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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 16 grudnia 2009 r.

w sprawie sposobu przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego w s∏u˝bie cywilnej

Na podstawie art. 47 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505
oraz z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

1) zakres tematyczny post´powania kwalifikacyjne-
go dla pracowników s∏u˝by cywilnej ubiegajàcych
si´ o mianowanie w s∏u˝bie cywilnej, zwanego da-
lej „post´powaniem kwalifikacyjnym”;

2) organizacj´ i sposób prowadzenia post´powania
kwalifikacyjnego oraz szczegó∏owe zasady przy-
znawania punktów, o których mowa w art. 43
ust. 5 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie
cywilnej, zwanej dalej „ustawà”;

3) minimalne liczby punktów, o których mowa
w art. 43 ust. 6 ustawy;

4) rodzaje dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie
warunku okreÊlonego w art. 40 pkt 4 ustawy;

5) wysokoÊç i sposób wnoszenia op∏aty, o której mo-
wa w art. 45 ustawy.

§ 2. 1. Ustala si´ zakres tematyczny post´powania
kwalifikacyjnego, obejmujàcy:

1) w cz´Êci sprawdzianu sprawdzajàcej wiedz´ —
wybrane zagadnienia z prawa, administracji 
publicznej, finansów publicznych, polityki zagra-
nicznej i organizacji mi´dzynarodowych, organi-
zacji i zarzàdzania oraz zagadnieƒ spo∏ecznych
i ekonomicznych;

2) w cz´Êci sprawdzianu sprawdzajàcej umiej´tnoÊci
— umiej´tnoÊç rozwiàzywania problemów oraz
umiej´tnoÊç analizy i wykorzystania informacji.

2. Wykaz zagadnieƒ do cz´Êci sprawdzianu spraw-
dzajàcej wiedz´ jest okreÊlony w za∏àczniku nr 1 do
rozporzàdzenia.

§ 3. 1. Krajowa Szko∏a Administracji Publicznej,
zwana dalej „KSAP”, upowszechnia informacje o po-
st´powaniu kwalifikacyjnym.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1, sà og∏a-
szane w Biuletynie Informacji Publicznej KSAP.

§ 4. 1. W celu przeprowadzenia w danym roku po-
st´powania kwalifikacyjnego dyrektor KSAP powo∏u-
je, liczàcy co najmniej 8 cz∏onków, zespó∏ sprawdzajà-
cy spoÊród osób, których wiedza, doÊwiadczenie
i umiej´tnoÊci dajà r´kojmi´ prawid∏owego wykony-
wania zadaƒ zespo∏u sprawdzajàcego.

2. Dyrektor KSAP wyznacza spoÊród cz∏onków ze-
spo∏u sprawdzajàcego przewodniczàcego i sekretarzy
zespo∏u sprawdzajàcego, a na wniosek przewodniczà-
cego mo˝e wyznaczyç wiceprzewodniczàcego zespo-
∏u sprawdzajàcego.

§ 5. Zespó∏ sprawdzajàcy:

1) sprawdza prawid∏owoÊç i kompletnoÊç zg∏oszeƒ
do post´powania kwalifikacyjnego, zwanych dalej
„zg∏oszeniami”;

2) przeprowadza sprawdzian;

3) ustala wyniki poszczególnych cz´Êci sprawdzianu;

4) ustala wyniki ca∏ego sprawdzianu;

5) ustala list´ osób, które zakoƒczy∏y sprawdzian
z wynikiem pozytywnym;

6) dokonuje uszeregowania zsumowanych wyników
post´powania kwalifikacyjnego, o którym mowa
w art. 43 ust. 7 ustawy.

§ 6. 1. Zespó∏ sprawdzajàcy obraduje na posiedze-
niach.

2. Przewodniczàcy zespo∏u sprawdzajàcego kieru-
je pracami zespo∏u sprawdzajàcego oraz organizuje te
prace przy pomocy sekretarzy zespo∏u sprawdzajà-
cego.

3. Z posiedzenia zespo∏u sprawdzajàcego sporzà-
dza si´ protokó∏. Protokó∏ podpisujà cz∏onkowie ze-
spo∏u sprawdzajàcego obecni na posiedzeniu.

4. Zespó∏ sprawdzajàcy podejmuje rozstrzygni´cia
w drodze uchwa∏y wi´kszoÊcià g∏osów, przy obecno-
Êci co najmniej 2/3 sk∏adu zespo∏u sprawdzajàcego.
W przypadku równej liczby g∏osów decyduje g∏os
przewodniczàcego zespo∏u sprawdzajàcego.

5. Dyrektor KSAP zapewnia obs∏ug´ prac zespo∏u
sprawdzajàcego i prawid∏owoÊç przeprowadzenia po-
st´powania kwalifikacyjnego.

§ 7. Osoby, które w danym roku kalendarzowym
biorà udzia∏ w przygotowaniu i przeprowadzeniu po-
st´powania kwalifikacyjnego, nie mogà przystàpiç do
tego post´powania.

§ 8. 1. Zg∏oszenie sk∏ada si´ bezpoÊrednio w sie-
dzibie KSAP albo drogà pocztowà pod adresem KSAP
z dopiskiem „zg∏oszenie do post´powania kwalifika-
cyjnego”. W razie z∏o˝enia zg∏oszenia drogà pocztowà
za dat´ z∏o˝enia zg∏oszenia uwa˝a si´ dat´ nadania
zg∏oszenia w placówce pocztowej.

2. Niekompletne lub nieprawid∏owe zg∏oszenie ze-
spó∏ sprawdzajàcy zwraca osobie przyst´pujàcej do
post´powania kwalifikacyjnego za pokwitowaniem
odbioru, w celu uzupe∏nienia lub poprawienia w ter-
minie wyznaczonym przez zespó∏ sprawdzajàcy, nie
krótszym ni˝ 7 dni. Zwracajàc zg∏oszenie, wskazuje si´
jego braki lub wady, wymagajàce uzupe∏nienia lub
poprawienia.
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3. Termin wyznaczony na podstawie ust. 2 uwa˝a
si´ za zachowany, je˝eli przed jego up∏ywem uzupe∏-
nione lub poprawione zg∏oszenie zosta∏o z∏o˝one bez-
poÊrednio w siedzibie KSAP albo nadane w placówce
pocztowej.

4. Je˝eli osoba przyst´pujàca do post´powania
kwalifikacyjnego nie dokona uzupe∏nienia lub popra-
wienia zg∏oszenia w wyznaczonym terminie albo uzu-
pe∏nione lub poprawione zg∏oszenie nie potwierdzi
spe∏nienia przez t´ osob´ warunków przystàpienia do
post´powania kwalifikacyjnego, zespó∏ sprawdzajàcy
zawiadamia o tym t´ osob´, za pokwitowaniem od-
bioru.

§ 9. 1. Termin i miejsce przeprowadzenia spraw-
dzianu ustala dyrektor KSAP w porozumieniu z Sze-
fem S∏u˝by Cywilnej, co najmniej na 30 dni przed
sprawdzianem.

2. Informacj´ o terminie i miejscu przeprowadze-
nia sprawdzianu dyrektor KSAP niezw∏ocznie og∏asza
w Biuletynie Informacji Publicznej KSAP. Informacj´
og∏asza si´ równie˝ w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

§ 10. 1. Sprawdzian ma form´ pisemnà i sk∏ada si´
z odr´bnych cz´Êci, podczas których sà sprawdzane
wiedza i umiej´tnoÊci.

2. Dyrektor KSAP odpowiada za przygotowanie
materia∏ów s∏u˝àcych przeprowadzeniu sprawdzianu
w sposób gwarantujàcy zapewnienie ich poufnoÊci.

3. Dyrektor KSAP przekazuje przewodniczàcemu
zespo∏u sprawdzajàcego materia∏y s∏u˝àce przepro-
wadzeniu sprawdzianu, zawierajàce w szczególnoÊci
testy lub zadania oraz arkusze odpowiedzi i klucze ich
oceny.

4. Zespó∏ sprawdzajàcy prowadzi sprawdzian przy
u˝yciu materia∏ów, o których mowa w ust. 2.

§ 11. 1. Cz´Êç sprawdzianu sprawdzajàca wiedz´
ma form´ testu wyboru i sk∏ada si´ z 90 pytaƒ. Za pra-
wid∏owà odpowiedê na dane pytanie przyznaje si´
1 punkt, za brak odpowiedzi albo za odpowiedê nie-
prawid∏owà — 0 punktów.

2. Cz´Êç sprawdzianu sprawdzajàca wiedz´ trwa
90 minut.

§ 12. 1. Cz´Êç sprawdzianu sprawdzajàca umiej´t-
noÊci ma form´ testu psychologicznego lub zadaƒ.

2. Cz´Êç sprawdzianu sprawdzajàca umiej´tnoÊci
jest oceniana w skali od 0 do 60 punktów.

3. Cz´Êç sprawdzianu sprawdzajàca umiej´tnoÊci
trwa odpowiednio do zastosowanego testu lub zadaƒ,
jednak nie krócej ni˝ 60 minut i nie d∏u˝ej ni˝ 120 mi-
nut.

§ 13. Ustalenia wyników ca∏ego sprawdzianu do-
konuje si´ przez zsumowanie wyników poszczegól-
nych cz´Êci sprawdzianu uzyskanych przez osob´
przyst´pujàcà do post´powania kwalifikacyjnego.

§ 14. 1. Sprawdzian przeprowadza si´ w sali egza-
minacyjnej, w warunkach zapewniajàcych samodziel-
nà prac´, pod nadzorem co najmniej dwóch cz∏onków
zespo∏u sprawdzajàcego.

2. Cz∏onkowie zespo∏u sprawdzajàcego nadzorujà-
cy przebieg sprawdzianu sporzàdzajà protokó∏ czàst-
kowy przebiegu sprawdzianu.

3. Przewodniczàcy zespo∏u sprawdzajàcego mo˝e
upowa˝niç osoby nieb´dàce cz∏onkami zespo∏u
sprawdzajàcego do dokonania okreÊlonych czynnoÊci
techniczno-obs∏ugowych w trakcie sprawdzianu.

4. Przed rozpocz´ciem sprawdzianu sprawdza si´
to˝samoÊç osoby przyst´pujàcej do post´powania
kwalifikacyjnego. To˝samoÊç osoby przyst´pujàcej do
post´powania kwalifikacyjnego mo˝e byç tak˝e
sprawdzana przed rozpocz´ciem danej cz´Êci spraw-
dzianu.

5. Przed rozpocz´ciem sprawdzianu lub jego cz´-
Êci cz∏onek zespo∏u sprawdzajàcego informuje osoby
przyst´pujàce do post´powania kwalifikacyjnego
o warunkach organizacyjnych przeprowadzania
sprawdzianu oraz o zasadach dokonywania oceny
udzielonych odpowiedzi.

6. Osoba przyst´pujàca do post´powania kwalifi-
kacyjnego otrzymuje materia∏y i arkusze odpowiedzi
opatrzone piecz´cià KSAP. Uwzgl´dnia si´ wy∏àcznie
odpowiedzi udzielone na arkuszach opatrzonych pie-
cz´cià KSAP.

7. Osoba przyst´pujàca do post´powania kwalifi-
kacyjnego nie mo˝e opuÊciç sali egzaminacyjnej
z otrzymanymi materia∏ami i arkuszami odpowiedzi.

8. W czasie sprawdzianu nie mo˝na korzystaç
z materia∏ów innych ni˝ dostarczone przez zespó∏
sprawdzajàcy, porozumiewaç si´ z innymi osobami
oraz korzystaç z urzàdzeƒ s∏u˝àcych przechowywaniu,
przekazywaniu lub odbiorowi informacji.

9. Osoba, która podczas sprawdzianu pos∏uguje
si´ materia∏ami innymi ni˝ dostarczone przez zespó∏
sprawdzajàcy, porozumiewa si´ z innymi osobami,
korzysta z urzàdzeƒ s∏u˝àcych przechowywaniu, prze-
kazywaniu lub odbiorowi informacji, zak∏óca przebieg
sprawdzianu lub opuÊci∏a sal´ egzaminacyjnà z otrzy-
manymi materia∏ami lub arkuszami odpowiedzi, pod-
lega wykluczeniu z udzia∏u w sprawdzianie. Wyklucze-
nia z udzia∏u w sprawdzianie dokonujà cz∏onkowie ze-
spo∏u sprawdzajàcego nadzorujàcy przebieg spraw-
dzianu.

10. W czasie sprawdzianu cz∏onek zespo∏u spraw-
dzajàcego mo˝e, w wyjàtkowych przypadkach, wyra-
ziç zgod´ na opuszczenie sali egzaminacyjnej przez
osob´ przyst´pujàcà do post´powania kwalifikacyjne-
go.

11. Opuszczenie sali egzaminacyjnej przez osob´
przyst´pujàcà do post´powania kwalifikacyjnego bez
uzyskania zgody cz∏onka zespo∏u sprawdzajàcego,
o której mowa w ust. 10, oznacza zakoƒczenie udzia∏u
w danej cz´Êci sprawdzianu. 
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§ 15. 1. Niezw∏ocznie po zakoƒczeniu danej cz´Êci
sprawdzianu przez osob´ przyst´pujàcà do post´po-
wania kwalifikacyjnego jej praca podlega kodowaniu.

2. Rozkodowania prac dokonuje si´ po sprawdze-
niu wszystkich prac.

3. Do rozkodowania prac przewodniczàcy zespo∏u
sprawdzajàcego wyznacza spoÊród cz∏onków zespo∏u
sprawdzajàcego co najmniej dwie osoby, które nie
sprawdza∏y odpowiedzi.

4. Z rozkodowania prac sporzàdza si´ protokó∏
podpisywany przez cz∏onków zespo∏u sprawdzajàce-
go, którzy dokonali rozkodowania.

§ 16. W pracach zespo∏u sprawdzajàcego mogà
uczestniczyç w charakterze obserwatorów przedsta-
wiciele Szefa S∏u˝by Cywilnej.

§ 17. 1. Przewodniczàcy zespo∏u sprawdzajàcego
sporzàdza, w terminie 14 dni od dnia zakoƒczenia
prac zespo∏u sprawdzajàcego, sprawozdanie z prze-
biegu post´powania kwalifikacyjnego i przekazuje je
dyrektorowi KSAP. Do sprawozdania do∏àcza si´
uchwa∏y zespo∏u sprawdzajàcego, zg∏oszenia do po-
st´powania kwalifikacyjnego kandydatów, którzy za-
koƒczyli sprawdzian z wynikiem pozytywnym, proto-
ko∏y posiedzeƒ zespo∏u sprawdzajàcego, protoko∏y
czàstkowe oraz protokó∏ rozkodowania arkuszy odpo-
wiedzi.

2. Dyrektor KSAP zatwierdza sprawozdanie z prze-
biegu post´powania kwalifikacyjnego w terminie
7 dni od dnia jego otrzymania.

3. Niezw∏ocznie po zatwierdzeniu sprawozdania
z przebiegu post´powania kwalifikacyjnego dyrektor
KSAP przekazuje sprawozdanie Szefowi S∏u˝by Cywil-
nej.

§ 18. Minimalne liczby punktów, o których mowa
w art. 43 ust. 6 ustawy, wynoszà:

1) 30 punktów — z cz´Êci sprawdzianu sprawdzajàcej
wiedz´;

2) 20 punktów — z cz´Êci sprawdzianu sprawdzajàcej
umiej´tnoÊci;

3) 90 punktów — z obu cz´Êci sprawdzianu w sumie.

§ 19. Rodzaje dokumentów potwierdzajàcych zna-
jomoÊç j´zyka obcego, o którym mowa w art. 40
pkt 4 ustawy, sà okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do rozpo-
rzàdzenia.

§ 20. 1. WysokoÊç op∏aty za przystàpienie do po-
st´powania kwalifikacyjnego w danym roku, o której
mowa w art. 45 ustawy, wynosi 35 % minimalnego
wynagrodzenia za prac´ przewidzianego w przepi-
sach o minimalnym wynagrodzeniu za prac´.

2. Op∏at´ w wymaganej wysokoÊci wnosi si´ na
rachunek bankowy KSAP.

3. Dowód wniesienia op∏aty do∏àcza si´ do zg∏o-
szenia. Zg∏oszenie z∏o˝one bez dowodu wniesienia
op∏aty uwa˝a si´ za niekompletne.

§ 21. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2010 r.1)

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

———————
1) Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdze-

niem Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 2007 r.
w sprawie sposobu przeprowadzania post´powania kwa-
lifikacyjnego w s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 13, poz. 82
i Nr 249, poz. 1857 oraz z 2008 r. Nr 93, poz. 587), które tra-
ci moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia
na podstawie art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 157, poz. 1241).
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1. Prawo: êród∏a prawa, prawo konstytucyjne, insty-
tucje polityczne, prawo administracyjne, sàdow-
nictwo (w tym administracyjne), dost´p do infor-
macji publicznej, ochrona danych osobowych,
ochrona informacji niejawnych, s∏u˝ba cywilna,
prawo mi´dzynarodowe publiczne, prawo Unii
Europejskiej.

2. Administracja publiczna: funkcje i struktura orga-
nów w∏adzy publicznej, instytucje polityczne,
struktura administracji, procesy decyzyjne w ad-
ministracji publicznej.

3. Finanse publiczne: prawo finansów publicznych,
bud˝et paƒstwa, bud˝ety jednostek samorzàdu te-
rytorialnego, procedury bud˝etowe, polityka bud-
˝etowa, kontrola finansowa, fundusze Unii Euro-
pejskiej w systemie finansów publicznych, system
podatkowy, d∏ug publiczny, zamówienia publiczne.

4. Polityka zagraniczna: uczestnictwo Rzeczypospoli-
tej Polskiej w organizacjach mi´dzynarodowych,
stosunki mi´dzynarodowe i polityka zagraniczna
Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Organizacja i zarzàdzanie: zasady, metody, Êrodki
organizacji i zarzàdzania, zarzàdzanie zasobami
ludzkimi, wspó∏dzia∏anie w zarzàdzaniu, dialog
spo∏eczny i negocjacje.

6. Zagadnienia spo∏eczne i ekonomiczne: pomiar zja-
wisk i procesów spo∏eczno-ekonomicznych, zasto-
sowanie statystyki w administracji, znajomoÊç
podstawowych zagadnieƒ spo∏ecznych i ekono-
micznych oraz ich wzajemnych zale˝noÊci 
w gospodarce i polityce spo∏ecznej Rzeczypospo-
litej Polskiej, krajów Unii Europejskiej i na Êwiecie,
czynniki rozwoju spo∏ecznego i wzrostu gospodar-
czego, dochody i wydatki oraz konsumpcja gospo-
darstw domowych, zatrudnienie, wspó∏czesne
problemy polityki spo∏ecznej i gospodarczej Rze-
czypospolitej Polskiej w zwiàzku z procesami inte-
gracji i globalizacji gospodarki, problemy spo∏ecz-
ne Rzeczypospolitej Polskiej, metody i Êrodki roz-
wiàzywania problemów spo∏ecznych, dostosowa-
nie zasad, prawa i instytucji polskiej polityki spo-
∏ecznej do standardów europejskich.

Za∏àczniki do rozporzàdzenia Prezesa Rady Ministrów
z dnia 16 grudnia 2009 r. (poz. 1695)

Za∏àcznik nr 1

WYKAZ ZAGADNIE¡ DO CZ¢ÂCI SPRAWDZIANU SPRAWDZAJÑCEJ WIEDZ¢
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1. Dyplomy ukoƒczenia:
1) studiów na kierunku filologia w zakresie j´zy-

ków obcych lub lingwistyki stosowanej;
2) nauczycielskiego kolegium j´zyków obcych;
3) KSAP.

2. Wydany za granicà dokument potwierdzajàcy uzy-
skanie stopnia lub tytu∏u naukowego — uznaje si´
j´zyk wyk∏adowy instytucji prowadzàcej kszta∏ce-
nie.

3. Dokument potwierdzajàcy ukoƒczenie studiów
wy˝szych lub podyplomowych prowadzonych za
granicà lub w Rzeczypospolitej Polskiej — uznaje
si´ j´zyk wyk∏adowy, je˝eli j´zykiem wyk∏adowym
by∏ wy∏àcznie j´zyk obcy.

4. Wydany za granicà dokument uznany za równo-
wa˝ny Êwiadectwu dojrza∏oÊci — uznaje si´ j´zyk
wyk∏adowy.

5. Dyplom Matury Mi´dzynarodowej (International
Baccalaureate Diploma).

6. Dyplom Matury Europejskiej (European Baccalau-
reate).

7. ZaÊwiadczenie o zdanym egzaminie resortowym:

1) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych;

2) w ministerstwie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊci-
wego do spraw gospodarki, Ministerstwie
Wspó∏pracy Gospodarczej z Zagranicà, Minister-
stwie Handlu Zagranicznego oraz Ministerstwie
Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej;

3) w Ministerstwie Obrony Narodowej — poziom
3333, poziom 4444 wed∏ug STANAG 6001.

8. Certyfikat potwierdzajàcy znajomoÊç j´zyka obce-
go, wydany przez KSAP w wyniku lingwistycznego
post´powania sprawdzajàcego.

9. Wydane przez KSAP Êwiadectwo potwierdzajàce
kwalifikacje do pracy na wysokim stanowisku paƒ-
stwowym.

10. Dokument potwierdzajàcy wpis na list´ t∏umaczy
przysi´g∏ych.

11. Certyfikaty potwierdzajàce znajomoÊç j´zyków ob-
cych co najmniej na poziomie B2 w skali globalnej
bieg∏oÊci j´zykowej wed∏ug „Common European
Framework of Reference for Languages: learning,
teaching, assessment (CEFR) — Europejski system
opisu kszta∏cenia j´zykowego: uczenie si´, naucza-
nie, ocenianie (ESOKJ)”:

1) certyfikaty wydane przez instytucje stowarzy-
szone w Association of Language Testers in Eu-
rope (ALTE) — poziomy ALTE Level 3 (B2), 
ALTE Level 4 (C1), ALTE Level 5 (C2), w szcze-
gólnoÊci certyfikaty:
a) First Certificate in English (FCE), Certificate in

Advanced English (CAE), Certificate of Profi-
ciency in English (CPE), Business English
Certificate (BEC) Vantage — co najmniej
Pass, Business English Certificate (BEC) Hi-
gher, Certificate in English for International
Business and Trade (CEIBT), 

b) Diplôme d’Étude en Langue Fran˜aise (DELF)
(B2), Diplôme Approfondi de Langue
Fran˜aise (DALF) (C1), Diplôme Approfondi
de Langue Fran˜aise (DALF) (C2); Test de
Connaissance du Fran˜ais (TCF), poziomy
4 (B2), 5 (C1), 6 (C2); Diplôme de Langue
Fran˜aise (DL) (B2), Diplôme Supérieur Lan-
gue et Culture Fran˜aises (DSLCF), Diplôme
Supérieur d’Etudes Fran˜aises Modernes
(DS) (C1), Diplôme de Hautes Études
Fran˜aises (DHEF) (C2), 

c) Test Deutsch als Fremdsprache (TestDaF); Zer-
tifikat Deutsch für den Beruf (ZDfB) (B2), Go-
ethe-Zertifikat B2, Zentrale Mittelstu-
fenprüfung (ZMP) (C1), Goethe-Zertifikat C1
(Zentrale Mittelstufenprüfung) (ZMP), Zentra-
le Oberstufenprüfung (ZOP) (C2), Goethe-Zer-
tifikat C2 (Zentrale Oberstufenprüfung)
(ZOP), Kleines Deutsches Sprachdiplom
(KDS) (C2), Grosses Deutsches Sprachdiplom
(GDS) (C2), 

d) Certificato di Conoscenza della Lingua Italia-
na CELI 3 (B2), Certificato di Conoscenza del-
la Lingua Italiana CELI 4 (C1), Certificato di
Conoscenza della Lingua Italiana CELI 5 (C2);
Certificato Italiano Commerciale CIC A (C1), 

e) Los Diplomas de Español como Lengua
Extranjera (DELE): El Diploma de Español Ni-
vel B2 (Intermedio), El Diploma de Español
Nivel C2 (Superior),

f) Diploma Intermédio de Portugu˘s Língua Es-
trangeira (DIPLE) (B2), Diploma Avan˜ado de
Portugu˘s Língua Estrangeira (DAPLE) (C1),
Diploma Universitário de Portugu˘s Língua
Estrangeira (DUPLE) (C2),

g) Nederlands als Vreemde Taal/Dutch as a Fo-
reign Language (CNaVT) — Profiel Professio-
nele Taalvaardigheid (PPT) (B2)/Profile Pro-
fessional Language Proficiency (PPT) (B2),
Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs
(PTHO) (B2)/Profile Language Proficiency Hi-
gher Education (PTHO) (B2), Profiel Academi-
sche Taalvaardigheid (PAT) (C1)/Profile Aca-
demic Language Proficiency (PAT) (C1); Ne-
derlands als Tweede Taal II (NT2-II) (B2)/Dutch
as a Second Language II (NT2-II) (B2),

h) Prøve i Dansk 3 (B2), Studieprøven (C1),
i) Certyfikat znajomoÊci j´zyka s∏oweƒskiego

na poziomie Êredniozaawansowanym/Certifi-
cate of Slovene on the Intermediate Level
(B2), Certyfikat znajomoÊci j´zyka s∏oweƒ-
skiego na poziomie zaawansowanym/Certifi-
cate of Slovene on the Advanced Level (C1);

2) certyfikaty nast´pujàcych instytucji:
a) Educational Testing Service (ETS) — w szcze-

gólnoÊci certyfikaty: Test of English as a Fore-
ign Language (TOEFL) — co najmniej 87 pkt
w wersji Internet-Based Test (iBT); Test of En-
glish as a Foreign Language (TOEFL) — co
najmniej 180 pkt w wersji Computer-Based
Test (CBT) uzupe∏nione o co najmniej 50 pkt
z Test of Spoken English (TSE); Test of English

Za∏àcznik nr 2

RODZAJE DOKUMENTÓW POTWIERDZAJÑCYCH ZNAJOMOÂå J¢ZYKA OBCEGO



Dziennik Ustaw Nr 218 — 17202 — Poz. 1695

as a Foreign Language (TOEFL) — co naj-
mniej 510 pkt w wersji Paper-Based Test (PBT)
uzupe∏nione o co najmniej 3,5 pkt z Test of
Written English (TWE) oraz o co najmniej
50 pkt z Test of Spoken English (TSE); Test of
English for International Communication 
(TOEIC) — co najmniej 700 pkt; Test de
Fran˜ais International (TFI) — co najmniej
605 pkt,

b) European Consortium for the Certificate of
Attainment in Modern Languages (ECL),

c) City & Guilds, City & Guilds Pitman Qualifica-
tions, Pitman Qualifications Institute —
w szczególnoÊci certyfikaty: English for Spe-
akers of Other Languages (ESOL) — First
Class Pass at Intermediate Level, Higher In-
termediate Level, Advanced Level; Internatio-
nal English for Speakers of Other Languages
(IESOL) — poziom „Communicator”, poziom
„Expert”, poziom „Mastery”; City & Guilds
Level 1 Certificate in ESOL International (re-
ading, writing and listening) Communicator
(B2) 500/1765/2; City & Guilds Level 2 Certifi-
cate in ESOL International (reading, writing
and listening) Expert (C1) 500/1766/4; City 
& Guilds Level 3 Certificate in ESOL Interna-
tional (reading, writing and listening) Maste-
ry (C2) 500/1767/6; Spoken English Test (SET)
for Business — Stage B poziom „Communi-
cator”, Stage C poziom „Expert”, Stage C po-
ziom „Mastery”; English for Business Com-
munications (EBC) — Level 2, Level 3; English
for Office Skills (EOS) — Level 2,

d) Edexcel, Pearson Language Tests, Pearson
Language Assessments — w szczególnoÊci
certyfikaty: London Tests of English, Level 3
(Edexcel Level 1 Certificate in ESOL Interna-
tional); London Tests of English, Level 4 (Ede-
xcel Level 2 Certificate in ESOL International);
London Tests of English, Level 5 (Edexcel Le-
vel 3 Certificate in ESOL International),

e) Education Development International (EDI),
London Chamber of Commerce and Industry
Examinations Board — w szczególnoÊci cer-
tyfikaty: London Chamber of Commerce and
Industry Examinations (LCCI) — English for
Business Level 2, English for Business Le-
vel 3, English for Business Level 4; London
Chamber of Commerce and Industry Exami-
nations (LCCI) — Foundation Certificate for
Teachers of Business English (FTBE); London
Chamber of Commerce and Industry Exami-
nations (LCCI) — English for Tourism Level 2
— poziom „Pass with Credit”, poziom „Pass
with Distinction”,

f) University of Cambridge ESOL Examina-
tions, British Council, IDP IELTS Australia —
w szczególnoÊci certyfikaty: International En-
glish Language Testing System IELTS — po-
wy˝ej 6 pkt,

g) Chambre de commerce et d’industrie de Pa-
ris (CCIP) — w szczególnoÊci certyfikaty:
Diplôme de Fran˜ais des Affaires 1er degré
(DFA 1) (B2), Diplôme de Fran˜ais Profession-
nel (DFP) Affaires B2, Diplôme de Fran˜ais
des Daffaires 2¯me degré (DFA 2) (C1),
Diplôme de Fran˜ais Professionnel (DFP) Af-
faires C1,

h) Goethe-Institut, Deutscher Industrie- und
Handelskammertag (DIHK), Carl Duisberg
Centren (CDC) — w szczególnoÊci certyfika-
ty: Prüfung Wirtschaftsdeutsch International
(PWD) (C1),

i) Kultusministerkonferenz (KMK) — w szcze-
gólnoÊci certyfikaty: Deutsches Sprachdi-
plom II der Kultusministerkonferenz der
Länder — KMK (B2/C1),

j) Österreich Institut, Prüfungszentren des
Österreichischen Sprachdiploms
für Deutsch (ÖSD) — w szczególnoÊci certy-
fikaty: Österreichisches Sprachdiplom
für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) — B2
Mittelstufe Deutsch, Mittelstufe Deutsch
(C1), C1 Oberstufe, Wirtschaftssprache
Deutsch (C2),

k) Hochschulrektorenkonferenz (HRK),
l) Societ∫ Dante Alighieri — w szczególnoÊci

certyfikaty: PLIDA B2, PLIDA C1, PLIDA C2,
m) Universit∫ degli Studi Roma Tre — w szcze-

gólnoÊci certyfikaty: Int.It (B2), IT (C2),
n) Universit∫ per Stranieri di Siena — w szcze-

gólnoÊci certyfikaty: Certificazione d’Italiano
come Lingua Straniera CILS Due B2, Certifi-
cazione d’Italiano come Lingua Straniera
CILS Tre C1, Certificazione d’Italiano come
Lingua Straniera CILS Quattro C2,

o) Paƒstwowy Instytut J´zyka Rosyjskiego
im. A.S. Puszkina, 

p) Institute for Romanian Language, the Roma-
nian Ministry of Education, Research and In-
novation,

q) Univerzita Karlova v Praze,
r) Univerzita Komenského v Bratislave; Filozo-

fická fakulta Studia Academica Slovaca —
centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk,

s) Univerzita Komenského v Bratislave; Cen-
trum d’alšieho vzdelávania; Ústav jazykovej
a odbornej prípravy zahraničných študentov,

t) Uniwersytet Warszawski; Rada Koordyna-
cyjna ds. Certyfikacji Bieg∏oÊci J´zykowej
UW;

3) telc GmbH, WBT Weiterbildungs-Testsysteme
GmbH — w szczególnoÊci certyfikaty: B2 Certifi-
cate in English — advantage, B2 Certificate in
English for Business Purposes — advantage,
Certificate in English for Technical Purposes
(B2), telc English B2, telc English B2 Business,
telc English B2 Technical, telc English C1; Certifi-
cat Supérieur de Fran˜ais (B2), telc Fran˜ais B2;
Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch
für den Beruf (B2) (telc Deutsch B2 Beruf), telc
Deutsch B2, telc Deutsch C1; Certificado de
Español para Relaciones Profesionales (B2), telc
Español B2; Certificato Superiore d’Italiano (B2),
telc Italiano B2; telc B2.

12. The Office of Chinese Language Council Interna-
tional: Hanyu Shuiping Kaoshi (HSK) — poziom
HSK (Advance).

13. Japan Educational Exchanges and Services, The
Japan Foundation: Japanese Language Proficien-
cy Certificate — poziom 1 (Advance).




