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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 29 czerwca 2001 r.

w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania konkursu na stanowisko Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.

Na podstawie art. 24 ust. 3 ustawy z dnia 15 grud-
nia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumen-
tów (Dz. U. Nr 122, poz. 1319) zarzàdza si´, co nast´pu-
je:

§ 1. O przeprowadzeniu konkursu na stanowisko
Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
postanawia Prezes Rady Ministrów.

§ 2. Post´powanie konkursowe na stanowisko Pre-
zesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumentów
obejmuje:

1) og∏oszenie o konkursie,

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

3) przeprowadzenie konkursu przez komisj´.

§ 3. Og∏oszenia o konkursie dokonuje, na polecenie
Prezesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów, co najmniej w dwóch dziennikach o zasi´gu
ogólnokrajowym.

§ 4. 1. Og∏oszenie o konkursie powinno zawieraç
w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie stanowiska, na które przeprowadzany
jest konkurs,

2) wymagania niezb´dne do sprawowania stanowi-
ska, okreÊlone w art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumen-
tów, zwanej dalej „ustawà”,

3) wymagania po˝àdane,

4) wykaz wymaganych dokumentów i oÊwiadczeƒ
kandydata oraz informacje o sposobie, terminie
i miejscu ich sk∏adania,

5) informacj´ o terminie rozpocz´cia i zakoƒczenia
konkursu.

2. Termin sk∏adania dokumentów i oÊwiadczeƒ nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 14 dni od daty ostatniego opubli-
kowania og∏oszenia o konkursie.

§ 5. 1. W celu przeprowadzenia konkursu Prezes Ra-
dy Ministrów powo∏uje komisj´ w sk∏adzie 5 osób, któ-
rych wiedza, doÊwiadczenie zawodowe oraz autorytet
dajà r´kojmi´ prawid∏owego przeprowadzenia konkur-
su, z uwzgl´dnieniem art. 24 ust. 4 ustawy.

2. SpoÊród cz∏onków komisji Prezes Rady Mini-
strów wyznacza przewodniczàcego.

3. Do komisji nie mo˝e byç powo∏ana osoba, któ-
ra jest ma∏˝onkiem, krewnym albo powinowatym, do
drugiego stopnia w∏àcznie, osoby, która zg∏osi∏a swo-
jà kandydatur´, albo pozostaje wobec niej w takim
stosunku prawnym lub faktycznym, ˝e mo˝e to bu-
dziç uzasadnione wàtpliwoÊci co do jej bezstronno-
Êci.

4. Szczegó∏owy tryb pracy komisji okreÊla regula-
min, zatwierdzony przez Prezesa Rady Ministrów.

5. Obs∏ug´ kancelaryjno-biurowà komisji oraz
Êrodki finansowe na przeprowadzenie konkursu za-
pewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

§ 6. 1. Konkurs sk∏ada si´ z dwóch etapów:

1) etap pierwszy — ustalenie spe∏niania wymagaƒ
okreÊlonych w og∏oszeniu o konkursie,

2) etap drugi — rozmowa kwalifikacyjna.

2. Komisja, na podstawie dokumentów i oÊwiad-
czeƒ z∏o˝onych przez kandydata, rozstrzyga o dopusz-
czeniu albo o odmowie dopuszczenia go do drugiego
etapu konkursu.

§ 7. 1. Rozmowa kwalifikacyjna, podczas której kan-
dydat prezentuje swoje umiej´tnoÊci, w szczególnoÊci
przedstawia koncepcj´ kierowania Urz´dem Ochrony
Konkurencji i Konsumentów oraz plany dotyczàce jego
dzia∏ania i rozwoju, mo˝e byç poprzedzona zasi´gni´-
ciem dodatkowych pisemnych opinii o osiàgni´ciach
zawodowych kandydata. Opinie te powinny byç udo-
st´pnione kandydatowi na jego ˝àdanie.

2. Prezes Rady Ministrów mo˝e upowa˝niç na pi-
Êmie osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem komisji do wzi´cia
udzia∏u w rozmowie kwalifikacyjnej. W upowa˝nieniu
okreÊla si´ jego zakres.

3. Do osoby, o której mowa w ust. 2, stosuje si´ od-
powiednio przepis § 5 ust. 3.

§ 8. 1. Po przeprowadzeniu konkursu komisja usta-
la wynik konkursu, wskazujàc najlepszego kandydata
na stanowisko Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, z zastrze˝eniem ust. 2.
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2. Komisja odst´puje od wskazania kandydata na
stanowisko Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji
i Konsumentów, je˝eli ˝aden z kandydatów bioràcych
udzia∏ w konkursie nie spe∏nia w wystarczajàcym
stopniu wymagaƒ przewidzianych dla tego stanowi-
ska.

§ 9. 1. Przewodniczàcy komisji przekazuje nie-
zw∏ocznie Prezesowi Rady Ministrów wynik konkursu
wraz z uzasadnieniem oraz dokumentacj´ jego przebie-
gu.

2. W przypadku, o którym mowa w § 8 ust. 2, albo
w razie stwierdzenia uchybieƒ mogàcych mieç wp∏yw
na ustalenie wyniku konkursu Prezes Rady Ministrów
ponawia konkurs.

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

Prezes Rady Ministrów: J. Buzek


