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Na podstawie art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
(Dz. U. Nr 126, poz. 1379 oraz z 2002 r. Nr 152,
poz. 1263) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) „ustawie” — rozumie si´ przez to ustaw´ z dnia 27
lipca 2001 r. o Urz´dzie Rejestracji Produktów Lecz-
niczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Bio-
bójczych;

2) „Urz´dzie” — rozumie si´ przez to Urzàd Rejestra-
cji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych.

§ 2. 1. Post´powanie konkursowe na stanowisko
Prezesa Urz´du, zwanego dalej „Prezesem”, obejmuje:

1) og∏oszenie o konkursie;

2) powo∏anie komisji konkursowej, zwanej dalej „ko-
misjà”;

3) opracowanie przez komisj´ regulaminu konkursu;

4) przeprowadzenie konkursu i ustalenie wyniku kon-
kursu.

2. Konkurs sk∏ada si´ z dwóch etapów:

1) etap pierwszy — ustalenie przez komisj´ spe∏nienia
wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o konkursie;

2) etap drugi — rozmowa kwalifikacyjna z kandyda-
tem na Prezesa.

§ 3. 1. Og∏oszenie o konkursie zamieszcza minister
w∏aÊciwy do spraw zdrowia w dzienniku o zasi´gu
ogólnokrajowym:

1) co najmniej na 6 miesi´cy przed up∏ywem okresu,
na jaki Prezes zosta∏ powo∏any;

2) niezw∏ocznie, w przypadku odwo∏ania Prezesa lub
jego Êmierci.

2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, umieszcza
si´ na stronach internetowych Ministerstwa Zdrowia
i Urz´du, nie póêniej ni˝ miesiàc przed up∏ywem okre-
su, na jaki Prezes zosta∏ powo∏any.

§ 4. Og∏oszenie o konkursie powinno zawieraç co
najmniej:

1) nazw´, adres Urz´du i okreÊlenie stanowiska, któ-
rego konkurs dotyczy;

2) informacje o wymaganiach, jakie musi spe∏niaç
osoba kandydujàca na stanowisko Prezesa;

3) wskazanie wymaganych dokumentów;

4) wskazanie miejsca i formy z∏o˝enia dokumentów;

5) okreÊlenie koƒcowego terminu, do którego mo-
gà byç sk∏adane dokumenty; termin nie mo˝e
byç krótszy ni˝ 14 dni od daty ukazania si´ og∏o-
szenia;

6) okreÊlenie terminu przeprowadzenia konkursu.

§ 5. 1. W celu przeprowadzenia konkursu minister
w∏aÊciwy do spraw zdrowia powo∏uje komisj´, nie póê-
niej ni˝ miesiàc przed up∏ywem okresu, na jaki Prezes
zosta∏ powo∏any, w sk∏ad której wchodzi 5 cz∏onków
posiadajàcych wiedz´, doÊwiadczenie zawodowe oraz
autorytet dajàcy r´kojmi´ prawid∏owego wy∏onienia
kandydata na stanowisko Prezesa, w tym:

1) 3 przedstawicieli ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia;

2) 1 przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do spraw
rolnictwa;

3) 1 przedstawiciel ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki.

2. Przewodniczàcego komisji z grona jej cz∏onków
wskazuje minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia.

3. Do komisji nie mo˝e byç powo∏ana osoba b´dà-
ca ma∏˝onkiem, krewnym lub powinowatym osoby,
która zg∏osi∏a swój udzia∏ w konkursie, albo pozostajà-
ca wobec niej w takim stosunku prawnym lub faktycz-
nym, ̋ e mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do
jej bezstronnoÊci; do komisji nie mo˝e byç równie˝ po-
wo∏ana osoba, która pe∏ni∏a przez ostatnie 3 lata funk-
cje w organach przedsi´biorcy b´dàcego stronà w po-
st´powaniach dotyczàcych wprowadzania do obrotu
produktów, o których mowa w art. 6 ustawy, lub repre-
zentowa∏a jego interesy.

4. Je˝eli okolicznoÊci, o których mowa w ust. 3, zo-
stanà ujawnione po powo∏aniu komisji, minister w∏a-
Êciwy do spraw zdrowia niezw∏ocznie odwo∏uje cz∏on-
ka komisji, którego okolicznoÊci te dotyczà, i uzupe∏nia
sk∏ad komisji.

§ 6. 1. Komisja rozpoczyna post´powanie nie póê-
niej ni˝ w ciàgu 14 dni od daty up∏ywu terminu sk∏ada-
nia ofert.

2. Komisja przeprowadza konkurs oraz ustala wy-
nik konkursu.

1703

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 22 listopada 2002 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania post´powania konkursowego na stanowisko Prezesa Urz´du
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej —

zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Prezesa
Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szcze-
gó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93,
poz. 833).
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3. W celu wykonania zadaƒ, o których mowa
w ust. 2, komisja podejmuje uchwa∏y zwyk∏à wi´kszo-
Êcià g∏osów, w g∏osowaniu tajnym.

4. Komisja prowadzi post´powanie, je˝eli w posie-
dzeniu biorà udzia∏ wszyscy jej cz∏onkowie.

§ 7. 1. Posiedzenia komisji sà niejawne.

2. Z posiedzenia komisji jest sporzàdzany protokó∏
zawierajàcy przebieg obrad i podj´te ustalenia. Proto-
kó∏ podpisujà cz∏onkowie komisji obecni na posiedze-
niu; protokó∏ ma charakter poufny.

§ 8. Po zakoƒczeniu konkursu i ustaleniu jego wyni-
ku komisja podejmuje uchwa∏´ o wyniku konkursu,
w której przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
zdrowia kandydata na stanowisko Prezesa.

§ 9. 1. Przewodniczàcy komisji, w terminie 14 dni od
dnia podj´cia uchwa∏y o wyniku konkursu, przekazuje
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia dokumenta-
cj´ przebiegu konkursu.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zawiera
w szczególnoÊci:

1) uchwa∏y komisji z ich uzasadnieniami;

2) protoko∏y posiedzeƒ komisji;

3) opisowà ocen´ kandydata na Prezesa wraz z jej uza-
sadnieniem.

§ 10. 1. Post´powanie konkursowe jest niewa˝ne
w przypadku:

1) ujawnienia po zakoƒczeniu post´powania, ˝e
w sk∏ad komisji zosta∏y powo∏ane osoby, o których
mowa w § 5 ust. 3;

2) naruszenia tajnoÊci g∏osowania;

3) niepowiadomienia kandydata lub cz∏onka komisji
o terminie posiedzenia komisji.

2. Niewa˝noÊç post´powania konkursowego
stwierdza minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia.

§ 11. W przypadku stwierdzenia niewa˝noÊci post´-
powania konkursowego lub uchybieƒ mogàcych mieç
wp∏yw na ustalenia wyników konkursu lub niewy∏onie-
nia kandydata na stanowisko Prezesa, minister w∏aÊci-
wy do spraw zdrowia og∏asza konkurs ponownie, nie
póêniej ni˝ w ciàgu miesiàca od dnia zakoƒczenia po-
przedniego post´powania konkursowego.

§ 12. Komisja ulega rozwiàzaniu z dniem powo∏a-
nia Prezesa.

§ 13. Pierwszy konkurs na stanowisko Prezesa mi-
nister w∏aÊciwy do spraw zdrowia og∏osi nie póêniej
ni˝ w terminie trzech miesi´cy od daty wejÊcia w ˝ycie
rozporzàdzenia.

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

Minister Zdrowia: M. ¸apiƒski


