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Poz. 2048 i 2049

2049
ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 grudnia 2002 r.
w sprawie organizacji i sposobu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego.
Na podstawie art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386) zarzàdza si´, co nast´puje:
§ 1. 1. Przeprowadzenie konkursu na stanowisko
Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, zwanego dalej „Prezesem”, obejmuje:
1) powo∏anie komisji konkursowej;
2) og∏oszenie o konkursie;
3) konkurs;
4) przedstawienie Radzie Normalizacyjnej kandydatów wy∏onionych w drodze konkursu;
5) wskazanie przez Rad´ Normalizacyjnà kandydatów
albo kandydata, którzy zostanà przedstawieni Prezesowi Rady Ministrów.

2) etap drugi — rozmowa kwalifikacyjna.
§ 2. 1. Rada Normalizacyjna powo∏uje komisj´ konkursowà, w której sk∏ad wchodzi pi´ciu wybranych
cz∏onków Rady.
2. Cz∏onkowie komisji konkursowej wybierajà ze
swego grona przewodniczàcego.
3. Cz∏onkiem komisji konkursowej nie mo˝e byç
osoba, która zg∏osi∏a swój udzia∏ w konkursie lub osoba pozostajàca wobec któregokolwiek z kandydatów
w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mo˝e budziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do jej bezstronnoÊci.
4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Rada Normalizacyjna niezw∏ocznie odwo∏uje cz∏onka komisji
i uzupe∏nia jej sk∏ad.

2. Konkurs sk∏ada si´ z dwóch etapów:
5. Komisja konkursowa:
1) etap pierwszy — ustalenie spe∏nienia przez kandydata wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o konkursie;

1) ustala spe∏nienie przez kandydatów wymagaƒ
okreÊlonych w og∏oszeniu o konkursie;
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2) dopuszcza kandydatów spe∏niajàcych wymagania
okreÊlone w og∏oszeniu o konkursie do rozmowy
kwalifikacyjnej;
3) przedstawia Radzie Normalizacyjnej kandydatów
wy∏onionych w drodze konkursu.
6. W sprawach, o których mowa w ust. 5, komisja
konkursowa podejmuje uchwa∏y wi´kszoÊcià g∏osów
pe∏nego sk∏adu komisji.
7. Posiedzenia komisji konkursowej oraz dokumenty dotyczàce konkursu sà niejawne.
8. Z ka˝dego posiedzenia komisji konkursowej jest
sporzàdzany protokó∏, który podpisuje przewodniczàcy komisji konkursowej.
§ 3. 1. Komisja konkursowa zamieszcza og∏oszenie
o konkursie w dwóch dziennikach o zasi´gu ogólnopolskim oraz na stronie internetowej Polskiego Komitetu
Normalizacyjnego:
1) co najmniej na 6 miesi´cy przed up∏ywem kadencji
Prezesa;
2) niezw∏ocznie, w przypadku odwo∏ania Prezesa
przed up∏ywem kadencji albo w przypadku jego
Êmierci.
2. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza
si´ równie˝ w miesi´czniku „Normalizacja”.
3. Og∏oszenie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1) okreÊlenie stanowiska, którego dotyczy konkurs;
2) informacje o wymogach, o których mowa w art. 16
ust. 3 ustawy z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o normalizacji, zwanej dalej „ustawà”;
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4) dokumenty potwierdzajàce co najmniej czteroletni
sta˝ pracy zwiàzany z normalizacjà;
5) oÊwiadczenie o niekaralnoÊci.
3. Kandydat mo˝e do∏àczyç do zg∏oszenia inne dokumenty ni˝ okreÊlone w ust. 2, poÊwiadczajàce spe∏nianie wymogów okreÊlonych w art. 16 ust. 3 ustawy.
§ 5. 1. Na podstawie dokumentów oraz oÊwiadczeƒ
z∏o˝onych przez kandydatów komisja konkursowa rozstrzyga o dopuszczeniu albo o odmowie dopuszczenia
ich do drugiego etapu konkursu.
2. W przypadku odmowy dopuszczenia kandydata
do drugiego etapu konkursu przewodniczàcy komisji
konkursowej, w terminie 7 dni od dnia podj´cia uchwa∏y w sprawie odmowy dopuszczenia kandydata do drugiego etapu konkursu, zawiadamia kandydata o przyczynie odmowy.
3. Komisja konkursowa przedstawia list´ kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu konkursu
w miejscu, o którym mowa w § 3 ust. 3 pkt 6.
§ 6. 1. Podczas drugiego etapu konkursu komisja
konkursowa ocenia posiadanà przez kandydata wiedz´
w zakresie normalizacji krajowej i mi´dzynarodowej
oraz zdolnoÊci organizatorskie i predyspozycje kandydata do kierowania Polskim Komitetem Normalizacyjnym, w tym równie˝ koncepcj´ kierowania i rozwoju
Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.
2. Przewodniczàcy komisji konkursowej, w terminie
14 dni od dnia podj´cia uchwa∏y w sprawie wy∏onienia
kandydatów, przekazuje Radzie Normalizacyjnej
uchwa∏´ wraz z dokumentacjà zwiàzanà z konkursem.
3. Dokumentacja, o której mowa w ust. 2, zawiera:

3) okreÊlenie wymaganych dokumentów do∏àczanych do zg∏oszenia;

1) protoko∏y posiedzeƒ komisji konkursowej wraz
z treÊcià podj´tych uchwa∏;

4) wskazanie miejsca i sposobu dokonywania zg∏oszenia kandydatów;

2) opis wy∏onionych kandydatów, z uwzgl´dnieniem
predyspozycji do kierowania Polskim Komitetem
Normalizacyjnym.

5) okreÊlenie terminu dokonywania zg∏oszeƒ, przy
czym termin ten nie mo˝e byç krótszy ni˝ 30 dni od
dnia zamieszczenia og∏oszenia, o którym mowa
w ust. 1;
6) okreÊlenie miejsca podania do publicznej wiadomoÊci listy osób, które zg∏osi∏y si´ do konkursu.
§ 4. 1. Zg∏oszenie kandydata obejmuje:
1) imi´ i nazwisko kandydata;
2) adres do korespondencji.
2. Do zg∏oszenia kandydat do∏àcza:
1) oÊwiadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego;
2) odpis dyplomu ukoƒczenia wy˝szej uczelni;
3) ˝yciorys;

4. Rada Normalizacyjna, po zapoznaniu si´
z uchwa∏à, o której mowa w ust. 2, oraz z przedstawionà dokumentacjà zwiàzanà z konkursem, podejmuje
uchwa∏´ w sprawie wyboru kandydatów lub kandydata, którzy zostanà zg∏oszeni Prezesowi Rady Ministrów.
§ 7. W przypadku stwierdzenia przez Rad´, po zapoznaniu si´ z uchwa∏à, o której mowa w § 6 ust. 2, oraz
z dokumentacjà zwiàzanà z konkursem, ˝e nie jest mo˝liwe wy∏onienie kandydata lub kandydatów, którzy mogà byç przedstawieni Prezesowi Rady Ministrów, lub
stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawid∏owoÊci w sposobie przeprowadzenia konkursu przez komisj´ konkursowà, Rada podejmuje uchwa∏´ o powtórzeniu wyborów.
§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.
Prezes Rady Ministrów: L. Miller

