
Uchwała Nr 35/2022 

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

z dnia 24 listopada 2022 r.  

 

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz ustawy o Narodowej 

Agencji Wymiany Akademickiej (numer UD456) 

 

Po rozpatrzeniu, na wniosek Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 listopada 2022 r. (pismo 

DPSW-ZLS.0231.9.2022.3.EO), projektu ustawy o zmianie ustawy o języku polskim oraz 

ustawy o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (numer UD456), stosownie do art. 329 

ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U.  

z 2022 r. poz. 574, z późn. zm.), Rada Główna przedstawia następującą opinię. 

Część projektu (art. 1) dotycząca zmian w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku 

polskim (Dz. U. z 2021 r. poz. 672) jest dobrze umotywowana i sprzyja uporządkowaniu 

procesu certyfikowania znajomości języka polskiego. Część proponowanych zmian jest 

konieczna i wynika z rosnącego zapotrzebowania na uzyskanie urzędowego poświadczenia 

znajomości języka polskiego jako obcego. 

Zmiany w art. 1 pkt 5 powinny pozwolić również podnieść jakość przeprowadzanego egzaminu 

pisemnego poprzez przekazanie sprawdzania prac do Komisji powołanej według określonych 

reguł, w jednostkach spełniających opisane wymogi. 

Rada sugeruje, by do art. 1 pkt 3 lit. b dodać finalistów Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 

organizowanej w Polsce, otwartej dla obywateli innych państw, do wykazu uprawnionych do 

złożenia wniosku o wydanie certyfikatu znajomości języka polskiego bez przystępowania do 

egzaminu.  

Jednocześnie Rada wyraża niepokój w związku z propozycjami w art. 2 wprowadzającym 

zmiany w ustawie z 7 lipca 2017 r. o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (Dz. U.  

z 2019 r. poz. 1582 oraz z 2022 r. poz. 583). Przekazanie  NAWA kompleksowej i znacznie 

rozszerzonej obsługi Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka 

Polskiego jako Obcego może stanowić zagrożenie do jej sprawnego funkcjonowania  

w kluczowych obszarach działalności statutowej związanych z wymianą akademicką. 

Podsumowując, Rada Główna opiniuje pozytywnie projekt ustawy, wyrażając jednocześnie 

swoje obawy odnośnie do angażowania agencji NAWA na dużą skalę w działania niezwiązane 

z nauką i szkolnictwem wyższym. 

 

Uchwałę otrzymuje Minister Edukacji i Nauki. 

 

 

Przewodniczący 

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 
Prof. Marcin Pałys 


