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SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 2 sierpnia 2006 r. nad ustawą

o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach
państwowych,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68,
69, 70, 71 i 72.

Ponadto Komisja informuje, że:

– na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator Jerzy Szmit dokonał zmiany treści
swoich wniosków (pkt II ppkt 14 i 69 zestawienia wniosków),

– na podstawie art. 52 ust. 7 Regulaminu Senatu senator Jerzy Szmit wycofał swój wniosek
(pkt II ppkt 4 zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Jerzy Szmit



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o państwowym zasobie kadrowym

i wysokich stanowiskach państwowych

Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek sen.
M. Rockiego

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1) w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) wysokie stanowiska państwowe – stanowiska, w tym

kierownicze stanowiska państwowe, o których mowa w art. 4;";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

2) po art. 3 dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. Spory dotyczące egzaminów oraz konkursów na wysokie

stanowiska państwowe są rozpatrywane przez sądy

pracy.";

Poprawka sen.
M. Rockiego

3) w art. 4 w pkt 9 po wyrazie "urzędów" dodaje się wyrazy "lub osób

na innych równoważnych stanowiskach utworzonych na podstawie

odrębnych przepisów";

Poprawka sen.
A. Mazurkiewicza

4) Uwaga:

Poprawka wycofana

w art. 4 pkt 11 otrzymuje brzmienie:

"11) stanowisk kierowniczych w służbie zagranicznej.";

Poprawka sen.
J. Szmita

Uwaga:

Poprawki nr 5, 70 i 71 należy głosować łącznie.

5) 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

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję
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której są zatrudnione.

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

państwowego zasobu kadrowego.";

Uwaga:

Poprawki nr 6, 14 i 52 należy głosować łącznie.

6) w art. 5 w ust. 1 w pkt 3 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem

oraz dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) osoby mianowane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na

pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w

innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych.";

Poprawka sen.
J. Szmita
poparta przez
komisję

7) 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";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

Uwaga:

Poprawki nr 8 i 16 należy głosować łącznie.

8) w art. 6 w ust. 3 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej z powodu jej

nadużywania lub rażącego zaniedbywania swoich obowiązków

względem dziecka;";

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
poparta przez
komisję

9) w art. 6 w ust. 3 skreśla się pkt 6; Poprawka sen.
M. Rockiego

10) w art. 6 w ust. 6 w pkt 5 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem

oraz dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) rodzaje dokumentów potwierdzających spełnienie warunku

określonego w ust. 3 pkt 8.";

Poprawka sen.
M. Rockiego

11) w art. 8 w ust. 2 po wyrazach "imię i nazwisko" dodaje się wyrazy

"oraz adres zamieszkania";

Poprawka sen.
M. Rockiego
poparta przez
komisję



3

12) w art. 8 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Dane objęte ewidencją, o której mowa w ust. 1, Szef Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów udostępnia osobie upoważnionej do

powołania na wysokie stanowisko państwowe, na jej wniosek.";

Poprawka sen.
M. Rockiego
poparta przez
komisję

13) w art. 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. W Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów umieszcza się listę osób należących do państwowego

zasobu kadrowego, obejmującą imię i nazwisko oraz miejsce

zamieszkania w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a także

informacje o wykształceniu i znajomości języków obcych,

zawarte w ewidencji, o której mowa w ust. 1.";

Poprawka sen.
M. Rockiego

14) w art. 9:

a) w ust. 6 skreśla się wyrazy "i 11",

b) dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

"6a. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 4 pkt 11, powołuje

- z wyłączeniem pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej

Polskiej w innych państwach i przy organizacjach

międzynarodowych - z państwowego zasobu kadrowego podmiot

wskazany w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej

(Dz. U. Nr 128, poz. 1403 i z 2005 r. Nr 273, poz. 2703).";

Poprawka sen.
J. Szmita
poparta przez
komisję

15) dodaje się art. 9a w brzmieniu:

"Art. 9a. Osoba powołana na wysokie stanowisko państwowe

powinna cieszyć się nieposzlakowaną opinią.";

Poprawka sen.
M. Rockiego
poparta przez
komisję

16) w art. 10 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) pozbawienia władzy rodzicielskiej, w przypadkach, o których

mowa w art. 6 ust. 3 pkt 5a ;";

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
poparta przez
komisję

17) dodaje się art. 13a w brzmieniu:

"Art. 13a. Na wysokich stanowiskach państwowych nie może

powstać stosunek podległości służbowej między

Poprawka sen.
M. Rockiego
poparta przez
komisję
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małżonkami oraz osobami pozostającymi ze sobą w

stosunku pokrewieństwa do drugiego stopnia włącznie lub

powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku

przysposobienia, opieki lub kurateli.";

18) 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";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

19) w art. 16 w ust. 2 w pkt 2 wyraz "urzędnikiem" zastępuje się

wyrazami "członkiem korpusu";

Poprawka
KSTAP,
sen.
A. Mazurkiewicza
poparta przez
komisję

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

"w ust. 4";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

21) w art. 19 po wyrazach "zagranicznej oraz" dodaje się wyraz

"innych";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

22) dodaje się rozdział IVa w brzmieniu:

"Rozdział Iva

Szkolenia osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe

Art. 20a. Osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe

uczestniczy w szkoleniach obejmujących:

1) studium zarządzania strategicznego dla

kierowników urzędów centralnych i ich zastępców,

dyrektorów generalnych urzędów oraz Głównego

Inspektora Audytu Wewnętrznego – planowane,

organizowane i nadzorowane przez Szefa

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów;

2) szkolenia specjalistyczne - planowane,

organizowane i nadzorowane przez dyrektora

generalnego urzędu, obejmujące tematykę

związaną z zadaniami urzędu.

Poprawka sen.
M. Rockiego
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Art. 20b. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ustala

corocznie plan szkoleń, o których mowa w art. 20a

pkt 1, zawierający w szczególności:

1) priorytety szkoleniowe wobec osób zajmujących

wysokie stanowiska państwowe;

2) rodzaje szkoleń, które zostaną zorganizowane w

danym roku;

3) inne zalecenia i informacje dla osób

organizujących i nadzorujących szkolenia osób

zajmujących wysokie stanowiska państwowe.

Art. 20c. 1. Uczestnictwo w szkoleniach przewidzianych dla

osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe

jest traktowane na równi z wykonywaniem

obowiązków służbowych.

2. Osoba zajmująca wysokie stanowisko

państwowe nie ponosi opłat z tytułu uczestnictwa

w przewidzianych dla niej szkoleniach.

3. W wyjątkowych przypadkach dyrektor generalny

urzędu może wyrazić zgodę na pokrycie przez

urząd, w całości lub w części, kosztów

uczestnictwa w szkoleniach i zajęciach innych niż

przewidziane dla osoby zajmującej wysokie

stanowisko państwowe.

Art. 20d. Koszty szkoleń przewidzianych dla osób zajmujących

wysokie stanowiska państwowe są pokrywane ze

środków:

1) wyodrębnionych w budżetach poszczególnych

urzędów dla finansowania szkoleń

specjalistycznych;

2) rezerwy budżetowej przeznaczonej na szkolenia

osób zajmujących wysokie stanowiska państwowe

dla finansowania studium zarządzania

strategicznego.

Art. 20e. Prezes Rady Ministrów, kierując się potrzebą
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zapewnienia skutecznego procesu szkolenia osób

zajmujących wysokie stanowiska państwowe, określi, w

drodze rozporządzenia, szczegółowe warunki

organizowania i prowadzenia szkoleń dla osób

zajmujących wysokie stanowiska państwowe

obejmujące w szczególności:

1) kryteria, jakie muszą spełniać podmioty, którym

powierza się prowadzenie szkoleń;

2) sposób i warunki oceny prowadzonych szkoleń.";

23) w art. 21 w ust. 1 po wyrazach "organ opiniodawczo-doradczy"

dodaje się wyrazy "Prezesa Rady Ministrów";

Poprawka sen.
M. Rockiego

24) w art. 21 w ust. 2 w pkt 7 po wyrazach "etyki zawodowej" dodaje się

wyrazy "pracowników i";

Poprawka sen.
M. Rockiego
poparta przez
komisję

25) w art. 21 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

"8) ocenia sposób przeprowadzania egzaminu i konkursów na

wysokie stanowiska państwowe oraz postępowania

kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej ubiegających

się o mianowanie.";

Poprawka sen.
M. Rockiego
poparta przez
komisję

26) w art. 21 w ust. 2 w pkt 8 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem

oraz dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) opiniuje projekt regulaminu określającego tryb pracy Wyższej

Komisji Dyscyplinarnej Służby Cywilnej.";

Poprawka sen.
M. Rockiego

27) w art. 21 w ust. 2 dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) opiniuje coroczne sprawozdania Szefa Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów w zakresie dotyczącym służby publicznej.";

Poprawka sen.
M. Rockiego

28) w art. 21 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

"2a. Rada kieruje swego przedstawiciela do obserwacji postępowania

Poprawka sen.
M. Rockiego
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kwalifikacyjnego. W przypadku naruszenia zasad

przeprowadzania tego postępowania Rada informuje Prezesa

Rady Ministrów o stwierdzonych naruszeniach.

2b. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad przeprowadzania

postępowania kwalifikacyjnego Szef Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów zarządza przeprowadzenie ponownego postępowania

kwalifikacyjnego.";

Uwaga:

Przyjęcie poprawki nr 29 wyklucza głosowanie poprawki nr 30.

29) w art. 22 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

"1. Rada liczy 16 członków.

2. Prezes Rady Ministrów powołuje 8 członków Rady spośród

osób, odpowiadających warunkom określonym w art. 6 pkt 1-3 i

5, których wiedza, doświadczenie i autorytet dają rękojmię

prawidłowej realizacji zadań Rady.

3. Prezes Rady Ministrów powołuje 8 członków Rady spośród osób

reprezentujących wszystkie kluby parlamentarne,

odpowiadających warunkom określonym w art. 6 pkt 1-3 i 5.";

Poprawka sen.
M. Rockiego
poparta przez
komisję

30) w art. 22 w ust. 3 po wyrazie "osób" dodaje się wyrazy "wskazanych

przez Sejm i Senat oraz";

Poprawka sen.
F. Adamczyka

31) w rozdziale VI dodaje się art. 26a w brzmieniu:

"Art. 26a. W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu

w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U.

z 2002 r. Nr 147 poz. 1231, z późn. zm.)  w art. 3 ust. 5

otrzymuje brzmienie:

"5. Agencją kieruje dyrektor powoływany przez ministra

właściwego do spraw zdrowia, spośród osób

należących do państwowego zasobu kadrowego.

Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje

dyrektora Agencji.".";

Poprawka sen.
A. Mazurkiewicza
poparta przez
komisję



8

Uwaga:

Poprawki nr 32, 33, 41, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 55, 56, 57, 60, 61,

62, 63, 64 i 68 należy głosować łącznie.

32) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

33) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

34) 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";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję
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35) w art. 34 w pkt 2, w ust. 2a użyty dwukrotnie wyraz "Wiceprezesa"

zastępuje się wyrazem "Wiceprezesów";

Poprawka sen.
J. Chróścikowskiego

poparta przez
komisję

36) 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";

- 

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

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

- "Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

38) w art. 41 w pkt 3, w ust. 3 w zdaniu drugim po wyrazie "odwołuje"

dodaje się wyraz "zastępców";

Poprawka
KSTAP,
sen.
A. Mazurkiewicza
poparta przez
komisję

39) dodaje się art. 41a w brzmieniu:

"Art. 41a. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów

(Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.) w art. 14e:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezesa Centrum powołuje Prezes Rady

Ministrów, spośród osób należących do

państwowego zasobu kadrowego. Prezes

Rady Ministrów odwołuje Prezesa Centrum.";

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wiceprezesów Centrum powołuje Prezes Rady

Ministrów, spośród osób należących do

państwowego zasobu kadrowego, na wniosek

Poprawka sen.
A. Mazurkiewicza
poparta przez
komisję
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Prezesa Centrum. Prezes Rady Ministrów

odwołuje Wiceprezesów Centrum.".";

40) dodaje się art. 41b w brzmieniu:

"Art. 41b. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie

Spraw Międzynarodowych (Dz. U. Nr 156, poz. 777 i z

2001 r. Nr 128, poz. 1403) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. 1. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem i

reprezentuje go na zewnątrz.

2. Dyrektora Instytutu powołuje Prezes Rady

Ministrów, spośród osób należących do

państwowego zasobu kadrowego, po

zasięgnięciu opinii ministra właściwego do

spraw zagranicznych. Prezes Rady

Ministrów odwołuje Dyrektora

Instytutu.".";

Poprawka sen.
A. Mazurkiewicza

41) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

42) dodaje się art. 44a w brzmieniu:

"Art. 44a. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej

Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689, z

późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. 1. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej

powołuje minister właściwy do spraw

turystyki, spośród osób należących do

państwowego zasobu kadrowego, po

Poprawka sen.
A. Mazurkiewicza
poparta przez
komisję
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zasięgnięciu opinii Rady Polskiej

Organizacji Turystycznej. Minister

właściwy do spraw turystyki odwołuje

Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

2. Prezesem Polskiej Organizacji

Turystycznej może być także osoba

zajmująca kierownicze stanowisko

państwowe w rozumieniu przepisów o

wynagradzaniu osób zajmujących

kierownicze stanowiska państwowe.";

2) w art. 10 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej

w liczbie od 1 do 3 powołuje Prezes Polskiej

Organizacji Turystycznej, spośród osób

należących do państwowego zasobu kadrowego,

po zasięgnięciu opinii Rady Polskiej Organizacji

Turystycznej. Prezes Polskiej Organizacji

Turystycznej odwołuje wiceprezesów Polskiej

Organizacji Turystycznej.".";

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

"Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu Patentowego.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

44) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

45) 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

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję
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właściwy do spraw środowiska odwołuje, na wniosek Prezesa

Agencji, wiceprezesów Agencji.";

46) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

47) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

48) dodaje się art. 49a w brzmieniu:

"Art. 49a. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze

technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z późn. zm.)

w art. 38:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Organem UDT jest Prezes, powoływany

przez ministra właściwego do spraw

gospodarki, spośród osób należących do

państwowego zasobu kadrowego. Minister

właściwy do spraw gospodarki odwołuje

Prezesa.";

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Wiceprezesa UDT powołuje, na wniosek

Prezesa UDT, minister właściwy do spraw

gospodarki, spośród osób należących do

państwowego zasobu kadrowego. Minister

właściwy do spraw gospodarki odwołuje

Poprawka sen.
A. Mazurkiewicza
poparta przez
komisję



13

wiceprezesa UDT.".";

49) 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,";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

50) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

51) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

52) w art. 53:

a) skreśla się pkt 2,

b) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) uchyla się art. 28.";

Poprawka sen.
J. Szmita
poparta przez
komisję
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53) dodaje się art. 53a w brzmieniu:

"Art. 53a. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Urzędzie Rejestracji

Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i

Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126, poz. 1379, z

późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

"Art. 2. 1. Na czele Urzędu stoi Prezes Urzędu

powoływany przez ministra

właściwego do spraw zdrowia, spośród

osób należących do państwowego

zasobu kadrowego. Minister właściwy

do spraw zdrowia odwołuje Prezesa

Urzędu.

2. Prezes Urzędu reprezentuje Urząd na

zewnątrz. ";

2) uchyla się art. 4;

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

"Art. 5. 1. Wiceprezesów Urzędu, w liczbie

nieprzekraczającej 3, powołuje minister

właściwy do spraw zdrowia, spośród

osób należących do państwowego

zasobu kadrowego, na wniosek Prezesa

Urzędu. Minister właściwy do spraw

zdrowia odwołuje Wiceprezesów

Urzędu, na wniosek Prezesa Urzędu.

2. Wiceprezesem Urzędu może zostać

osoba, która ukończyła wyższe studia

i uzyskała tytuł magistra lub

równorzędny  oraz spełnia wymogi

określone w art. 3 pkt 1, 2 i 4.".";

Poprawka sen.
A. Mazurkiewicza
poparta przez
komisję

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

"Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora

Farmaceutycznego.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję
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55) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

56) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

57) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

58) dodaje się art. 56a w brzmieniu:

"Art. 56a. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny

zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087, z późn.

zm.) w art. 27:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dyrektora Centrum powołuje minister właściwy

do spraw gospodarki, spośród osób należących do

państwowego zasobu kadrowego, posiadających:

1) wykształcenie wyższe,

2) co najmniej pięcioletni staż pracy na

stanowisku kierowniczym,

Poprawka sen.
A. Mazurkiewicza
poparta przez
komisję
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3) doświadczenie zawodowe w wykonywaniu

pracy związanej z dokonywaniem oceny

zgodności.";

2) uchyla się ust. 3 i 4;

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Minister właściwy do spraw gospodarki

odwołuje Dyrektora Centrum.".";

59) dodaje się art. 56b w brzmieniu:

"Art. 56b. W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.

U. Nr 169, poz. 1386, z późn. zm.) wprowadza się

następujące zmiany:

1) art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16. 1. Prezes Rady Ministrów powołuje Prezesa

w trybie konkursu, o którym mowa w

art. 7 ustawy z dnia ... o państwowym

zasobie kadrowym i wysokich

stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr ...,

poz. ...). Prezes Rady Ministrów odwołuje

Prezesa.

2. Na stanowisko Prezesa może kandydować

osoba spełniająca warunki określone w

art. 6 ust. 3 ustawy, o której mowa w

ust. 1, oraz legitymująca się co najmniej

czteroletnim stażem pracy związanym z

normalizacją.

3. Prezes Rady Ministrów powołuje dwóch

zastępców Prezesa, spośród osób

należących do państwowego zasobu

kadrowego, na wniosek Prezesa. Prezes

Rady Ministrów odwołuje zastępców

Prezesa. ";

2) w art. 18 uchyla się ust. 5.".";

Poprawka sen.
A. Mazurkiewicza
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60) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

61) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

62) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

63) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

64) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję
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65) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

66) 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

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję
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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;";

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

"Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Prokuratorii Generalnej.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

68) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

69) w art. 69 w ust. 1 po wyrazach "staż pracy" dodaje się wyrazy ", a

także osoby, które pozostają w dniu wejścia w życie ustawy na

urlopie bezpłatnym udzielonym w służbie cywilnej lub służbie

zagranicznej, i zajmują kierownicze stanowiska państwowe,

określone w ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób

zajmujących kierownicze stanowiska państwowe";

Poprawka sen.
J. Szmita
poparta przez
komisję

70) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję
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71) 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.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

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

Senatu VI kadencji".

Poprawka
KSTAP
poparta przez
komisję

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

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

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


