
  

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 r. 

Poz. 767 

 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA
1)

 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny  

oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia  

w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych 

Na podstawie art. 27 ust. 12 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r. poz. 1030, 

1490 i 1669) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia trybu składania ofert, kryte-

riów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia 

w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych (Dz. U. poz. 455) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) tytuł rozporządzenia otrzymuje brzmienie: 

„w sprawie określenia trybu składania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów postępowania konkursowego w spra-

wie wyboru programu specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia”; 

2) w § 1 skreśla się wyrazy „od środków odurzających lub substancji psychotropowych”; 

3) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. Ofertę składa się w postaci elektronicznej na płycie CD oraz w postaci pisemnej w 3 egzemplarzach 

w zamkniętej kopercie.”; 

4) w § 6 wyrazy „specjalistycznego szkolenia w dziedzinie uzależnienia od środków odurzających lub substancji psycho-

tropowych” zastępuje się wyrazami „szkolenia w dziedzinie uzależnienia”; 

5) § 7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. Postępowanie konkursowe w sprawie wyboru programu szkolenia w dziedzinie uzależnienia rozpoczyna 

się nie później niż w terminie do dnia 31 maja. Ogłoszenie w sprawie konkursu dyrektor Biura zamieszcza na stronie 

internetowej Biura.”. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019 r. 

Minister Zdrowia: wz. J. Szczurek-Żelazko 

                                                           
1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej – zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 95). 
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