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CERTYFIKATY 
POTWIERDZAJĄCE ZNAJOMOŚĆ JĘZYKA POLSKIEGO U CUDZOZIEMCÓW 

 

1) Certyfikat potwierdzający znajomość  języka polskiego na poziomie nie niższym niż 

B1 wydany przez Slavic Languages Center z siedzibą w Kijowie, 

2) Certyfikat potwierdzający znajomość języka polskiego na poziomie nie niższym niż 

B1 wydany przez Ukraińsko-Polskie Centrum Edukacyjne UniverPL Sp. z o.o z 

siedzibą w Warszawie, 

3) Certyfikat potwierdzający znajomość  języka polskiego na poziomie nie niższym niż 

B1 wydany przez WST GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

4) Certyfikat potwierdzający znajomość  języka polskiego na poziomie nie niższym niż 

B1 wydany przez Eurostudy z siedzibą w Kijowie, 

5) Certyfikat potwierdzający znajomość  języka polskiego na poziomie nie niższym niż 

B1 wydany przez International Education Suport Center Sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, 

6) Certyfikat potwierdzający znajomość  języka polskiego na poziomie nie niższym niż 

B1 wydany przez Euro.edu.group STUDIX eu. sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, 

7) Certyfikat potwierdzający znajomość  języka polskiego na poziomie nie niższym niż 

B1 wydany przez OsvitaPOL Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 

8) Certyfikat potwierdzający znajomość  języka polskiego na poziomie nie niższym niż 

B1 wydany przez Studentway Sp. z  o.o. z siedzibą w Krakowie, 

9) Certyfikat potwierdzający znajomość  języka polskiego na poziomie nie niższym niż 

B1 wydany przez  Asocjacja Konsultantów Europejskich Sp. z o.o. z siedzibą w 

Lublinie, 

10) Certyfikat potwierdzający znajomość  języka polskiego na poziomie nie niższym niż 

B1 wydany przez  Edukacja bez granic Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, 

11) Certyfikat potwierdzający znajomość  języka polskiego na poziomie nie niższym niż 

B1 wydany przez  VARIA – Centrum Języka Polskiego z siedzibą w Krakowie, 

12) Certyfikat KTE Sp. z o.o. z języka polskiego jako obcego B2, 

13) Zaświadczenie KTE Sp. z o.o. o znajomości języka polskiego na poziomie B1, 

14) Zaświadczenia/certyfikaty  wydane  przez  szkoły języka  polskiego  utworzone  

przy Związku Polaków na Ukrainie oraz Białorusi i Litwie na poziomie nie niższym niż 
B1.  

15) Certyfikat potwierdzający znajomość  języka polskiego na poziomie nie niższym niż B1 
wydany przez Studium Języka i Kultury Polskiej Akademii Polonijnej. 
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