
Potwierdzanie znajomości 
języka polskiego

przez Obcokrajowców



Dlaczego uczymy się języka polskiego?



Komu potrzebny jest dokument potwierdzający znajomość 
języka polskiego?

1. Osobom starającym się o status
rezydenta długoterminowego Unii
Europejskiej

2. Osobom starającym się 
o obywatelstwo polskie

3. Wymagają tego niektóre 
uczelnie wyższe



Za pomocą jakich dokumentów można potwierdzić, znajomość języka 
polskiego do celów uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej?

Ustawa o cudzoziemcach określiła sposób potwierdzania 
znajomości języka polskiego na potrzeby postępowania 
w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego UE wskazując w art. 211 ust. 3 
dokumenty, jakie można przestawić, by organ uznał, że 
warunek ten został spełniony.



Za pomocą jakich dokumentów można potwierdzić, znajomość języka 
polskiego do celów uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej?

● certyfikat znajomości języka polskiego, wydawany przez Państwową 
Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego, na poziomie co najmniej B1

● świadectwo ukończenia w Polsce lub za granicą szkoły 
(podstawowej, ponadpodstawowej, w tym gimnazjalnej lub 
policealnej, artystycznej) lub dyplom ukończenia uczelni wyższej 
(studiów wyższych: licencjackich, inżynierskich, magisterskich i im 
odpowiadających; studiów podyplomowych; studiów doktoranckich 
lub szkoły doktorskiej) z wykładowym językiem polskim.



Za pomocą jakich dokumentów można potwierdzić, znajomość języka 
polskiego do celów uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta 
długoterminowego Unii Europejskiej?

Należy pamiętać, że wymóg dotyczący posiadania potwierdzonej 
znajomości języka polskiego nie ma zastosowania do małoletnich, którzy 
do dnia złożenia wniosku nie ukończyli 16 roku życia.

https://udsc.gov.pl/faqudsc/zezwolenie-na-pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-ue/za-pomoca-jakich-dokumentow-moge-potwierdzic-ze-posiadam-po
twierdzona-znajomosc-jezyka-polskiego-do-celow-uzyskania-zezwolenia-na-pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-unii-europejskiej/



Czy świadectwo ukończenia szkoły policealnej w Polsce potwierdza, że 
posiadasz wymaganą znajomość języka polskiego do celów udzielenia 
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej?

TAK

ponieważ szkoła policealna uznawana jest za szkołę 
ponadpodstawową, a ukończenie takiej szkoły na terytorium Polski 
potwierdza, że cudzoziemiec posiada znajomość języka polskiego 
na odpowiednim poziomie.

https://udsc.gov.pl/faqudsc/zezwolenie-na-pobyt-rezydenta-dlugoterminowego-ue/ukonczylem-szkole-policealna-na-t
erytorium-polski-czy-swiadectwo-ukonczenia-takiej-szkoly-potwierdza-ze-posiadam-wymagana-znajomosc-jezyka-p
olskiego-do-celow-udzielenia-zezwolenia-na-pobyt-rezydenta/



Uznanie za obywatela polskiego

W drodze uznania, o obywatelstwo polskie będą mogą ubiegać się 
cudzoziemcy zamieszkujący w Polsce na podstawie określonych zezwoleń, 
którzy w toku długoletniego legalnego pobytu w Polsce  

- zintegrowali się ze społeczeństwem polskim,  
- znają język polski,  
- mają zapewnione mieszkanie i źródła utrzymania,  
- respektują polski porządek prawny oraz nie stanowią zagrożenia dla 
obronności lub bezpieczeństwa państwa.

https://powroty.gov.pl/nabycie-obyw
atelstwa-polskiego-10000



Uznanie za obywatela polskiego

Zagadnienia nabycia obywatelstwa polskiego i jego utraty reguluje ustawa z 2 
kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim.
Ust. 2 przepisu art. 30 wymaga od cudzoziemca (z wyjątkiem małoletnich dzieci, 
których jedno z rodziców ma już obywatelstwo polskie) ubiegającego się o uznanie 
za obywatela polskiego, aby jego znajomość języka polskiego była potwierdzona:
● urzędowym dokumentem (certyfikatem potwierdzającym znajomość języka 

polskiego na poziomie biegłości językowej co najmniej B1 
albo 
● świadectwem ukończenia szkoły w Polsce lub świadectwem ukończenia szkoły za 

granicą z wykładowym językiem polskim).

https://powroty.gov.pl/nabycie-obyw
atelstwa-polskiego-10000



Ścieżka 1

Zdobycie świadectwa ukończenia szkoły



Ścieżka 2

Przystąpienie do Państwowego Egzaminu Certyfikującego

w akredytowanym ośrodku w Polsce lub za granicą  



Ośrodki egzaminacyjne

https://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2021/05/lo_n.pdf

https://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2021/05/lo_n.pdf


Opłaty za egzamin

Egzaminy są odpłatne, ale wysokość opłat ustala każdy z ośrodków 
egzaminacyjnych (podmiotów uprawnionych), nie przekraczając maksymalnej 
sumy za egzamin na danym poziomie zaawansowania, określonej przez 
ustawodawcę:

● 150 € – poziom B1, B2 w grupie dorosłych,

● 180 € – poziom C1, C2 w grupie dorosłych.

Opłata za wydanie certyfikatu stanowi równowartość w złotych  20 euro.



https://certyfikatpolski.pl/wp-content
/uploads/2021/05/lo_n.pdf



Samoocena

https://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/Poziomy-bieg%C5%82o%C
5%9Bci-j%C4%99zykowej.pdf 

https://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/Poziomy-bieg%C5%82o%C5%9Bci-j%C4%99zykowej.pdf
https://certyfikatpolski.pl/wp-content/uploads/2017/03/Poziomy-bieg%C5%82o%C5%9Bci-j%C4%99zykowej.pdf


Terminy egzaminów państwowych w 2022 roku

Egzaminy z języka polskiego jako obcego odbędą się w następujących terminach i na określonych poziomach 
biegłości językowej:

● 6-7 lutego 2022 r. (niedziela-poniedziałek): poziom B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób 
dorosłych;

● 26-27 marca 2022 r. (sobota-niedziela): poziomy B1 i C1 w grupie dostosowanej do potrzeb osób 
dorosłych oraz B1 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;

● 25-26 czerwca 2022 r. (sobota-niedziela): poziomy B1 i B2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób 
dorosłych oraz B2 w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży;

● 5-6 listopada 2022 r. (sobota-niedziela): poziomy B1, C1 i C2 w grupie dostosowanej do potrzeb osób 
dorosłych.

Sesja egzaminacyjna organizowana w dniach 6-7 lutego 2022 r. wychodzi naprzeciw potrzebom kandydatów, 
którzy ze względów religijnych nie mogą uczestniczyć w egzaminie w soboty.

Kandydaci powinni zgłaszać się do ośrodków, które w tych terminach będą organizować egzaminy. Lista 
ośrodków (podmiotów uprawnionych) jest dostępna na stronie BIP Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-podmiotow-uprawnionych-do-organizowania-egzaminow-z-jezyka-
polskiego-jako-obcego

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-podmiotow-uprawnionych-do-organizowania-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-podmiotow-uprawnionych-do-organizowania-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego


https://certyfikatpolski.pl/o-egzaminie/



Jak możemy Wam pomóc?

www.pckk.pl



Kurs do poziomu A2 przewidziany jest na 60 godzin dydaktycznych.

Lekcje odbywają się 1 raz w tygodniu po 2 godziny dydaktyczne

Uczestnicy otrzymują podręczniki oraz dostęp do platformy edukacyjnej online

Pierwsza lekcja próbna - gratis

Miesięczna opłata wynosi 288 zł za 8 godzin dydaktycznych



Nowe grupy - wtorki 
g. 16.30 - 18.20
g. 18.30 - 20.20 - od 21.09.2021

Grupy bardziej zaawansowane
czwartki g. 18.00 - 19.50
soboty g. 17.00 - 18.50

Bezpłatna lekcja próbna - 17.09.2021 godz. 17.00-18.00



www.pckk.pl


