
Art. 1. 1. Stanowiska kierownika centralnego urz´-
du administracji rzàdowej, prezesa agencji paƒstwo-
wej, bez wzgl´du na form´ organizacyjno-prawnà tej
agencji, oraz prezesa zarzàdu paƒstwowego funduszu
celowego sà obsadzane w drodze konkursu.

2. Przepisy ustawy majà zastosowanie do:

1) Naczelnego Dyrektora Archiwów Paƒstwowych, 

2) G∏ównego Inspektora Sanitarnego,

3) Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Auto-
strad,

4) G∏ównego Geodety Kraju,

5) Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo∏ecz-
nego,

6) Kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów
i Osób Represjonowanych,

7) G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska,

8) Prezesa Agencji NieruchomoÊci Rolnych,

9) Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa,

10) Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego,

11) G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego,

12) Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego,

13) Prezesa Urz´du Regulacji Energetyki,

14) Przewodniczàcego Komisji Papierów WartoÊcio-
wych i Gie∏d,

15) Prezesa Zarzàdu Paƒstwowego Funduszu Rehabi-
litacji Osób Niepe∏nosprawnych,

16) Prezesa Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych,

17) Prezesa Urz´du Patentowego,

18) Prezesa Paƒstwowej Agencji Atomistyki,

19) Prezesa Urz´du Ochrony Konkurencji i Konsumen-
tów,

20) G∏ównego Inspektora JakoÊci Handlowej Artyku-
∏ów Rolno-Spo˝ywczych,

21) Prezesa Zarzàdu Narodowego Funduszu Ochrony
Ârodowiska i Gospodarki Wodnej,

22) Prezesa G∏ównego Urz´du Miar,

23) Prezesa Krajowego Zarzàdu Gospodarki Wodnej,

24) G∏ównego Inspektora Transportu Drogowego,

25) G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego,

26) Prezesa Urz´du Lotnictwa Cywilnego,

27) Prezesa Urz´du Transportu Kolejowego,

28) Przewodniczàcego Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ
i Funduszy Emerytalnych,

29) Prezesa Urz´du do Spraw Repatriacji i Cudzoziem-
ców,
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USTAWA

z dnia 27 lipca 2005 r.

o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierowników centralnych urz´dów administracji rzàdowej,
prezesów agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzàdów paƒstwowych funduszy celowych1)

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 14 lip-

ca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
ustaw´ z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sa-
nitarnej, ustaw´ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych, ustaw´ z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne
i kartograficzne, ustaw´ z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym rolników, ustaw´ z dnia 24 stycznia
1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, usta-
w´ z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Ârodowiska,
ustaw´ z dnia 19 paêdziernika 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa, ustaw´ z dnia
29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa, ustaw´ z dnia 4 lutego 1994 r. —
Prawo geologiczne i górnicze, ustaw´ z dnia 7 lipca 1994 r.
— Prawo budowlane, ustaw´ z dnia 29 czerwca 1995 r.
o statystyce publicznej, ustaw´ z dnia 10 kwietnia 1997 r.
— Prawo energetyczne, ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r.
— Prawo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi,
ustaw´ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych,
ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpie-
czeƒ spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 30 czerwca 2000 r. — Pra-
wo w∏asnoÊci przemys∏owej, ustaw´ z dnia 29 listopada
2000 r. — Prawo atomowe, ustaw´ z dnia 15 grudnia
2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustaw´
z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakoÊci handlowej artyku∏ów
rolno-spo˝ywczych, ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska, ustaw´ z dnia 11 maja 2001 r.
— Prawo o miarach, ustaw´ z dnia 18 lipca 2001 r. — Pra-
wo wodne, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie
drogowym, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo far-
maceutyczne, ustaw´ z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo lotni-
cze, ustaw´ z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejo-
wym, ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpie-
czeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczo-
nych, ustaw´ z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach,
ustaw´ z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin, ustaw´
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych,
ustaw´ z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryj-
nej, ustaw´ z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rol-
nego i organizacji niektórych rynków rolnych i ustaw´
z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne.



30) G∏ównego Inspektora Ochrony RoÊlin i Nasiennic-
twa,

31) Prezesa Urz´du Zamówieƒ Publicznych,

32) G∏ównego Lekarza Weterynarii,

33) Prezesa Agencji Rynku Rolnego,

34) Prezesa Urz´du Regulacji Telekomunikacji i Poczty 

— zwanego dalej „kierownikiem”.

Art. 2. Kierownika powo∏uje si´ spoÊród kandyda-
tów, którzy:

1) cieszà si´ nieposzlakowanà opinià i dajà r´kojmi´
prawid∏owego wykonywania powierzonych zadaƒ;

2) wyró˝niajà si´ wiedzà teoretycznà i doÊwiadcze-
niem w dziedzinie obj´tej zakresem dzia∏ania w∏a-
Êciwego centralnego urz´du administracji rzàdo-
wej, agencji paƒstwowej lub paƒstwowego fundu-
szu celowego;

3) odpowiadajà warunkom, o których mowa w art. 4
pkt 1—3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝bie
cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z póên.
zm.2));

4) spe∏niajà inne wymagania, je˝eli odr´bne ustawy
tak stanowià.

Art. 3. 1. Konkurs na stanowisko kierownika zarzà-
dza i przeprowadza:

1) w przypadku kierowników podleg∏ych Prezesowi
Rady Ministrów lub przez niego nadzorowanych
— Prezes Rady Ministrów,

2) w przypadku kierowników podleg∏ych w∏aÊciwe-
mu ministrowi lub przez niego nadzorowanych —
w∏aÊciwy minister

— zwani dalej „organem sprawujàcym nadzór”. 

2. Organ sprawujàcy nadzór publikuje og∏oszenie
o konkursie na wolne stanowisko kierownika w Biule-
tynie Informacji Publicznej oraz w dzienniku o zasi´gu
ogólnopolskim.

3. Informacje o kandydatach, którzy zg∏osili si´ do
konkursu, stanowià informacj´ publicznà w zakresie
obj´tym wymaganiami okreÊlonymi w og∏oszeniu
o konkursie.

4. Po up∏ywie terminu do sk∏adania dokumentów
okreÊlonego w og∏oszeniu o konkursie organ sprawu-
jàcy nadzór niezw∏ocznie publikuje w Biuletynie Infor-
macji Publicznej list´ kandydatów, którzy spe∏niajà
wymagania formalne okreÊlone w tym og∏oszeniu.

5. Lista, o której mowa w ust. 4, zawiera imi´ i na-
zwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. 

6. Organ sprawujàcy nadzór w celu przeprowadze-
nia konkursu na stanowisko kierownika powo∏uje ko-
misj´ konkursowà. Organ sprawujàcy nadzór nie mo-
˝e wydawaç komisji poleceƒ co do sposobu przepro-
wadzania konkursu oraz treÊci podejmowanych roz-
strzygni´ç. 

7. Cz∏onkiem komisji konkursowej mo˝e byç wy-
∏àcznie osoba dajàca r´kojmi´ bezstronnego pe∏nienia
funkcji w interesie publicznym. 

8. Do komisji konkursowej nie mo˝e byç powo∏ana
osoba kandydujàca na stanowisko kierownika, osoba
b´dàca ma∏˝onkiem, krewnym lub powinowatym oso-
by kandydujàcej na stanowisko kierownika albo pozo-
stajàca wobec niej w takim stosunku prawnym lub
faktycznym, ˝e mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwo-
Êci co do jej bezstronnoÊci.

9. W sk∏ad komisji konkursowej wchodzà:

1) przedstawiciele organu sprawujàcego nadzór;

2) przedstawiciel Szefa S∏u˝by Cywilnej;

3) przedstawiciel innego podmiotu — je˝eli ustawy
odr´bne tak stanowià.

10. Obs∏ug´ organizacyjno-technicznà komisji kon-
kursowych zapewnia Urzàd S∏u˝by Cywilnej.

Art. 4. 1. W toku konkursu sprawdzeniu podlegajà
wiedza, predyspozycje oraz umiej´tnoÊci niezb´dne
do wykonywania zadaƒ na stanowisku kierownika. 

2. Do oceny predyspozycji lub umiej´tnoÊci wyma-
ganych na stanowisku kierownika, na które przepro-
wadza si´ konkurs, mogà byç zastosowane, w szcze-
gólnoÊci:

1) testy i kwestionariusze psychologiczne;

2) zadania sprawdzajàce umiej´tnoÊci praktyczne;

3) wywiady selekcyjne.

3. Ocena predyspozycji lub umiej´tnoÊci, o której
mowa w ust. 2, jest dokonywana na wniosek komisji
konkursowej przez osob´ upowa˝nionà przez Szefa
S∏u˝by Cywilnej, posiadajàcà odpowiednie wykszta∏-
cenie, kwalifikacje lub przeszkolenie wymagane do
dokonania oceny.

4. Do osoby upowa˝nionej, o której mowa w ust. 3,
przepisy art. 3 ust. 7 i 8 stosuje si´ odpowiednio.

5. Osoba upowa˝niona, o której mowa w ust. 3,
przekazuje komisji konkursowej ocen´ osoby kandy-
dujàcej na stanowisko kierownika, a na wniosek komi-
sji konkursowej udziela informacji i wyjaÊnieƒ nie-
zb´dnych do wykonania zadaƒ komisji.
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255, z 2001 r.
Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403
i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153,
poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256 i 2257, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179,
poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71 
i Nr 132, poz. 1110.



Art. 5. Cz∏onek komisji konkursowej i osoba upo-
wa˝niona, o której mowa w art. 4 ust. 3, majà obowià-
zek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych
osób kandydujàcych na stanowisko kierownika, uzy-
skanych w czasie konkursu.

Art. 6. 1. Po przeprowadzeniu konkursu komisja
konkursowa ustala wynik konkursu, wskazujàc kandy-
data wybranego na stanowisko kierownika albo poda-
jàc przyczyny braku wyboru kandydata.

2. Komisja konkursowa zawiadamia pisemnie oso-
by, które kandydowa∏y na stanowisko kierownika,
o wynikach konkursu oraz przekazuje dokumentacj´
z przebiegu konkursu organowi sprawujàcemu nad-
zór.

3. Organ sprawujàcy nadzór publikuje w Biuletynie
Informacji Publicznej imi´ i nazwisko osoby wybranej
przez komisj´ konkursowà jako kandydat na stanowi-
sko kierownika, wraz z wyciàgiem z uzasadnienia do-
konanego wyboru zawierajàcym powody tego wybo-
ru oraz koƒcowà ocenà tego kandydata.

Art. 7. Po zakoƒczeniu konkursu organ sprawujàcy
nadzór udost´pnia osobie, która kandydowa∏a na sta-
nowisko kierownika, na jej wniosek, informacje o jej
indywidualnych wynikach i ocenach.

Art. 8. 1. Od wyniku konkursu osobie, która kandy-
dowa∏a na stanowisko kierownika, przys∏uguje odwo-
∏anie do organu sprawujàcego nadzór w terminie
7 dni od dnia dor´czenia zawiadomienia o wyniku
konkursu.

2. Organ sprawujàcy nadzór odrzuca odwo∏anie
z∏o˝one z naruszeniem terminu.

3. Organ sprawujàcy nadzór rozpatruje odwo∏anie
w terminie 30 dni od dnia otrzymania.

4. Po rozpatrzeniu odwo∏ania organ sprawujàcy
nadzór:

1) utrzymuje w mocy wynik konkursu, je˝eli nie zo-
sta∏o stwierdzone naruszenie zasad przeprowa-
dzania konkursu albo stwierdzone naruszenie nie
mia∏o istotnego wp∏ywu na wynik konkursu;

2) uchyla czynnoÊci komisji konkursowej, poczàwszy
od czynnoÊci naruszajàcej zasady przeprowadza-
nia konkursu, nakazujàc ich powtórzenie, albo
uniewa˝nia konkurs;

3) oddala odwo∏anie.

5. Od rozstrzygni´cia wydanego na podstawie
ust. 4 osobie, która kandydowa∏a na stanowisko kie-
rownika, przys∏uguje prawo wniesienia, w terminie
7 dni od dnia otrzymania rozstrzygni´cia, odwo∏ania
do sàdu pracy.

Art. 9. W przypadku uniewa˝nienia konkursu oraz
w przypadku braku wyboru kandydata organ sprawu-
jàcy nadzór ponownie zarzàdza konkurs.

Art. 10. Kierownik mo˝e zostaç odwo∏any tak˝e
przed up∏ywem kadencji w przypadkach i w trybie
ustalonych w odr´bnych przepisach dotyczàcych tego
kierownika, a tak˝e w przypadku:

1) ra˝àcego naruszenia przepisów prawa;

2) prowadzenia dzia∏alnoÊci, która pozostaje
w sprzecznoÊci z wykonywanymi obowiàzkami;

3) utraty zdolnoÊci do pe∏nienia obowiàzków s∏u˝bo-
wych z powodu choroby lub innej d∏ugotrwa∏ej
przeszkody w pe∏nieniu obowiàzków s∏u˝bowych;

4) rezygnacji ze stanowiska;

5) skazania prawomocnym wyrokiem za przest´p-
stwo umyÊlne lub przest´pstwo skarbowe;

6) prawomocnego orzeczenia sàdu stwierdzajàcego
niewa˝noÊç konkursu.

Art. 11. Kierownik mo˝e zostaç zawieszony, na
czas nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce, w pe∏nieniu obowiàz-
ków w razie wszcz´cia przeciwko niemu post´powania
karnego o przest´pstwo umyÊlne Êcigane z oskar˝enia
publicznego oraz przest´pstwo skarbowe. W okresie
zawieszenia kierownik zachowuje prawo do wynagro-
dzenia.

Art. 12. Rada Ministrów, uwzgl´dniajàc potrzeb´
zapewnienia obiektywnoÊci wyboru, sprawnego prze-
prowadzenia konkursu, wszechstronnej oceny kwalifi-
kacji kandydatów, powszechnoÊci dost´pu do konkur-
su oraz jawnoÊci prac komisji konkursowej, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) organizacj´, sposób i tryb przeprowadzania kon-
kursu;

2) sk∏ad komisji konkursowej, sposób i tryb jej powo-
∏ywania i dzia∏ania;

3) obligatoryjne i fakultatywne kryteria oceny pre-
dyspozycji oraz umiej´tnoÊci osoby kandydujàcej
na stanowisko kierownika;

4) zakres informacji udost´pnianych osobie kandy-
dujàcej na stanowisko kierownika i sposób ich
udost´pniania.

Art. 13. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2002 r. Nr 171, poz. 1396, z póên. zm.3)) w art. 18:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Naczelnego Dyrektora Archiwów Paƒstwo-
wych wy∏onionego w drodze konkursu spo-
Êród osób posiadajàcych:

1) co najmniej 7-letni okres zatrudnienia na
stanowiskach kierowniczych w Naczelnej
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3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 241, poz. 2074, z 2003 r.
Nr 137, poz. 1302, z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, Nr 202,
poz. 2065 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 69
i Nr 64, poz. 565.



Dyrekcji Archiwów Paƒstwowych lub w ar-
chiwach paƒstwowych, lub

2) stopieƒ naukowy doktora habilitowanego
w zakresie nauk zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià
archiwów, lub

3) tytu∏ naukowy w zakresie nauk zwiàzanych
z dzia∏alnoÊcià archiwów 

powo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochro-
ny dziedzictwa narodowego. Prezes Rady Mi-
nistrów odwo∏uje Naczelnego Dyrektora Ar-
chiwów Paƒstwowych. Kadencja Naczelnego
Dyrektora Archiwów Paƒstwowych trwa 5 lat,
liczàc od dnia powo∏ania. Naczelny Dyrektor
Archiwów Paƒstwowych pe∏ni obowiàzki do
dnia powo∏ania jego nast´pcy.”; 

2) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W sk∏ad komisji konkursowej, o której mowa
w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowa-
dzaniu konkursów na stanowiska kierowni-
ków centralnych urz´dów administracji rzà-
dowej, prezesów agencji paƒstwowych oraz
prezesów zarzàdów paƒstwowych funduszy
celowych (Dz. U. Nr 163, poz. 1362), wchodzi
przedstawiciel Rady Archiwalnej.”.

Art. 14. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒ-
stwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 1998 r. Nr 90,
poz. 575, z póên. zm.4)) w art. 8 ust. 2 otrzymuje
brzmienie: 

„2. G∏ównego Inspektora Sanitarnego wy∏onionego
w drodze konkursu powo∏uje Prezes Rady Mini-
strów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje G∏ów-
nego Inspektora Sanitarnego. Kadencja G∏ówne-
go Inspektora Sanitarnego trwa 5 lat, liczàc od
dnia powo∏ania. G∏ówny Inspektor Sanitarny pe∏-
ni obowiàzki do dnia powo∏ania jego nast´pcy.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086
i Nr 273, poz. 2703) w art. 18 ust. 3 otrzymuje brzmie-
nie: 

„3. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Auto-
strad wy∏onionego w drodze konkursu powo∏uje
Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw transportu. Prezes Rady Mini-
strów odwo∏uje Generalnego Dyrektora Dróg
Krajowych i Autostrad. Kadencja Generalnego
Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad trwa 5 lat,
liczàc od dnia powo∏ania. Generalny Dyrektor

Dróg Krajowych i Autostrad pe∏ni obowiàzki do
dnia powo∏ania jego nast´pcy.”. 

Art. 16. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Pra-
wo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r.
Nr 100, poz. 1086, z póên. zm.5)) art. 6b otrzymuje
brzmienie: 

„Art. 6b. G∏ównego Geodet´ Kraju wy∏onionego
w drodze konkursu powo∏uje Prezes Rady
Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw budownictwa, gospodarki prze-
strzennej i mieszkaniowej. Prezes Rady Mi-
nistrów odwo∏uje G∏ównego Geodet´ Kra-
ju. Kadencja G∏ównego Geodety Kraju trwa
5 lat, liczàc od dnia powo∏ania. G∏ówny
Geodeta Kraju pe∏ni obowiàzki do dnia po-
wo∏ania jego nast´pcy.”. 

Art. 17. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubez-
pieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 1998 r. Nr 7,
poz. 25, z póên. zm.6)) w art. 59:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezesa Kasy wy∏onionego w drodze konkursu
powo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje
Prezesa Kasy. Kadencja Prezesa Kasy trwa
5 lat, liczàc od dnia powo∏ania. Prezes Kasy
pe∏ni obowiàzki do dnia powo∏ania jego na-
st´pcy.”;

2) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a i 1b w brzmieniu: 

„1a. Prezes Rady Ministrów mo˝e odwo∏aç Preze-
sa Kasy w przypadku ra˝àcego naruszenia in-
teresów osób ubezpieczonych po zasi´gni´-
ciu opinii Rady Rolników.

1b. W sk∏ad komisji konkursowej, o której mowa
w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o przeprowa-
dzaniu konkursów na stanowiska kierowni-
ków centralnych urz´dów administracji rzà-
dowej, prezesów agencji paƒstwowych oraz
prezesów zarzàdów paƒstwowych funduszy
celowych (Dz. U. Nr 163,  poz. 1362), wchodzi
przedstawiciel Rady Rolników.”.

Art. 18. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kom-
batantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami
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———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 756, z 1999 r. Nr 70, poz. 778, z 2000 r. Nr 12, poz. 136
i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 29, poz. 320,
Nr 42, poz. 473, Nr 63, poz. 634, Nr 125, poz. 1367, Nr 126,
poz. 1382 i Nr 128, poz. 1407 i 1408, z 2002 r. Nr 37,
poz. 329, Nr 74, poz. 676 i Nr 135, poz. 1145, z 2003 r.
Nr 80, poz. 717 i Nr 208, poz. 2020, z 2004 r. Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1086.

———————
5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229 i Nr 125, poz. 1363,
z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 166, poz. 1612, z 2004 r.
Nr 10, poz. 76 i Nr 141, poz. 1492 oraz z 2005 r. Nr 130,
poz. 1087.

6) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117,
poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531,
z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229,
poz. 2273, z 2004 r. Nr 91, poz. 873, Nr 146, poz. 1546
i Nr 236, poz. 2355 oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132,
poz. 1110 i Nr 150, poz. 1248.



represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.
z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z póên. zm.7)) w art. 7:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Urzàd jest centralnym organem administracji
rzàdowej.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Urz´dem do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych kieruje Kierownik tego Urz´-
du, wy∏oniony w drodze konkursu, powo∏ywa-
ny przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje
Kierownika Urz´du. Kadencja Kierownika
Urz´du trwa 5 lat, liczàc od dnia powo∏ania.
Kierownik Urz´du pe∏ni obowiàzki do dnia po-
wo∏ania jego nast´pcy.”.

Art. 19. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspek-
cji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112,
poz. 982, z póên. zm.8)) w art. 4 ust. 3 otrzymuje
brzmienie: 

„3. G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska wy∏o-
nionego w drodze konkursu powo∏uje Prezes Ra-
dy Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska. Prezes Rady Ministrów odwo-
∏uje G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska.
Kadencja G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodo-
wiska trwa 5 lat, liczàc od dnia powo∏ania. G∏ów-
ny Inspektor Ochrony Ârodowiska pe∏ni obowiàz-
ki do dnia powo∏ania jego nast´pcy.”.

Art. 20. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 i Nr 281,
poz. 2772 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110) w art. 9
ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezesa Agencji wy∏onionego w drodze konkursu
powo∏uje Prezes Rady Ministrów na wniosek mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa,
zg∏oszony po porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Mini-
strów odwo∏uje Prezesa Agencji. Kadencja Preze-
sa Agencji trwa 5 lat, liczàc od dnia powo∏ania.
Prezes Agencji pe∏ni obowiàzki do dnia powo∏a-
nia jego nast´pcy.”.

Art. 21. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r.
o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, Nr 132,
poz. 1110 i Nr 150, poz. 1259) w art. 5 ust. 1 otrzymu-
je brzmienie:

„1. Organem Agencji jest Prezes wy∏oniony w drodze
konkursu powo∏ywany przez Prezesa Rady Mini-

strów na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
rozwoju wsi oraz ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych. Prezes Rady Ministrów od-
wo∏uje Prezesa Agencji. Kadencja Prezesa Agen-
cji trwa 5 lat, liczàc od dnia powo∏ania. Prezes
Agencji pe∏ni obowiàzki do dnia powo∏ania jego
nast´pcy.”.

Art. 22. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 1994 r. Nr 27, poz. 96,
z póên. zm.9)) w art. 107: 

1) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego wy∏o-
nionego w drodze konkursu powo∏uje Prezes
Rady Ministrów na wniosek ministra w∏aÊci-
wego do spraw administracji publicznej. Pre-
zes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa Wy˝sze-
go Urz´du Górniczego.

3. Kadencja Prezesa Wy˝szego Urz´du Górnicze-
go trwa 5 lat.”;

2) w ust. 4 uchyla si´ drugie zdanie;

3) uchyla si´ ust. 6.

Art. 23. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z póên.
zm.10)) w art. 88:

1) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego wy-
∏oniony w drodze konkursu jest powo∏ywany
przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw budownictwa, go-
spodarki przestrzennej i mieszkaniowej. Prezes
Rady Ministrów odwo∏uje G∏ównego Inspekto-
ra Nadzoru Budowlanego.

4. Kadencja G∏ównego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego trwa 5 lat.”;

2) uchyla si´ ust. 6 i 8.

Art. 24. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o staty-
styce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póên. zm.11))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 15 w ust. 3 uchyla si´ pkt 5;
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———————
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r.
Nr 72, poz. 658 oraz z 2004 r. Nr 46, poz. 444 i Nr 281,
poz. 2779.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 170, poz. 1652, Nr 190, poz. 1865
i Nr 217, poz. 2124, z 2004 r. Nr 121, poz. 1263, Nr 191,
poz. 1956, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784 oraz
z 2005 r. Nr 25, poz. 202 i Nr 113, poz. 954.

———————
9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 88, poz. 554, Nr 111,
poz. 726 i Nr 133, poz. 885, z 1998 r. Nr 106, poz. 668,
z 2000 r. Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r.
Nr 110, poz. 1190, Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1800,
z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 117, poz. 1007, Nr 153,
poz. 1271, Nr 166, poz. 1360 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 223, poz. 2219, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173,
poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 758.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881,
Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 113,
poz. 954.

11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106,
poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217,
poz. 2125 oraz z 2004 r. Nr 273, poz. 2703.



2) w art. 24: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
wy∏onionego w drodze konkursu powo∏uje
i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. W sk∏ad komisji konkursowej, o której mo-
wa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o prze-
prowadzaniu konkursów na stanowiska
kierowników centralnych urz´dów admini-
stracji rzàdowej, prezesów agencji paƒ-
stwowych oraz prezesów zarzàdów paƒ-
stwowych funduszy celowych (Dz. U.
Nr 163,  poz. 1362), wchodzi przedstawiciel
Rady Statystyki.”,

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kadencja Prezesa G∏ównego Urz´du Staty-
stycznego trwa 5 lat, liczàc od dnia powo∏a-
nia. Prezes G∏ównego Urz´du Statystyczne-
go pe∏ni obowiàzki do dnia powo∏ania jego
nast´pcy.”,

d) uchyla si´ ust. 4, 

e) w ust. 6:

— wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje
brzmienie:

„Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego
mo˝e byç odwo∏any w razie:”,

— uchyla si´ pkt 1, 2 i 4.

Art. 25. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1504,
z póên. zm.12)) w art. 21:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes URE jest centralnym organem admini-
stracji rzàdowej.”;

2) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Prezesa URE wy∏onionego w drodze konkur-
su powo∏uje Prezes Rady Ministrów na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw go-
spodarki. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje
Prezesa URE. Kadencja Prezesa URE trwa 
5 lat, liczàc od dnia powo∏ania. Prezes URE
pe∏ni obowiàzki do dnia powo∏ania jego na-
st´pcy.”;

3) uchyla si´ ust. 3.

Art. 26. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Pra-
wo o publicznym obrocie papierami wartoÊciowymi
(Dz. U. z 2005 r. Nr 111, poz. 937, Nr 132, poz. 1108
i Nr 143, poz. 1199) w art. 14: 

1) w ust. 2:

a) zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Przewodniczàcy Komisji wy∏oniony w drodze
konkursu jest powo∏ywany przez Prezesa Rady
Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw instytucji finansowych w porozumieniu
z Prezesem Narodowego Banku Polskiego.”,

b) dodaje si´ zdanie trzecie w brzmieniu:

„Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Przewodni-
czàcego Komisji.”;

2) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Kadencja Przewodniczàcego Komisji trwa
5 lat, liczàc od dnia powo∏ania. Przewodni-
czàcy Komisji pe∏ni obowiàzki do dnia powo-
∏ania jego nast´pcy.”;

3) uchyla si´ ust. 4a i 4b.

Art. 27. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o re-
habilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776,
z póên. zm.13)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 50 w ust. 6 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) opiniowanie wniosków w sprawie powo∏ania
i odwo∏ania ka˝dego z zast´pców Prezesa Za-
rzàdu,”;

2) w art. 51:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sk∏ad Zarzàdu Funduszu wchodzà Prezes
Zarzàdu Funduszu, zwany dalej „Preze-
sem”, i jego dwaj zast´pcy. Prezesa wy∏o-
nionego w drodze konkursu powo∏uje i od-
wo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw zabez-
pieczenia spo∏ecznego. Kadencja Prezesa
trwa 5 lat, liczàc od dnia powo∏ania. Prezes
pe∏ni obowiàzki do dnia powo∏ania jego na-
st´pcy.”,
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———————
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966, z 2004 r.
Nr 29, poz. 257, Nr 34, poz. 293, Nr 91, poz. 875, Nr 96,
poz. 959 i Nr 173, poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 62,
poz. 552.

———————
13) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr 99, poz. 628,
Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019
i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90,
poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r.
Nr 48, poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39,
poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr 129,
poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169,
poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i Nr 241, poz. 2074,
z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217
i Nr 228, poz. 2262, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 99,
poz. 1001 i Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 44,
poz. 422 i Nr 132, poz. 1110.



b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W sk∏ad komisji konkursowej, o której mo-
wa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. o prze-
prowadzaniu konkursów na stanowiska
kierowników centralnych urz´dów admini-
stracji rzàdowej, prezesów agencji paƒ-
stwowych oraz prezesów zarzàdów paƒ-
stwowych funduszy celowych (Dz. U.
Nr 163, poz. 1362), wchodzi przedstawiciel
Rady Nadzorczej.”.

Art. 28. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.14)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) w art. 73:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezesa Zak∏adu wy∏onionego w drodze
konkursu powo∏uje Prezes Rady Ministrów
na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
zabezpieczenia spo∏ecznego, a tak˝e okreÊla
jego wynagrodzenie. Prezes Rady Ministrów
odwo∏uje Prezesa Zak∏adu. Kadencja Preze-
sa Zak∏adu trwa 5 lat, liczàc od dnia powo∏a-
nia. Prezes Zak∏adu pe∏ni obowiàzki do dnia
powo∏ania jego nast´pcy.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2c w brzmieniu:

„2a. Do powo∏ania i odwo∏ania Prezesa Zak∏a-
du stosuje si´ odpowiednio przepisy
ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. o przepro-
wadzaniu konkursów na stanowiska kie-
rowników centralnych urz´dów admini-
stracji rzàdowej, prezesów agencji paƒ-
stwowych oraz prezesów zarzàdów paƒ-
stwowych funduszy celowych (Dz. U.
Nr 163, poz. 1362). 

2b. Prezes Rady Ministrów mo˝e odwo∏aç
Prezesa Zak∏adu w przypadku ra˝àcego
naruszenia interesów osób ubezpieczo-
nych po zasi´gni´ciu opinii Rady Nadzor-
czej Zak∏adu.

2c. W sk∏ad komisji konkursowej, o której mo-
wa w ustawie wymienionej w ust. 2a,
wchodzi przedstawiciel Rady Nadzorczej
Zak∏adu.”;

2) w art. 75 w ust. 2 uchyla si´ pkt 9.

Art. 29. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Pra-
wo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117, z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r. Nr 10,
poz. 68) w art. 263 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Urz´du Patentowego wy∏oniony w dro-
dze konkursu jest powo∏ywany przez Prezesa Ra-
dy Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki. Prezes Rady Ministrów
odwo∏uje Prezesa Urz´du Patentowego. Kaden-
cja Prezesa trwa 5 lat, liczàc od dnia powo∏ania.
Prezes pe∏ni obowiàzki do dnia powo∏ania jego
nast´pcy.”.

Art. 30. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. —
Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689
i Nr 173, poz. 1808) w art. 109 ust. 2 otrzymuje brzmie-
nie:

„2. Prezes Agencji wy∏oniony w drodze konkursu jest
powo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowi-
ska. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa
Agencji. Kadencja Prezesa Agencji trwa 5 lat, li-
czàc od dnia powo∏ania. Prezes Agencji pe∏ni
obowiàzki do dnia powo∏ania jego nast´pcy.”.

Art. 31. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U.
z 2003 r. Nr 86, poz. 804 i Nr 170, poz. 1652 oraz
z 2004 r. Nr 93, poz. 891 i Nr 96, poz. 959) w art. 24: 

1) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa
Urz´du. Prezes Urz´du pe∏ni obowiàzki do
dnia powo∏ania jego nast´pcy.”;

2) uchyla si´ ust. 3;

3) w ust. 5 uchyla si´ pkt 3—6.

Art. 32. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako-
Êci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 5, poz. 44, z póên. zm.15)) w art. 19 ust. 2
otrzymuje brzmienie:

„2. G∏ówny Inspektor wy∏oniony w drodze konkursu
jest powo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów
na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw ryn-
ków rolnych. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje
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———————
14) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z 1999 r. Nr 26, poz. 228,
Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110,
poz. 1256, z 2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041,
Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748,
Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194,
Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25,
poz. 253, Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155,
poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200,
poz. 1679 i Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498,
Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz. 1450,
Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864,
Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255,
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001,
Nr 121, poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808,
Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143,
poz. 1199 i 1202 i Nr 150, poz. 1248.

———————
15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145
i Nr 166, poz. 1360, z 2003 r. Nr 208, poz. 2020 i Nr 223,
poz. 2220 i 2221, z 2004 r. Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959
oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 68, Nr 14, poz. 115 i Nr 100,
poz. 834.



G∏ównego Inspektora. Kadencja G∏ównego In-
spektora trwa 5 lat, liczàc od dnia powo∏ania.
G∏ówny Inspektor pe∏ni obowiàzki do dnia powo-
∏ania jego nast´pcy.”.

Art. 33. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627, z póên.
zm.16)) w art. 415: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zarzàd stanowià: 

1) w Narodowym Funduszu:

a) prezes wy∏oniony w drodze konkursu,
powo∏ywany i odwo∏ywany przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska,
na wniosek Rady Nadzorczej Narodowe-
go Funduszu,

b) zast´pcy prezesa powo∏ywani i odwo∏y-
wani przez ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska, na wniosek Rady
Nadzorczej Narodowego Funduszu,

2) w wojewódzkich funduszach — prezes i je-
go zast´pcy powo∏ywani i odwo∏ywani
przez zarzàd województwa, na wniosek rady
nadzorczej wojewódzkiego funduszu.”;

2) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1b w brzmieniu: 

„1b. Prezes Narodowego Funduszu i jego zast´p-
cy sà powo∏ywani na pi´cioletnià kadencj´.
Po up∏ywie kadencji dotychczasowy Zarzàd
pe∏ni swoje obowiàzki do czasu powo∏ania
nowego Zarzàdu.”.

Art. 34. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Pra-
wo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441)
w art. 12:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes wy∏oniony w drodze konkursu jest po-
wo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Preze-
sa. Kadencja Prezesa trwa 5 lat, liczàc od dnia
powo∏ania. Prezes pe∏ni obowiàzki do dnia po-
wo∏ania jego nast´pcy.”;

2) uchyla si´ ust. 2.

Art. 35. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229, z póên. zm.17))
w art. 89 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Krajowego Zarzàdu wy∏oniony w drodze
konkursu jest powo∏ywany przez Prezesa Rady
Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki wodnej. Prezes Rady Mini-
strów odwo∏uje Prezesa Krajowego Zarzàdu. Ka-
dencja Prezesa Krajowego Zarzàdu trwa 5 lat, li-
czàc od dnia powo∏ania. Prezes Krajowego Zarzà-
du pe∏ni obowiàzki do dnia powo∏ania jego na-
st´pcy.”.

Art. 36. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2088 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 141,
poz. 1184 i Nr 155, poz. 1297) w art. 53 ust. 2 otrzymu-
je brzmienie:

„2. G∏ówny Inspektor wy∏oniony w drodze konkursu
jest powo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów
na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw trans-
portu. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje G∏ówne-
go Inspektora. Kadencja G∏ównego Inspektora
trwa 5 lat, liczàc od dnia powo∏ania. G∏ówny In-
spektor pe∏ni obowiàzki do dnia powo∏ania jego
nast´pcy.”.

Art. 37. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Pra-
wo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533,
z póên. zm.18)) w art. 111:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. G∏ówny Inspektor Farmaceutyczny wy∏oniony
w drodze konkursu jest powo∏ywany przez Pre-
zesa Rady Ministrów na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw zdrowia. Prezes Rady Mini-
strów odwo∏uje G∏ównego Inspektora. Kaden-
cja G∏ównego Inspektora trwa 5 lat, liczàc od
dnia powo∏ania. G∏ówny Inspektor pe∏ni obo-
wiàzki do dnia powo∏ania jego nast´pcy.”;

2) uchyla si´ ust. 2.

Art. 38. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112, z póên. zm.19))
w art. 20 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
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———————
16) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957,
z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz. 717 i 721, Nr 162,
poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217,
poz. 2124, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70,
poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz. 959,
Nr 121, poz. 1263, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2784
oraz z 2005 r. Nr 25, poz. 202, Nr 62, poz. 552, Nr 113,
poz. 954, Nr 130, poz. 1087 i Nr 132, poz. 1110.

———————
17) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2001 r. Nr 154, poz. 1803, z 2002 r. Nr 113, poz. 984,
Nr 130, poz. 1112, Nr 233, poz. 1957 i Nr 238, poz. 2022,
z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 165, poz. 1592, Nr 190,
poz. 1865 i Nr 228, poz. 2259, z 2004 r. Nr 92, poz. 880,
Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 85, poz. 729 i Nr 130, poz. 1087.

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 69, poz. 625, Nr 91,
poz. 877, Nr 92, poz. 882, Nr 93, poz. 896, Nr 173,
poz. 1808, Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 94, poz. 787.

19) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 210, poz. 2036, z 2004 r. Nr 54, poz. 535, Nr 96,
poz. 959, Nr 99, poz. 1002, Nr 172, poz. 1805, Nr 173,
poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 90, poz. 757.



„2. Prezes Urz´du wy∏oniony w drodze konkursu jest
powo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw transpor-
tu. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa
Urz´du. Kadencja Prezesa Urz´du trwa 5 lat, li-
czàc od dnia powo∏ania. Prezes pe∏ni obowiàzki
do dnia powo∏ania jego nast´pcy.”.

Art. 39. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z póên.
zm.20)) w art. 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes UTK wy∏oniony w drodze konkursu jest
powo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw transpor-
tu. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa UTK.
Kadencja Prezesa UTK trwa 5 lat, liczàc od dnia
powo∏ania. Prezes UTK pe∏ni obowiàzki do dnia
powo∏ania jego nast´pcy.”.

Art. 40. W ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o nadzo-
rze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku
Ubezpieczonych (Dz. U. Nr 124, poz. 1153, z póên.
zm.21)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) Przewodniczàcy Komisji wy∏oniony w dro-
dze konkursu powo∏ywany przez Prezesa
Rady Ministrów na wspólny wniosek mini-
stra w∏aÊciwego do spraw instytucji finan-
sowych i ministra w∏aÊciwego do spraw za-
bezpieczenia spo∏ecznego — na pi´cioletnià
kadencj´;”,

b) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Przewod-
niczàcego Komisji. Przewodniczàcy Komi-
sji pe∏ni obowiàzki do dnia powo∏ania jego
nast´pcy.”;

2) w art. 10:

a) w ust. 2 uchyla si´ pkt 1, 2, 4 i 5,

b) uchyla si´ ust. 4;

3) w art. 19 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Odwo∏anie Rzecznika przed up∏ywem kadencji
mo˝e nastàpiç wy∏àcznie z nast´pujàcych przy-
czyn:

1) z∏o˝enia rezygnacji;

2) niewype∏niania obowiàzków na skutek d∏u-
gotrwa∏ej choroby trwajàcej ponad 6 mie-
si´cy, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim;

3) ra˝àcego naruszenia interesów osób ubez-
pieczajàcych, ubezpieczonych, uposa˝o-
nych lub uprawnionych z umów ubezpie-
czenia, cz∏onków funduszy emerytalnych
lub uczestników pracowniczych programów
emerytalnych;

4) ra˝àcego naruszenia Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub ustaw;

5) skazania prawomocnym wyrokiem za
umyÊlne przest´pstwo.”;

4) w art. 25 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Odwo∏anie cz∏onka Rady Ubezpieczonych
przed up∏ywem kadencji Rzecznika mo˝e na-
stàpiç wy∏àcznie z nast´pujàcych przyczyn:

1) z∏o˝enia rezygnacji;

2) niewype∏niania obowiàzków na skutek
d∏ugotrwa∏ej choroby trwajàcej ponad
6 miesi´cy, stwierdzonej orzeczeniem le-
karskim;

3) ra˝àcego naruszenia interesów osób ubez-
pieczajàcych, ubezpieczonych, uposa˝o-
nych lub uprawnionych z umów ubezpie-
czenia, cz∏onków funduszy emerytalnych
lub uczestników pracowniczych programów
emerytalnych;

4) ra˝àcego naruszenia Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej lub ustaw;

5) skazania prawomocnym wyrokiem za
umyÊlne przest´pstwo.”.

Art. 41. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z póên. zm.22))
w art. 142 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Urz´du wy∏oniony w drodze konkursu jest
powo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw we-
wn´trznych. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Pre-
zesa Urz´du. Kadencja Prezesa Urz´du trwa 5 lat,
liczàc od dnia powo∏ania. Prezes Urz´du pe∏ni
obowiàzki do dnia powo∏ania jego nast´pcy.”.

Art. 42. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96,
poz. 959, Nr 173, poz. 1808 i Nr 273, poz. 2703)
w art. 83 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. G∏ówny Inspektor wy∏oniony w drodze konkursu
jest powo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów
na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw rol-
nictwa. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje G∏ów-
nego Inspektora. Kadencja G∏ównego Inspektora
trwa 5 lat, liczàc od dnia powo∏ania. G∏ówny In-
spektor pe∏ni obowiàzki do dnia powo∏ania jego
nast´pcy.”.
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———————
20) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2003 r. Nr 170, poz. 1652 i Nr 203, poz. 1966, z 2004 r.
Nr 92, poz. 883, Nr 96, poz. 959, Nr 97, poz. 962 i Nr 173,
poz. 1808 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314.

21) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2003 r. Nr 170, poz. 1651, z 2004 r. Nr 93, poz. 891
i Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 48, poz. 447, Nr 83,
poz. 719 i Nr 143, poz. 1204.

———————
22) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 179, poz. 1842 oraz z 2005 r.
Nr 90, poz. 757, Nr 94, poz. 788 i Nr 132, poz. 1105.



Art. 43. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra-
wo zamówieƒ publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177,
z póên. zm.23)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 153 otrzymuje brzmienie:

„Art. 153. 1. Prezes Urz´du wy∏oniony w drodze
konkursu jest powo∏ywany i odwo∏y-
wany przez Prezesa Rady Ministrów.
Kadencja Prezesa Urz´du trwa 5 lat,
liczàc od dnia powo∏ania. Prezes pe∏-
ni obowiàzki do dnia powo∏ania jego
nast´pcy.

2. Prezesem Urz´du mo˝e byç wy∏àcz-
nie osoba, która posiada:

1) wy˝sze wykszta∏cenie;

2) wiedz´ o funkcjonowaniu systemu
zamówieƒ publicznych.”;

2) w art. 155:

a) w ust. 2 uchyla si´ zdanie drugie, 

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wiceprezesem Urz´du mo˝e byç wy∏àcznie
osoba, która spe∏nia nast´pujàce warunki:

1) jest obywatelem polskim;

2) posiada wy˝sze wykszta∏cenie;

3) posiada wiedz´ o funkcjonowaniu syste-
mu zamówieƒ publicznych;

4) cieszy si´ nieposzlakowanà opinià;

5) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

6) nie by∏a prawomocnie skazana za prze-
st´pstwo umyÊlne.”.

Art. 44. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o In-
spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z póên.
zm.24)) w art. 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. G∏ówny Lekarz Weterynarii wy∏oniony w drodze
konkursu jest powo∏ywany przez Prezesa Rady
Ministrów na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw rolnictwa. Prezes Rady Ministrów odwo∏u-
je G∏ównego Lekarza Weterynarii. Kadencja G∏ów-
nego Lekarza Weterynarii trwa 5 lat, liczàc od dnia
powo∏ania. G∏ówny Lekarz Weterynarii pe∏ni obo-
wiàzki do dnia powo∏ania jego nast´pcy.”.

Art. 45. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agen-
cji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rol-
nych (Dz. U. Nr 42, poz. 386, z póên. zm.25)) w art. 6
ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Agencji wy∏oniony w drodze konkursu jest
powo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw rynków
rolnych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym
do spraw finansów publicznych. Prezes Rady Mi-
nistrów odwo∏uje Prezesa Agencji. Kadencja Pre-
zesa trwa 5 lat, liczàc od dnia powo∏ania. Prezes
pe∏ni obowiàzki do dnia powo∏ania jego nast´p-
cy.”.

Art. 46. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 i Nr 273,
poz. 2703) w art. 190: 

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Prezes URTiP wy∏oniony w drodze konkursu
jest powo∏ywany przez Prezesa Rady Mini-
strów na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw ∏àcznoÊci. Prezes Rady Ministrów odwo-
∏uje Prezesa URTiP. Kadencja Prezesa URTiP
trwa 5 lat, liczàc od dnia powo∏ania. Prezes
URTiP pe∏ni obowiàzki do dnia powo∏ania jego
nast´pcy.”;

2) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prezes URTiP mo˝e byç odwo∏any przed up∏y-
wem kadencji w przypadku orzeczenia o zaka-
zie zajmowania kierowniczych stanowisk lub
pe∏nienia funkcji zwiàzanych ze szczególnà od-
powiedzialnoÊcià w organach paƒstwa.”;

3) uchyla si´ ust. 7.

Art. 47. 1. Konkursy, o których mowa w ustawach
zmienianych niniejszà ustawà, zostanà og∏oszone
w terminie 6 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie. 

2. Osoby zajmujàce w dniu wejÊcia w ˝ycie niniej-
szej ustawy stanowiska kierowników centralnych
urz´dów administracji rzàdowej, prezesów agencji
paƒstwowych oraz prezesów i zast´pców prezesów
zarzàdów paƒstwowych funduszy celowych pe∏nià
swoje obowiàzki do czasu powo∏ania na te stanowiska
osób wy∏onionych w drodze konkursu. 

3. Powo∏anie Prezesa Wy˝szego Urz´du Górnicze-
go, G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pre-
zesa G∏ównego Urz´du Statystycznego, Prezesa Urz´-
du Regulacji Energetyki, Przewodniczàcego Komisji
Papierów WartoÊciowych i Gie∏d, Przewodniczàcego
Komisji Nadzoru Ubezpieczeƒ i Funduszy Emerytal-
nych, Prezesa G∏ównego Urz´du Miar, Prezesa Urz´du
Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Prezesa Urz´du
Zamówieƒ Publicznych oraz Prezesa Urz´du Regulacji
Telekomunikacji i Poczty na zasadach okreÊlonych
w niniejszej ustawie nastàpi po zakoƒczeniu kadencji,
na którà zostali powo∏ani. 

Art. 48. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrze-
Ênia 2005 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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23) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145,
poz. 1537 i Nr 273, poz. 2703.

24) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 91, poz. 877 i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r.
Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289.

25) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 97, poz. 964 oraz z 2005 r. Nr 14, poz. 115,
Nr 132, poz. 1110 i Nr 141, poz. 1182.


