
Na podstawie art. 9d ust. 3 ustawy z dnia 7 wrze-
Ênia 1991 r. o systemie oÊwiaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67,
poz. 329, z póên. zm.1)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W zarzàdzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 31 marca 1999 r. w sprawie nadania statutów
okr´gowym komisjom egzaminacyjnym (M. P. Nr 12,
poz. 169 i Nr 16, poz. 226 oraz z 2001 r. Nr 27, poz. 443)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w za∏àczniku nr 1 do zarzàdzenia:

a) uchyla si´ § 3,

b) w § 4 w ust. 1:
— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wydzia∏ Sprawdzianów, Egzaminów
Gimnazjalnych i Matur,”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:
„1a) Wydzia∏ Egzaminów Zawodowych,”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:
„§ 5. Do zadaƒ Wydzia∏u Sprawdzianów, Egza-

minów Gimnazjalnych i Matur nale˝y:
1) przygotowywanie propozycji pytaƒ, za-

daƒ i testów oraz zestawów do spraw-
dzianu przeprowadzanego w ostatnim
roku nauki w szkole podstawowej, zwa-
nego dalej „sprawdzianem”, egzaminu
przeprowadzanego w ostatnim roku na-
uki w gimnazjum, zwanego dalej „egza-
minem gimnazjalnym”, i egzaminu ma-
turalnego,

2) przeprowadzanie sprawdzianów, egza-
minów gimnazjalnych i egzaminów ma-
turalnych,

3) przygotowywanie propozycji pytaƒ, za-
daƒ i testów oraz kryteriów ich ocenia-
nia do informatorów dotyczàcych
sprawdzianów, egzaminów gimnazjal-
nych i egzaminów maturalnych,

4) opracowywanie sprawozdaƒ z przepro-
wadzonych sprawdzianów, egzaminów
gimnazjalnych i egzaminów matural-
nych,

5) opracowywanie materia∏ów pomocni-
czych dla doskonalenia nauczycieli
w zakresie diagnozowania, oceniania,
egzaminowania i badania osiàgni´ç
edukacyjnych uczniów,

6) przeprowadzanie szkoleƒ dla osób opra-
cowujàcych pytania, zadania, testy i ze-
stawy do sprawdzianu, egzaminu gim-
nazjalnego i egzaminu maturalnego,

7) wspó∏praca z innymi okr´gowymi komi-
sjami egzaminacyjnymi, Centralnà Ko-
misjà Egzaminacyjnà oraz kuratorami
oÊwiaty w∏aÊciwymi ze wzgl´du na za-
si´g terytorialny Komisji,

8) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych
z przepisów w sprawie warunków i spo-
sobu oceniania, klasyfikowania i pro-
mowania uczniów i s∏uchaczy oraz prze-
prowadzania egzaminów i sprawdzia-
nów w szko∏ach publicznych.”,

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

„§ 5a. Do zadaƒ Wydzia∏u Egzaminów Zawodo-
wych nale˝y:

1) przygotowywanie propozycji zadaƒ
i testów oraz zestawów do egzaminów
potwierdzajàcych kwalifikacje zawodo-
we,

2) przeprowadzanie egzaminów potwier-
dzajàcych kwalifikacje zawodowe,

3) przygotowywanie propozycji zadaƒ
i testów oraz kryteriów ich oceniania do
informatorów dotyczàcych egzaminów
potwierdzajàcych kwalifikacje zawodo-
we,

4) weryfikowanie wniosków szkó∏, placó-
wek i pracodawców, w celu udzielenia
upowa˝nieƒ do zorganizowania egza-
minów potwierdzajàcych kwalifikacje
zawodowe,

5) opracowywanie sprawozdaƒ z przepro-
wadzonych egzaminów potwierdzajà-
cych kwalifikacje zawodowe,

6) opracowywanie materia∏ów pomocni-
czych dla doskonalenia nauczycieli
w zakresie diagnozowania, oceniania,
egzaminowania i badania osiàgni´ç
edukacyjnych uczniów,

7) przeprowadzanie szkoleƒ dla osób
opracowujàcych zadania, testy i zesta-
wy do egzaminów potwierdzajàcych
kwalifikacje zawodowe,
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8) wspó∏praca z innymi okr´gowymi ko-
misjami egzaminacyjnymi, Centralnà
Komisjà Egzaminacyjnà oraz kuratora-
mi oÊwiaty w∏aÊciwymi ze wzgl´du na
zasi´g terytorialny Komisji,

9) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych
z przepisów w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i spraw-
dzianów w szko∏ach publicznych.”,

e) w § 7:

— uchyla si´ pkt 5,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie ewidencji egzaminatorów,”;

2) w za∏àczniku nr 2 do zarzàdzenia:

a) uchyla si´ § 3,

b) w § 4 w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wydzia∏ Sprawdzianów, Egzaminów
Gimnazjalnych i Matur,”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Wydzia∏ Egzaminów Zawodowych,”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Do zadaƒ Wydzia∏u Sprawdzianów, Egza-
minów Gimnazjalnych i Matur nale˝y:

1) przygotowywanie propozycji pytaƒ, za-
daƒ i testów oraz zestawów do spraw-
dzianu, egzaminu gimnazjalnego i egza-
minu maturalnego,

2) przeprowadzanie sprawdzianów, egza-
minów gimnazjalnych i egzaminów ma-
turalnych,

3) przygotowywanie propozycji pytaƒ, za-
daƒ i testów oraz kryteriów ich ocenia-
nia do informatorów dotyczàcych
sprawdzianów, egzaminów gimnazjal-
nych i egzaminów maturalnych,

4) opracowywanie sprawozdaƒ z przepro-
wadzonych sprawdzianów, egzaminów
gimnazjalnych i egzaminów matural-
nych,

5) opracowywanie materia∏ów pomocni-
czych dla doskonalenia nauczycieli
w zakresie diagnozowania, oceniania,
egzaminowania i badania osiàgni´ç
edukacyjnych uczniów,

6) przeprowadzanie szkoleƒ dla osób opra-
cowujàcych pytania, zadania, testy i ze-
stawy do sprawdzianu, egzaminu gim-
nazjalnego i egzaminu maturalnego,

7) wspó∏praca z innymi okr´gowymi komi-
sjami egzaminacyjnymi, Centralnà Ko-
misjà Egzaminacyjnà oraz kuratorami
oÊwiaty w∏aÊciwymi ze wzgl´du na za-
si´g terytorialny Komisji,

8) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych
z przepisów w sprawie warunków i spo-
sobu oceniania, klasyfikowania i pro-
mowania uczniów i s∏uchaczy oraz prze-
prowadzania egzaminów i sprawdzia-
nów w szko∏ach publicznych.”,

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

„§ 5a. Do zadaƒ Wydzia∏u Egzaminów Zawodo-
wych nale˝y:

1) przygotowywanie propozycji zadaƒ
i testów oraz zestawów do egzaminów
potwierdzajàcych kwalifikacje zawodo-
we,

2) przeprowadzanie egzaminów potwier-
dzajàcych kwalifikacje zawodowe,

3) przygotowywanie propozycji zadaƒ
i testów oraz kryteriów ich oceniania
do informatorów dotyczàcych egzami-
nów potwierdzajàcych kwalifikacje za-
wodowe,

4) weryfikowanie wniosków szkó∏, placó-
wek i pracodawców, w celu udzielenia
upowa˝nieƒ do zorganizowania egza-
minów potwierdzajàcych kwalifikacje
zawodowe,

5) opracowywanie sprawozdaƒ z prze-
prowadzonych egzaminów potwier-
dzajàcych kwalifikacje zawodowe,

6) opracowywanie materia∏ów pomocni-
czych dla doskonalenia nauczycieli
w zakresie diagnozowania, oceniania,
egzaminowania i badania osiàgni´ç
edukacyjnych uczniów,

7) przeprowadzanie szkoleƒ dla osób
opracowujàcych zadania, testy i zesta-
wy do egzaminów potwierdzajàcych
kwalifikacje zawodowe,

8) wspó∏praca z innymi okr´gowymi ko-
misjami egzaminacyjnymi, Centralnà
Komisjà Egzaminacyjnà oraz kuratora-
mi oÊwiaty w∏aÊciwymi ze wzgl´du na
zasi´g terytorialny Komisji,

9) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych
z przepisów w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i s∏uchaczy
oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szko∏ach publicz-
nych.”,

e) w § 7:

— uchyla si´ pkt 5,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie ewidencji egzaminatorów,”;

3) w za∏àczniku nr 3 do zarzàdzenia:

a) uchyla si´ § 3,

b) w § 4 w ust. 1:
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— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wydzia∏ Sprawdzianów, Egzaminów
Gimnazjalnych i Matur,”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Wydzia∏ Egzaminów Zawodowych,”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Do zadaƒ Wydzia∏u Sprawdzianów, Egza-
minów Gimnazjalnych i Matur nale˝y:

1) przygotowywanie propozycji pytaƒ, za-
daƒ i testów oraz zestawów do spraw-
dzianu, egzaminu gimnazjalnego i egza-
minu maturalnego,

2) przeprowadzanie sprawdzianów, egza-
minów gimnazjalnych i egzaminów ma-
turalnych,

3) przygotowywanie propozycji pytaƒ, za-
daƒ i testów oraz kryteriów ich ocenia-
nia do informatorów dotyczàcych
sprawdzianów, egzaminów gimnazjal-
nych i egzaminów maturalnych,

4) opracowywanie sprawozdaƒ z przepro-
wadzonych sprawdzianów, egzaminów
gimnazjalnych i egzaminów matural-
nych,

5) opracowywanie materia∏ów pomocni-
czych dla doskonalenia nauczycieli
w zakresie diagnozowania, oceniania,
egzaminowania i badania osiàgni´ç
edukacyjnych uczniów,

6) przeprowadzanie szkoleƒ dla osób opra-
cowujàcych pytania, zadania, testy i ze-
stawy do sprawdzianu, egzaminu gim-
nazjalnego i egzaminu maturalnego,

7) wspó∏praca z innymi okr´gowymi komi-
sjami egzaminacyjnymi, Centralnà Ko-
misjà Egzaminacyjnà oraz kuratorami
oÊwiaty w∏aÊciwymi ze wzgl´du na za-
si´g terytorialny Komisji,

8) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych
z przepisów w sprawie warunków i spo-
sobu oceniania, klasyfikowania i pro-
mowania uczniów i s∏uchaczy oraz prze-
prowadzania egzaminów i sprawdzia-
nów w szko∏ach publicznych.”,

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

„§ 5a. Do zadaƒ Wydzia∏u Egzaminów Zawodo-
wych nale˝y:

1) przygotowywanie propozycji zadaƒ
i testów oraz zestawów do egzaminów
potwierdzajàcych kwalifikacje zawodo-
we,

2) przeprowadzanie egzaminów potwier-
dzajàcych kwalifikacje zawodowe,

3) przygotowywanie propozycji zadaƒ
i testów oraz kryteriów ich oceniania
do informatorów dotyczàcych egzami-
nów potwierdzajàcych kwalifikacje za-
wodowe,

4) weryfikowanie wniosków szkó∏, placó-
wek i pracodawców, w celu udzielenia
upowa˝nieƒ do zorganizowania egza-
minów potwierdzajàcych kwalifikacje
zawodowe,

5) opracowywanie sprawozdaƒ z prze-
prowadzonych egzaminów potwier-
dzajàcych kwalifikacje zawodowe,

6) opracowywanie materia∏ów pomocni-
czych dla doskonalenia nauczycieli
w zakresie diagnozowania, oceniania,
egzaminowania i badania osiàgni´ç
edukacyjnych uczniów,

7) przeprowadzanie szkoleƒ dla osób
opracowujàcych zadania, testy i zesta-
wy do egzaminów potwierdzajàcych
kwalifikacje zawodowe,

8) wspó∏praca z innymi okr´gowymi ko-
misjami egzaminacyjnymi, Centralnà
Komisjà Egzaminacyjnà oraz kuratora-
mi oÊwiaty w∏aÊciwymi ze wzgl´du na
zasi´g terytorialny Komisji,

9) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych
z przepisów w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i s∏uchaczy
oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szko∏ach publicz-
nych.”,

e) w § 7:

— uchyla si´ pkt 5,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie ewidencji egzaminatorów,”;

4) w za∏àczniku nr 4 do zarzàdzenia:

a) uchyla si´ § 3,

b) w § 4 w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wydzia∏ Sprawdzianów, Egzaminów
Gimnazjalnych i Matur,”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Wydzia∏ Egzaminów Zawodowych,”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Do zadaƒ Wydzia∏u Sprawdzianów, Egza-
minów Gimnazjalnych i Matur nale˝y:

1) przygotowywanie propozycji pytaƒ, za-
daƒ i testów oraz zestawów do spraw-
dzianu, egzaminu gimnazjalnego i egza-
minu maturalnego,

2) przeprowadzanie sprawdzianów, egza-
minów gimnazjalnych i egzaminów ma-
turalnych,

3) przygotowywanie propozycji pytaƒ, za-
daƒ i testów oraz kryteriów ich ocenia-
nia do informatorów dotyczàcych
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sprawdzianów, egzaminów gimnazjal-
nych i egzaminów maturalnych,

4) opracowywanie sprawozdaƒ z przepro-
wadzonych sprawdzianów, egzaminów
gimnazjalnych i egzaminów maturalnych,

5) opracowywanie materia∏ów pomocni-
czych dla doskonalenia nauczycieli
w zakresie diagnozowania, oceniania,
egzaminowania i badania osiàgni´ç
edukacyjnych uczniów,

6) przeprowadzanie szkoleƒ dla osób opra-
cowujàcych pytania, zadania, testy i ze-
stawy do sprawdzianu, egzaminu gim-
nazjalnego i egzaminu maturalnego,

7) wspó∏praca z innymi okr´gowymi komi-
sjami egzaminacyjnymi, Centralnà Ko-
misjà Egzaminacyjnà oraz kuratorami
oÊwiaty w∏aÊciwymi ze wzgl´du na za-
si´g terytorialny Komisji,

8) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych
z przepisów w sprawie warunków i spo-
sobu oceniania, klasyfikowania i pro-
mowania uczniów i s∏uchaczy oraz prze-
prowadzania egzaminów i sprawdzia-
nów w szko∏ach publicznych.”,

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

„§ 5a. Do zadaƒ Wydzia∏u Egzaminów Zawodo-
wych nale˝y:

1) przygotowywanie propozycji zadaƒ
i testów oraz zestawów do egzaminów
potwierdzajàcych kwalifikacje zawodo-
we,

2) przeprowadzanie egzaminów potwier-
dzajàcych kwalifikacje zawodowe,

3) przygotowywanie propozycji zadaƒ
i testów oraz kryteriów ich oceniania
do informatorów dotyczàcych egzami-
nów potwierdzajàcych kwalifikacje za-
wodowe,

4) weryfikowanie wniosków szkó∏, placó-
wek i pracodawców, w celu udzielenia
upowa˝nieƒ do zorganizowania egza-
minów potwierdzajàcych kwalifikacje
zawodowe,

5) opracowywanie sprawozdaƒ z prze-
prowadzonych egzaminów potwier-
dzajàcych kwalifikacje zawodowe,

6) opracowywanie materia∏ów pomocni-
czych dla doskonalenia nauczycieli
w zakresie diagnozowania, oceniania,
egzaminowania i badania osiàgni´ç
edukacyjnych uczniów,

7) przeprowadzanie szkoleƒ dla osób
opracowujàcych zadania, testy i zesta-
wy do egzaminów potwierdzajàcych
kwalifikacje zawodowe,

8) wspó∏praca z innymi okr´gowymi ko-
misjami egzaminacyjnymi, Centralnà
Komisjà Egzaminacyjnà oraz kuratora-
mi oÊwiaty w∏aÊciwymi ze wzgl´du na
zasi´g terytorialny Komisji,

9) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych
z przepisów w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i s∏uchaczy
oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szko∏ach publicz-
nych.”,

e) w § 7:

— uchyla si´ pkt 5,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie ewidencji egzaminatorów,”;

5) w za∏àczniku nr 5 do zarzàdzenia:

a) uchyla si´ § 3,

b) w § 4 w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wydzia∏ Sprawdzianów, Egzaminów
Gimnazjalnych i Matur,”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Wydzia∏ Egzaminów Zawodowych,”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Do zadaƒ Wydzia∏u Sprawdzianów, Egza-
minów Gimnazjalnych i Matur nale˝y:

1) przygotowywanie propozycji pytaƒ, za-
daƒ i testów oraz zestawów do spraw-
dzianu, egzaminu gimnazjalnego i egza-
minu maturalnego,

2) przeprowadzanie sprawdzianów, egza-
minów gimnazjalnych i egzaminów ma-
turalnych,

3) przygotowywanie propozycji pytaƒ, za-
daƒ i testów oraz kryteriów ich ocenia-
nia do informatorów dotyczàcych
sprawdzianów, egzaminów gimnazjal-
nych i egzaminów maturalnych,

4) opracowywanie sprawozdaƒ z przepro-
wadzonych sprawdzianów, egzaminów
gimnazjalnych i egzaminów matural-
nych,

5) opracowywanie materia∏ów pomocni-
czych dla doskonalenia nauczycieli
w zakresie diagnozowania, oceniania,
egzaminowania i badania osiàgni´ç
edukacyjnych uczniów,

6) przeprowadzanie szkoleƒ dla osób opra-
cowujàcych pytania, zadania, testy i ze-
stawy do sprawdzianu, egzaminu gim-
nazjalnego i egzaminu maturalnego,
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7) wspó∏praca z innymi okr´gowymi komi-
sjami egzaminacyjnymi, Centralnà Ko-
misjà Egzaminacyjnà oraz kuratorami
oÊwiaty w∏aÊciwymi ze wzgl´du na za-
si´g terytorialny Komisji,

8) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych
z przepisów w sprawie warunków i spo-
sobu oceniania, klasyfikowania i pro-
mowania uczniów i s∏uchaczy oraz prze-
prowadzania egzaminów i sprawdzia-
nów w szko∏ach publicznych.”,

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

„§ 5a. Do zadaƒ Wydzia∏u Egzaminów Zawodo-
wych nale˝y:

1) przygotowywanie propozycji zadaƒ i te-
stów oraz zestawów do egzaminów po-
twierdzajàcych kwalifikacje zawodowe,

2) przeprowadzanie egzaminów potwier-
dzajàcych kwalifikacje zawodowe,

3) przygotowywanie propozycji zadaƒ
i testów oraz kryteriów ich oceniania
do informatorów dotyczàcych egzami-
nów potwierdzajàcych kwalifikacje za-
wodowe,

4) weryfikowanie wniosków szkó∏, placó-
wek i pracodawców, w celu udzielenia
upowa˝nieƒ do zorganizowania egza-
minów potwierdzajàcych kwalifikacje
zawodowe,

5) opracowywanie sprawozdaƒ z prze-
prowadzonych egzaminów potwier-
dzajàcych kwalifikacje zawodowe,

6) opracowywanie materia∏ów pomocni-
czych dla doskonalenia nauczycieli
w zakresie diagnozowania, oceniania,
egzaminowania i badania osiàgni´ç
edukacyjnych uczniów,

7) przeprowadzanie szkoleƒ dla osób
opracowujàcych zadania, testy i zesta-
wy do egzaminów potwierdzajàcych
kwalifikacje zawodowe,

8) wspó∏praca z innymi okr´gowymi ko-
misjami egzaminacyjnymi, Centralnà
Komisjà Egzaminacyjnà oraz kuratora-
mi oÊwiaty w∏aÊciwymi ze wzgl´du na
zasi´g terytorialny Komisji,

9) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych
z przepisów w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i spraw-
dzianów w szko∏ach publicznych.”,

e) w § 7:

— uchyla si´ pkt 5,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie ewidencji egzaminatorów,”;

6) w za∏àczniku nr 6 do zarzàdzenia:

a) uchyla si´ § 3,

b) w § 4 w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wydzia∏ Sprawdzianów, Egzaminów
Gimnazjalnych i Matur,”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Wydzia∏ Egzaminów Zawodowych,”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Do zadaƒ Wydzia∏u Sprawdzianów, Egza-
minów Gimnazjalnych i Matur nale˝y:

1) przygotowywanie propozycji pytaƒ, za-
daƒ i testów oraz zestawów do spraw-
dzianu, egzaminu gimnazjalnego i egza-
minu maturalnego,

2) przeprowadzanie sprawdzianów, egza-
minów gimnazjalnych i egzaminów ma-
turalnych,

3) przygotowywanie propozycji pytaƒ, za-
daƒ i testów oraz kryteriów ich ocenia-
nia do informatorów dotyczàcych
sprawdzianów, egzaminów gimnazjal-
nych i egzaminów maturalnych,

4) opracowywanie sprawozdaƒ z przepro-
wadzonych sprawdzianów, egzaminów
gimnazjalnych i egzaminów matural-
nych,

5) opracowywanie materia∏ów pomocni-
czych dla doskonalenia nauczycieli
w zakresie diagnozowania, oceniania,
egzaminowania i badania osiàgni´ç
edukacyjnych uczniów,

6) przeprowadzanie szkoleƒ dla osób opra-
cowujàcych pytania, zadania, testy i ze-
stawy do sprawdzianu, egzaminu gim-
nazjalnego i egzaminu maturalnego,

7) wspó∏praca z innymi okr´gowymi komi-
sjami egzaminacyjnymi, Centralnà Ko-
misjà Egzaminacyjnà oraz kuratorami
oÊwiaty w∏aÊciwymi ze wzgl´du na za-
si´g terytorialny Komisji,

8) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych
z przepisów w sprawie warunków i spo-
sobu oceniania, klasyfikowania i pro-
mowania uczniów i s∏uchaczy oraz prze-
prowadzania egzaminów i sprawdzia-
nów w szko∏ach publicznych.”,

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

„§ 5a. Do zadaƒ Wydzia∏u Egzaminów Zawodo-
wych nale˝y:

1) przygotowywanie propozycji zadaƒ i te-
stów oraz zestawów do egzaminów po-
twierdzajàcych kwalifikacje zawodowe,
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2) przeprowadzanie egzaminów potwier-
dzajàcych kwalifikacje zawodowe,

3) przygotowywanie propozycji zadaƒ
i testów oraz kryteriów ich oceniania
do informatorów dotyczàcych egzami-
nów potwierdzajàcych kwalifikacje za-
wodowe,

4) weryfikowanie wniosków szkó∏, placó-
wek i pracodawców, w celu udzielenia
upowa˝nieƒ do zorganizowania egza-
minów potwierdzajàcych kwalifikacje
zawodowe,

5) opracowywanie sprawozdaƒ z prze-
prowadzonych egzaminów potwier-
dzajàcych kwalifikacje zawodowe,

6) opracowywanie materia∏ów pomocni-
czych dla doskonalenia nauczycieli
w zakresie diagnozowania, oceniania,
egzaminowania i badania osiàgni´ç
edukacyjnych uczniów,

7) przeprowadzanie szkoleƒ dla osób
opracowujàcych zadania, testy i zesta-
wy do egzaminów potwierdzajàcych
kwalifikacje zawodowe,

8) wspó∏praca z innymi okr´gowymi ko-
misjami egzaminacyjnymi, Centralnà
Komisjà Egzaminacyjnà oraz kuratora-
mi oÊwiaty w∏aÊciwymi ze wzgl´du na
zasi´g terytorialny Komisji,

9) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych
z przepisów w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i s∏uchaczy
oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szko∏ach publicz-
nych.”,

e) w § 7:

— uchyla si´ pkt 5,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie ewidencji egzaminatorów,”;

7) w za∏àczniku nr 7 do zarzàdzenia:

a) uchyla si´ § 3,

b) w § 4 w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wydzia∏ Sprawdzianów, Egzaminów
Gimnazjalnych i Matur,”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Wydzia∏ Egzaminów Zawodowych,”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Do zadaƒ Wydzia∏u Sprawdzianów, Egza-
minów Gimnazjalnych i Matur nale˝y:

1) przygotowywanie propozycji pytaƒ, za-
daƒ i testów oraz zestawów do spraw-
dzianu, egzaminu gimnazjalnego i egza-
minu maturalnego,

2) przeprowadzanie sprawdzianów, egza-
minów gimnazjalnych i egzaminów ma-
turalnych,

3) przygotowywanie propozycji pytaƒ, za-
daƒ i testów oraz kryteriów ich ocenia-
nia do informatorów dotyczàcych
sprawdzianów, egzaminów gimnazjal-
nych i egzaminów maturalnych,

4) opracowywanie sprawozdaƒ z przepro-
wadzonych sprawdzianów, egzaminów
gimnazjalnych i egzaminów matural-
nych,

5) opracowywanie materia∏ów pomocni-
czych dla doskonalenia nauczycieli
w zakresie diagnozowania, oceniania,
egzaminowania i badania osiàgni´ç
edukacyjnych uczniów,

6) przeprowadzanie szkoleƒ dla osób opra-
cowujàcych pytania, zadania, testy i ze-
stawy do sprawdzianu, egzaminu gim-
nazjalnego i egzaminu maturalnego,

7) wspó∏praca z innymi okr´gowymi komi-
sjami egzaminacyjnymi, Centralnà Ko-
misjà Egzaminacyjnà oraz kuratorami
oÊwiaty w∏aÊciwymi ze wzgl´du na za-
si´g terytorialny Komisji,

8) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych
z przepisów w sprawie warunków i spo-
sobu oceniania, klasyfikowania i pro-
mowania uczniów i s∏uchaczy oraz prze-
prowadzania egzaminów i sprawdzia-
nów w szko∏ach publicznych.”,

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

„§ 5a. Do zadaƒ Wydzia∏u Egzaminów Zawodo-
wych nale˝y:

1) przygotowywanie propozycji zadaƒ
i testów oraz zestawów do egzaminów
potwierdzajàcych kwalifikacje zawodo-
we,

2) przeprowadzanie egzaminów potwier-
dzajàcych kwalifikacje zawodowe,

3) przygotowywanie propozycji zadaƒ
i testów oraz kryteriów ich oceniania
do informatorów dotyczàcych egzami-
nów potwierdzajàcych kwalifikacje za-
wodowe,

4) weryfikowanie wniosków szkó∏, placó-
wek i pracodawców, w celu udzielenia
upowa˝nieƒ do zorganizowania egza-
minów potwierdzajàcych kwalifikacje
zawodowe,
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5) opracowywanie sprawozdaƒ z prze-
prowadzonych egzaminów potwier-
dzajàcych kwalifikacje zawodowe,

6) opracowywanie materia∏ów pomocni-
czych dla doskonalenia nauczycieli
w zakresie diagnozowania, oceniania,
egzaminowania i badania osiàgni´ç
edukacyjnych uczniów,

7) przeprowadzanie szkoleƒ dla osób
opracowujàcych zadania, testy i zesta-
wy do egzaminów potwierdzajàcych
kwalifikacje zawodowe,

8) wspó∏praca z innymi okr´gowymi ko-
misjami egzaminacyjnymi, Centralnà
Komisjà Egzaminacyjnà oraz kuratora-
mi oÊwiaty w∏aÊciwymi ze wzgl´du na
zasi´g terytorialny Komisji,

9) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych
z przepisów w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania
i promowania uczniów i s∏uchaczy
oraz przeprowadzania egzaminów
i sprawdzianów w szko∏ach publicz-
nych.”,

e) w § 7:

— uchyla si´ pkt 5,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie ewidencji egzaminatorów,”;

8) w za∏àczniku nr 8 do zarzàdzenia:

a) uchyla si´ § 3,

b) w § 4 w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Wydzia∏ Sprawdzianów, Egzaminów
Gimnazjalnych i Matur,”,

— po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmieniu:

„1a) Wydzia∏ Egzaminów Zawodowych,”,

c) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Do zadaƒ Wydzia∏u Sprawdzianów, Egza-
minów Gimnazjalnych i Matur nale˝y:

1) przygotowywanie propozycji pytaƒ, za-
daƒ i testów oraz zestawów do spraw-
dzianu, egzaminu gimnazjalnego i egza-
minu maturalnego,

2) przeprowadzanie sprawdzianów, egza-
minów gimnazjalnych i egzaminów ma-
turalnych,

3) przygotowywanie propozycji pytaƒ, za-
daƒ i testów oraz kryteriów ich ocenia-
nia do informatorów dotyczàcych
sprawdzianów, egzaminów gimnazjal-
nych i egzaminów maturalnych,

4) opracowywanie sprawozdaƒ z przepro-
wadzonych sprawdzianów, egzaminów
gimnazjalnych i egzaminów matural-
nych,

5) opracowywanie materia∏ów pomocni-
czych dla doskonalenia nauczycieli
w zakresie diagnozowania, oceniania,
egzaminowania i badania osiàgni´ç
edukacyjnych uczniów,

6) przeprowadzanie szkoleƒ dla osób opra-
cowujàcych pytania, zadania, testy i ze-
stawy do sprawdzianu, egzaminu gim-
nazjalnego i egzaminu maturalnego,

7) wspó∏praca z innymi okr´gowymi komi-
sjami egzaminacyjnymi, Centralnà Ko-
misjà Egzaminacyjnà oraz kuratorami
oÊwiaty w∏aÊciwymi ze wzgl´du na za-
si´g terytorialny Komisji,

8) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych
z przepisów w sprawie warunków i spo-
sobu oceniania, klasyfikowania i pro-
mowania uczniów i s∏uchaczy oraz prze-
prowadzania egzaminów i sprawdzia-
nów w szko∏ach publicznych.”,

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

„§ 5a. Do zadaƒ Wydzia∏u Egzaminów Zawodo-
wych nale˝y:

1) przygotowywanie propozycji zadaƒ
i testów oraz zestawów do egzaminów
potwierdzajàcych kwalifikacje zawodo-
we,

2) przeprowadzanie egzaminów potwier-
dzajàcych kwalifikacje zawodowe,

3) przygotowywanie propozycji zadaƒ
i testów oraz kryteriów ich oceniania
do informatorów dotyczàcych egzami-
nów potwierdzajàcych kwalifikacje za-
wodowe,

4) weryfikowanie wniosków szkó∏, placó-
wek i pracodawców, w celu udzielenia
upowa˝nieƒ do zorganizowania egza-
minów potwierdzajàcych kwalifikacje
zawodowe,

5) opracowywanie sprawozdaƒ z prze-
prowadzonych egzaminów potwier-
dzajàcych kwalifikacje zawodowe,

6) opracowywanie materia∏ów pomocni-
czych dla doskonalenia nauczycieli
w zakresie diagnozowania, oceniania,
egzaminowania i badania osiàgni´ç
edukacyjnych uczniów,

7) przeprowadzanie szkoleƒ dla osób
opracowujàcych zadania, testy i zesta-
wy do egzaminów potwierdzajàcych
kwalifikacje zawodowe,

8) wspó∏praca z innymi okr´gowymi ko-
misjami egzaminacyjnymi, Centralnà
Komisjà Egzaminacyjnà oraz kuratora-
mi oÊwiaty w∏aÊciwymi ze wzgl´du na
zasi´g terytorialny Komisji,

9) wykonywanie zadaƒ wynikajàcych
z przepisów w sprawie warunków
i sposobu oceniania, klasyfikowania
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Na podstawie art. 146 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802,
z póên. zm.2)) og∏aszam, co nast´puje:

W dniu 3 paêdziernika 2003 r. kontyngent taryfowy
numer 093762 ustanowiony rozporzàdzeniem Mini-
stra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia
8 kwietnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfo-
wych na przywóz niektórych towarów z zagranicy
(Dz. U. Nr 68, poz. 635 i Nr 159, poz. 1541) zosta∏ roz-
dysponowany w 75 % wielkoÊci ustanowionej.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner
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OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 22 paêdziernika 2003 r.

w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏o-
szone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189,
Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365,
Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169,
poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.
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OBWIESZCZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO¸ECZNEJ1)

z dnia 22 paêdziernika 2003 r.

w sprawie rozdysponowania kontyngentu taryfowego

Na podstawie art. 146 § 2 ustawy z dnia 9 stycznia
1997 r. — Kodeks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802,
z póên. zm.2)) og∏aszam, co nast´puje:

W dniu 2 paêdziernika 2003 r. kontyngent taryfowy
numer 093748 ustanowiony rozporzàdzeniem Mini-
stra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej z dnia
8 kwietnia 2003 r. w sprawie kontyngentów taryfo-
wych na przywóz niektórych towarów z zagranicy
(Dz. U. Nr 68, poz. 635 i Nr 159, poz. 1541) zosta∏ roz-
dysponowany w 75 % wielkoÊci ustanowionej.

Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej:
J. Hausner

———————
1) Minister Gospodarki, Pracy i Polityki Spo∏ecznej kieruje

dzia∏em administracji rzàdowej — gospodarka, na podsta-
wie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporzàdzenia Prezesa Rady Mini-
strów z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie szczegó∏owego
zakresu dzia∏ania Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo∏ecznej (Dz. U. Nr 1, poz. 5).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y og∏o-
szone w Dz. U. z 2001 r. Nr 89, poz. 972, Nr 110, poz. 1189,
Nr 125, poz. 1368 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 41, poz. 365,
Nr 89, poz. 804, Nr 112, poz. 974, Nr 141, poz. 1178, Nr 169,
poz. 1387 i Nr 188, poz. 1572 oraz z 2003 r. Nr 120, poz. 1122.

i promowania uczniów i s∏uchaczy oraz
przeprowadzania egzaminów i spraw-
dzianów w szko∏ach publicznych.”,

e) w § 7:

— uchyla si´ pkt 5,

— pkt 6 otrzymuje brzmienie:

„6) prowadzenie ewidencji egzaminatorów,”.

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

Minister Edukacji Narodowej i Sportu: K. ¸ybacka


