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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA1)

z dnia 7 kwietnia 2006 r.

w sprawie okreÊlenia trybu sk∏adania ofert, kryteriów ich oceny oraz terminów
post´powania konkursowego w sprawie wyboru programu specjalistycznego szkolenia

w dziedzinie uzale˝nienia od Êrodków odurzajàcych lub substancji psychotropowych

Na podstawie art. 27 ust. 12 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii (Dz. U. Nr 179,
poz. 1485) zarzàdza si´, co nast´puje: 

§ 1. Ofert´ konkursowà na wybór programu szko-
lenia w dziedzinie uzale˝nienia od Êrodków odurzajà-
cych lub substancji psychotropowych, zwanà dalej
„ofertà”, sk∏ada si´ w Krajowym Biurze do Spraw
Przeciwdzia∏ania Narkomanii, zwanym dalej „Biu-
rem”, w terminie wskazanym w og∏oszeniu, o którym
mowa w § 7.

§ 2. Ofert´ sk∏ada si´ w formie pisemnej w 3 eg-
zemplarzach w zamkni´tej kopercie.

§ 3. 1. Oferent mo˝e, przed up∏ywem terminu sk∏a-
dania ofert, zmieniç lub wycofaç ofert´.

2. Ofert´ z∏o˝onà po terminie zwraca si´ bez otwie-
rania.

§ 4. 1. Oferent jest zwiàzany ofertà do up∏ywu termi-
nu okreÊlonego w og∏oszeniu, o którym mowa w § 7.

2. Bieg terminu zwiàzania ofertà rozpoczyna si´
z up∏ywem terminu sk∏adania ofert.

§ 5. 1. Ocena oferty dokonywana w ramach post´-
powania konkursowego obejmuje ocen´:

1) spe∏niania wymagaƒ, o których mowa w art. 27
ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia-
∏aniu narkomanii;

2) podmiotu prowadzàcego szkolenie pod wzgl´dem
spe∏nienia wymagaƒ, o których mowa w art. 27

ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia-
∏aniu narkomanii oraz w przepisach wydanych na
podstawie art. 27 ust. 13 ustawy;

3) oferty pod wzgl´dem:

a) zawartoÊci merytorycznej programu szkolenia
i czasu trwania szkolenia,

b) sposobu weryfikacji wiedzy i umiej´tnoÊci na-
bytych w trakcie szkolenia,

c) posiadania w∏aÊciwego, wewn´trznego syste-
mu monitorowania jakoÊci kszta∏cenia. 

2. W przypadku gdy oferta nie spe∏nia wymagaƒ
okreÊlonych w art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii, dyrektor Biura
zobowiàzuje oferenta do uzupe∏nienia oferty w okre-
Êlonym terminie pod rygorem pozostawienia oferty
bez rozpatrzenia.

§ 6. Po dokonaniu oceny oferty, o której mowa
w § 5 ust. 1, komisja konkursowa przedk∏ada dyrekto-
rowi Biura swoje stanowisko dotyczàce przedstawio-
nego programu specjalistycznego szkolenia w dziedzi-
nie uzale˝nienia od Êrodków odurzajàcych lub sub-
stancji psychotropowych, sporzàdzone w formie karty
oceny programu.

§ 7. Post´powanie konkursowe w sprawie wyboru
programu rozpoczyna si´ nie póêniej ni˝ w terminie
do dnia 31 maja. Og∏oszenie w sprawie konkursu dy-
rektor Biura zamieszcza na ∏amach specjalistycznych
pism z dziedziny uzale˝nienia oraz na stronie interne-
towej Biura.

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

Minister Zdrowia: Z. Religa

———————
1) Minister Zdrowia kieruje dzia∏em administracji rzàdowej

— zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporzàdzenia Preze-
sa Rady Ministrów z dnia 31 paêdziernika 2005 r. w spra-
wie szczegó∏owego zakresu dzia∏ania Ministra Zdrowia
(Dz. U. Nr 220, poz. 1901).


