
Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia
7 wrzeÊnia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r.
Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28,
poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759
i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19,
poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120,
poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111,
poz. 1194) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Edukacji Narodo-
wej z dnia 21 marca 2001 r. w sprawie warunków i spo-
sobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów
i s∏uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i spraw-
dzianów w szko∏ach publicznych (Dz. U. Nr 29,
poz. 323) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 29:

a) w ust. 1 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem i doda-
je si´ wyrazy „z zastrze˝eniem ust. 1a.”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Terminy przeprowadzania sprawdzianu
i egzaminu gimnazjalnego dla s∏uchaczy
szkó∏ dla doros∏ych ustala dyrektor Central-
nej Komisji Egzaminacyjnej.”;

2) w § 39 skreÊla si´ wyrazy „oraz dla absolwentów
dotychczasowych ponadpodstawowych szkó∏
Êrednich, dajàcych wykszta∏cenie Êrednie ogól-
ne,”;

3) w § 40 w ust. 3 w pkt 2 skreÊla si´ wyrazy „i § 121
ust. 1”;

4) w § 41 w ust. 1 skreÊla si´ wyrazy „ , z zastrze˝eniem
§ 121 ust. 2”;

5) § 120 otrzymuje brzmienie:

„§ 120. 1. Egzamin maturalny przeprowadza si´
poczàwszy od sesji wiosennej w roku
szkolnym 2004/2005 dla absolwentów
szkó∏ ponadgimnazjalnych.

2. Egzamin dojrza∏oÊci przeprowadza si´
na warunkach i w sposób okreÊlony
w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia:

1) do sesji zimowej w roku szkolnym
2004/2005 w∏àcznie — dla absolwen-
tów czteroletnich szkó∏ Êrednich dla
m∏odzie˝y,

2) do sesji wiosennej w roku szkolnym
2004/2005 w∏àcznie — dla absolwen-
tów pi´cioletnich szkó∏ Êrednich dla
m∏odzie˝y oraz dla absolwentów klas

zbiorczych czteroletnich szkó∏ Êred-
nich dla m∏odzie˝y,

3) do sesji wiosennej w roku szkolnym
2005/2006 w∏àcznie — dla absolwen-
tów trzyletnich techników i szkó∏ rów-
norz´dnych dla m∏odzie˝y na podbu-
dowie szko∏y zasadniczej,

4) do sesji zimowej w roku szkolnym
2007/2008 w∏àcznie — dla absolwen-
tów ponadpodstawowych szkó∏ Êred-
nich dla doros∏ych. 

3. Absolwenci szkó∏, o których mowa
w ust. 2, mogà przystàpiç do egzaminu
dojrza∏oÊci w kolejnych sesjach egzami-
nacyjnych, w ciàgu 2 lat od odpowiednio
sesji zimowej lub wiosennej w roku
szkolnym, w którym przystàpili lub mo-
gli przystàpiç do egzaminu dojrza∏oÊci,
chyba ˝e zg∏oszà ch´ç przystàpienia do
egzaminu maturalnego.”; 

6) skreÊla si´ § 121;

7) w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia:

a) w § 2:

— w ust. 2 w pkt 2:

— w lit. e) po wyrazach „ochronà Êrodowiska”
dodaje si´ przecinek i wyrazy „chemi´, fizyk´
z astronomià”,

— lit. g) otrzymuje brzmienie:

„g) do wyboru przez ucznia — jeden z nast´-
pujàcych j´zyków obcych: j´zyk angielski,
j´zyk francuski, j´zyk grecki klasyczny, j´-
zyk hiszpaƒski, j´zyk ∏aciƒski, j´zyk nie-
miecki, j´zyk rosyjski, j´zyk s∏owacki i j´-
zyk w∏oski, a od sesji wiosennej w roku
szkolnym 2002/2003 — tak˝e j´zyk portu-
galski i j´zyk szwedzki,”

— ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. W cz´Êci ustnej egzamin dojrza∏oÊci obej-
muje:

1) w liceach ogólnokszta∏càcych trzy
przedmioty:

a) j´zyk polski,

b) j´zyk obcy nowo˝ytny,

c) jeden z nast´pujàcych przedmiotów
do wyboru przez ucznia:

— drugi j´zyk obcy nowo˝ytny,

— j´zyk ∏aciƒski,
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— j´zyk grecki klasyczny,

— histori´,

— geografi´,

— biologi´ z higienà i ochronà Êro-
dowiska,

— matematyk´,

— fizyk´ z astronomià,

— chemi´,

— informatyk´,

— wiedz´ o spo∏eczeƒstwie,

— pedagogik´ z historià wychowa-
nia,

— psychologi´;

absolwenci liceów ogólnokszta∏càcych
dwuj´zycznych mogà zdawaç egzamin
z chemii, matematyki, fizyki z astrono-
mià, biologii z higienà i ochronà Êrodo-
wiska, historii i geografii — do wyboru
przez zdajàcego — w danym j´zyku na-
uczania,

2) w szko∏ach Êrednich zawodowych dwa
przedmioty:

a) j´zyk polski,

b) jeden z nast´pujàcych przedmio-
tów — do wyboru przez ucznia: 

— j´zyk obcy nowo˝ytny,

— histori´,

— geografi´,

— biologi´,

— biologi´ z innymi dodatkowymi
zakresami treÊci programowych,
je˝eli program nauczania tego
przedmiotu zawiera treÊci progra-
mu nauczania biologii z higienà
i ochronà Êrodowiska, obowiàzu-
jàcego w klasach o profilu ogól-
nym liceum ogólnokszta∏càcego,

— matematyk´,

— fizyk´,

— chemi´,

— informatyk´,

— wiedz´ o spo∏eczeƒstwie,

z zastrze˝eniem ust. 4a.”,

— po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. W cz´Êci ustnej egzaminu dojrza∏oÊci
zdajàcy mo˝e zdawaç tak˝e egzamin
z nast´pujàcych dodatkowych przed-
miotów wybranych:

1) filozofia,

2) historia sztuki,

3) historia muzyki,

4) wiedza o taƒcu.”,

— ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. W cz´Êci pisemnej i cz´Êci ustnej egzami-
nu dojrza∏oÊci z j´zyka obcego uczeƒ mo-
˝e wybraç j´zyk, którego uczy∏ si´ w szko-
le, lub j´zyk opanowany we w∏asnym za-
kresie.”,

b) w § 4 dodaje si´ ust. 6 w brzmieniu:

„6. W przypadku braku w szkole nauczyciela da-
nego przedmiotu, kurator oÊwiaty wskazuje
komisj´, przed którà zdajàcy b´dzie zdawa∏
egzamin dojrza∏oÊci z tego przedmiotu. Prze-
pisy ust. 2—5 stosuje si´ odpowiednio, z tym
˝e wyniki egzaminu dojrza∏oÊci potwierdzajà
podpisami na Êwiadectwie dojrza∏oÊci cz∏on-
kowie komisji powo∏anej w szkole macierzy-
stej ucznia.”,

c) w § 18:

— ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do cz´Êci ustnej egzaminu dojrza∏oÊci
mogà przystàpiç wszyscy zdajàcy, bez
wzgl´du na oceny uzyskane w cz´Êci pi-
semnej egzaminu dojrza∏oÊci.”,

— w ust. 3 skreÊla si´ zdanie drugie,

d) po § 25 dodaje si´ § 25a w brzmieniu:

„§ 25a. 1. Przepisy § 25 ust. 1 stosuje si´ odpo-
wiednio do absolwentów posiadajà-
cych certyfikaty j´zykowe wydane
przez zagraniczne uniwersytety lub in-
stytucje wyspecjalizowane w egzami-
nowaniu obcokrajowców, uj´te w wy-
kazie, o którym mowa w § 43 ust. 6
rozporzàdzenia. 

2. W przypadku, o którym mowa
w ust. 1, na Êwiadectwie dojrza∏oÊci
zamieszcza si´ adnotacj´ o posiada-
nym certyfikacie j´zykowym wraz
z uzyskanà ocenà lub liczbà punktów,
a zamiast wyniku egzaminu dojrza∏o-
Êci z danego j´zyka wpisuje si´ «zwol-
niony».

3. Adnotacj´, o której mowa w ust. 2,
wpisuje si´ w wolnym miejscu po wy-
nikach egzaminu dojrza∏oÊci w cz´Êci
ustnej, a przed podpisami cz∏onków
i przewodniczàcego paƒstwowej ko-
misji egzaminacyjnej odpowiednio
w brzmieniu:

«Posiada certyfikat.................. z j´zy-
ka...................... . Ocena — ................»

lub

«Posiada certyfikat.............. z j´zy-
ka........................... . Liczba punktów —
............».

4. Adnotacj´ o posiadanym certyfikacie
j´zykowym wraz z uzyskanà ocenà lub
liczbà punktów zamieszcza si´ rów-
nie˝ w protokole egzaminu dojrza∏oÊci
oraz zamiast wyniku egzaminu dojrza-
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∏oÊci z danego j´zyka wpisuje si´
«zwolniony». Do protoko∏u egzaminu
dojrza∏oÊci do∏àcza si´ poÊwiadczonà
przez dyrektora szko∏y kopi´ certyfika-
tu j´zykowego, o którym mowa
w ust. 1.”,

e) § 29 otrzymuje brzmienie:
„§ 29. Absolwent, który w cz´Êci ustnej egzami-

nu dojrza∏oÊci otrzyma∏ ocen´ niedosta-
tecznà z jednego przedmiotu, ma prawo
powtórnie przystàpiç do cz´Êci ustnej eg-
zaminu dojrza∏oÊci z tego przedmiotu
w sesji poprawkowej przed komisjà po-
wo∏anà w danej szkole lub komisjà powo-
∏anà przy kuratorze oÊwiaty, w ostatnim
tygodniu sierpnia, a w szko∏ach, w któ-
rych nauka koƒczy si´ w pierwszym pó∏-
roczu roku szkolnego — w ostatnim tygo-
dniu lutego.”,

f) w § 30:

— ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Absolwent, który:

1) przerwa∏ egzamin dojrza∏oÊci,

2) nie zda∏ egzaminu dojrza∏oÊci z okreÊlo-
nego przedmiotu lub przedmiotów
w cz´Êci pisemnej lub cz´Êci ustnej,

mo˝e przystàpiç do cz´Êci pisemnej lub
cz´Êci ustnej egzaminu dojrza∏oÊci z nie-
zdanego przedmiotu lub przedmiotów
w kolejnych sesjach egzaminacyjnych,
w ciàgu 2 lat, przed komisjà powo∏anà w tej
samej szkole lub przed komisjà powo∏anà
przy kuratorze oÊwiaty.”,

— po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje si´ odpowied-
nio do absolwentów, którzy nie przystà-
pili do egzaminu dojrza∏oÊci bezpoÊred-
nio po ukoƒczeniu szko∏y.”,

— ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. W czasie powtórnego egzaminu dojrza∏o-
Êci komisja zalicza te przedmioty zdawane
w cz´Êci pisemnej lub cz´Êci ustnej, z któ-
rych poprzednio zdajàcy otrzyma∏ oceny
co najmniej dopuszczajàce. Absolwent
zdaje powtórnie egzamin dojrza∏oÊci
w cz´Êci pisemnej lub cz´Êci ustnej z tego
przedmiotu, z którego poprzednio w da-
nej cz´Êci otrzyma∏ ocen´ niedostatecz-
nà.”

§ 2. 1. W sesji wiosennej w roku szkolnym
2001/2002 zdajàcy, dla których dotychczasowe przepi-
sy przewidywa∏y przeprowadzenie w tej sesji egzami-
nu maturalnego, o którym mowa w rozdziale 5 rozpo-
rzàdzenia wymienionego w § 1, mogà — na swój wnio-
sek — zdawaç ten egzamin, z zastrze˝eniem § 3 i 4.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, uczeƒ sk∏ada
na piÊmie do dyrektora szko∏y nie póêniej ni˝ do dnia
30 listopada 2001 r.

3. List´ uczniów, którzy z∏o˝yli wnioski, o których
mowa w ust. 2, dyrektor szko∏y przekazuje w∏aÊciwej
okr´gowej komisji egzaminacyjnej nie póêniej ni˝ do
dnia 5 grudnia 2001 r.

§ 3. 1. Zdajàcy egzamin maturalny w sesji wiosen-
nej w roku szkolnym 2001/2002 mogà zdawaç egzamin
maturalny w cz´Êci zewn´trznej z nast´pujàcych do-
datkowych przedmiotów wybranych:

1) filozofia,

2) historia sztuki,

3) historia muzyki,

4) wiedza o taƒcu.

2. W sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002
nie przeprowadza si´ egzaminu maturalnego z j´zyka
obcego nowo˝ytnego z nast´pujàcych j´zyków:

1) j´zyk portugalski,

2) j´zyk szwedzki.

§ 4. 1. Zdajàcy egzamin maturalny w sesji wiosen-
nej w roku szkolnym 2001/2002 w pierwszej kolejnoÊci
zdajà cz´Êç zewn´trznà egzaminu maturalnego. 

2. Cz´Êç zewn´trzna egzaminu maturalnego
z przedmiotów obowiàzkowych w 2002 r. odbywa si´
w nast´pujàcych terminach:

1) j´zyk polski — w dniu 9 maja o godz. 900,

2) j´zyk obcy nowo˝ytny — w dniu 10 maja o godz.
900, 

3) ojczysty j´zyk mniejszoÊci narodowej dla absol-
wentów szkó∏ i oddzia∏ów z nauczaniem ojczystego
j´zyka mniejszoÊci narodowej — w dniu 13 maja
o godz. 900,

4) matematyka — w dniu 14 maja o godz. 900.

3. Terminy przeprowadzania cz´Êci zewn´trznej eg-
zaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów
wybranych w 2002 r. ustala dyrektor Centralnej Komi-
sji Egzaminacyjnej.

4. Cz´Êç wewn´trzna egzaminu maturalnego
w 2002 r. powinna byç zakoƒczona do dnia 15 czerwca.

5. Do egzaminu maturalnego przeprowadzanego
w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 nie sto-
suje si´ przepisów § 45 ust. 2, § 63 i 65 rozporzàdzenia
wymienionego w § 1, a termin okreÊlony w § 49 ust. 4
tego rozporzàdzenia wynosi 3 miesiàce.

§ 5. 1. Zdajàcy egzamin maturalny w sesji wiosen-
nej w roku szkolnym 2001/2002, który:

1) przerwa∏ egzamin maturalny, 
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2) nie zda∏ egzaminu maturalnego z okreÊlonego
przedmiotu lub przedmiotów w cz´Êci zewn´trznej
lub cz´Êci wewn´trznej,

mo˝e przystàpiç ponownie do cz´Êci zewn´trznej lub
cz´Êci wewn´trznej egzaminu maturalnego z tego
przedmiotu lub przedmiotów w sesjach egzaminacyj-
nych organizowanych przez w∏aÊciwà okr´gowà ko-
misj´ egzaminacyjnà. Przepis § 87 rozporzàdzenia
wymienionego w § 1 stosuje si´ odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do zdajà-
cego, który z∏o˝y∏ wniosek, o którym mowa w § 2,
i z przyczyn losowych bàdê zdrowotnych nie przystàpi∏
do egzaminu maturalnego, oraz do zdajàcego, który
chce podwy˝szyç wynik z danego przedmiotu lub zdaç
dodatkowe przedmioty wybrane.

3. Terminy egzaminów maturalnych, o których mo-
wa w ust. 1 i 2, ustala dyrektor Centralnej Komisji Eg-
zaminacyjnej.

4. Zdajàcy, o których mowa w ust. 1, oraz zdajàcy,
który nie przystàpi∏ do egzaminu maturalnego, o któ-
rym mowa w ust. 2, mogà w kolejnych sesjach egzami-
nacyjnych zamiast do egzaminu maturalnego przystà-
piç do egzaminu dojrza∏oÊci, z zastrze˝eniem § 120
ust. 2 pkt 1 i ust. 3 rozporzàdzenia wymienionego w § 1.

§ 6. Zdajàcy, dla których dotychczasowe przepisy
przewidywa∏y przeprowadzenie w sesji wiosennej
w roku szkolnym 2001/2002 egzaminu maturalnego,
o którym mowa w rozdziale 5 rozporzàdzenia wymie-
nionego w § 1, którzy nie z∏o˝yli wniosku, o którym mo-
wa w § 2, sk∏adajà deklaracj´ dotyczàcà wyboru przed-
miotów zdawanych w cz´Êci pisemnej i cz´Êci ustnej
egzaminu dojrza∏oÊci do przewodniczàcego paƒstwo-
wej komisji egzaminacyjnej w terminie wyznaczonym
przez tego przewodniczàcego.

§ 7. 1. Zdajàcy, o których mowa w § 6, w sesji wio-
sennej w roku szkolnym 2001/2002, w cz´Êci ustnej eg-
zaminu dojrza∏oÊci z j´zyka polskiego oraz w cz´Êci ust-
nej egzaminu dojrza∏oÊci z j´zyka obcego nowo˝ytne-
go, mogà zamiast jednego z trzech tematów (zadaƒ),
o których mowa w § 22 ust. 4 za∏àcznika nr 1 do rozpo-

rzàdzenia wymienionego w § 1, przedstawiç temat
wskazany w deklaracji, o której mowa w § 48 ust. 1
pkt 3 rozporzàdzenia wymienionego w § 1.

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, czas trwa-
nia cz´Êci ustnej egzaminu dojrza∏oÊci mo˝e byç odpo-
wiednio przed∏u˝ony.

3. Dla zdajàcych, o których mowa w § 6, w cz´Êci
ustnej egzaminu dojrza∏oÊci z historii przygotowuje si´
dodatkowe zestawy egzaminacyjne zawierajàce po
jednym temacie (zadaniu), dotyczàcym okresu historii
wskazanego w deklaracji, o której mowa w § 48 ust. 1
pkt 4 rozporzàdzenia wymienionego w § 1.

4. Zdajàcy, o którym mowa w ust. 3, mo˝e zamiast
jednego z trzech tematów (zadaƒ), o których mowa
w § 22 ust. 4 za∏àcznika nr 1 do rozporzàdzenia wymie-
nionego w § 1, przedstawiç temat (zadanie) wylosowa-
ny z zestawów, o których mowa w ust. 3. 

§ 8. Zakres treÊci tematów egzaminacyjnych dla
przedmiotów zdawanych na egzaminie dojrza∏oÊci,
które nie sà nauczane w danej szkole, oraz dla przed-
miotów, których tygodniowy wymiar godzin w cyklu
kszta∏cenia jest mniejszy ni˝ 3 godziny, powinien
uwzgl´dniaç podstaw´ programowà kszta∏cenia ogól-
nego, a w przypadku przedmiotów, dla których nie
ustalono podstawy programowej kszta∏cenia ogólne-
go — zakres wymagaƒ egzaminacyjnych dla danego
przedmiotu, okreÊlony w odr´bnych przepisach dla eg-
zaminu maturalnego.

§ 9. Do egzaminu dojrza∏oÊci przeprowadzanego
w sesji zimowej w roku szkolnym 2001/2002 stosuje si´
przepisy okreÊlone w za∏àczniku nr 1 do rozporzàdze-
nia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiàzujà-
cym przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzà-
dzenia.

§ 10. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
og∏oszenia.

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW

z dnia 17 paêdziernika 2001 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie terytorialnego zasi´gu dzia∏ania oraz siedzib urz´dów skarbowych
i izb skarbowych.

Na podstawie art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 1996 r. o urz´dach i izbach skarbowych (Dz. U.
Nr 106, poz. 489, z 1997 r. Nr 121, poz. 770 i Nr 141,
poz. 943, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r.

Nr 110, poz. 1189) oraz art. 7 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia
2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skar-
bowymi akcyzy (Dz. U. Nr 127, poz. 584, z 1997 r. Nr 88,
poz. 554 i Nr 121, poz. 770, z 1999 r. Nr 83, poz. 931 oraz


