28 kwietnia 2022r. rozpoczynamy proces rejestracyjny na egzamin certyfikatowy z
języka polskiego, który odbędzie się w dniach 25-26 czerwca 2022 roku:
w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych (od 17. roku życia)
a) B1,
b) B2,
w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (14 - 17 lat)
a) B1
b) B2
Miejsce egzaminu:
Ośrodek Egzaminacyjny Centrali Polskich Szkół Dokształcających
150 Dupont Street, Brooklyn, NY 11222
Bardzo prosimy o uważne czytanie i dokładne wypełnienie formularza!
Warunkiem przyjęcia na egzamin jest wypełnienie formularza on-line, wniesienie
wymaganej opłaty w ciągu 2 dni od otrzymania mailem potwierdzenia przyjęcia
zgłoszenia. Osoby, które wypełnią formularz, a nie zapłacą za egzamin w
wyznaczonym terminie NIE ZOSTANĄ ZAKWALIFIKOWANE NA EGZAMIN.
Informujemy, że liczba miejsc na egzamin jest ograniczona!
Wysokość opłat za egzamin:
- w grupie dostosowanej do potrzeb osób dorosłych na poziomie:
B1, B2 (egzamin + certyfikat) – $210
- w grupie dostosowanej do potrzeb dzieci i młodzieży (14 - 17 lat) na poziomie:
B1, B2 (egzamin + certyfikat) – $140
Czeki prosimy wypisać na: Polish Supplementary School Council of America, Inc
W treści „memo” należy podać tylko i wyłącznie:
imię i nazwisko zdającego, grupę i poziom egzaminu.
Przykład:
Jan Kowalski - grupa dorosłych B1
Jan Kowalski - grupa dzieci/młodzież B1

Czeki należy wysyłać na adres:
Polish Supplementary School Council of America
61-27 56th Road
Maspeth, NY 11378
Osoby, które nie przystąpiły do egzaminu z przyczyn niezależnych od organizatora,
mają prawo do zwrotu opłaty za egzamin pod warunkiem pisemnego zgłoszenia tego
faktu w poniższych przypadkach:
1. co najmniej 35 dni przed rozpoczęciem egzaminu – zwrot 100% opłaty za egzamin;
2. w terminie 25-34 dni przed rozpoczęciem egzaminu – zwrot 80% opłaty za
egzamin.
Ośrodek egzaminacyjny w Nowym Jorku przy Centrali Polskich Szkół
Dokształcających w Ameryce nie zwraca wpłaconej kwoty za egzamin w przypadku
zgłoszenia rezygnacji z przystąpienia do egzaminu w terminie krótszym niż 25 dni
przed dniem rozpoczęcia egzaminu.
Ośrodek zastrzega sobie prawo do odwołania egzaminu w przypadku, gdy
Państwowa Komisja ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego
odwoła egzamin.
Uwaga: Wystawianie czeków bez pokrycia może mieć cywilne i karne
konsekwencje.
Kwestię czeków bez pokrycia regulują przepisy stanowe i ustalają konsekwencje
cywilne i karne (civil and criminal penalties). Na przykład prawo stanu Nowy Jork
nakazuje osobie, która wystawiła czek wiedząc (lub gdy powinna była wiedzieć), że
jest bez pokrycia, obowiązek zwrotu wartości czeku plus poniesionych przez Centralę
Polskich Szkół Dokształcających strat (liquidated damages) w wysokości nie
przekraczającej dwukrotnej wartości czeku albo $750 w zależności od okoliczności.
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