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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU

z dnia 5 grudnia 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania
uczniów i s∏uchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szko∏ach publicznych.

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, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194
i Nr 144, poz. 1615 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113,
poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683) zarzà-
dza 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
i Nr 128, poz. 1419 oraz z 2002 r. Nr 46, poz. 433
i Nr 155, poz. 1289) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) § 92—94 otrzymujà brzmienie:

„§ 92. 1. Egzamin potwierdzajàcy kwalifikacje za-
wodowe, zwany dalej „egzaminem zawo-
dowym”, jest formà oceny poziomu opa-

nowania wiadomoÊci i umiej´tnoÊci z za-
kresu danego zawodu, okreÊlonych
w standardzie wymagaƒ b´dàcym pod-
stawà przeprowadzania egzaminu po-
twierdzajàcego kwalifikacje zawodowe,
ustalonym odr´bnymi przepisami.

2. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany
dla absolwentów szkó∏ ponadgimnazjal-
nych: zasadniczych szkó∏ zawodowych,
techników, techników uzupe∏niajàcych
i szkó∏ policealnych, o których mowa
w art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a, d, f i g ustawy,
z uwzgl´dnieniem § 122 ust. 2.

§ 93. 1. Komisje okr´gowe opracowujà, w poro-
zumieniu z Komisjà Centralnà, i og∏aszajà
informatory, o których mowa w art. 9c
ust. 2 pkt 2a ustawy, zawierajàce opis za-
kresu egzaminu zawodowego dla danego
zawodu oraz kryteriów oceniania, a tak˝e
form i warunków przeprowadzania egza-
minu zawodowego oraz przyk∏ady zadaƒ
egzaminacyjnych.



2. Informatory, o których mowa w ust. 1, sà
og∏aszane nie póêniej ni˝ do dnia 1 wrze-
Ênia roku poprzedzajàcego rok, w którym
przeprowadzany jest egzamin zawodowy.

§ 94. 1. Egzamin zawodowy przeprowadza si´
w dwóch etapach: pisemnym i praktycz-
nym.

2. Etap pisemny jest przeprowadzany w for-
mie testu i sk∏ada si´ z dwóch cz´Êci, pod-
czas których zdajàcy rozwiàzuje:
1) w cz´Êci pierwszej — zadania spraw-

dzajàce wiadomoÊci i umiej´tnoÊci
w∏aÊciwe dla kwalifikacji w danym za-
wodzie,

2) w cz´Êci drugiej — zadania sprawdzajà-
ce wiadomoÊci i umiej´tnoÊci zwiàzane
z zatrudnieniem i dzia∏alnoÊcià gospo-
darczà.

3. Etap praktyczny polega na wykonaniu wy-
losowanego zadania egzaminacyjnego,
sprawdzajàcego praktyczne umiej´tnoÊci
z zakresu kwalifikacji w danym zawo-
dzie.”;

2) uchyla si´ § 95;

3) § 96 otrzymuje brzmienie:

„§ 96. 1. Egzamin zawodowy jest przeprowadzany
przez komisj´ okr´gowà dwa razy w ciàgu
roku szkolnego, w nast´pujàcych termi-
nach:
1) dla absolwentów zasadniczych szkó∏

zawodowych oraz szkó∏ policealnych —
w nast´pnym tygodniu po zakoƒczeniu
zaj´ç dydaktyczno-wychowawczych,

2) dla absolwentów techników oraz tech-
ników uzupe∏niajàcych — w nast´pnym
tygodniu po zakoƒczeniu egzaminu
maturalnego.

2. Harmonogram przeprowadzania egzami-
nu zawodowego ustala dyrektor Komisji
Centralnej nie póêniej ni˝ na 8 miesi´cy
przed terminem egzaminu zawodowe-
go.”;

4) w § 97 ust. 4—6 otrzymujà brzmienie:

„4. Upowa˝nienia udziela si´, je˝eli szko∏a, placów-
ka lub pracodawca posiada warunki zapewnia-
jàce prawid∏owy przebieg egzaminu, a w szcze-
gólnoÊci, stosownie do zakresu upowa˝nienia:

1) umo˝liwia przeprowadzenie etapu praktycz-
nego obejmujàcego sprawdzenie praktycz-
nych umiej´tnoÊci z zakresu kwalifikacji
w danym zawodzie,

2) zapewnia warunki techniczne, w tym wyposa-
˝enie stanowisk do wykonywania zadaƒ egza-
minacyjnych, zgodnie ze standardami wyma-
gaƒ ustalonymi odr´bnymi przepisami,

3) zapewnia warunki do samodzielnego wyko-
nywania zadaƒ egzaminacyjnych przez zda-

jàcych, z uwzgl´dnieniem bezpieczeƒstwa
i higieny pracy, oraz warunki socjalne,

4) zapewnia absolwentom, o których mowa
w § 97a, przystàpienie do egzaminu zawodo-
wego w warunkach i formie dostosowanych
do ich indywidualnych potrzeb psychofizycz-
nych,

5) zapewnia zdajàcym pierwszà pomoc przed-
medycznà.

5. Udzielenie upowa˝nienia szkole, placówce lub
pracodawcy do zorganizowania egzaminu za-
wodowego lub poszczególnych etapów tego
egzaminu w zawodach podstawowych dla ˝e-
glugi morskiej i Êródlàdowej mo˝e nastàpiç po
pozytywnym zaopiniowaniu wniosku, o którym
mowa w ust. 3, przez odpowiednio ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki morskiej lub
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera
w szczególnoÊci:

1) etap lub etapy egzaminu zawodowego, któ-
ry szko∏a, placówka lub pracodawca podej-
muje si´ zorganizowaç,

2) opis warunków, ze szczególnym uwzgl´dnie-
niem warunków, o których mowa w ust. 4,

3) dodatkowe informacje dotyczàce posiada-
nych przez szko∏´, placówk´ lub pracodawc´
certyfikatów jakoÊci.”;

5) po § 97 dodaje si´ § 97a w brzmieniu:

„§ 97a. 1. Absolwenci z zaburzeniami i odchylenia-
mi rozwojowymi lub ze specyficznymi
trudnoÊciami w uczeniu si´ mogà przy-
stàpiç do egzaminu zawodowego w wa-
runkach i formie dostosowanych do in-
dywidualnych potrzeb psychofizycznych
absolwenta, na podstawie opinii publicz-
nej poradni psychologiczno-pedagogicz-
nej, w tym publicznej poradni specjali-
stycznej, albo niepublicznej poradni psy-
chologiczno-pedagogicznej, w tym nie-
publicznej poradni specjalistycznej, spe∏-
niajàcej warunki, o których mowa w
art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrze˝eniem
ust. 2. Opinia powinna byç wydana przez
poradni´ nie póêniej ni˝ do koƒca wrze-
Ênia roku szkolnego, w którym odbywa
si´ egzamin zawodowy.

2. W przypadku absolwentów posiadajà-
cych orzeczenie o potrzebie kszta∏cenia
specjalnego albo indywidualnego na-
uczania, dostosowanie warunków i for-
my przeprowadzania egzaminu zawodo-
wego do indywidualnych potrzeb absol-
wenta mo˝e nastàpiç na podstawie tego
orzeczenia.”;

6) § 98—100 otrzymujà brzmienie:

„§ 98. Zdajàcy, nie póêniej ni˝ na 4 miesiàce przed
terminem egzaminu zawodowego, sk∏adajà
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do dyrektora komisji okr´gowej, za poÊred-
nictwem dyrektora szko∏y, pisemnà deklara-
cj´ dotyczàcà przystàpienia do egzaminu za-
wodowego w danym zawodzie.

§ 99. 1. W celu przeprowadzenia etapu pisemne-
go egzaminu zawodowego dyrektor ko-
misji okr´gowej, nie póêniej ni˝ na 4 mie-
siàce przed terminem egzaminu zawodo-
wego, powo∏uje przewodniczàcego ze-
spo∏u dla przeprowadzenia etapu pisem-
nego egzaminu zawodowego, zwanego
dalej „zespo∏em”.

2. Przewodniczàcym zespo∏u mo˝e byç dy-
rektor upowa˝nionej szko∏y lub placówki
albo wskazany przez niego nauczyciel za-
trudniony w upowa˝nionej szkole lub pla-
cówce, b´dàcy egzaminatorem wpisa-
nym do ewidencji egzaminatorów, o któ-
rej mowa w art. 9b ustawy.

3. Je˝eli przewodniczàcy zespo∏u z powodu
choroby lub innych wa˝nych przyczyn nie
mo˝e wziàç udzia∏u w egzaminie zawodo-
wym, dyrektor komisji okr´gowej powo-
∏uje w zast´pstwie innego nauczyciela,
spe∏niajàcego wymagania okreÊlone
w ust. 2.

4. Przewodniczàcy zespo∏u w terminie,
o którym mowa w ust. 1, powo∏uje cz∏on-
ków zespo∏u.

§ 100. 1. Przewodniczàcy zespo∏u kieruje pracà ze-
spo∏u.

2. Przewodniczàcy zespo∏u, nie póêniej ni˝
na 3 miesiàce przed terminem egzaminu
zawodowego, powo∏uje spoÊród cz∏on-
ków zespo∏u zespo∏y nadzorujàce prze-
bieg etapu pisemnego w poszczególnych
salach egzaminacyjnych, zwane dalej „ze-
spo∏ami nadzorujàcymi”, oraz wyznacza
przewodniczàcych tych zespo∏ów.

3. W sk∏ad zespo∏u nadzorujàcego wchodzi
co najmniej trzech nauczycieli zaj´ç edu-
kacyjnych nieobj´tych egzaminem zawo-
dowym.

4. W przypadku zdajàcych, o których mowa
w § 97a, w sk∏ad zespo∏u nadzorujàcego
wchodzi równie˝ surdopedagog, tyflope-
dagog, oligofrenopedagog lub t∏umacz j´-
zyka migowego.”;

7) w § 101 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Na stolikach w czasie trwania etapu pisemnego
egzaminu zawodowego mogà znajdowaç si´
tylko arkusze egzaminacyjne i karty odpowiedzi
oraz materia∏y i przybory pomocnicze wskaza-
ne w informatorze dla danego zawodu.”;

8) § 102 otrzymuje brzmienie:

„§ 102. 1. Przewodniczàcy zespo∏u przechowuje
i zabezpiecza przesy∏ki, zawierajàce arku-

sze egzaminacyjne i karty odpowiedzi
dla etapu pisemnego egzaminu zawodo-
wego przekazane przez komisj´ okr´go-
wà.

2. Przed rozpocz´ciem etapu pisemnego
egzaminu zawodowego przewodniczàcy
zespo∏u sprawdza, czy przesy∏ki, o któ-
rych mowa w ust. 1, nie zosta∏y naruszo-
ne i otwiera je w obecnoÊci przewodni-
czàcych zespo∏ów nadzorujàcych oraz
przedstawicieli zdajàcych.

3. W przypadku stwierdzenia, ˝e przesy∏ki,
o których mowa w ust. 1, zosta∏y naru-
szone, przewodniczàcy zespo∏u zawiesza
etap pisemny egzaminu zawodowego
i powiadamia o tym komisj´ okr´gowà.

4. Po otwarciu przesy∏ek, o których mowa
w ust. 1, przewodniczàcy zespo∏u przeka-
zuje przewodniczàcym zespo∏ów nadzo-
rujàcych arkusze egzaminacyjne i karty
odpowiedzi w iloÊci odpowiadajàcej licz-
bie zdajàcych w poszczególnych salach
egzaminacyjnych.

5. Cz∏onkowie zespo∏u nadzorujàcego roz-
dajà arkusze egzaminacyjne i karty od-
powiedzi zdajàcym, polecajàc sprawdze-
nie, czy arkusz egzaminacyjny i karta od-
powiedzi sà kompletne.

6. Zdajàcy zg∏asza przewodniczàcemu ze-
spo∏u nadzorujàcego braki w arkuszu eg-
zaminacyjnym lub karcie odpowiedzi
i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny
lub kart´ odpowiedzi.

7. Informacj´ o wymianie arkusza egzami-
nacyjnego lub karty odpowiedzi prze-
wodniczàcy zespo∏u nadzorujàcego za-
mieszcza w protokole, o którym mowa
w § 113 ust. 1. Protokó∏ czytelnie podpi-
suje zdajàcy, który zg∏osi∏ braki w arku-
szu egzaminacyjnym lub karcie odpo-
wiedzi.

8. Na karcie odpowiedzi jest zamieszczony
kod zdajàcego nadany przez komisj´
okr´gowà. Zdajàcy nie podpisujà kart
odpowiedzi.”;

9) § 103 — 107 otrzymujà brzmienie:

„§ 103. 1. Etap pisemny egzaminu zawodowego
rozpoczyna si´ z chwilà przekazania zda-
jàcym arkuszy egzaminacyjnych i kart
odpowiedzi.

2. Etap pisemny egzaminu zawodowego
trwa 120 minut.

3. Dla zdajàcych, o których mowa w § 97a,
czas trwania etapu pisemnego egzaminu
zawodowego mo˝e byç przed∏u˝ony, nie
wi´cej jednak ni˝ o 30 minut.
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4. W czasie trwania etapu pisemnego egza-
minu zawodowego zdajàcy nie powinni
opuszczaç sali egzaminacyjnej. W szcze-
gólnie uzasadnionych przypadkach,
przewodniczàcy zespo∏u nadzorujàcego
mo˝e zezwoliç zdajàcemu na opuszcze-
nie sali, po zapewnieniu warunków wy-
kluczajàcych mo˝liwoÊç kontaktowania
si´ zdajàcego z innymi osobami, z wyjàt-
kiem osób udzielajàcych pierwszej po-
mocy przedmedycznej.

5. W czasie trwania etapu pisemnego egza-
minu zawodowego cz∏onkowie zespo∏u
nadzorujàcego oraz osoby, o których
mowa w § 114, nie mogà udzielaç zdajà-
cym ˝adnych wyjaÊnieƒ dotyczàcych za-
daƒ ani ich komentowaç.

§ 104. W przypadku stwierdzenia niesamodziel-
nego rozwiàzywania zadaƒ przez zdajàce-
go lub je˝eli zdajàcy zak∏óca prawid∏owy
przebieg etapu pisemnego egzaminu za-
wodowego w sposób utrudniajàcy prac´
pozosta∏ym zdajàcym, przewodniczàcy ze-
spo∏u uniewa˝nia prac´ zdajàcego i przery-
wa jego egzamin. Informacj´ o uniewa˝nie-
niu pracy zdajàcego zamieszcza si´ w pro-
tokole, o którym mowa w § 113 ust. 1.

§ 105. 1. Po zakoƒczeniu etapu pisemnego egza-
minu zawodowego cz∏onkowie zespo∏u
nadzorujàcego zbierajà od zdajàcych
wype∏nione karty odpowiedzi.

2. Przewodniczàcy zespo∏u nadzorujàcego
przekazuje wype∏nione karty odpowiedzi
przewodniczàcemu zespo∏u.

3. Przewodniczàcy zespo∏u przechowuje
i zabezpiecza wype∏nione karty odpowie-
dzi, a nast´pnie przekazuje je komisji
okr´gowej.

4. Wynik etapu pisemnego egzaminu za-
wodowego ustala komisja okr´gowa na
podstawie liczby punktów uzyskanych
z elektronicznego odczytania kart odpo-
wiedzi, z ka˝dej cz´Êci tego etapu.

§ 106. 1. W celu przeprowadzenia etapu praktycz-
nego egzaminu zawodowego dyrektor
komisji okr´gowej, nie póêniej ni˝ na
4 miesiàce przed terminem egzaminu
zawodowego, powo∏uje przewodniczà-
cych zespo∏ów egzaminacyjnych.

2. Przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyjne-
go, nie póêniej ni˝ na 3 miesiàce przed ter-
minem egzaminu zawodowego, powo∏u-
je cz∏onków zespo∏u egzaminacyjnego.

3. W sk∏ad zespo∏u egzaminacyjnego
wchodzà co najmniej trzy osoby, b´dàce
egzaminatorami wpisanymi do ewiden-
cji egzaminatorów, o której mowa
w art. 9b ustawy, w tym:

1) przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyj-
nego,

2) cz∏onkowie zespo∏u egzaminacyjnego:

a) nauczyciele zaj´ç edukacyjnych z za-
kresu kszta∏cenia w danym zawo-
dzie, w tym nauczyciele i instrukto-
rzy praktycznej nauki zawodu,

b) przedstawiciele pracodawców lub
organizacji pracodawców albo sto-
warzyszeƒ i samorzàdów zawodo-
wych.

4. W przypadku zdajàcych, o których mowa
w § 97a, w sk∏ad zespo∏u egzaminacyjne-
go wchodzi równie˝ surdopedagog, ty-
flopedagog, oligofrenopedagog lub t∏u-
macz j´zyka migowego, b´dàcy egzami-
natorem wpisanym do ewidencji egzami-
natorów, o której mowa w art. 9b ustawy.

§ 107. 1. Przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyjne-
go kieruje pracà zespo∏u.

2. Przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyjne-
go przechowuje i zabezpiecza przesy∏ki,
zawierajàce arkusze egzaminacyjne z za-
daniami egzaminacyjnymi dla etapu
praktycznego egzaminu zawodowego
przeznaczone dla zdajàcych oraz karty
obserwacji przeznaczone dla egzamina-
torów.

3. Przed rozpocz´ciem etapu praktycznego
egzaminu zawodowego przewodniczàcy
zespo∏u egzaminacyjnego sprawdza, czy
przesy∏ki, o których mowa w ust. 2, nie
zosta∏y naruszone i otwiera je w obecno-
Êci cz∏onków zespo∏u egzaminacyjnego
i zdajàcego.

4. W przypadku stwierdzenia, ˝e przesy∏ki,
o których mowa w ust. 2, zosta∏y naru-
szone, przewodniczàcy zespo∏u egzami-
nacyjnego zawiesza etap praktyczny eg-
zaminu zawodowego i powiadamia
o tym komisj´ okr´gowà.”;

10) po § 107 dodaje si´ § 107a w brzmieniu:

„§ 107a. 1. Etap praktyczny egzaminu zawodowego
rozpoczyna si´ z chwilà wylosowania
przez zdajàcego zadania egzaminacyj-
nego. Na zapoznanie si´ z treÊcià zada-
nia egzaminacyjnego oraz przygotowa-
nie si´ do wykonania zadania egzamina-
cyjnego zdajàcy ma 20 minut, których
nie wlicza si´ do czasu trwania etapu
praktycznego egzaminu zawodowego.

2. Etap praktyczny egzaminu zawodowe-
go trwa nie krócej ni˝ 180 minut i nie
d∏u˝ej ni˝ 240 minut.

3. Czas trwania etapu praktycznego egza-
minu zawodowego w danym zawodzie
okreÊla informator dla danego zawodu.

4. Przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyj-
nego przechowuje i zabezpiecza wype∏-
nione przez cz∏onków zespo∏u egzami-
nacyjnego karty obserwacji, a nast´pnie
przekazuje je komisji okr´gowej.
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5. Wynik etapu praktycznego egzaminu
zawodowego ustala komisja okr´gowa,
na podstawie liczby punktów uzyska-
nych z elektronicznego odczytania wy-
pe∏nionych kart obserwacji.”;

11) § 108 i 109 otrzymujà brzmienie:

„§ 108. 1. Zdajàcy zda∏ egzamin zawodowy, je˝eli
uzyska∏:

1) z etapu pisemnego — co najmniej po
50% mo˝liwych do uzyskania punk-
tów z ka˝dej cz´Êci wymienionej
w § 94 ust. 2, oraz

2) z etapu praktycznego — co najmniej
75% mo˝liwych do uzyskania punk-
tów.

2. Wynik egzaminu zawodowego ustala
i og∏asza dyrektor komisji okr´gowej.

3. Wynik egzaminu zawodowego ustalony
przez dyrektora komisji okr´gowej jest
ostateczny.

§ 109. 1. Zdajàcy, który zda∏ egzamin zawodowy,
otrzymuje dyplom potwierdzajàcy kwali-
fikacje zawodowe.

2. Dyplomy potwierdzajàce kwalifikacje za-
wodowe wydaje komisja okr´gowa.”;

12) uchyla si´ § 110;

13) § 111 otrzymuje brzmienie:

„§ 111. 1. Osoba, która nie przystàpi∏a do egzami-
nu zawodowego lub odpowiedniego
etapu tego egzaminu, przerwa∏a egza-
min zawodowy albo nie uzyska∏a wyma-
ganej liczby punktów z etapu egzaminu
zawodowego, ma prawo przystàpiç do
egzaminu zawodowego lub odpowied-
niego etapu tego egzaminu w kolejnych
terminach jego przeprowadzania.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, które
chcà przystàpiç do egzaminu zawodo-
wego lub odpowiedniego etapu tego eg-
zaminu, sk∏adajà do dyrektora komisji

okr´gowej deklaracj´ przystàpienia do
egzaminu zawodowego, o której mowa
w § 98.

3. Po up∏ywie trzech lat od daty pierwszego
egzaminu zawodowego osoby, o których
mowa w ust. 1, zdajà egzamin zawodo-
wy w pe∏nym zakresie.”;

14) po § 111 dodaje si´ § 111a w brzmieniu:

„§ 111a. Na proÊb´ absolwenta odczytana elektro-
nicznie karta odpowiedzi wraz z ustalo-
nym wynikiem etapu pisemnego egzami-
nu zawodowego jest udost´pniana absol-
wentowi.”;

15) § 113 otrzymuje brzmienie:

„§ 113. 1. Przewodniczàcy zespo∏u sporzàdza pro-
tokó∏ przebiegu etapu pisemnego egza-
minu zawodowego w dwóch egzempla-
rzach, z których jeden przesy∏a komisji
okr´gowej, a drugi pozostaje w doku-
mentacji upowa˝nionej szko∏y lub pla-
cówki. Protokó∏ podpisujà czytelnie
wszyscy cz∏onkowie zespo∏u.

2. Przewodniczàcy zespo∏u egzaminacyjne-
go sporzàdza protokó∏ przebiegu etapu
praktycznego egzaminu zawodowego
w dwóch egzemplarzach, z których jeden
przesy∏a komisji okr´gowej, a drugi po-
zostaje w dokumentacji upowa˝nionej
szko∏y, placówki lub pracodawcy. Proto-
kó∏ podpisujà czytelnie wszyscy cz∏onko-
wie zespo∏u egzaminacyjnego.

3. Dokumentacj´ etapu pisemnego i etapu
praktycznego egzaminu zawodowego
przechowuje komisja okr´gowa.

4. Dokumentacj´ egzaminu zawodowego
przechowuje si´ wed∏ug zasad okreÊlo-
nych odr´bnymi przepisami.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.
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