
na Zak∏adu, na wniosek osoby wezwanej, mo˝e wyra-
ziç zgod´ na zwrot osobie wezwanej kosztów przejaz-
du osoby towarzyszàcej. Zgoda powinna byç uzyska-
na przed wyjazdem osoby wezwanej do miejsca wska-
zanego w wezwaniu.

§ 3. 1. Zak∏ad zwraca osobie wezwanej koszty prze-
jazdu do kwot równych:

1) cenie biletu za przejazd kolejowy wykonywany
przez uprawnionego przewoênika w drugiej klasie
pociàgu osobowego, uwzgl´dniajàcej posiadane
uprawnienia do ulgowych przejazdów Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego, bez wzgl´du
na tytu∏ tych uprawnieƒ;

2) cenie biletu za przejazd w autobusowej komunika-
cji zwyk∏ej przewoênika wykonujàcego regularne
przewozy osób, uwzgl´dniajàcej posiadane
uprawnienia do ulgowych przejazdów Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego, bez wzgl´du
na tytu∏ tych uprawnieƒ — je˝eli brak jest po∏àcze-
nia kolejowego, o którym mowa w pkt 1, albo gdy
przejazd autobusem nie jest dro˝szy;

3) cenie biletu za przejazd publicznymi Êrodkami ko-
munikacji miejskiej, uwzgl´dniajàcej posiadane
uprawnienia do ulgowych przejazdów Êrodkami
publicznego transportu zbiorowego, bez wzgl´du
na tytu∏ tych uprawnieƒ.

2. W przypadku gdy mi´dzy miejscem zamieszka-
nia osoby wezwanej a miejscem wskazanym w we-
zwaniu nie ma osobowej komunikacji kolejowej lub
autobusowej komunikacji zwyk∏ej, wysokoÊç zwrotu
kosztów przejazdu ustala si´ w kwocie odpowiadajà-
cej cenie biletu najtaƒszego dost´pnego Êrodka komu-
nikacji publicznego transportu zbiorowego.

§ 4. W wyjàtkowych okolicznoÊciach, na wniosek
osoby wezwanej, wzywajàca jednostka organizacyjna
Zak∏adu mo˝e wyraziç zgod´ na zwrot kosztów za
przejazd uzgodnionym Êrodkiem transportu, z tym ˝e
zwracane koszty nie mogà przekraczaç kwot okreÊlo-
nych w rozporzàdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz
sposobu dokonywania zwrotu kosztów u˝ywania do
celów s∏u˝bowych samochodów osobowych, motocy-

kli i motorowerów nieb´dàcych w∏asnoÊcià praco-
dawcy (Dz. U. Nr 27, poz. 271 oraz z 2004 r. Nr 237,
poz. 2376). Zgoda powinna byç uzyskana przed wyjaz-
dem osoby wezwanej. 

§ 5. 1. Warunkiem zwrotu kosztów przejazdu oso-
bie wezwanej, po jej przybyciu w wyznaczonym termi-
nie do miejsca wskazanego w wezwaniu, jest z∏o˝enie
przez nià pisemnego wniosku, zawierajàcego oÊwiad-
czenie o posiadaniu albo nieposiadaniu uprawnieƒ do
ulgowych przejazdów publicznym transportem zbio-
rowym, oraz przedstawienie biletów lub rachunków za
przejazd.

2. Zwrot kosztów przejazdu do wysokoÊci okreÊlo-
nej w § 3 i 4 nast´puje na podstawie przedstawionych
biletów lub rachunków. 

3. W przypadku nieprzedstawienia biletów lub ra-
chunków, zwrot kosztów przejazdu w obie strony na-
st´puje wed∏ug taryf przewozowych dla najtaƒszego
Êrodka transportu na danej trasie.

§ 6. 1. Koszty przejazdu do wysokoÊci 20,00 z∏ wzy-
wajàca jednostka organizacyjna Zak∏adu zwraca w for-
mie gotówkowej, bezpoÊrednio po przedstawieniu
przez osob´ wezwanà dokumentów, o których mowa
w § 5.

2. Zwrot kosztów przejazdu przekraczajàcych
20,00 z∏ jest dokonywany przez Zak∏ad w terminie do
14 dni od dnia przedstawienia przez osob´ wezwanà
dokumentów, o których mowa w § 5, na wskazany
przez t´ osob´ rachunek bankowy lub rachunek
w spó∏dzielczej kasie oszcz´dnoÊciowo-kredytowej,
a je˝eli osoba wezwana rachunków takich nie posiada
— za poÊrednictwem jednostek organizacyjnych paƒ-
stwowego przedsi´biorstwa u˝ytecznoÊci publicznej
„Poczta Polska”.

§ 7. Przepisy § 3, 5 i 6 stosuje si´ odpowiednio do
zwrotu kosztów przejazdu osoby towarzyszàcej. 

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

Minister Polityki Spo∏ecznej: w z. C. Mi˝ejewski
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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)

z dnia 30 grudnia 2004 r.

w sprawie kwalifikacji osób ubiegajàcych si´ o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa rolniczego 
oraz warunków i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko dyrektora tej jednostki

Na podstawie art. 6 ust. 6 ustawy z dnia 22 paê-
dziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolnicze-

go (Dz. U. Nr 251, poz. 2507) zarzàdza si´, co nast´-
puje:

———————
1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje dzia∏em administracji rzàdowej — rozwój wsi, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 roz-

porzàdzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Rol-
nictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).



§ 1. O stanowisko dyrektora jednostki doradztwa
rolniczego mo˝e ubiegaç si´ osoba, która:

1) posiada co najmniej pi´cioletni sta˝ pracy;

2) co najmniej przez 2 lata zajmowa∏a stanowisko
kierownicze;

3) posiada wykszta∏cenie wy˝sze.

§ 2. Do konkursu na stanowisko dyrektora jednost-
ki doradztwa rolniczego mo˝e przystàpiç osoba, która
oprócz posiadania kwalifikacji okreÊlonych w § 1 nie
by∏a karana:

1) za przest´pstwo pope∏nione umyÊlnie oraz nie to-
czy si´ przeciwko niej post´powanie karne;

2) zakazem pe∏nienia funkcji kierowniczych zwiàza-
nych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi,
o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148, z póên. zm.2)).

§ 3. 1. Konkurs na stanowisko dyrektora jednostki
doradztwa rolniczego og∏asza organ, któremu ta jed-
nostka podlega. 

2. Og∏oszenie o konkursie zamieszcza si´:

1) co najmniej w dwóch dziennikach o zasi´gu ogól-
nokrajowym — w przypadku konkursu na stanowi-
sko dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego;

2) co najmniej w jednym dzienniku o zasi´gu ogólno-
krajowym oraz co najmniej w dwóch dziennikach
o zasi´gu wojewódzkim — w przypadku konkursu
na stanowisko dyrektora wojewódzkiego oÊrodka
doradztwa rolniczego.

3. Oferty osób przyst´pujàcych do konkursu, zwa-
nych dalej „kandydatami”, powinny zawieraç:

1) uzasadnienie przystàpienia do konkursu wraz
z koncepcjà funkcjonowania jednostki doradztwa
rolniczego i realizacji jej zadaƒ;

2) ˝yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, za-
wierajàcy w szczególnoÊci informacj´ o zajmowa-
nym stanowisku kierowniczym;

3) dyplom ukoƒczenia studiów wy˝szych oraz doku-
menty potwierdzajàce posiadanie wymaganego
sta˝u pracy;

4) inne dokumenty potwierdzajàce posiadanie dodat-
kowych kwalifikacji;

5) oÊwiadczenie, ˝e kandydat nie by∏ karany:

a) za przest´pstwo pope∏nione umyÊlnie oraz nie
toczy si´ przeciwko niemu post´powanie karne,

b) zakazem pe∏nienia funkcji kierowniczych zwià-
zanych z dysponowaniem Êrodkami publiczny-
mi, o którym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 usta-
wy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach pu-
blicznych;

6) oÊwiadczenie, ˝e kandydat wyra˝a zgod´ na prze-
twarzanie swoich danych osobowych zgodnie
z ustawà z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie da-
nych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926
i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219
i Nr 33, poz. 285) w celach przeprowadzenia kon-
kursu na stanowisko dyrektora.

4. Oferty sk∏ada si´ w zamkni´tych kopertach opa-
trzonych adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”,
w terminie wskazanym w og∏oszeniu o konkursie. Ter-
min sk∏adania ofert nie mo˝e byç krótszy ni˝ 14 dni od
dnia ukazania si´ og∏oszenia.

5. Wzór og∏oszenia o konkursie jest okreÊlony
w za∏àczniku do rozporzàdzenia.

§ 4. 1. Post´powanie konkursowe przeprowadza
komisja konkursowa, zwana dalej ,,komisjà”.

2. Komisj´ powo∏uje organ, któremu podlega jed-
nostka doradztwa rolniczego.

3. W sk∏ad komisji wchodzi:

1) w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora
Centrum Doradztwa Rolniczego:

a) 4 przedstawicieli ministra w∏aÊciwego do spraw
rozwoju wsi,

b) 1 przedstawiciel Krajowej Rady Izb Rolniczych,

c) 1 przedstawiciel konwentu marsza∏ków,

d) 1 przedstawiciel organizacji zwiàzkowych dzia-
∏ajàcych w Centrum Doradztwa Rolniczego,

e) 2 przedstawicieli zwiàzków zawodowych rolni-
ków;

2) w przypadku konkursu na stanowisko dyrektora
wojewódzkiego oÊrodka doradztwa rolniczego:

a) 2 przedstawicieli ministra w∏aÊciwego do spraw
rozwoju wsi,

b) 2 przedstawicieli w∏aÊciwego miejscowo woje-
wody,

c) 1 przedstawiciel w∏aÊciwego miejscowo mar-
sza∏ka województwa,

d) 1 przedstawiciel w∏aÊciwej miejscowo izby rol-
niczej,

e) 1 przedstawiciel organizacji zwiàzkowych dzia-
∏ajàcych w wojewódzkim oÊrodku doradztwa
rolniczego,

f) 2 przedstawicieli zwiàzków zawodowych rolni-
ków.
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2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 65,
poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890,
Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210, poz. 2135 i
Nr 273, poz. 2703.



4. Pracami komisji kieruje przewodniczàcy. Prze-
wodniczàcego, spoÊród cz∏onków komisji, wyznacza
organ, któremu podlega jednostka doradztwa rolni-
czego.

5. Prace komisji sà prowadzone, je˝eli w posiedze-
niu bierze udzia∏ co najmniej 2/3 jej sk∏adu.

§ 5. Przewodniczàcy komisji ustala termin i miej-
sce posiedzenia komisji, o czym powiadamia na pi-
Êmie cz∏onków komisji oraz kandydatów, nie póêniej
ni˝ na 7 dni przed terminem posiedzenia. Posiedzenie
komisji odbywa si´ przed up∏ywem 14 dni roboczych
od dnia, w którym up∏ynà∏ termin sk∏adania ofert przez
kandydatów, wskazany w og∏oszeniu o konkursie.

§ 6. 1. Komisja rozpoczyna post´powanie konkur-
sowe od dokonania formalnej oceny ofert obejmujà-
cej sprawdzenie, czy zosta∏y one z∏o˝one w terminie
i zawierajà dokumenty wymienione w § 3 ust. 3 oraz
czy z dokumentów tych wynika, ˝e kandydat posiada
kwalifikacje okreÊlone w § 1 i spe∏nia warunki okreÊlo-
ne w § 2. 

2. Oferty z∏o˝one po terminie, oferty niezawierajà-
ce dokumentów wymienionych w § 3 ust. 3 oraz ofer-
ty, z których wynika, ˝e kandydat nie posiada kwalifi-
kacji okreÊlonych w § 1 lub nie spe∏nia warunków
okreÊlonych w § 2, podlegajà odrzuceniu, a kandydaci
nie sà dopuszczeni do dalszego post´powania konkur-
sowego. 

3. Rozstrzygni´cia komisji o dopuszczeniu lub od-
mowie dopuszczenia kandydata do dalszego post´po-
wania konkursowego sà podejmowane zwyk∏à wi´k-
szoÊcià g∏osów w g∏osowaniu jawnym. W przypadku
równej liczby g∏osów decyduje g∏os przewodniczàce-
go.

4. CzynnoÊci komisji, o których mowa w ust. 3, od-
bywajà si´ bez udzia∏u kandydatów.

5. Przewodniczàcy komisji informuje obecnych
kandydatów o dopuszczeniu albo niedopuszczeniu do
dalszego post´powania konkursowego.

6. Przewodniczàcy komisji, w terminie 7 dni od
dnia posiedzenia komisji, informuje na piÊmie kandy-
datów niedopuszczonych do dalszego post´powania
konkursowego o przyczynach odrzucenia oferty.

§ 7. 1. Kandydaci dopuszczeni do dalszego post´-
powania konkursowego podlegajà merytorycznej oce-
nie komisji, obejmujàcej w szczególnoÊci ocen´ przed-
stawionej przez kandydata koncepcji funkcjonowania
jednostki doradztwa rolniczego oraz realizacji jej za-
daƒ. Cz∏onkowie komisji mogà zadawaç kandydatom
pytania.

2. Komisja wy∏ania kandydata na stanowisko dy-
rektora jednostki doradztwa rolniczego w g∏osowaniu
tajnym. 

3. G∏osowanie odbywa si´ przy pomocy kart do
g∏osowania.

4. Karta do g∏osowania jest opatrzona oznacze-
niem organu, który og∏osi∏ konkurs na stanowisko dy-
rektora jednostki doradztwa rolniczego, oraz zawiera
nazwiska i imiona kandydatów, umieszczone w kolej-
noÊci alfabetycznej. Przed nazwiskiem i imieniem ka˝-
dego kandydata umieszcza si´ kolejnà liczb´ porzàd-
kowà i kratk´ przeznaczonà na oddanie g∏osu.

5. Cz∏onek komisji g∏osuje na jednego kandydata,
stawiajàc znak „x” w kratce z lewej strony obok nazwi-
ska tego kandydata. Postawienie znaku „x” w wi´cej
ni˝ 1 kratce lub niepostawienie go w ˝adnej kratce po-
woduje niewa˝noÊç g∏osu.

6. Dopisanie na karcie do g∏osowania dodatko-
wych nazwisk albo dokonanie innych dopisków lub
skreÊleƒ nie wp∏ywa na wa˝noÊç g∏osu.

7. Konkurs jest rozstrzygni´ty, je˝eli jeden z kandy-
datów uzyska∏ w g∏osowaniu bezwzgl´dnà wi´kszoÊç
g∏osów.

8. W przypadku gdy ˝aden z kandydatów nie uzy-
ska∏ bezwzgl´dnej wi´kszoÊci g∏osów, przeprowadza
si´ drugie g∏osowanie. Do drugiego g∏osowania sà
dopuszczeni kandydaci, którzy uzyskali co najmniej
trzy g∏osy w pierwszym g∏osowaniu.

9. Konkurs jest rozstrzygni´ty, je˝eli w drugim g∏o-
sowaniu jeden z kandydatów uzyska∏ wi´kszà ni˝ po-
zostali kandydaci liczb´ g∏osów. 

10. Je˝eli w drugim g∏osowaniu dwóch lub wi´cej
kandydatów uzyska jednakowà liczb´ g∏osów, prze-
prowadza si´ trzecie g∏osowanie, do którego sà do-
puszczeni ci kandydaci.

11. Konkurs jest rozstrzygni´ty, je˝eli w trzecim
g∏osowaniu jeden z kandydatów uzyska∏ wi´kszà ni˝
pozostali kandydaci liczb´ g∏osów.

§ 8. 1. Z prac komisji sporzàdza si´ protokó∏, który
podpisujà obecni na posiedzeniu cz∏onkowie komisji.

2. Protokó∏ zawiera w szczególnoÊci:

1) sk∏ad komisji;

2) imiona i nazwiska kandydatów;

3) informacj´ o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu
kandydatów do dalszego post´powania konkurso-
wego wraz z podaniem przyczyn odrzucenia ofer-
ty;

4) przebieg rozmów z poszczególnymi kandydatami;

5) opisowe oceny przedstawionych przez kandyda-
tów koncepcji funkcjonowania jednostki doradz-
twa rolniczego, dokonane przez cz∏onków komisji; 

6) informacj´ o liczbie g∏osów uzyskanych przez po-
szczególnych kandydatów w kolejnych g∏osowa-
niach;

7) informacj´ o wyniku konkursu. 
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§ 9. O wyniku konkursu przewodniczàcy komisji
niezw∏ocznie powiadamia organ, któremu podlega
jednostka doradztwa rolniczego, przekazujàc temu 
organowi dokumentacj´ post´powania konkursowe-
go.

§ 10. Kandydat mo˝e, w terminie 14 dni od dnia
posiedzenia komisji, zg∏osiç do organu, któremu pod-
lega jednostka doradztwa rolniczego, zastrze˝enia, je-
˝eli uzna, ˝e zosta∏y naruszone przepisy dotyczàce
przeprowadzania konkursu.

§ 11. 1. Organ, któremu podlega jednostka doradz-
twa rolniczego, uniewa˝nia konkurs i zarzàdza ponow-
ne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty;

2) przeprowadzenia przez komisj´ post´powania
konkursowego bez wymaganej obecnoÊci 2/3 jej
sk∏adu;

3) innych nieprawid∏owoÊci w post´powaniu konkur-
sowym, które mog∏y wp∏ynàç na wynik konkursu.

2. Organ, któremu podlega jednostka doradztwa
rolniczego, og∏asza ponowny konkurs na stanowisko
dyrektora jednostki doradztwa rolniczego przed up∏y-
wem 30 dni od dnia zakoƒczenia poprzedniego kon-
kursu.

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

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: w z. S. Kowalczyk
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Dziennik Ustaw Nr 6 — 247 — Poz. 48

Za∏àcznik do rozporzàdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. (poz. 48)

WZÓR

OG¸OSZENIE O KONKURSIE

...........................................................................................................................................................................................
(nazwa organu, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego)

og∏asza konkurs na stanowisko dyrektora ...................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres jednostki doradztwa rolniczego)

1. Do konkursu mo˝e przystàpiç osoba, która: 

1) posiada co najmniej pi´cioletni sta˝ pracy;

2) co najmniej przez 2 lata zajmowa∏a stanowisko kierownicze;

3) posiada wykszta∏cenie wy˝sze;

4) nie by∏a karana:

a) za przest´pstwo pope∏nione umyÊlnie oraz nie toczy si´ przeciwko niej post´powanie karne;

b) zakazem pe∏nienia funkcji kierowniczych zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi, o któ-
rym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2003 r. Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611 i Nr 189,
poz. 1851 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz. 1264, Nr 123, poz. 1291, Nr 210,
poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703).

2. Oferty osób przyst´pujàcych do konkursu powinny zawieraç:

1) uzasadnienie przystàpienia do konkursu wraz z koncepcjà funkcjonowania jednostki doradztwa rolnicze-
go i realizacji jej zadaƒ;

2) ˝yciorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierajàcy w szczególnoÊci informacj´ o zajmowanym
stanowisku kierowniczym;

3) dyplom ukoƒczenia studiów wy˝szych oraz dokumenty potwierdzajàce posiadanie wymaganego sta˝u
pracy;

4) inne dokumenty potwierdzajàce posiadanie dodatkowych kwalifikacji;

5) oÊwiadczenie, ˝e kandydat nie by∏ karany:

a) za przest´pstwo pope∏nione umyÊlnie oraz nie toczy si´ przeciwko niemu post´powanie karne,

b) zakazem pe∏nienia funkcji kierowniczych zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi, o któ-
rym mowa w art. 147 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych;

6) oÊwiadczenie, ˝e kandydat wyra˝a zgod´ na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawà
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 i Nr 153,
poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285) w celach przeprowadzenia konkursu na stano-
wisko dyrektora.

3. Oferty nale˝y sk∏adaç w zamkni´tych kopertach opatrzonych adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs”,
w terminie ... dni od dnia ukazania si´ og∏oszenia, na adres:

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................
(nazwa i adres organu, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego)

Konkurs przeprowadzi komisja powo∏ana przez:

...........................................................................................................................................................................................
(nazwa organu, któremu podlega jednostka doradztwa rolniczego)

O terminie i miejscu przeprowadzenia post´powania konkursowego kandydaci zostanà powiadomieni indywi-
dualnie.


