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Rej. 130/2001
POSTANOWIENIE PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 13 czerwca 2001 r.
o nadaniu orderów i odznaczeƒ.
Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483)
oraz ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. o orderach
i odznaczeniach (Dz. U. Nr 90, poz. 450, z 1999 r. Nr 101,
poz. 1177 i z 2000 r. Nr 62, poz. 718) odznaczeni zostajà:

SREBRNYM KRZY˚EM ZAS¸UGI
4. Deluga Marianna, 5. Góral Leszek Wies∏aw, 6.
Koziara Barbara, 7. Rybiƒski Piotr,

za wybitne zas∏ugi w dzia∏alnoÊci na rzecz rozwoju bankowoÊci spó∏dzielczej

8. Gàglewski Grzegorz, 9. Kotas Micha∏ Andrzej,
10. Lendzioszek Stanis∏aw,

BRÑZOWYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

za wybitne zas∏ugi w pracy pedagogicznej

KRZY˚EM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

KRZY˚EM KAWALERSKIM
ORDERU ODRODZENIA POLSKI

1. Siwek Eugeniusz,

11. Wachol Antoni Krzysztof.

za zas∏ugi w pracy zawodowej:
Z¸OTYM KRZY˚EM ZAS¸UGI

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

2. Nadany Ryszard Jan, 3. Szczepanik Halina,
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ZARZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 10 sierpnia 2001 r.
zmieniajàce zarzàdzenie w sprawie nadania statutów okr´gowym komisjom egzaminacyjnym.
wpisanych
rów,”

do

ewidencji

Na podstawie art. 9d ust. 3 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 oraz 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) zarzàdza si´, co nast´puje:

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

§ 1. W zarzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie nadania statutów
okr´gowym komisjom egzaminacyjnym (Monitor Polskie Nr 12, poz. 169 i Nr 16, poz. 226) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

c) § 9 otrzymuje brzmienie:

1) w za∏àczniku nr 1 do zarzàdzenia:
a) w § 7:
— w pkt 4 na koƒcu skreÊla si´ przecinek i dodaje si´ wyrazy „lub uczestnictwie w szkoleniu,”
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prowadzenie rejestru kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów Komisji

egzaminato-

„§ 8. 1. Dyrektor Komisji mo˝e powo∏aç Rad´
Konsultacyjnà jako organ doradczy.
2. Przewodniczàcego Rady Konsultacyjnej
wybierajà cz∏onkowie Rady Konsultacyjnej spoÊród swego sk∏adu.”,
„§ 9. Do zadaƒ Rady Konsultacyjnej nale˝y opiniowanie prac wykonywanych przez Komisj´, w szczególnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem sprawdzianów i egzaminów,
oraz formu∏owanie wniosków na podstawie wyników przeprowadzanych sprawdzianów i egzaminów.”,
d) w § 10 skreÊla si´ ust. 3;
2) w za∏àczniku nr 2 do zarzàdzenia:
a) w § 7:
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— w pkt 4 na koƒcu skreÊla si´ przecinek i dodaje si´ wyrazy „lub uczestnictwie w szkoleniu,”
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prowadzenie rejestru kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów Komisji
wpisanych do ewidencji egzaminatorów,”
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Dyrektor Komisji mo˝e powo∏aç Rad´
Konsultacyjnà jako organ doradczy.
2. Przewodniczàcego Rady Konsultacyjnej
wybierajà cz∏onkowie Rady Konsultacyjnej spoÊród swego sk∏adu.”,
c) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Do zadaƒ Rady Konsultacyjnej nale˝y opiniowanie prac wykonywanych przez Komisj´, w szczególnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem sprawdzianów i egzaminów,
oraz formu∏owanie wniosków na podstawie wyników przeprowadzanych sprawdzianów i egzaminów.”,
d) w § 10 skreÊla si´ ust. 3;
3) w za∏àczniku nr 3 do zarzàdzenia:
a) w § 7:
— w pkt 4 na koƒcu skreÊla si´ przecinek i dodaje si´ wyrazy „lub uczestnictwie w szkoleniu,”
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prowadzenie rejestru kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów Komisji
wpisanych do ewidencji egzaminatorów,”
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Dyrektor Komisji mo˝e powo∏aç Rad´
Konsultacyjnà jako organ doradczy.
2. Przewodniczàcego Rady Konsultacyjnej
wybierajà cz∏onkowie Rady Konsultacyjnej spoÊród swego sk∏adu.”,
c) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Do zadaƒ Rady Konsultacyjnej nale˝y opiniowanie prac wykonywanych przez Komisj´, w szczególnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem sprawdzianów i egzaminów,
oraz formu∏owanie wniosków na podstawie wyników przeprowadzanych sprawdzianów i egzaminów.”,
d) w § 10 skreÊla si´ ust. 3;
4) w za∏àczniku nr 4 do zarzàdzenia:
a) w § 7:
— w pkt 4 na koƒcu skreÊla si´ przecinek i dodaje si´ wyrazy „lub uczestnictwie w szkoleniu,”
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— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prowadzenie rejestru kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów Komisji
wpisanych do ewidencji egzaminatorów,”
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Dyrektor Komisji mo˝e powo∏aç Rad´
Konsultacyjnà jako organ doradczy.
2. Przewodniczàcego Rady Konsultacyjnej
wybierajà cz∏onkowie Rady Konsultacyjnej spoÊród swego sk∏adu.”,
c) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Do zadaƒ Rady Konsultacyjnej nale˝y opiniowanie prac wykonywanych przez Komisj´, w szczególnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem sprawdzianów i egzaminów,
oraz formu∏owanie wniosków na podstawie wyników przeprowadzanych sprawdzianów i egzaminów.”,
d) w § 10 skreÊla si´ ust. 3;
5) w za∏àczniku nr 5 do zarzàdzenia:
a) w § 7:
— w pkt 4 na koƒcu skreÊla si´ przecinek i dodaje si´ wyrazy „lub uczestnictwie w szkoleniu,”
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prowadzenie rejestru kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów Komisji
wpisanych do ewidencji egzaminatorów,”
b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Dyrektor Komisji mo˝e powo∏aç Rad´
Konsultacyjnà jako organ doradczy.
2. Przewodniczàcego Rady Konsultacyjnej
wybierajà cz∏onkowie Rady Konsultacyjnej spoÊród swego sk∏adu.”,
c) § 9 otrzymuje brzmienie:
„§ 9. Do zadaƒ Rady Konsultacyjnej nale˝y opiniowanie prac wykonywanych przez Komisj´, w szczególnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem sprawdzianów i egzaminów,
oraz formu∏owanie wniosków na podstawie wyników przeprowadzanych sprawdzianów i egzaminów.”,
d) w § 10 skreÊla si´ ust. 3;
6) w za∏àczniku nr 6 do zarzàdzenia:
a) w § 7:
— w pkt 4 na koƒcu skreÊla si´ przecinek i dodaje si´ wyrazy „lub uczestnictwie w szkoleniu,”
— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prowadzenie rejestru kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów Komisji
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egzaminato-

sj´, w szczególnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem sprawdzianów i egzaminów,
oraz formu∏owanie wniosków na podstawie wyników przeprowadzanych sprawdzianów i egzaminów.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Dyrektor Komisji mo˝e powo∏aç Rad´
Konsultacyjnà jako organ doradczy.
2. Przewodniczàcego Rady Konsultacyjnej
wybierajà cz∏onkowie Rady Konsultacyjnej spoÊród swego sk∏adu.”,

d) w § 10 skreÊla si´ ust. 3;
8) w za∏àczniku nr 8 do zarzàdzenia:
a) w § 7:

c) § 9 otrzymuje brzmienie:

— w pkt 4 na koƒcu skreÊla si´ przecinek i dodaje si´ wyrazy „lub uczestnictwie w szkoleniu,”

„§ 9. Do zadaƒ Rady Konsultacyjnej nale˝y opiniowanie prac wykonywanych przez Komisj´, w szczególnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem sprawdzianów i egzaminów,
oraz formu∏owanie wniosków na podstawie wyników przeprowadzanych sprawdzianów i egzaminów.”,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) prowadzenie rejestru kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów Komisji
wpisanych do ewidencji egzaminatorów,”

d) w § 10 skreÊla si´ ust. 3;

b) § 8 otrzymuje brzmienie:

7) w za∏àczniku nr 7 do zarzàdzenia:

„§ 8. 1. Dyrektor Komisji mo˝e powo∏aç Rad´
Konsultacyjnà jako organ doradczy.

a) w § 7:
— w pkt 4 na koƒcu skreÊla si´ przecinek i dodaje si´ wyrazy „lub uczestnictwie w szkoleniu,”

2. Przewodniczàcego Rady Konsultacyjnej
wybierajà cz∏onkowie Rady Konsultacyjnej spoÊród swego sk∏adu.”,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

c) § 9 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie rejestru kandydatów na egzaminatorów i egzaminatorów Komisji
wpisanych do ewidencji egzaminatorów,”

„§ 9. Do zadaƒ Rady Konsultacyjnej nale˝y opiniowanie prac wykonywanych przez Komisj´, w szczególnoÊci zwiàzanych z przygotowaniem sprawdzianów i egzaminów,
oraz formu∏owanie wniosków na podstawie wyników przeprowadzanych sprawdzianów i egzaminów.”,

b) § 8 otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Dyrektor Komisji mo˝e powo∏aç Rad´
Konsultacyjnà jako organ doradczy.
2. Przewodniczàcego Rady Konsultacyjnej
wybierajà cz∏onkowie Rady Konsultacyjnej spoÊród swego sk∏adu.”,
c) § 9 otrzymuje brzmienie:

d) w § 10 skreÊla si´ ust. 3.
§ 2. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

„§ 9. Do zadaƒ Rady Konsultacyjnej nale˝y opiniowanie prac wykonywanych przez Komi-

Minister Edukacji Narodowej: E. Wittbrodt
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ZARZÑDZENIE PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO
z dnia 8 sierpnia 2001 r.
w sprawie ustalenia wzorów, stopu, próby, masy i wielkoÊci emisji monet nominalnej wartoÊci 2 z∏, 10 z∏
i 200 z∏ oraz terminu wprowadzenia ich do obiegu.
Na postawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o Narodowym Banku Polskim (Dz. U. Nr 140,
poz. 938, z 1998 r. Nr 160, poz. 1063, z 2000 r. Nr 53,
poz. 648, Nr 62, poz. 718 i Nr 119, poz. 1252 oraz
z 2001 r. Nr 8, poz. 64) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. Ustala si´ wzory, stop, prób´, mas´ i wielkoÊç
emisji monet nominalnej wartoÊci 2 z∏, 10 z∏ i 200 z∏,
okreÊlone w za∏àczniku do zarzàdzenia.

§ 2. Monety, o których mowa w § 1, wprowadza si´
do obiegu z dniem 12 wrzeÊnia 2001 r.
§ 3. Zarzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezes Narodowego Banku Polskiego: L. Balcerowicz

