
Załącznik 8c Oświadczenie o przejęciu obowiązków PZE 
 

………………………………………… ………………… 
miejscowość data 

 

 

…………………………………………………… 
       –      

pieczęć szkoły  identyfikator szkoły 

 

 
Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej  

w/we ………………………………………………………… 

 

 

OŚWIADCZENIE  

O PRZEJĘCIU OBOWIĄZKÓW PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU EGZAMINACYJNEGO 

 

 

Uprzejmie informuję, że w związku z zaistnieniem sytuacji szczególnej, polegającej na tym, że przewodniczący zespołu 

egzaminacyjnego oraz zastępca przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego nie mogą pełnić swoich funkcji, jako osoba 

pełniąca tymczasowo obowiązki dyrektora szkoły wskazuję siebie jako przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. 

Obowiązki PZE pełnię od dnia ……………………………..…… r. 

 

Jednocześnie oświadczam, że znam przepisy: 

a. art. 9e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1481) – o obowiązku 

nieujawniania osobom nieuprawnionym materiałów egzaminacyjnych 

b. art. 100 § § 2 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1040, ze 

zm.) – o obowiązkach pracowników 

c. art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 – Kodeks karny (tekst jedn. Dz.U. z 2018  r. poz. 1600, ze zm.) – 

o odpowiedzialności karnej za ujawnienie osobie nieuprawnionej lub wykorzystanie informacji, którą uzyskało się 

w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą 

d. art. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 967, ze zm.) – 

o obowiązkach nauczycieli 

 

oraz że  nie odbyłam / nie odbyłem  //  odbyłam/odbyłem szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego. 

 

…………………………………………………… 
podpis przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego 

 

 

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 

oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w zakresie przeprowadzania egzaminu maturalnego, zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty 

oraz aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie, został spełniony poprzez zamieszczenie klauzuli informacyjnej na stronie 

internetowej właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

 

 


