
 
  

 

 

Informacja o odwołaniu egzaminu w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy 

  

Informujemy, iż podmiot uprawniony do organizowania egzaminów z języka polskiego jako 

obcego w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, który zgłosił zamiar organizacji egzaminu 

certyfikatowego w sesji 9-10 marca 2019 r., nie dopełnił podstawowych wymogów określonych 

w Ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim oraz w Rozporządzeniu Ministra Nauki 

i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 lutego 2016 r. w sprawie egzaminów z języka polskiego jako 

obcego, a mianowicie: nie zapewnił odpowiedniego składu komisji egzaminacyjnej, nie przekazał 

Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego danych 

osoby pełniącej funkcję przewodniczącego komisji egzaminacyjnej (nie później niż na miesiąc 

przed terminem egzaminu), a także nie wniósł w przewidzianym terminie opłat za egzamin. 

Niespełnienie ww. warunków oznacza w praktyce odstąpienie od organizacji egzaminu, jednak 

WSG w Bydgoszczy dopiero 4 marca – na 5 dni przed sesją egzaminacyjną powiadomiła 

o odwołaniu egzaminu osoby, które zapisały się na sesję w tym ośrodku. Efektem tak późno 

przekazanej informacji jest fala niezadowolenia osób, które zaskoczone wiadomością o tym, iż nie 

mogą podejść do egzaminu certyfikatowego zwracają się z prośbą o umożliwienie im zdawania 

egzaminu w innych ośrodkach.  

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego 

z przykrością informuje, że ze względu na obowiązujące przepisy, a przede wszystkim na 

niedopełnienie formalności przez WSG w Bydgoszczy, nie jest możliwe „przeniesienie” zdających 

do innych ośrodków w ostatniej chwili przed egzaminem. 

Niepokojąca jest treść informacji przesłanej przez podmiot uprawniony do osób 

zarejestrowanych na egzamin w sesji marcowej, gdyż zawiera informacje nieprawdziwe, które 

wprowadziły zamęt wśród osób ubiegających się o otrzymanie certyfikatu z języka polskiego. 

Przewodniczący PKds.PZJPjO zwrócił się do WSG w Bydgoszczy o sprostowanie 

nieprawdziwych informacji, wzywając podmiot uprawniony do zaprzestania przekazywania 

zdającym nieprawdziwych i niezgodnych z obowiązującymi przepisami informacji. Wskazują one 

na Państwową Komisję do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego 

i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej jako winnych zaistniałej sytuacji, podczas gdy 

zgodnie    z    obowiązującymi    przepisami    obowiązek    zapewnienia    właściwego    składu    komisji  
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egzaminacyjnych, w tym przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, jak również terminowego 

przekazania opłat za egzamin, spoczywa całkowicie na ośrodku, który się do tego zobowiązał 

składając wniosek o nadanie uprawnienia do organizacji egzaminów. 

 

Państwowa Komisja do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego wyraża 

głębokie ubolewanie z powodu zaistniałej sytuacji, zdając sobie sprawę z tego, jak wiele z niej 

wynika problemów dla zarejestrowanych przez WSG w Bydgoszczy kandydatów na egzamin. 

Sytuacja ta będzie przedmiotem wnikliwej analizy na najbliższym posiedzeniu Komisji, 

a o ustalonych na podstawie tej analizy wnioskach będziemy informować. 

Dr hab. Waldemar Martyniuk 

Przewodniczący Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako 

Obcego  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 


