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ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I SZTUKI 

z dnia 5 sierpnia 1997 r. 

w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych. 

Na podstawie art. 26 ust. 1 w związku z art. 22 
ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, Nr 106, 
poz. 496 i z 1997 r. Nr 28, poz. 153) zarządza się, co na
stępuje: 

§ 1. 1. W celu rozwijania uzdolnień i promowania 
osiągnięć artystycznych uczniów szkół artystycznych 
organizowane są konkursy. 

2. Tematyka konkursów jest związana z programa
mi nauczania obowiązującymi we wszystkich typach 
szkół artystycznych. 

3. Minister Kultury i Sztuki ustala wykaz konkursów 
organizowany~h w każdym roku szkolnym. 

§ 2. 1. Konkursy organizuje i przeprowadza Cen
trum Edukacji Artystycznej, zwane dalej "Centrum". 

2. Centrum ustala zasady przeprowadzania konkur
sów oraz opracowuje regulaminy konkursów, które po
winny określać w szczególności: 

- nazwę konkursu, 

- program merytoryczny, 

- datę i miejsce, 

- warunki uczestnictwa i sposób oceniania, 

- tryb powoływania członków komisji konkurso-
wej, 

- regulamin pracy komisji konkursowej. 

Centrum Edukacji Artystycznej 

(pieczęć) 

§ 3. Minister Kultury i Sztuki zatwierdza regulaminy 
poszczególnych konkursów. 

§ 4. Szkoły artystyczne mają obowiązek informo
wania uczniów o organizowanych w danym roku szkol
nym konkursach, terminach i zasadach udziału. 

§ 5. Po zakończeniu konkursu Centrum opracowuje 
dokumentację zawierającą: liczbę uczestników konkur
su, uzyskane przez nich wyniki, wykaz laureatów ze 
wskazaniem szkoły i nauczyciela prowadzącego 
ucznia, ocenę merytoryczną konkursu. 

§ 6. 1. Laureaci konkursów otrzymują zaświadcze
nia o udziale w konkursie i uzyskaniu tytułu laureata, 
według wzoru stanowiącego załącznik do zarządzenia. 

2. Laureaci konkursów mogą ubiegać się o stypen
dium Ministra Kultury i Sztuki. 

§ 7. Uczniowie szkół artystycznych mogą uczestni
czyć w turniejach i olimpiadach przedmiotowych na za
sadach określonych przez Ministra Edukacji Narodo
wej w odrębnych przepisach. 

§ 8. Traci moc zarządzenie nr 2 Ministra Kultury 
i Sztuki z dnia 13 stycznia 1995 r. w sprawie organizacji 
konkursów i olimpiad przedmiotowych (Dz. Urz. MKiS 
Nr 1, poz. 1). 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 
14 dni od dnia ogłoszenia. 

Minister Kultury i Sztuki: Z. Podkański 

Załącznik do zarządzenia Ministra Kultury 
i Sztuki z dnia 5 sierpnia 1997 r. (poz. 490) 

ZAŚWIADCZEN IE 

(imię f nazwisko) 

urodzony(a) dnia ..................................................... 19 ........ r. w ................... .. .......................................................... .. 

uczeń(nica) klasy ............................................................................................................ .. .............................................. . 
(nazwa szkoły) 
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brał(a) udział w ........................................................... .. ............................. ........ ...... .. .......................... ..... ..................... . 
(nazwa konkursu) 

przeprowadzonego w dniach ....................... .............. .. ................. ..... ......... ........ .... ... .......... ..... ......... ...... ...... 19 ....... r. 

w ............................................. ...... · ........................................ ..................... .......... ....... ........ .. . 

i uzyskał(a) tytuł laureata 

Dyrektor 
Centrum Edukacji Artystycznej 

(podpis, pieczęć) 

Podstawa: zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie organizacji oraz zasad przeprowadzania 
konkursów, turniejów i olimpiad przedmiotowych (Monitor Polski Nr 52, poz. 490). 
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ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH 

z dnia 7 sierpnia 1997 r. 

w sprawie utworzenia za granicą obwodów glosowania w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej zarządzonych na dzień 21 września 1997 r. 

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 28 maja 
1993 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospo
litej Polskiej (Dz. U. Nr 45, poz. 205, z 1995 r. Nr 132, 
poz. 640 oraz z 1997 r. Nr 47, poz. 297 i Nr 70, poz. 443, 
Nr 88, poz. 554 i Nr 98, poz. 604) i art. 1 ust. 1 ustawy 
z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sena
tu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1994 r. Nr 54, 
poz. 224 oraz z 1997 r. Nr 70, poz. 443 i Nr 98, poz. 604) 
zarządza się, co następuje: 

§ 1. Tworzy się obwody głosowania dla obywateli 
polskich przebywających za granicą . Wykaz obwodów, 
ich numery i siedziby obwodowych komisji wybor
czych zawiera załącznik do niniejszego zarządzenia . 

§ 2. Konsul właściwy do powołania obwodowej ko
misji wyborczej zawiadamia wyborców o utworzeniu 

obwodu głosowania, jego numerze, granicach i siedzi
bie obwodowej komisji wyborczej najpóźniej w 21 dniu 
przed dniem przeprowadzenia wyborów. 

§ 3. W rozumieniu niniejszego zarządzenia konsu
lem jest kierownik urzędu konsularnego, a w razie bra
ku w danym państwie takiego urzędu - wyznaczona 
przez Ministra Spraw Zagranicznych osoba wykonują
ca funkcję konsula . 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisa
nia i podlega ogłoszeniu. 

Minister Spraw Zagranicznych: w z. E. Wyzner 




