwowej
Komisji Certyfikacji.
W projekcie przewiduje się, iż minister właściwy do spraw szkolnictwa
wyższego w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania
wydadzą dwa rozporządzenia: jedno dotyczące zadań i regulaminu Komisji
Certyfikacji i państwowych komisji oraz drugie, dotyczące kwestii samego egzaminu i
certyfikatu. Projekty obu aktów wykonawczych, zgodnie z art. 31 ust. 3a Regulaminu
Sejmu, zostały dołączone do uzasadnienia.
Obsługę administracyjną i finansową prac Komisji i państwowych komisji
egzaminacyjnych wykonywać będzie Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany
Międzynarodowej. Jest to istniejąca już jednostka, podległa Ministrowi Edukacji i
pełniąca w Polsce rolę krajowego ośrodka informacji ENIC/NARIC1.
Przepisy projektu ustawy zostały skonstruowane prawidłowo, prawidłowo
określono także vacatio legis, uzasadnienie zawiera wszystkie wymagane przez
Regulamin Sejmu elementy. Nie zgłaszam więc uwag prawnych do tego projektu.
Sporządziła: Joanna M. Karolczak
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ENIC – European National Information Centre for Academic Recognition and Mobility, Europejska Sieć
Krajowych Ośrodków Informacji nt. uznawalności akademickiej i mobilności środowisk akademickich,
utworzona decyzją Komitetu Ministrów Rady Europy oraz Komitetu Regionalnego UNESCO dla Regionu
Europy w 1994 r.
NARIC – National Academic Recognition and Information Centre, sieć ośrodków utworzona przez Komisję
Europejską w 1984 r. W celu nawiązania efektywnej, bliższej współpracy między państwami w zakresie
uznawalności wykształcenia do celów akademickich i wspierania systemu uznawania kwalifikacji do celów
zawodowych

