
ZARZĄDZENIE NR 2)Sb 
WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO 

z dnia sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu 
na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego.

Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej 
w województwie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2234, późn. zm.) oraz § 3 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy 
wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego 
(Dz. U. Nr 113, poz. 989) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego 
w celu wyłonienia kandydata na stanowisko Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora 
Farmaceutycznego, zwaną dalej „Komisją Konkursową”.

§ 2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1) Mirosław Ziajka -  przedstawiciel Wojewody Dolnośląskiego -  przewodniczący 

Komisji Konkursowej;
2) Joanna Szajnik-Solska -  przedstawiciel Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
3) Aleksandra Reszelska -  przedstawiciel Ministra Zdrowia;
4) Elżbieta Piotrowska-Rutkowska -  przedstawiciel Naczelnej Rady Aptekarskiej;
5) Elżbieta Sienkiewicz -  przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego.

§ 3. Do zadań Komisji Konkursowej należy wyłonienie kandydata na stanowisko 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w trybie i na zasadach 
określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie zasad i trybu postępowania 
konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora 
farmaceutycznego.

§ 4. Obsługę administracyjną Komisji Konkursowej zapewnia Wydział Organizacji i Rozwoju. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



UZASADNIENIE

W związku z odwołaniem z dniem 30 kwietnia 2019 r. Pani Urszuli Sławińskiej- 

Zagórskiej ze stanowiska Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, 

działając na podstawie § 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2002 r. 

w sprawie zasad i trybu postępowania konkursowego przy wyłanianiu kandydata na stanowisko 

wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego (Dz. U. Nr 113, poz. 989) Wojewoda 

Dolnośląski ogłosił konkurs na powyższe stanowisko. Zgodnie z przepisami 

ww. rozporządzeniem -  wyboru kandydata dokonuje Komisja Konkursowa powołana przez 

Wojewodę.

Posiedzenie Komisji Konkursowej oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami 

zaplanowane są na dzień 13 sierpnia 2019 r.


