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ZARZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 

z dnia 6 maja 1997 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu konkursu na kandydata na stanowisko kuratora oświaty 
i trybu pracy komisji konkursowej. 

Na podstawie art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 
1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, 
poz. 329 i Nr 106, poz. 496 oraz z 1997 r. Nr 28, poz. 153) 
zarządza się, co następuje: 

5. W przypadku gdy w drugiej turze głosowania co 
najmniej dwóch kandydatów uzyskało jednakową 
liczbę głosów, komisja przedstawia tych kandyda
tów wojewodzie, który powołuje jednego spośród 
nich na stanowisko kuratora oświaty." 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłosze-

§ 1. W zarządzeniu Ministra Edukacji Narodowej 
z dnia 31 grudnia 1996 r. w sprawie regulaminu konkur
su na kandydata na stanowisko kuratora oświaty i try
bu pracy komisji konkursowej (Monitor Polski z 1997 r. 
Nr 2, poz. 10) w § 12 ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie: 

nia. 

,,4. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugiej turze 
głosowania jeden z kandydatów uzyskał więk
szość oddanych głosów. 
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Minister Edukacji Narodowej: J. J . Wiatr 

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 

z dnia 25 kwietnia 1997 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy, regulaminu działania tej Komisji, wynagro
dzenia jej członków, trybu składania egzaminu, zakresu tematów egzaminacyjnych oraz wysokości opłat 

egzaminacyjnych. 

Na podstawie art. 37c ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 
1990 r. o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 1996 r. 
Nr 11, poz. 62 i z 1997 r. Nr 43, poz. 272) zarządza się, 
co następuje: 

§ 1. Powołuje się Komisję Egzaminacyjną dla Ak-
tuariuszy w składzie: 

1) przewodniczący Komisji, 
2) zastępca przewodniczącego Komisji, 
3) sekretarz Komisji, 
4) trzej członkowie Komisji. 

§ 2. Komisja Egzaminacyjna dla Aktuariuszy, zwa
na dalej "Komisją", wykonuje swoje zadania zgodnie 
z regulaminem stanowiącym załącznik nr 1 do zarzą
dzenia. 

§ 3. Ustala się regulamin określający tryb składania 
egzaminu przez osoby przystępujące do egzaminu 
i ustalania wyniku egzaminu uzyskanego przez po
szczególne osoby, tryb ogłaszania wyniku egzaminu 
oraz składania odwołania, stanowiący załącznik nr 2 do 
zarządzenia. 

§ 4. Ustala się zakres obowiązujących tematów eg
zaminu, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia. 

§ 5. 1. Za każde przystąpienie do egzaminu od oso
by przystępującej pobiera się opłatę egzaminacyjną 
w wysokości 350 zł. 

2. W razie nieprzystąpienia do egzaminu opłata, 
o której mowa w ust. 1, podlega zwrotowi po potrące
niu kosztów związanych z obsługą egzaminu, przypa
dających na jedną osobę przystępującą do egzaminu. 

3. Przewodniczący Komisji na wniosek zaintereso
wanej osoby może uznać, że nieprzystąpienie do egza
minu było spowodowane ważną przyczyną losową, 
i zwolnić ją z ponoszenia kosztów, o których mowa 
w ust. 2. W takim przypadku osoba ta może przystąpić 
do egzaminu w terminie późniejszym bez obowiązku 
wnoszenia opłaty egzaminacyjnej. 

4. W przypadku rozłożenia egzaminu na części 
od osoby przystępującej do egzaminu przyjmuje się 
jednorazowo opłatę w wysokości, o której mowa 
w ust. 1. 

§ 6. Za przeprowadzenie każdego egzaminu przy
sługuje wynagrodzenie w wysokości: 

1) 700 zł - dla przewodniczącego Komisji, 




