
2) doÊwiadczenie zawodowe,

3) sta˝ pracy,

4) stopieƒ znajomoÊci j´zyków obcych.

§ 12. Komisja na podstawie dokumentów i oÊwiad-
czeƒ zg∏oszonych przez kandydata rozstrzyga o do-
puszczeniu albo o odmowie dopuszczenia kandydata
do drugiego etapu konkursu.

§ 13. 1. W przypadku odmowy dopuszczenia kandy-
data do drugiego etapu konkursu przewodniczàcy ko-
misji, w terminie 7 dni od dnia podj´cia uchwa∏y, za-
wiadamia kandydata o przyczynie odmowy.

2. Kandydat mo˝e z∏o˝yç odwo∏anie od uchwa∏y ko-
misji w terminie 7 dni.

3. Odwo∏anie rozpatruje si´ w terminie 14 dni od
dnia jego otrzymania.

§ 14. W przypadku gdy do drugiego etapu konkur-
su zakwalifikowa∏o si´ mniej ni˝ trzy osoby, Prezes Ra-
dy Ministrów niezw∏ocznie postanawia o przeprowa-
dzeniu nowego konkursu.

§ 15. W rozmowie kwalifikacyjnej, o której mowa
w § 2 ust. 2 pkt 2, ocenia si´:

1) koncepcj´ kierowania oraz plany dotyczàce dzia∏a-
nia i rozwoju Polskiego Centrum Akredytacji,

2) zdolnoÊci organizatorskie oraz predyspozycje do
kierowania instytucjà i zespo∏em osób,

3) posiadanà wiedz´, w szczególnoÊci w zakresie zna-
jomoÊci systemu oceny zgodnoÊci.

§ 16. Po zakoƒczeniu drugiej cz´Êci konkursu komi-
sja podejmuje uchwa∏´ o wyniku konkursu, w której
przedstawia Prezesowi Rady Ministrów kandydatów
na stanowisko Dyrektora.

§ 17. 1. Przewodniczàcy komisji, w terminie 14 dni
od dnia podj´cia uchwa∏y o wyniku konkursu, przeka-
zuje Prezesowi Rady Ministrów dokumentacj´ przebie-
gu konkursu.

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

1) uchwa∏y komisji wraz z ich uzasadnieniami,

2) protoko∏y posiedzeƒ komisji w poszczególnych eta-
pach konkursu,

3) opisowà ocen´ ka˝dego kandydata wraz z jej uza-
sadnieniem.

§ 18. W przypadku stwierdzenia uchybieƒ, mogà-
cych mieç wp∏yw na ustalenie wyniku konkursu, Prezes
Rady Ministrów ponawia konkurs.

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 20 marca 2002 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie przebiegu s∏u˝by funkcjonariuszy Urz´du Ochrony Paƒstwa.

Na podstawie art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwiet-
nia 1990 r. o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa (Dz. U. z 1999 r.
Nr 51, poz. 526, Nr 53, poz. 548 i Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 73, poz. 852 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 877
i Nr 106, poz. 1149) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie przebiegu s∏u˝by
funkcjonariuszy Urz´du Ochrony Paƒstwa (Dz. U.
Nr 133, poz. 1490) w § 21 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Sprawy osobowe, dotyczàce funkcjonariuszy
na stanowiskach zast´pcy Szefa Urz´du Ochro-
ny Paƒstwa, kierownika jednostki organizacyj-
nej i zast´pcy kierownika jednostki organizacyj-
nej, pozostajà w wy∏àcznej w∏aÊciwoÊci Szefa
Urz´du Ochrony Paƒstwa.”

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

Prezes Rady Ministrów: L. Miller


