
 

Lista rozporządzeń ministerialnych oraz uprawnienia i korzyści z nich wynikających. 

 

Rozporządzenie Uprawnienia i korzyści 

Rozporządzenie Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 

września 2011 r. 

podstawa do zwolnienia kandydatów z  

egzaminu doktorskiego w zakresie 

nowożytnego języka obcego 

Rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. 

potwierdzenie kwalifikacji językowych 

wymaganych do podjęcia pracy w roli 

nauczyciela języka angielskiego 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 16.12.2009 r. 

potwierdzenie znajomości języka angielskiego dla 

kandydatów do pracy w Służbie Cywilnej 

Rozporządzenie Ministra Spraw 

Zagranicznych z dnia 29 lipca 2016 r. 

potwierdzenie znajomości języka angielskiego 

wymagane do nadania stopnia dyplomatycznego 

członkowi służby zagranicznej 

 

 

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz.U. 2011 nr 204 poz. 1200) z dnia 22 

września 2011 r.   

 

Egzamin PTE General (Level 3 - B2, Level 4 – C1 oraz Level 5 – C2) oraz egzamin LCCI (Level 3 – C1, 

Level 4 – C2), przywołane w Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia  22 września 

2011 r., stanowią podstawę do zwolnienia kandydatów z egzaminu doktorskiego w zakresie 

nowożytnego języka obcego. 

 

Link do rozporządzenia: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2011/s/204/1200/1 

 

2. Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej (Dz.U. 2009 nr 50 poz. 400) z dnia 12 marca 2009 r. 

 

W Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych 

kwalifikacji wymaganych od nauczycieli języka angielskiego egzamin PTE General zdany na poziomie 3 

(Level 3 – B2, z oceną Pass, Merit lub Distinction), uznany jest za potwierdzenie kwalifikacji językowych 

wymaganych do podjęcia pracy w roli nauczyciela języka angielskiego w przedszkolu oraz edukacji 

wczesnoszkolnej. Uzyskanie wyniku na poziomie 4, 5 (Leve 4 – C1 oraz Leve 5 – C2) jest wymaganym 

potwierdzeniem do podjęcia pracy w roli nauczyciela w klasach gimnazjach oraz szkołach średnich.  

 

Link do rozporządzenia: http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090500400 

 

http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2011/s/204/1200/1
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090500400
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3. Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych (Dz.U. 2016 poz. 1139) z dnia 26 lipca 2016 r. 

 

Rozporządzenie Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 26 lipca 2016 r. uznaje egzaminy LCCI – English 

for Business, Level 3 - C1 i Level 4 – C2 oraz PTE General, Level 4 - C1, Level 5 - C2, za oficjalne 

potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymagane do nadania stopnia dyplomatycznego 

członkowi służby zagranicznej.  

 

Link do rozporządzenia:  http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/1139/1 

 

4. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów (Dz.U. Nr 218 poz. 1695) z dnia 16.12.2009 r. 

 

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.12.2009 r. uznaje egzamin PTE General (dawniej 

zwany London Tests of English) zdany na poziomie 3, 4 i 5 oraz egzamin LCCI — English for Business, 

zdany na poziomie 2, 3 i 4 oraz egzamin Foundation Certificate for Teachers of Business English (FTBE), 

za oficjalne potwierdzenie znajomości języka angielskiego wymagane w procesie postępowania 

kwalifikacyjnego dla kandydatów ubiegających się o pracę w Służbach Cywilnych  

 

Link do rozporządzenia: https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/1695.pdf 
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