
Warszawa, dnia 15 maja 2007 roku

Opinia do ustawy o zmianie ustawy

o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

(druk nr 443)

I. Cel i przedmiot ustawy

Opiniowana ustawa została uchwalona 11 maja 2007 roku na 41 posiedzeniu Sejmu.

Jej podstawowym celem jest modyfikacja kryteriów, których spełnienie umożliwia wejście do

państwowego zasobu kadrowego. Opiniowana ustawa wprowadza w związku z tym 4 zmiany.

Pierwsza z nich umożliwia wejście do państwowego zasobu kadrowego wszystkim

urzędnikom służby cywilnej, bez względu na posiadany przez nich staż pracy. W

obowiązującym stanie prawnym istnieje wymóg 5-letniego stażu pracy.

Druga zmiana wprowadza nową kategorię osób, które będą tworzyły państwowy

zasób kadrowy, zaliczając do niej osoby posiadające stopień naukowy doktora.

Trzecia ze zmian wydłuża okres przynależności do państwowego zasobu kadrowego

z 5 do 10 lat.

Ostatnia zmiana obniża z 5 do 3 lat staż pracy, jakim powinna legitymować się

osoba, która może przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez Krajową Szkołę

Administracji Publicznej. Pozytywny wynik z tego egzaminu, w odniesieniu do określonej

grupy osób, jest warunkiem wejścia do państwowego zasobu kadrowego.

Opiniowana ustawa wprowadza ponadto zmianę do ustawy z dnia 24 sierpnia 2006

roku o służbie cywilnej polegającą na skreśleniu przepisu, zgodnie z którym osoba, która

otrzymała mianowanie oraz posiada pięcioletni staż pracy, otrzymuje świadectwo

potwierdzające kwalifikacje do pracy na wysokich stanowiskach.

Kolejną nowelizowaną ustawą jest ustawa z dnia 22 października 2004 roku o

jednostkach doradztwa rolniczego. Zmiany do tej ustawy dotyczą sposobu powoływania
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dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego – będzie on powoływany przez ministra

właściwego do spraw rozwoju wsi spośród osób należących do państwowego zasobu

kadrowego. Zmianie ulegnie również, poprzez rezygnację z trybu konkursowego, sposób

powoływania dyrektorów w 16 wojewódzkich ośrodkach doradztwa rolniczego.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Opiniowana ustawa powstała w oparciu o projekt poselski (druk sejmowy nr 1552)

złożony w Sejmie 16 lutego 2007 roku. W toku prac w sejmowej Komisji Administracji i

Spraw Wewnętrznych projekt został uzupełniony o przepis przejściowy, w myśl którego

osobom będącym przed dniem wejścia w życie nowelizacji członkami państwowego zasobu

kadrowego do okresu pozostawania w tym zasobie wlicza się dotychczasowy okres

przynależności do tego zasobu.

W III czytaniu przyjęto poprawki wprowadzające opisane powyżej zmiany do

ustawy o służbie cywilnej oraz do ustawy o jednostkach doradztwa rolniczego.

III. Uwagi szczegółowe

Opiniowana ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
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Główny specjalista ds. legislacji


