Dz.U.05.119.1013
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1)
z dnia 16 czerwca 2005 r.
w sprawie dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających znajomość języka
pomocniczego
(Dz. U. z dnia 4 lipca 2005 r.)
Na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i
etnicznych oraz o języku regionalnym (Dz. U. Nr 17, poz. 141 i Nr 62, poz. 550) zarządza się, co
następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa wykaz dyplomów, zaświadczeń lub certyfikatów potwierdzających
znajomość języków mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego.
§ 2. Wykaz dyplomów, zaświadczeń i certyfikatów określa załącznik do rozporządzenia.
§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
_________
1)

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - wyznania
religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 134, poz. 1436 i Nr 283, poz. 2818 oraz z 2005 r. Nr
19, poz. 164).

ZAŁĄCZNIK
WYKAZ DYPLOMÓW, ZAŚWIADCZEŃ LUB CERTYFIKATÓW POTWIERDZAJĄCYCH ZNAJOMOŚĆ
JĘZYKÓW MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH I ETNICZNYCH ORAZ JĘZYKA REGIONALNEGO
1) dyplom ukończenia:
a) studiów na kierunku filologia w zakresie odpowiedniego języka obcego,
b) studiów w specjalności odpowiedniego języka obcego lub lingwistyki stosowanej w zakresie
odpowiedniego języka obcego,
c) nauczycielskiego kolegium języków obcych w specjalności danego języka obcego;
2) świadectwo dojrzałości potwierdzające znajomość odpowiedniego języka, uzyskane po ukończeniu
szkoły prowadzącej nauczanie języka mniejszości narodowej lub etnicznej albo nauczanie języka
regionalnego;
3) wydany za granicą dokument:
a) potwierdzający ukończenie studiów wyższych - uznaje się język wykładowy,

b) potwierdzający ukończenie studiów wyższych na kierunku filologia w zakresie odpowiedniego
języka obcego,
c) uznany za równoważny świadectwu dojrzałości - uznaje się język wykładowy;
4) zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym:
a) w Ministerstwie Spraw Zagranicznych,
b) w Ministerstwie Gospodarki i Pracy,1)
c) w Ministerstwie Obrony Narodowej - od poziomu 3333 według STANAG 6001;
5) certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego wydany przez Krajową Szkołę Administracji
Publicznej w wyniku lingwistycznego postępowania sprawdzającego;
6) dokument potwierdzający wpis na listę tłumaczy przysięgłych;
7) dokumenty potwierdzające znajomość języka kaszubskiego:
a) świadectwo ukończenia podyplomowych studiów pedagogiczno-metodycznych w zakresie
nauczania języka kaszubskiego organizowanych przez Uniwersytet Gdański,
b) zaświadczenie potwierdzające znajomość języka kaszubskiego wydane przez Zrzeszenie
Kaszubsko-Pomorskie dla potrzeb nauczania lub prowadzenia zajęć w szkołach umożliwiających
uczniom podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i językowej, stosownie do przepisów w
sprawie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli;
8) dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów ze znajomości języka niemieckiego:
a) Zertifikat Deutsch (ZD), Die Zentrale Mittelstufenprüfung (ZMP), Die Zentrale Oberstufenprüfung
(ZOP), Das Kleine Deutsche Sprachdiplom (KDS), Das Grosse Deutsche Sprachdiplom (GDS) egzaminy organizowane przez Goethe Institut,
b) Prüfung Wirtschaftsdeutsch International (PWD) - egzaminy organizowane przez Goethe Institut,
Niemiecką Izbę Przemysłowo-Handlową i Instytut Carla Duisberga,
c) Österreichisches Sprachdiplom für Deutsch als Fremdsprache (ÖSD) - od poziomu Mittelstufe,
Diplom Wirtschaftssprache Deutsch (DWD) - egzaminy organizowane przez Instytut Austriacki,
d) Zertifikat Deutsch (B1), Zertifikat Deutsch Plus (B2), Zertifikat Deutsch für den Beruf (B2) egzaminy TELC (The European Language Certificates) administrowane przez WBT
(Weiterbildungs-Testsysteme GmbH),
e) Deutsches Sprachdiplom (DSD I), Deutsches Sprachdiplom (DSD II) - egzaminy organizowane
przez Kultusministerkonferenz;
9) dokumenty potwierdzające zdanie egzaminów ze znajomości języka rosyjskiego:
a) Рүсский Язык. Деловое Общение (Бизнес и Коммерция) – od poziomu Средний Уровень –
wydawany przez Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina;
b) Европейские Сертификаты по языкам, Сертификат по русскому языку - egzamin TELC (The
European Language Certificates) administrowany przez WBT (Weiterbildungs-Testsysteme GmbH)

10) dokument potwierdzający zdanie egzaminu ze znajomości języka romskiego: dyplom ukończenia
studiów na kierunku filologia romska w Section de langues et Civilization Rromani organizowanych
przez Institut National des Languages et Civilizations Orientales w Paryżu.
_________
1)

Zaświadczenie o zdanym egzaminie resortowym przeprowadzanym przez Ministerstwo Gospodarki i
Pracy oraz przez jego wszystkich poprzedników i następców prawnych.

