
 

 

ZARZĄDZENIE 

MINISTRA ZDROWIA1) 

z dnia 10 listopada 2021 r. 

w sprawie powołania Zespołu do spraw pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej 

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje: 

§ 1. 1. Powołuje się Zespół do spraw pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej, zwany dalej 

„Zespołem”.  

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw zdrowia, zwanego dalej „Ministrem”. 

§ 2. 1. Zadaniem Zespołu jest: 

1) omówienie koncepcji pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej; 

2) zaopiniowanie projektów dokumentów przedstawionych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

związanych z koncepcją pionizacji Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej. 

2. Ze swoich prac Zespół sporządza sprawozdanie zawierające rekomendacje dotyczące koncepcji pionizacji 

Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz związanych z nią dokumentów, które przedstawia Ministrowi. 

§ 3. 1. W skład Zespołu wchodzi: 

1) Przewodniczący – Minister lub wyznaczony przez niego członek kierownictwa Ministerstwa Zdrowia; 

2) Zastępca Przewodniczącego – Główny Inspektor Farmaceutyczny; 

3) trzech przedstawicieli Głównego Inspektora Farmaceutycznego; 

4) trzech przedstawicieli Ministra; 

5) nie więcej niż dwóch przedstawicieli: 

a) ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 

b) ministra właściwego do spraw administracji publicznej, 

c) Centralnego Biura Antykorupcyjnego. 

2. Wyznaczenie członków Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 5, następuje w formie pisemnego 

upoważnienia. Upoważnienie to jest przekazywane Przewodniczącemu Zespołu najpóźniej dzień przed 

pierwszym jego posiedzeniem. Upoważnienie może być przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej. 

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

Ministrów z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 932). 
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§ 4. 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący. 

2. Do zadań Przewodniczącego należy: 

1) planowanie i koordynacja pracy Zespołu; 

2) zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zespołu; 

3) przekazywanie członkom Zespołu materiałów będących przedmiotem posiedzenia Zespołu lub zagadnień do 

rozpatrzenia w trybie obiegowym; 

4) zapewnienie skutecznego przepływu informacji pomiędzy członkami Zespołu. 

3. W przypadku nieobecności Przewodniczącego jego zadania wykonuje Zastępca Przewodniczącego. 

§ 5. 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, które odbywają się w trybie stacjonarnym w siedzibie Głównego 

Inspektoratu Farmaceutycznego albo w trybie zdalnym z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych 

umożliwiających porozumiewanie się na odległość. 

2. Zawiadomienie o terminie posiedzenia Zespołu oraz materiały będące przedmiotem posiedzenia Zespołu 

są przekazywane za pośrednictwem poczty elektronicznej w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi, 

nie później jednak niż w terminie siedmiu dni przed dniem posiedzenia. 

3. Zespół podejmuje decyzje na posiedzeniach lub w trybie obiegowym za pośrednictwem poczty 

elektronicznej. 

4. Zespół podejmuje decyzje w drodze konsensusu. W przypadku braku możliwości osiągnięcia konsensusu, 

Przewodniczący Zespołu, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, Zastępca Przewodniczącego, zarządza 

głosowanie. 

5. Głosowanie, o którym mowa w ust. 4, jest rozstrzygane zwykłą większością głosów. W przypadku równej 

liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 3, Zastępcy 

Przewodniczącego. 

§ 6. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu. 

§ 7. Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Biuro Głównego Inspektora Farmaceutycznego 

w Głównym Inspektoracie Farmaceutycznym. 

§ 8. Zespół ulega rozwiązaniu po przedstawieniu Ministrowi przez Przewodniczącego Zespołu 

sprawozdania, o którym mowa w § 2 ust. 2, i jego akceptacji przez Ministra. 

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

  

MINISTER ZDROWIA 

Adam Niedzielski 
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