
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

Warszawa, dnia 1 sierpnia 2006 r. Druk nr 217 A

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZ ĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ

o uchwalonej przez Sejm w dniu 22 lipca 2006 r.

ustawie o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

Marszałek Senatu dnia 24 lipca 2006 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniach w dniach 27 lipca i 1 sierpnia  2006 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Przewodniczący Komisji

Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Jerzy Szmit



p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o państwowym zasobie kadrowym

i wysokich stanowiskach państwowych

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 22 lipca 2006 r.

ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych, wprowadza

do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wysokie stanowiska państwowe – stanowiska, w tym kierownicze stanowiska

państwowe, o których mowa w art. 4;";

2) dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Art. 4a. 1. Wysokie stanowiska państwowe, o których mowa w art. 4 pkt 8 – 11,

mogą także zajmować osoby oddelegowane, na podstawie odrębnych

przepisów, do wykonywania zadań poza jednostką organizacyjną,

w której są zatrudnione.

 2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie należą do państwowego zasobu

kadrowego.";

3) w art. 6 w ust. 3 w pkt 5 oraz w art. 10 w pkt 5 wyrazy "przestępstwo umyślne"

zastępuje się wyrazami "umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe";
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4) w art. 16 w ust. 2 w pkt 1 po wyrazie "państwowego" dodaje się wyrazy

"w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska

państwowe";

5) w art. 16 w ust. 2 w pkt 2 wyraz "urzędnikiem" zastępuje się wyrazami "członkiem

korpusu";

6) w art. 18 w ust. 6 wyrazy "w ust. 3 i 4 " zastępuje się wyrazami "w ust. 4";

7) w art. 19 po wyrazach "zagranicznej oraz "dodaje się wyraz "innych";

8) w art. 27, w art. 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zastępców Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych powołuje minister

właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, spośród osób

należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek Naczelnego

Dyrektora Archiwów Państwowych. Minister właściwy do spraw kultury i

ochrony dziedzictwa narodowego odwołuje, na wniosek Naczelnego Dyrektora

Archiwów Państwowych, jego zastępców.";

9) w art. 28, w art. 8 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego w liczbie dwóch powołuje, spośród

osób należących do państwowego zasobu kadrowego, minister właściwy do spraw

zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego. Minister właściwy do

spraw zdrowia, na wniosek Głównego Inspektora Sanitarnego, odwołuje jego

zastępców.";

10) w art. 31:

a) w pkt 1, w ust. 1 wyrazy "ministra właściwego do spraw zabezpieczenia

społecznego" zastępuje się wyrazami "ministra właściwego do spraw rozwoju wsi",

b) w pkt 3, w ust. 2:

- w zdaniu drugim wyrazy "minister właściwy do spraw zabezpieczenia

społecznego" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw rozwoju wsi",

- w zdaniu trzecim wyrazy "Minister właściwy do spraw zabezpieczenia

społecznego" zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw rozwoju

wsi";
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11) w art. 36:

a) w pkt 1, w ust. 2 wyrazy "ministra właściwego do spraw środowiska" zastępuje się

wyrazami "ministra właściwego do spraw administracji publicznej",

b) w pkt 3, w ust. 7:

- w zdaniu pierwszym wyrazy "minister właściwy do spraw środowiska"

zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw administracji

publicznej",

- w zdaniu drugim wyrazy "Minister właściwy do spraw środowiska"

zastępuje się wyrazami "Minister właściwy do spraw administracji

publicznej";

12) w art. 38 w pkt 1, w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.";

13) w art. 41 w pkt 3, w ust. 3 w zdaniu drugim po wyrazie "odwołuje" dodaje się wyraz

"zastępców";

14) w art. 43 w pkt 3, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Zastępców Prezesa, na wniosek Prezesa zaopiniowany przez Radę Nadzorczą,

powołuje minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, spośród osób

należących do państwowego zasobu kadrowego. Minister właściwy do spraw

zabezpieczenia społecznego odwołuje zastępców Prezesa, na wniosek Prezesa

zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.";

15) w art. 45, w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu Patentowego.";

16) w art. 45, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zastępców Prezesa Urzędu Patentowego powołuje Prezes Rady Ministrów,

spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek Prezesa

Urzędu Patentowego. Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa Urzędu

Patentowego, odwołuje jego zastępców.";
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17) w art. 47, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek Prezesa Agencji, powołuje

wiceprezesów Agencji, spośród osób należących do państwowego zasobu

kadrowego. Minister właściwy do spraw środowiska odwołuje, na wniosek

Prezesa Agencji, wiceprezesów Agencji.";

18) w art. 48 w pkt 2, art. 25 otrzymuje brzmienie:

"Art. 25. Prezes Rady Ministrów powołuje wiceprezesów Urzędu spośród osób

należących do państwowego zasobu kadrowego. Prezes Rady Ministrów

odwołuje wiceprezesów Urzędu.";

19) w art. 49, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zastępców Głównego Inspektora, w liczbie do trzech, powołuje minister właściwy

do spraw rynków rolnych, spośród osób należących do państwowego zasobu

kadrowego, na wniosek Głównego Inspektora. Minister właściwy do spraw rynków

rolnych odwołuje, na wniosek Głównego Inspektora, jego zastępców.";

20) w art. 50 w pkt 1, w pkt 1 lit. a i b otrzymują brzmienie:

"a) prezes powoływany przez ministra właściwego do spraw środowiska, spośród osób

należących do państwowego zasobu kadrowego, oraz odwoływany przez ministra

właściwego do spraw środowiska – na wniosek Rady Nadzorczej Narodowego

Funduszu,

 b) zastępcy prezesa powoływani przez ministra właściwego do spraw środowiska,

spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, oraz odwoływani

przez ministra właściwego do spraw środowiska – na wniosek Rady Nadzorczej

Narodowego Funduszu,";

21) w art. 51 w pkt 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wiceprezesów Urzędu powołuje minister właściwy do spraw gospodarki, spośród

osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek Prezesa.

Minister właściwy do spraw gospodarki, na wniosek Prezesa, odwołuje

wiceprezesów Urzędu.";
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22) w art. 52, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zastępcy Prezesa Krajowego Zarządu są powoływani przez ministra właściwego

do spraw gospodarki wodnej, spośród osób należących do państwowego zasobu

kadrowego, na wniosek Prezesa Krajowego Zarządu. Minister właściwy do spraw

gospodarki wodnej, na wniosek Prezesa Krajowego Zarządu, odwołuje jego

zastępców.";

23) w art. 54 w pkt 1, w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora Farmaceutycznego.";

24) w art. 54 w pkt 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zastępcę Głównego Inspektora Farmaceutycznego powołuje minister właściwy do

spraw zdrowia, spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na

wniosek Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Minister właściwy do spraw

zdrowia odwołuje, na wniosek Głównego Inspektora Farmaceutycznego, jego

zastępcę.";

25) w art. 55, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zastępcę Głównego Inspektora powołuje minister właściwy do spraw transportu,

spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek

Głównego Inspektora. Minister właściwy do spraw transportu odwołuje, na

wniosek Głównego Inspektora, jego zastępcę.";

26) w art. 56 w pkt 3, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Prezesa Urzędu, powołuje nie

więcej niż trzech wiceprezesów Urzędu, spośród osób należących do

państwowego zasobu kadrowego. Minister właściwy do spraw transportu, na

wniosek Prezesa Urzędu, odwołuje wiceprezesów Urzędu.";

27) w art. 57 w pkt 2, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Prezesa UTK, powołuje

dwóch wiceprezesów Urzędu Transportu Kolejowego, spośród osób należących

do państwowego zasobu kadrowego. Minister właściwy do spraw transportu

odwołuje wiceprezesów Urzędu Transportu Kolejowego, na wniosek Prezesa

UTK.";
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28) w art. 59 w pkt 3, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Minister właściwy do spraw wewnętrznych, na wniosek Prezesa Urzędu, powołuje

zastępców Prezesa Urzędu, spośród osób należących do państwowego zasobu

kadrowego. Minister właściwy do spraw wewnętrznych odwołuje, na wniosek

Prezesa Urzędu, jego zastępców.";

29) w art. 60, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Zastępców Głównego Inspektora powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa,

spośród osób należących do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek

Głównego Inspektora. Minister właściwy do spraw rolnictwa odwołuje, na

wniosek Głównego Inspektora, jego zastępców.";

30) w art. 61 w pkt 2 w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wiceprezesów Urzędu powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących

do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek Prezesa Urzędu. Prezes Rady

Ministrów odwołuje wiceprezesów Urzędu na wniosek Prezesa Urzędu.";

31) w art. 62, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zastępców Głównego Lekarza Weterynarii, w liczbie dwóch, powołuje minister

właściwy do spraw rolnictwa, spośród osób należących do państwowego zasobu

kadrowego, na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii. Minister właściwy do

spraw rolnictwa odwołuje, na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii, jego

zastępców.";

32) w art. 63, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji przy pomocy zastępców Prezesa

Agencji oraz dyrektorów oddziałów terenowych. Zastępców Prezesa Agencji w

liczbie od 2 do 4 powołuje, spośród osób należących do państwowego zasobu

kadrowego, minister właściwy do spraw rynków rolnych. Minister właściwy do

spraw rynków rolnych odwołuje zastępców Prezesa Agencji.";
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33) w art. 65:

a) w pkt 1 w lit. a, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezesa Funduszu powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób należących

do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek ministra właściwego do

spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu. Prezes Rady

Ministrów odwołuje Prezesa Funduszu na wniosek ministra właściwego do

spraw zdrowia, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w art. 103:

a) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2. Minister właściwy do spraw zdrowia, na wniosek Prezesa Funduszu,

po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu, powołuje, spośród osób

należących do państwowego zasobu kadrowego, zastępców Prezesa.

Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje zastępców Prezesa na

wniosek Prezesa Funduszu, po zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.

 3. Zastępcę Prezesa do spraw służb mundurowych powołuje, spośród

osób należących do państwowego zasobu kadrowego, minister

właściwy do spraw zdrowia, na wspólny wniosek Prezesa Funduszu,

Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw

wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii

Rady Funduszu. Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje

zastępcę Prezesa do spraw służb mundurowych na wspólny wniosek

Prezesa Funduszu, Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego

do spraw wewnętrznych oraz Ministra Sprawiedliwości, po

zasięgnięciu opinii Rady Funduszu.",

b) w ust. 5 uchyla się pkt 1 i 3;";

34) w art. 67 w pkt 1, w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Prokuratorii Generalnej.";

35) w art. 67 w pkt 3, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wiceprezesów Prokuratorii Generalnej, w liczbie nieprzekraczającej dwóch,

powołuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, spośród osób należących

do państwowego zasobu kadrowego, na wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej.

Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa odwołuje, na wniosek Prezesa

Prokuratorii Generalnej, wiceprezesów Prokuratorii Generalnej.";
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36) w art. 69 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Do osób, o których mowa w ust. 1, nie zalicza się osób oddelegowanych do

wykonywania zadań poza jednostką organizacyjną, w której są zatrudnione,

zajmujących stanowiska określone w art. 4.";

37) dodaje się art. 71a w brzmieniu:

"Art. 71a. Osoby oddelegowane do wykonywania zadań poza jednostką

organizacyjną, w której są zatrudnione, zajmujące w dniu wejścia w życie

ustawy stanowiska określone w art. 4 pkt 8 – 11, pozostają na tych

stanowiskach.";

38) w art. 74 w ust. 2 po wyrazach "V kadencji" dodaje się wyrazy "i Senatu VI kadencji".

..........................................................................................................................................................

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

..........................................................................................................................................................


