
 

Druk nr 3417-A 
 
 
 
 

    VII  kadencja 
 
 
 
 
 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E 

 KOMISJI   EDUKACJI,  NAUKI  I  MŁODZIEŻY  

 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o języku polskim oraz ustawy o organizacji                    
i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (druk 
nr 3324). 

 
Sejm na 94. posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2015 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1                           

regulaminu Sejmu -  skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 3417 do Komisji 
Edukacji, Nauki i Młodzieży w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.  

 
Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu 

11 czerwca 2015 r. 
 

wnosi : 
 
W y s o k i   S e j m  raczy następujące poprawki : 
 
 

1) w art. 1 w zmienianym rozdziale 2a w art. 11a po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu: 
„1a. Egzamin ma charakter zewnętrzny, co oznacza, że nauczyciel bądź lektor nie może 

być członkiem komisji egzaminacyjnej, w której egzaminowany jest jego  uczeń.”; 
– KP PiS 

– odrzucić 
 
2) w art. 1 w zmienianym rozdziale 2a w art. 11a  ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Urzędowym poświadczeniem znajomości języka polskiego jako obcego jest certyfikat 
znajomości języka polskiego, zwany dalej „certyfikatem”, wydawany przez 
Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego, zwaną dalej „Komisją”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: poprawkę nr 2 należy rozpatrywać łącznie z poprawką nr 4.     
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3) w art. 1 w zmienianym rozdziale 2a w art. 11k w ust. 1: 
a) pkt 3 nadać brzmienie: 

„3) dokonywanie wpisów na listę egzaminatorów, o której mowa w art. 11f ust. 1 i 
powołanie zespołu autorów przygotowujących zadania egzaminacyjne;”, 

b) pkt 6 nadać brzmienie: 
„6) zatwierdzanie  listy i zestawów zadań egzaminacyjnych przygotowywanych 

przez zespół, o którym mowa w pkt 3;”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

4) art. 4 nadać brzmienie: 
„Art. 4. 1. Powołuje się Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości 

Języka Polskiego jako Obcego. 
2. Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego powoła wszystkich 

członków Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka 
Polskiego jako Obcego w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy. 

3. Z chwilą powołania wszystkich członków Państwowej Komisji do spraw 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego odwołuje się 
Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 
Obcego. 

4. Do czasu powołania wszystkich członków Państwowej Komisji do spraw 
Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego jej zadania, 
wynikające z przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą, wykonuje Państwowa Komisja Poświadczania Znajomości 
Języka Polskiego jako Obcego. 

5. Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego 
jako Obcego przejmuje dokumentację Państwowej Komisji Poświadczania 
Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 
 

 
 

 
Warszawa, dnia  11 czerwca 2015 r.  
 
 
                         Sprawozdawca                                            Przewodniczący Komisji 
 
                     
                    /-/Elżbieta Gapińska 

 

 
     /-/Piotr Paweł Bauć 
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