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1217

USTAWA

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

o paƒstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach paƒstwowych1)

Rozdzia∏ I

Przepisy ogólne

Art. 1. W celu zapewnienia zawodowego, bez-
stronnego i rzetelnego wykonywania zadaƒ na wyso-
kich stanowiskach paƒstwowych tworzy si´ paƒstwo-
wy zasób kadrowy.

Art. 2. U˝yte w ustawie okreÊlenia oznaczajà:

1) paƒstwowy zasób kadrowy — zbiór kandydatów
na wysokie stanowiska paƒstwowe;

2) wysokie stanowiska paƒstwowe — stanowiska,
w tym kierownicze stanowiska paƒstwowe, o któ-
rych mowa w art. 4;

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏a-

niu alkoholizmowi, ustaw´ z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustaw´ z dnia 14 mar-
ca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, ustaw´ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustaw´ z dnia 17 ma-
ja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustaw´ z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników,
ustaw´ z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okre-
su powojennego, ustaw´ 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 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej



3) egzamin do paƒstwowego zasobu kadrowego,
zwany dalej „egzaminem” — sprawdzian wiedzy,
umiej´tnoÊci i predyspozycji kierowniczych, które-
go z∏o˝enie z wynikiem pozytywnym skutkuje uzy-
skaniem Êwiadectwa potwierdzajàcego kwalifika-
cje do pracy na wysokim stanowisku paƒstwo-
wym;

4) konkurs na wysokie stanowisko paƒstwowe —
sprawdzian wiedzy, umiej´tnoÊci i predyspozycji
kierowniczych, w wyniku którego mo˝e zostaç wy-
brany najlepszy kandydat na wysokie stanowisko
paƒstwowe. 

Art. 3. Je˝eli w ustawie jest mowa o dyrektorze ge-
neralnym urz´du, nale˝y przez to rozumieç tak˝e dy-
rektora generalnego s∏u˝by zagranicznej.

Rozdzia∏ II

Paƒstwowy Zasób Kadrowy

Art. 4. Ustaw´ stosuje si´ do:

1) kierowników centralnych urz´dów administracji
rzàdowej i ich zast´pców;

2) prezesów agencji paƒstwowych i ich zast´pców:

a) Agencji NieruchomoÊci Rolnych,

b) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa,

c) Agencji Rynku Rolnego,

d) Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci,

e) Wojskowej Agencji Mieszkaniowej,

f) Agencji Mienia Wojskowego,

g) Agencji Rezerw Materia∏owych; 

3) prezesów zarzàdów paƒstwowych funduszy i ich
zast´pców:

a) Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Nie-
pe∏nosprawnych,

b) Narodowego Funduszu Ochrony Ârodowiska
i Gospodarki Wodnej;

4) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia;

5) Sekretarza Rady Ministrów;

6) G∏ównego Inspektora Audytu Wewn´trznego;

7) wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zast´pców;

8) kierowników paƒstwowych jednostek organizacyj-
nych podleg∏ych lub nadzorowanych przez Preze-
sa Rady Ministrów lub w∏aÊciwych ministrów i ich
zast´pców;

9) dyrektorów generalnych urz´dów lub osób na in-
nych równowa˝nych stanowiskach utworzonych
na podstawie odr´bnych przepisów;

10) kierujàcych departamentami lub komórkami rów-
norz´dnymi w ministerstwach i urz´dach central-
nych oraz urz´dach obs∏ugujàcych przewodniczà-
cych komitetów wchodzàcych w sk∏ad Rady Mini-
strów, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urz´-
dach wojewódzkich, paƒstwowych jednostkach
organizacyjnych, o których mowa w pkt 8, a tak˝e
ich zast´pców;

11) stanowisk kierowniczych, o których mowa w prze-
pisach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 usta-
wy z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej
(Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2004 r. Nr 273,
poz. 2703).

Art. 5. 1. Wysokie stanowiska paƒstwowe, o któ-
rych mowa w art. 4 pkt 8—11, mogà tak˝e zajmowaç
osoby oddelegowane, na podstawie odr´bnych prze-
pisów, do wykonywania zadaƒ poza jednostkà organi-
zacyjnà, w której sà zatrudnione.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, nie nale˝à do
paƒstwowego zasobu kadrowego.
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Polskiej, ustaw´ z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustaw´ z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach paƒstwo-
wych oraz zapasach obowiàzkowych paliw, ustaw´ z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami mie-
nia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, ustaw´ z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustaw´
z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Mi´dzynarodowych, ustaw´ z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo ener-
getyczne, ustaw´ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nospraw-
nych, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 25 czerwca 1999 r. o Pol-
skiej Organizacji Turystycznej, ustaw´ z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej, ustaw´ z dnia 9 listo-
pada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, ustaw´ z dnia 29 listopada 2000 r. — Prawo ato-
mowe, ustaw´ z dnia 15 grudnia 2000 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustaw´ z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozo-
rze technicznym, 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 lip-
ca 2001 r. — Prawo wodne, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
— Prawo farmaceutyczne, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym, ustaw´ z dnia 3 lipca 2002 r. — Pra-
wo lotnicze, ustaw´ z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci, ustaw´ z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o normali-
zacji, ustaw´ z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustaw´ z dnia 22 maja 2003 r. o nadzorze ubezpieczenio-
wym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych, 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 Weterynaryjnej, ustaw´ z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji nie-
których rynków rolnych, ustaw´ z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, ustaw´ z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych, ustaw´ z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych, ustaw´ z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa oraz ustaw´ z dnia 29 lipca 2005 r.
o nadzorze nad rynkiem kapita∏owym.

———————



Art. 6. 1. Paƒstwowy zasób kadrowy tworzà:

1) urz´dnicy s∏u˝by cywilnej, je˝eli posiadajà co naj-
mniej pi´cioletni sta˝ pracy;

2) osoby, które z∏o˝à z wynikiem pozytywnym egza-
min;

3) osoby, które wygrajà konkurs og∏oszony przez Pre-
zesa Rady Ministrów, o którym mowa w art. 8
ust. 1;

4) osoby mianowane przez Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej na pe∏nomocnych przedstawicieli
Rzeczypospolitej Polskiej w innych paƒstwach
i przy organizacjach mi´dzynarodowych.

2. Przynale˝noÊç do paƒstwowego zasobu kadro-
wego osób, o których mowa w ust. 1, trwa przez okres
pi´ciu lat od dnia wejÊcia do paƒstwowego zasobu ka-
drowego.

3. Po up∏ywie okresu, o którym mowa w ust. 2, po-
nowne wejÊcie do paƒstwowego zasobu kadrowego
wymaga z∏o˝enia egzaminu z pozytywnym wynikiem.

Art. 7. 1. Egzamin przeprowadza Krajowa Szko∏a
Administracji Publicznej co najmniej trzy razy w roku.

2. Og∏oszenie o egzaminie publikuje si´ w Biulety-
nie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów co najmniej na dwa miesiàce przed jego ter-
minem.

3. Do egzaminu mo˝e przystàpiç osoba, która:

1) ma tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny; 

2) jest ˝o∏nierzem rezerwy lub nie podlega powszech-
nemu obowiàzkowi obrony; 

3) jest obywatelem polskim;

4) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

5) nie by∏a karana za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

6) cieszy si´ nieposzlakowanà opinià;

7) posiada co najmniej pi´cioletni sta˝ pracy;

8) zna co najmniej jeden j´zyk obcy spoÊród j´zyków
roboczych Unii Europejskiej.

4. Osoba przyst´pujàca do egzaminu wnosi op∏at´
w wysokoÊci 50 % minimalnego wynagrodzenia prze-
widzianego w przepisach o minimalnym wynagrodze-
niu za prac´. Op∏ata stanowi przychód Krajowej Szko-
∏y Administracji Publicznej.

5. Osoba, która z∏o˝y∏a egzamin z wynikiem pozy-
tywnym, otrzymuje Êwiadectwo potwierdzajàce kwali-
fikacje do pracy na wysokim stanowisku paƒstwo-
wym.

6. Prezes Rady Ministrów, uwzgl´dniajàc potrzeb´
zapewnienia obiektywnoÊci post´powania, sprawne-

go przeprowadzenia egzaminów, wszechstronnej oce-
ny wiedzy, umiej´tnoÊci i predyspozycji kierowniczych
kandydatów, powszechnoÊci dost´pu do egzaminu
oraz jawnoÊci wyników prac komisji egzaminacyjnej,
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:

1) zakres tematyczny egzaminu, w tym obejmujàcy
znajomoÊç j´zyka obcego, o którym mowa
w ust. 3 pkt 8, oraz sprawdzenia predyspozycji
kierowniczych kandydatów;

2) organizacj´ i sposób przeprowadzania egzaminu
oraz sposób ustalania ocen, w tym najni˝szà oce-
n´ pozytywnà warunkujàcà z∏o˝enie egzaminu
z wynikiem pozytywnym;

3) sposób wnoszenia op∏aty, o której mowa w ust. 4;

4) wzór Êwiadectwa potwierdzajàcego kwalifikacje
do pracy na wysokim stanowisku paƒstwowym;

5) wysokoÊç wynagrodzenia egzaminatorów, w ra-
mach Êrodków uzyskanych z op∏at, o których mo-
wa w ust. 4.

Art. 8. 1. Je˝eli ze wzgl´du na szczególne doÊwiad-
czenie lub umiej´tnoÊci zawodowe, które sà wymaga-
ne do pracy na stanowisku obsadzanym z paƒstwowe-
go zasobu kadrowego, nie jest mo˝liwe powo∏anie
osoby z paƒstwowego zasobu kadrowego, Prezes Ra-
dy Ministrów og∏asza konkurs na wysokie stanowisko
paƒstwowe.

2. Do konkursu mo˝e przystàpiç ka˝dy, kto spe∏nia
wymagania okreÊlone w art. 7 ust. 3 oraz w og∏osze-
niu o konkursie, a tak˝e wniesie op∏at´ w wysokoÊci
50 % minimalnego wynagrodzenia przewidzianego
w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za prac´.

3. Op∏ata, o której mowa w ust. 2, stanowi przy-
chód Krajowej Szko∏y Administracji Publicznej.

4. Og∏oszenie o konkursie zamieszcza si´ w Biule-
tynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

5. Konkurs przeprowadza Krajowa Szko∏a Admini-
stracji Publicznej. Dyrektor Krajowej Szko∏y Admini-
stracji Publicznej powo∏uje komisj´ konkursowà sk∏a-
dajàcà si´ z osób wyró˝niajàcych si´ wiedzà i do-
Êwiadczeniem z zakresu administracji publicznej i za-
rzàdzania oraz nienagannà postawà etycznà. 

6. Do przeprowadzenia konkursu stosuje si´ prze-
pisy wydane na podstawie art. 7 ust. 6, z tym ˝e komi-
sja konkursowa uzupe∏nia zakres tematyczny o szcze-
gólne zagadnienia wynikajàce z og∏oszenia o konkur-
sie oraz wskazuje najlepszego kandydata lub kandyda-
tów na stanowisko.

7. Przepis art. 7 ust. 5 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 9. 1. Ewidencj´ osób nale˝àcych do paƒstwo-
wego zasobu kadrowego prowadzi Szef Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.

2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, obejmuje
imi´ i nazwisko osoby oraz informacje, o których mo-
wa w art. 7 ust. 3 pkt 1—5, 7 i 8.

Dziennik Ustaw Nr 170 — 8803 — Poz. 1217



3. Dane obj´te ewidencjà, o której mowa w ust. 1,
Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów udost´pnia
osobie upowa˝nionej do powo∏ania na wysokie stano-
wisko paƒstwowe, na jej wniosek.

Rozdzia∏ III

Wysokie stanowiska paƒstwowe

Art. 10. 1. Osoby na stanowiska, o których mowa
w art. 4 pkt 1—4 i 8, sà powo∏ywane z paƒstwowego
zasobu kadrowego przez uprawnione organy, o któ-
rych mowa w przepisach o ich utworzeniu oraz w spo-
sób w nich wskazany. 

2. Osob´ na stanowisko, o którym mowa w art. 4
pkt 5, powo∏uje z paƒstwowego zasobu kadrowego
Prezes Rady Ministrów. 

3. Osob´ na stanowisko, o którym mowa w art. 4
pkt 6, powo∏uje z paƒstwowego zasobu kadrowego
minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicznych. 

4. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 4
pkt 7, powo∏uje z paƒstwowego zasobu kadrowego
G∏ówny Lekarz Weterynarii, w porozumieniu z w∏aÊci-
wym wojewodà. 

5. Osoby na stanowiska, o których mowa art. 4
pkt 9, powo∏uje z paƒstwowego zasobu kadrowego
Prezes Rady Ministrów na wniosek w∏aÊciwego mini-
stra, kierownika urz´du centralnego, Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów lub wojewody. 

6. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 4
pkt 10, powo∏uje z paƒstwowego zasobu kadrowego
dyrektor generalny urz´du, a w przypadku paƒstwo-
wych jednostek organizacyjnych ich kierownik.

7. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 4
pkt 11, powo∏uje — z wy∏àczeniem pe∏nomocnych
przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych
paƒstwach i przy organizacjach mi´dzynarodowych —
z paƒstwowego zasobu kadrowego podmiot wskazany
w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej.

8. Odwo∏anie osób, o których mowa w ust. 1—6,
z zajmowanych stanowisk mo˝e nastàpiç w ka˝dym
czasie, w takim samym trybie, w jakim nastàpi∏o po-
wo∏anie na te stanowiska, chyba ˝e przepisy szczegól-
ne przewidujà inny tryb post´powania.

Art. 11. Osoba powo∏ana na wysokie stanowisko
paƒstwowe powinna cieszyç si´ nieposzlakowanà opi-
nià.

Art. 12. Odwo∏anie, o którym mowa w art. 10
ust. 8, jest obligatoryjne w przypadkach:

1) ra˝àcego naruszenia przepisów prawa;

2) prowadzenia dzia∏alnoÊci, która pozostaje w sprzecz-
noÊci z wykonywanymi obowiàzkami;

3) utraty zdolnoÊci do pe∏nienia obowiàzków s∏u˝bo-
wych z powodu choroby lub innej przeszkody

trwale uniemo˝liwiajàcej pe∏nienie obowiàzków
s∏u˝bowych;

4) rezygnacji ze stanowiska;

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

6) zrzeczenia si´ obywatelstwa polskiego;

7) utraty wa˝noÊci Êwiadectwa, o którym mowa
w art. 7 ust. 5 i art. 8 ust. 7, lub up∏ywu okresu,
o którym mowa w art. 6 ust. 2.

Art. 13. 1. Cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej po-
wo∏anemu na stanowisko, o którym mowa w art. 4,
dyrektor generalny urz´du, w którym cz∏onek korpusu
jest zatrudniony, udziela urlopu bezp∏atnego na czas
powo∏ania.

2. Po zakoƒczeniu urlopu bezp∏atnego dyrektor ge-
neralny urz´du wyznacza cz∏onkowi korpusu s∏u˝by
cywilnej stanowisko pracy zgodne z jego kwalifikacja-
mi i umiej´tnoÊciami zawodowymi. 

Art. 14. 1. Zakres zadaƒ i kompetencji osób na sta-
nowiskach, o których mowa w art. 4 pkt 1—8, okreÊla-
jà przepisy odr´bne.

2. Przepisy, o których mowa w ust. 1, mogà usta-
nowiç szczególne wymagania zwiàzane z doÊwiadcze-
niem lub umiej´tnoÊciami zawodowymi, których spe∏-
nienie jest wymagane do pracy na stanowiskach,
o których mowa w art. 4. 

Art. 15. Osobom powo∏anym na wysokie stanowi-
ska paƒstwowe nie wolno:

1) publicznie manifestowaç swoich poglàdów poli-
tycznych;

2) przy wykonywaniu swoich obowiàzków kierowaç
si´ interesem jednostkowym lub grupowym;

3) uczestniczyç w strajku lub akcji protestacyjnej za-
k∏ócajàcej normalne funkcjonowanie urz´du;

4) ∏àczyç pracy z mandatem radnego.

Art. 16. Na wysokich stanowiskach paƒstwowych
nie mo˝e powstaç stosunek podleg∏oÊci s∏u˝bowej
mi´dzy ma∏˝onkami oraz osobami pozostajàcymi ze
sobà w stosunku pokrewieƒstwa do drugiego stopnia
w∏àcznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz
w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Art. 17. 1. Wynagrodzenie osób zajmujàcych kie-
rownicze stanowiska paƒstwowe oraz stanowiska kie-
rownicze w s∏u˝bie zagranicznej okreÊlajà przepisy od-
r´bne.

2. Wynagrodzenie osób zajmujàcych wysokie sta-
nowiska paƒstwowe nieb´dàce kierowniczymi stano-
wiskami paƒstwowymi w rozumieniu przepisów o wy-
nagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowi-
ska paƒstwowe ani stanowiskami kierowniczymi
w s∏u˝bie zagranicznej sk∏ada si´ z wynagrodzenia za-
sadniczego i dodatku funkcyjnego.
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3. Do osób zatrudnionych na wysokich stanowi-
skach paƒstwowych stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 60, 61, 63 ust. 1, art. 64 i 65 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2006 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218).

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, usta-
la si´ na podstawie kwoty bazowej, której wysokoÊç
ustalonà wed∏ug odr´bnych zasad okreÊla ustawa bu-
d˝etowa i mno˝ników kwoty bazowej okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie ust. 5. 

5. Prezes Rady Ministrów okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, sposób ustalania wynagrodzenia, uwzgl´d-
niajàc zakres obowiàzków i odpowiedzialnoÊç osoby
zajmujàcej wysokie stanowisko paƒstwowe. 

Art. 18. Osobom zatrudnionym na stanowiskach,
o których mowa w art. 4 pkt 5, 9—11, przys∏uguje do-
datkowe wynagrodzenie roczne na zasadach okreÊlo-
nych w Kodeksie pracy lub innych przepisach prawa
pracy.

Art. 19. 1. W przypadku odwo∏ania z wysokiego
stanowiska paƒstwowego pracownikowi przys∏uguje
odprawa pieni´˝na w wysokoÊci trzymiesi´cznego
wynagrodzenia, je˝eli pozostawa∏ na tym stanowisku
przez okres d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy.

2. Odprawa nie przys∏uguje:

1) pracownikowi odwo∏anemu z kierowniczego sta-
nowiska paƒstwowego w rozumieniu przepisów
o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze
stanowiska paƒstwowe;

2) pracownikowi b´dàcemu cz∏onkiem korpusu s∏u˝-
by cywilnej;

3) w przypadku odwo∏ania z przyczyn, o których mo-
wa w art. 12, chyba ˝e odwo∏anie nastàpi∏o w przy-
padku utraty zdolnoÊci do pe∏nienia obowiàzków
s∏u˝bowych z powodu choroby.

Art. 20. W zakresie nieuregulowanym w ustawie
w sprawach wynikajàcych ze stosunku pracy osób za-
trudnionych na wysokich stanowiskach paƒstwowych
stosuje si´ przepisy Kodeksu pracy oraz inne przepisy
prawa pracy.

Rozdzia∏ IV

Dyrektor generalny urz´du oraz kierujàcy 
departamentami lub komórkami równorz´dnymi

Art. 21. 1. Stanowisko dyrektora generalnego urz´-
du tworzy si´ w urz´dach obs∏ugujàcych ministrów,
cz∏onków komitetów wchodzàcych w sk∏ad Rady Mini-
strów, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w urz´-
dach obs∏ugujàcych kierowników urz´dów central-
nych oraz w urz´dach wojewódzkich.

2. Prezes Rady Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze
rozporzàdzenia, centralne urz´dy administracji rzàdo-
wej, w których ze wzgl´du na specjalistyczny charak-
ter zadaƒ nie tworzy si´ stanowiska dyrektora general-

nego urz´du. Zadania przewidziane dla dyrektora ge-
neralnego urz´du wykonujà w tych urz´dach ich kie-
rownicy.

3. Dyrektor generalny urz´du podlega kierowniko-
wi urz´du. 

4. Dyrektor generalny urz´du:

1) zapewnia funkcjonowanie i ciàg∏oÊç pracy urz´du,
warunki jego dzia∏ania, a tak˝e organizacj´ pracy,
w szczególnoÊci poprzez:

a) sprawowanie bezpoÊredniego nadzoru nad ko-
mórkami organizacyjnymi urz´du w zakresie
prawid∏owego wykonywania przez nie zadaƒ
okreÊlonych przez organ administracji rzàdo-
wej, z wyjàtkiem komórek bezpoÊrednio nadzo-
rowanych przez ten organ na podstawie ustaw,

b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac
nad terminowym przygotowaniem projektu bu-
d˝etu i uk∏adu wykonawczego do bud˝etu
w cz´Êci dotyczàcej urz´du,

c) wyst´powanie z wnioskiem do w∏aÊciwego or-
ganu administracji rzàdowej o nadanie regula-
minu organizacyjnego urz´du lub jego komórek
organizacyjnych, a nast´pnie ustalanie regula-
minu pracy,

d) gospodarowanie mieniem urz´du, w tym zleca-
nie us∏ug i dokonywanie zakupów dla urz´du
oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji ma-
jàtku urz´du,

e) reprezentowanie Skarbu Paƒstwa w odniesie-
niu do mienia urz´du, z zastrze˝eniem art. 26
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o admini-
stracji rzàdowej w województwie (Dz. U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z póên. zm.2)), 

f) prowadzenie kontroli i audytu wewn´trznego
w urz´dzie,

g) sprawowanie nadzoru nad gospodarstwami
pomocniczymi urz´du,

h) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajem-
nicy ustawowo chronionej,

i) zapewnianie przestrzegania zasad techniki pra-
wodawczej;

2) dokonuje czynnoÊci z zakresu prawa pracy wobec
osób zatrudnionych w urz´dzie oraz realizuje poli-
tyk´ personalnà, w szczególnoÊci poprzez:

a) dokonywanie czynnoÊci wynikajàcych z nawià-
zania i trwania stosunku pracy z cz∏onkami kor-
pusu s∏u˝by cywilnej oraz czynnoÊci zwiàza-
nych z ustaniem stosunku pracy,
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b) dysponowanie funduszem nagród, chyba ˝e
odr´bne przepisy stanowià inaczej,

c) administrowanie Êrodkami zak∏adowego fundu-
szu Êwiadczeƒ socjalnych w urz´dzie.

5. Dyrektor generalny urz´du niezw∏ocznie wyzna-
cza, w uzgodnieniu z w∏aÊciwym ministrem, kierowni-
kiem urz´du centralnego lub wojewodà, zast´pujàcà
go osob´ kierujàcà departamentem (komórkà równo-
rz´dnà), a w urz´dach wojewódzkich — wydzia∏em
(komórkà równorz´dnà). O ustanowieniu zast´pstwa
dyrektor generalny urz´du niezw∏ocznie zawiadamia
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

6. W celu realizacji zadaƒ, o których mowa w ust. 4,
dyrektor generalny mo˝e wydawaç zarzàdzenia.

Art. 22. Do dyrektora generalnego s∏u˝by zagra-
nicznej oraz innych osób zajmujàcych kierownicze sta-
nowiska w s∏u˝bie zagranicznej wskazanych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy
z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej stosuje
si´ przepisy tej ustawy oraz niniejszej ustawy.

Art. 23. Kierujàcy departamentami lub równorz´d-
nymi komórkami organizacyjnymi, o których mowa
w art. 4 pkt 10 i 11, podlegajà w∏aÊciwemu ministrowi,
kierownikowi urz´du centralnego lub wojewodzie,
a w zakresie spraw, o których mowa art. 21 ust. 4, dy-
rektorowi generalnemu urz´du.

Rozdzia∏ V

Rada S∏u˝by Publicznej

Art. 24. 1. Przy Prezesie Rady Ministrów dzia∏a Ra-
da S∏u˝by Publicznej, zwana dalej „Radà”, jako organ
opiniodawczo-doradczy oceniajàcy przebieg post´po-
waƒ kwalifikacyjnych, konkursowych i egzaminacyj-
nych w s∏u˝bie publicznej.

2. Rada S∏u˝by Publicznej w szczególnoÊci:

1) wyra˝a opinie w sprawach s∏u˝by publicznej
przedstawianych jej przez Prezesa Rady Ministrów
oraz z w∏asnej inicjatywy;

2) opiniuje projekt ustawy bud˝etowej w cz´Êci doty-
czàcej s∏u˝by publicznej oraz wyra˝a opini´ o co-
rocznym wykonaniu bud˝etu w tym zakresie;

3) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczà-
cych s∏u˝by publicznej;

4) opiniuje kryteria ocen urz´dników s∏u˝by cywilnej
i sposób przeprowadzania tych ocen;

5) opiniuje zasady awansowania urz´dników s∏u˝by
publicznej;

6) opiniuje plan szkoleƒ w s∏u˝bie publicznej;

7) wyra˝a opini´ w sprawach etyki zawodowej pra-
cowników i urz´dników s∏u˝by publicznej;

8) ocenia sposób przeprowadzania egzaminu i kon-
kursów na wysokie stanowiska paƒstwowe oraz

post´powania kwalifikacyjnego dla pracowników
s∏u˝by cywilnej ubiegajàcych si´ o mianowanie.

3. U˝yte w niniejszym rozdziale okreÊlenie „s∏u˝ba
publiczna” oznacza s∏u˝b´ cywilnà oraz paƒstwowy
zasób kadrowy.

Art. 25. 1. Rada liczy od 15 do 24 cz∏onków.

2. Prezes Rady Ministrów powo∏uje 2/3 cz∏onków
Rady spoÊród osób, których wiedza, doÊwiadczenie
i autorytet dajà r´kojmi´ prawid∏owej realizacji zadaƒ
Rady.

3. Prezes Rady Ministrów powo∏uje 1/3 cz∏onków
Rady spoÊród osób reprezentujàcych wszystkie kluby
parlamentarne, których wiedza, doÊwiadczenie i au-
torytet dajà r´kojmi´ prawid∏owej realizacji zadaƒ
Rady. 

4. Prezes Rady Ministrów powo∏uje i odwo∏uje
przewodniczàcego Rady.

5. Rada wybiera wiceprzewodniczàcego Rady ze
swojego grona na wniosek przewodniczàcego Rady.

Art. 26. 1. Kadencja cz∏onków Rady powo∏anych
na podstawie art. 25 ust. 2 trwa szeÊç lat, przy czym co
trzy lata koƒczy si´ kadencja po∏owy liczby cz∏onków.

2. Kadencja cz∏onków Rady powo∏anych na pod-
stawie art. 25 ust. 3 trwa odpowiednio do kadencji Sej-
mu i Senatu.

3. Cz∏onkowie Rady pe∏nià swoje funkcje do czasu
powo∏ania ich nast´pców.

Art. 27. 1. Cz∏onkostwo w Radzie wygasa w razie
Êmierci cz∏onka Rady.

2. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje cz∏onka Rady,
na wniosek Rady, w razie:

1) niewykonywania obowiàzków cz∏onka Rady;

2) choroby uniemo˝liwiajàcej sprawowanie funkcji
cz∏onka Rady.

3. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje cz∏onka Rady
równie˝ w razie z∏o˝enia przez cz∏onka Rady rezygnacji.

4. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje cz∏onka Rady
w przypadku, gdy przesta∏ on odpowiadaç warunkowi
okreÊlonemu w art. 7 ust. 3 pkt 6, za zgodà co najmniej
2/3 sk∏adu Rady.

5. W przypadku wygaÊni´cia cz∏onkostwa w Ra-
dzie lub odwo∏ania cz∏onka Rady przed up∏ywem ka-
dencji Prezes Rady Ministrów powo∏uje nowego
cz∏onka Rady na okres do koƒca tej kadencji.

Art. 28. 1. Tryb pracy Rady okreÊla regulamin usta-
lany przez Rad´.

2. Obs∏ug´ prac Rady zapewnia Kancelaria Preze-
sa Rady Ministrów.
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Art. 29. Prezes Rady Ministrów okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia przewodni-
czàcego, wiceprzewodniczàcego i pozosta∏ych cz∏on-
ków Rady, ustalanego jako wielokrotnoÊç minimalne-
go wynagrodzenia przewidzianego w przepisach o mi-
nimalnym wynagrodzeniu za prac´. Pos∏om i senato-
rom powo∏anym w sk∏ad Rady wynagrodzenie nie
przys∏uguje.

Rozdzia∏ VI

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy
przejÊciowe i koƒcowe

Art. 30. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoho-
lizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z póên.
zm.3)) w art. 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Agencjà kieruje dyrektor powo∏ywany przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw zdrowia, spoÊród osób
nale˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowego.
Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia odwo∏uje
dyrektora Agencji.”.

Art. 31. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r.
Nr 97, poz. 673 i Nr 104, poz. 708) art. 18 otrzymuje
brzmienie:

„Art. 18. 1. Centralnym organem administracji rzà-
dowej w sprawach paƒstwowego zasobu
archiwalnego jest Naczelny Dyrektor Ar-
chiwów Paƒstwowych.

2. Naczelnego Dyrektora Archiwów Paƒ-
stwowych powo∏uje Prezes Rady Mini-
strów na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa
narodowego spoÊród osób nale˝àcych
do paƒstwowego zasobu kadrowego po-
siadajàcych:

1) co najmniej 7-letni okres zatrudnienia
na stanowiskach kierowniczych w Na-
czelnej Dyrekcji Archiwów Paƒstwo-
wych lub w archiwach paƒstwowych
lub

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

3) tytu∏ naukowy w zakresie nauk zwiàza-
nych z dzia∏alnoÊcià archiwów.

3. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Naczel-
nego Dyrektora Archiwów Paƒstwowych.

4. Zast´pców Naczelnego Dyrektora Archi-
wów Paƒstwowych powo∏uje minister

w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego, spoÊród osób
nale˝àcych do paƒstwowego zasobu ka-
drowego, na wniosek Naczelnego Dyrek-
tora Archiwów Paƒstwowych. Minister
w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego odwo∏uje, na
wniosek Naczelnego Dyrektora Archi-
wów Paƒstwowych, jego zast´pców.

5. Nadzór nad Naczelnym Dyrektorem Ar-
chiwów Paƒstwowych sprawuje minister
w∏aÊciwy do spraw kultury i ochrony
dziedzictwa narodowego.”.

Art. 32. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r.
o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r.
Nr 122, poz. 851, Nr 104, poz. 708 i Nr 143,
poz. 1032) art. 8 otrzymuje brzmienie:

„Art. 8. 1. G∏ówny Inspektor Sanitarny jest central-
nym organem administracji rzàdowej pod-
leg∏ym ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
zdrowia.

2. G∏ównego Inspektora Sanitarnego powo-
∏uje Prezes Rady Ministrów, spoÊród osób
nale˝àcych do paƒstwowego zasobu ka-
drowego, na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw zdrowia.

3. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje G∏ówne-
go Inspektora Sanitarnego.

4. Zast´pców G∏ównego Inspektora Sanitar-
nego w liczbie dwóch powo∏uje, spoÊród
osób nale˝àcych do paƒstwowego zasobu
kadrowego, minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia, na wniosek G∏ównego Inspektora
Sanitarnego. Minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia, na wniosek G∏ównego Inspektora
Sanitarnego, odwo∏uje jego zast´pców.

5. Nadzór nad G∏ównym Inspektorem Sani-
tarnym sprawuje minister w∏aÊciwy do
spraw zdrowia.”.

Art. 33. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086,
z póên. zm.4)) w art. 18 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Auto-
strad powo∏uje Prezes Rady Ministrów, spoÊród
osób nale˝àcych do paƒstwowego zasobu kadro-
wego, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
transportu. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Ge-
neralnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu na wnio-
sek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Au-
tostrad powo∏uje zast´pców Generalnego Dyrek-
tora Dróg Krajowych i Autostrad spoÊród osób
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nale˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowego.
Minister w∏aÊciwy do spraw transportu odwo∏uje
zast´pców Generalnego Dyrektora Dróg Krajo-
wych i Autostrad.”.

Art. 34. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo
geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240,
poz. 2027) art. 6b otrzymuje brzmienie:

„Art. 6b. G∏ównego Geodet´ Kraju powo∏uje, spo-
Êród osób nale˝àcych do paƒstwowego za-
sobu kadrowego Prezes Rady Ministrów, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw bu-
downictwa, gospodarki przestrzennej
i mieszkaniowej. Prezes Rady Ministrów od-
wo∏uje G∏ównego Geodet´ Kraju.”.

Art. 35. 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.5)) w art. 59:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezesa Kasy powo∏uje Prezes Rady Ministrów,
spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwowego za-
sobu kadrowego, na wniosek ministra w∏aÊci-
wego do spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Mi-
nistrów odwo∏uje Prezesa Kasy.”;

2) uchyla si´ ust. 1a i 1b;

3) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Kasy mo˝e mieç jednego zast´pc´ albo
dwóch zast´pców. Zast´pc´ Prezesa Kasy po-
wo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju
wsi spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwowe-
go zasobu kadrowego, na wniosek Prezesa,
z∏o˝ony po zasi´gni´ciu opinii Rady Rolników.
Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi od-
wo∏uje Zast´pc´ Prezesa Kasy.”.

Art. 36. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kom-
batantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami
represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U.
z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z póên. zm.6)) w art. 7 ust. 3
otrzymuje brzmienie:

„3. Urz´dem do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych kieruje kierownik tego urz´du po-
wo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów, spo-
Êród osób nale˝àcych do paƒstwowego zasobu
kadrowego, na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw zabezpieczenia spo∏ecznego. Prezes Rady
Ministrów odwo∏uje kierownika urz´du.”.

Art. 37. 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.7)) w art. 4 ust. 3 i 4 otrzymujà
brzmienie:

„3. G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska po-
wo∏uje Prezes Rady Ministrów, spoÊród osób na-
le˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowego, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowi-
ska. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje G∏ównego
Inspektora Ochrony Ârodowiska.

4. Zast´pc´ G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodo-
wiska powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw Êro-
dowiska, spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwo-
wego zasobu kadrowego, na wniosek G∏ównego
Inspektora Ochrony Ârodowiska. Minister w∏aÊci-
wy do spraw Êrodowiska odwo∏uje Zast´pc´
G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska.”.

Art. 38. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu
Paƒstwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128, z póên.
zm.8)) w art. 9:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezesa Agencji powo∏uje Prezes Rady Mini-
strów, spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwo-
wego zasobu kadrowego, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa, zg∏o-
szony po porozumieniu z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Mini-
strów odwo∏uje Prezesa Agencji.”;

2) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Wiceprezesa Agencji powo∏uje minister w∏a-
Êciwy do spraw Skarbu Paƒstwa, spoÊród
osób nale˝àcych do paƒstwowego zasobu ka-
drowego, na wniosek Prezesa Agencji. Mini-
ster w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa od-
wo∏uje Wiceprezesa Agencji.”.

Art. 39. W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r.
o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa (Dz. U. z 2005 r. Nr 31, poz. 264, z póên.
zm.9)) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organem Agencji jest Prezes powo∏ywany przez
Prezesa Rady Ministrów, spoÊród osób nale˝à-
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———————
5) 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, z 2005 r. Nr 94, poz. 788, Nr 132, poz. 1110,
Nr 150, poz. 1248 i Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 75,
poz. 519. 

6) 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, z 2004 r. Nr 46, poz. 444 i Nr 281, poz. 2779
oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362. 

———————
7) 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, z 2005 r.
Nr 25, poz. 202, Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362
i Nr 180, poz. 1495 oraz z 2006 r. Nr 50, poz. 360 i Nr 169,
poz. 1200.

8) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 281, poz. 2772, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 167, poz. 1398,
Nr 169, poz. 1420 i Nr 175, poz. 1459 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i Nr 141, poz. 997. 

9) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 150,
poz. 1259, Nr 163, poz. 1362 i Nr 184, poz. 1539 oraz
z 2006 r. Nr 92, poz. 638 i Nr 144, poz. 1040. 



cych do paƒstwowego zasobu kadrowego, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju
wsi oraz ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje
Prezesa Agencji.”.

Art. 40. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo
geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947 oraz z 2006 r. Nr 133, poz. 934) w art. 107:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego powo-
∏uje Prezes Rady Ministrów, spoÊród osób na-
le˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowego,
na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw ad-
ministracji publicznej. Prezes Rady Ministrów
odwo∏uje Prezesa Wy˝szego Urz´du Górnicze-
go.”;

2) uchyla si´ ust. 3—5;

3) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wiceprezesów Wy˝szego Urz´du Górniczego
powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw admini-
stracji publicznej, spoÊród osób nale˝àcych do
paƒstwowego zasobu kadrowego, na wniosek
Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego. Mini-
ster w∏aÊciwy do spraw administracji publicz-
nej odwo∏uje Wiceprezesów Wy˝szego Urz´du
Górniczego.”.

Art. 41. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) w art. 88:

1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest
powo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów,
spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwowego za-
sobu kadrowego, na wniosek ministra w∏aÊci-
wego do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej. Prezes Rady
Ministrów odwo∏uje G∏ównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego.”;

2) uchyla si´ ust. 4, 5 i 7;

3) ust. 9 otrzymuje brzmienie:

„9. Zast´pcy G∏ównego Inspektora Nadzoru Bu-
dowlanego sà powo∏ywani przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej, spoÊród osób
nale˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowe-
go, na wniosek G∏ównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego. Minister w∏aÊciwy do spraw bu-
downictwa, gospodarki przestrzennej i miesz-
kaniowej odwo∏uje Zast´pców G∏ównego In-
spektora Nadzoru Budowlanego.”.

Art. 42. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o za-
kwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398 i Nr 132, poz. 1110 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) wprowadza si´ nast´-
pujàce zmiany:

1) w art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Agencjà kieruje Prezes powo∏ywany przez Pre-
zesa Rady Ministrów, spoÊród osób nale˝à-
cych do paƒstwowego zasobu kadrowego, na
wniosek Ministra Obrony Narodowej z∏o˝ony
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw Skarbu Paƒstwa. Prezes Rady Ministrów
odwo∏uje Prezesa Agencji.”;

2) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zast´pców Prezesa Agencji powo∏uje Minister
Obrony Narodowej, spoÊród osób nale˝àcych
do paƒstwowego zasobu kadrowego, na wnio-
sek Prezesa Agencji. Minister Obrony Narodo-
wej odwo∏uje zast´pców Prezesa Agencji.”.

Art. 43. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o sta-
tystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póên.
zm.10)) w art. 24:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego po-
wo∏uje Prezes Rady Ministrów spoÊród osób
nale˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowe-
go. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego.”;

2) uchyla si´ ust. 2a, 3, 5 i 6;

3) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego pe∏ni
swoje obowiàzki przy pomocy wiceprezesów,
powo∏ywanych przez Prezesa Rady Ministrów,
spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwowego za-
sobu kadrowego, na wniosek Prezesa G∏ówne-
go Urz´du Statystycznego. Prezes Rady Mini-
strów odwo∏uje wiceprezesów.”.

Art. 44. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezer-
wach paƒstwowych oraz zapasach obowiàzkowych
paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197, z póên. zm.11))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Agencjà kieruje Prezes powo∏ywany przez Pre-
zesa Rady Ministrów, spoÊród osób nale˝à-
cych do paƒstwowego zasobu kadrowego, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Preze-
sa Agencji.”;

2) w art. 11 uchyla si´ ust. 6.
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———————
10) 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, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163,
poz. 1362.

11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz. 386, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110 i Nr 143, poz. 1201 oraz z 2006 r. Nr 169,
poz. 1200.



Art. 45. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospo-
darowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu
Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z póên. zm.12)) w art. 11:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezesa Agencji powo∏uje Prezes Rady Mini-
strów, spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwo-
wego zasobu kadrowego, na wniosek Ministra
Obrony Narodowej, z∏o˝ony w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒ-
stwa. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa
Agencji.”;

2) uchyla si´ ust. 2;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zast´pców Prezesa Agencji w liczbie do trzech,
powo∏uje Minister Obrony Narodowej, spo-
Êród osób nale˝àcych do paƒstwowego zaso-
bu kadrowego, na wniosek Prezesa Agencji,
z tym ˝e jeden z zast´pców jest powo∏ywany
na wniosek z∏o˝ony w porozumieniu z mini-
strem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych.
Minister Obrony Narodowej odwo∏uje zast´p-
ców Prezesa Agencji.”.

Art. 46. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Ra-
dzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z póên.
zm.13)) w art. 14e:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezesa Centrum powo∏uje Prezes Rady Mini-
strów, spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwo-
wego zasobu kadrowego. Prezes Rady Mini-
strów odwo∏uje Prezesa Centrum.”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wiceprezesów Centrum powo∏uje Prezes Rady
Ministrów, spoÊród osób nale˝àcych do paƒ-
stwowego zasobu kadrowego, na wniosek Pre-
zesa Centrum. Prezes Rady Ministrów odwo∏u-
je Wiceprezesów Centrum.”.

Art. 47. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o Pol-
skim Instytucie Spraw Mi´dzynarodowych (Dz. U.
Nr 156, poz. 777 oraz z 2001 r. Nr 128, poz. 1403) art. 5
otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem i re-
prezentuje go na zewnàtrz. 

2. Dyrektora Instytutu powo∏uje Prezes Rady
Ministrów, spoÊród osób nale˝àcych do
paƒstwowego zasobu kadrowego, po za-

si´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do
spraw zagranicznych. Prezes Rady Mini-
strów odwo∏uje Dyrektora Instytutu.”.

Art. 48. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Pra-
wo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1123) w art. 21:

1) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Prezesa URE powo∏uje Prezes Rady Mini-
strów, spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwo-
wego zasobu kadrowego, na wniosek mini-
stra w∏aÊciwego do spraw gospodarki. Prezes
Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa URE.”;

2) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wiceprezesa URE powo∏uje minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki, spoÊród osób nale˝àcych
do paƒstwowego zasobu kadrowego, na wnio-
sek Prezesa URE. Minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki odwo∏uje wiceprezesa URE.”.

Art. 49. 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.14)) w art. 51:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W sk∏ad Zarzàdu Funduszu wchodzà Prezes
Zarzàdu Funduszu, zwany dalej „Prezesem”,
i dwaj jego zast´pcy. Prezesa powo∏uje Prezes
Rady Ministrów, spoÊród osób nale˝àcych do
paƒstwowego zasobu kadrowego, na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje
Prezesa.”;

2) uchyla si´ ust. 1a;

3) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zast´pców Prezesa, na wniosek Prezesa zaopi-
niowany przez Rad´ Nadzorczà, powo∏uje mi-
nister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo-
∏ecznego, spoÊród osób nale˝àcych do paƒ-
stwowego zasobu kadrowego. Minister w∏aÊci-
wy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego od-
wo∏uje zast´pców Prezesa, na wniosek Prezesa
zaopiniowany przez Rad´ Nadzorczà.”.
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———————
12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 141,
poz. 997. 

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

———————
14) 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, z 2005 r. Nr 44, poz. 422,
Nr 132, poz. 1110, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366
i Nr 167, poz. 1398 oraz z 2006 r. Nr 49, poz. 359, Nr 63,
poz. 440 i Nr 94, poz. 651.



Art. 50. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.15)) w art. 73:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezesa Zak∏adu powo∏uje Prezes Rady Mini-
strów spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwo-
wego zasobu kadrowego. Prezes Rady Mini-
strów odwo∏uje Prezesa Zak∏adu.”;

2) uchyla si´ ust. 2a—2c.

Art. 51. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r. o Pol-
skiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62, poz. 689,
z 2000 r. Nr 22, poz. 273 oraz z 2001 r. Nr 22, poz. 249)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. 1. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycz-
nej powo∏uje minister w∏aÊciwy do
spraw turystyki, spoÊród osób nale˝à-
cych do paƒstwowego zasobu kadrowe-
go, po zasi´gni´ciu opinii Rady Polskiej
Organizacji Turystycznej. Minister w∏a-
Êciwy do spraw turystyki odwo∏uje Pre-
zesa Polskiej Organizacji Turystycznej.

2. Prezesem Polskiej Organizacji Tury-
stycznej mo˝e byç tak˝e osoba zajmujà-
ca kierownicze stanowisko paƒstwowe
w rozumieniu przepisów o wynagradza-
niu osób zajmujàcych kierownicze sta-
nowiska paƒstwowe.”;

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

„1. Wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycz-
nej w liczbie od 1 do 3 powo∏uje Prezes Pol-
skiej Organizacji Turystycznej, spoÊród osób
nale˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowe-
go, po zasi´gni´ciu opinii Rady Polskiej Orga-
nizacji Turystycznej. Prezes Polskiej Organiza-
cji Turystycznej odwo∏uje wiceprezesów Pol-
skiej Organizacji Turystycznej.”.

Art. 52. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. — Pra-
wo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,
poz. 1117, z póên. zm.16)) w art. 263 ust. 2 i 3 otrzymu-
jà brzmienie:

„2. Prezes Urz´du Patentowego jest powo∏ywany
przez Prezesa Rady Ministrów, spoÊród osób na-
le˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowego, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa
Urz´du Patentowego.

3. Zast´pców Prezesa Urz´du Patentowego powo-
∏uje Prezes Rady Ministrów, spoÊród osób nale˝à-
cych do paƒstwowego zasobu kadrowego, na
wniosek Prezesa Urz´du Patentowego. Prezes
Rady Ministrów, na wniosek Prezesa Urz´du Pa-
tentowego, odwo∏uje jego zast´pców.”.

Art. 53. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´bior-
czoÊci (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z póên. zm.17)) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, na
wniosek Prezesa powo∏uje zast´pców Preze-
sa w liczbie do czterech osób, spoÊród osób
nale˝àcych do paƒstwowego zasobu kadro-
wego. Minister w∏aÊciwy do spraw gospo-
darki odwo∏uje zast´pców Prezesa.”,

b) uchyla si´ ust. 5;

2) w art. 10:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezesa powo∏uje Prezes Rady Ministrów,
spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwowego
zasobu kadrowego, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki, przedsta-
wiony po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏a-
Êciwego do spraw pracy. Prezes Rady Mini-
strów odwo∏uje Prezesa.”,

b) uchyla si´ ust. 2;

3) uchyla si´ art. 11.

Art. 54. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. —
Prawo atomowe (Dz. U. z 2004 r. Nr 161, poz. 1689,
z póên. zm.18)) w art. 109 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmie-
nie:
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———————
15) 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, z 2005 r. Nr 64,
poz. 565, Nr 86, poz. 732, Nr 132, poz. 1110, Nr 143,
poz. 1199 i 1202, Nr 150, poz. 1248, Nr 163, poz. 1362,
Nr 164, poz. 1366, Nr 169, poz. 1412, Nr 183, poz. 1538,
Nr 184, poz. 1539 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 104,
poz. 708 i 711 i Nr 157, poz. 1119.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286 oraz z 2005 r.
Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398. 

17) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216,
poz. 1824, z 2004 r. Nr 145, poz. 1537 i Nr 281, poz. 2785,
z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, Nr 179, poz. 1484 i Nr 249,
poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 149, poz. 1074.

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 163, poz. 1362 oraz z 2006 r. Nr 52, poz. 378, Nr 104,
poz. 708 i Nr 133, poz. 935. 



„2. Prezesa Agencji powo∏uje Prezes Rady Ministrów,
spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwowego zaso-
bu kadrowego, na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw Êrodowiska. Prezes Rady Ministrów od-
wo∏uje Prezesa Agencji.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, na
wniosek Prezesa Agencji, powo∏uje wicepreze-
sów Agencji, spoÊród osób nale˝àcych do paƒ-
stwowego zasobu kadrowego. Minister w∏aÊciwy
do spraw Êrodowiska odwo∏uje, na wniosek Pre-
zesa Agencji, wiceprezesów Agencji.”.

Art. 55. W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2005 r.
Nr 244, poz. 2080 oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 24:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Rady Ministrów powo∏uje Prezesa
Urz´du, spoÊród osób nale˝àcych do paƒ-
stwowego zasobu kadrowego.”,

b) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

„2a. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa
Urz´du.”,

c) uchyla si´ ust. 4 i 5;

2) art. 25 otrzymuje brzmienie:

„Art. 25. Prezes Rady Ministrów powo∏uje wice-
prezesów Urz´du spoÊród osób nale˝à-
cych do paƒstwowego zasobu kadrowe-
go. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje wi-
ceprezesów Urz´du.”.

Art. 56. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o do-
zorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708) w art. 38:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Organem UDT jest Prezes, powo∏ywany przez
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki,
spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwowego za-
sobu kadrowego. Minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki odwo∏uje Prezesa.”;

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Wiceprezesa UDT powo∏uje, na wniosek Preze-
sa UDT, minister w∏aÊciwy do spraw gospodar-
ki, spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwowego
zasobu kadrowego. Minister w∏aÊciwy do spraw
gospodarki odwo∏uje wiceprezesa UDT.”.

Art. 57. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jako-
Êci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 187, poz. 1577) w art. 19 ust. 2 i 3 otrzymu-
jà brzmienie:

„2. G∏ównego Inspektora powo∏uje Prezes Rady Mi-
nistrów, spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwo-
wego zasobu kadrowego, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych. Prezes Ra-
dy Ministrów odwo∏uje G∏ównego Inspektora.

3. Zast´pców G∏ównego Inspektora, w liczbie do
trzech, powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw ryn-
ków rolnych, spoÊród osób nale˝àcych do paƒ-
stwowego zasobu kadrowego, na wniosek G∏ów-
nego Inspektora. Minister w∏aÊciwy do spraw ryn-
ków rolnych odwo∏uje, na wniosek G∏ównego In-
spektora, jego zast´pców.”.

Art. 58. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Pra-
wo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129,
poz. 902 i Nr 169, poz. 1199) w art. 415:

1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) w Narodowym Funduszu:

a) prezes powo∏ywany przez ministra w∏aÊci-
wego do spraw Êrodowiska, spoÊród osób
nale˝àcych do paƒstwowego zasobu kadro-
wego, oraz odwo∏ywany przez ministra w∏a-
Êciwego do spraw Êrodowiska — na wniosek
Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu,

b) zast´pcy prezesa powo∏ywani przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, spo-
Êród osób nale˝àcych do paƒstwowego za-
sobu kadrowego, oraz odwo∏ywani przez
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska
— na wniosek Rady Nadzorczej Narodowe-
go Funduszu,”;

2) uchyla si´ ust. 1b.

Art. 59. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo
o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441 oraz
z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180, poz. 1494)
w art. 12:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes jest powo∏ywany przez Prezesa Rady
Ministrów, spoÊród osób nale˝àcych do paƒ-
stwowego zasobu kadrowego, na wniosek mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw gospodarki. Pre-
zes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Wiceprezesów Urz´du powo∏uje minister w∏a-
Êciwy do spraw gospodarki, spoÊród osób na-
le˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowego,
na wniosek Prezesa. Minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki, na wniosek Prezesa, odwo-
∏uje wiceprezesów Urz´du.”.

Art. 60. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo
wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 i Nr 267,
poz. 2255) w art. 89 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Prezes Krajowego Zarzàdu jest powo∏ywany
przez Prezesa Rady Ministrów, spoÊród osób na-
le˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowego, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki wodnej. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje
Prezesa Krajowego Zarzàdu.

3. Zast´pcy Prezesa Krajowego Zarzàdu sà powo∏y-
wani przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospo-
darki wodnej, spoÊród osób nale˝àcych do paƒ-
stwowego zasobu kadrowego, na wniosek Preze-
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sa Krajowego Zarzàdu. Minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki wodnej, na wniosek Prezesa
Krajowego Zarzàdu, odwo∏uje jego zast´pców.”.

Art. 61. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Urz´-
dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Me-
dycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126,
poz. 1379, z 2002 r. Nr 152, poz. 1263 oraz z 2004 r.
Nr 93, poz. 896) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

„Art. 2. 1. Na czele Urz´du stoi Prezes Urz´du po-
wo∏ywany przez ministra w∏aÊciwego
do spraw zdrowia, spoÊród osób nale-
˝àcych do paƒstwowego zasobu kadro-
wego. Minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia odwo∏uje Prezesa Urz´du.

2. Prezes Urz´du reprezentuje Urzàd na ze-
wnàtrz.”;

2) uchyla si´ art. 4;

3) art. 5 otrzymuje brzmienie:

„Art. 5. 1. Wiceprezesów Urz´du, w liczbie nie-
przekraczajàcej 3, powo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw zdrowia, spoÊród
osób nale˝àcych do paƒstwowego za-
sobu kadrowego, na wniosek Prezesa
Urz´du. Minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia odwo∏uje Wiceprezesów Urz´-
du, na wniosek Prezesa Urz´du.

2. Wiceprezesem Urz´du mo˝e zostaç oso-
ba, która ukoƒczy∏a wy˝sze studia i uzy-
ska∏a tytu∏ magistra lub równorz´dny
oraz spe∏nia wymogi okreÊlone w art. 3
pkt 1, 2 i 4.”.

Art. 62. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie
zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403 oraz z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektor generalny s∏u˝by zagranicznej jest
dyrektorem generalnym urz´du w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.
o paƒstwowym zasobie kadrowym i wysokich
stanowiskach paƒstwowych (Dz. U. Nr 170,
poz. 1217), wykonujàcym tak˝e zadania okre-
Êlone w ustawie.”;

2) uchyla si´ art. 28.

Art. 63. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Pra-
wo farmaceutyczne (Dz. U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533,
z póên. zm.19)) w art. 111:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. G∏ówny Inspektor Farmaceutyczny jest powo-
∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów, spoÊród
osób nale˝àcych do paƒstwowego zasobu ka-
drowego, na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia. Prezes Rady Ministrów odwo-
∏uje G∏ównego Inspektora Farmaceutyczne-
go.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Zast´pc´ G∏ównego Inspektora Farmaceutycz-
nego powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia, spoÊród osób nale˝àcych do paƒ-
stwowego zasobu kadrowego, na wniosek
G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego. Mi-
nister w∏aÊciwy do spraw zdrowia odwo∏uje,
na wniosek G∏ównego Inspektora Farmaceu-
tycznego, jego zast´pc´.”.

Art. 64. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2088, z póên. zm.20)) w art. 53 ust. 2 i 3 otrzymujà
brzmienie:

„2. G∏ówny Inspektor jest powo∏ywany przez Prezesa
Rady Ministrów, spoÊród osób nale˝àcych do
paƒstwowego zasobu kadrowego, na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu. Prezes
Rady Ministrów odwo∏uje G∏ównego Inspektora.

3. Zast´pc´ G∏ównego Inspektora powo∏uje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw transportu, spoÊród osób
nale˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowego,
na wniosek G∏ównego Inspektora. Minister w∏a-
Êciwy do spraw transportu odwo∏uje, na wniosek
G∏ównego Inspektora, jego zast´pc´.”.

Art. 65. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, Nr 104,
poz. 708 i 711 i Nr 141, poz. 1008) w art. 20:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezes Urz´du jest powo∏ywany przez Prezesa
Rady Ministrów, spoÊród osób nale˝àcych do
paƒstwowego zasobu kadrowego, na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu. Pre-
zes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa Urz´-
du.”;

2) uchyla si´ ust. 3;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, na
wniosek Prezesa Urz´du, powo∏uje nie wi´cej
ni˝ trzech wiceprezesów Urz´du, spoÊród osób
nale˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowe-
go. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, na
wniosek Prezesa Urz´du, odwo∏uje wicepreze-
sów Urz´du.”.
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———————
19) 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, Nr 163, poz. 1362, Nr 179,
poz. 1485 i Nr 184, poz. 1539.

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

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz
z 2005 r. Nr 141, poz. 1184, Nr 155, poz. 1297, Nr 163,
poz. 1362, Nr 172, poz. 1440, Nr 175, poz. 1462 i Nr 180,
poz. 1494 i 1497.



Art. 66. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o sys-
temie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258) w art. 27:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Dyrektora Centrum powo∏uje minister w∏aÊci-
wy do spraw gospodarki, spoÊród osób nale-
˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowego,
posiadajàcych:

1) wykszta∏cenie wy˝sze,

2) co najmniej pi´cioletni sta˝ pracy na stano-
wisku kierowniczym,

3) doÊwiadczenie zawodowe w wykonywaniu
pracy zwiàzanej z dokonywaniem oceny
zgodnoÊci.”;

2) uchyla si´ ust. 3 i 4;

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki odwo-
∏uje Dyrektora Centrum.”.

Art. 67. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r. o nor-
malizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z 2004 r. Nr 273,
poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 132, poz. 1110) wprowadza
si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 16 otrzymuje brzmienie:

„Art. 16. 1. Prezes Rady Ministrów powo∏uje Pre-
zesa w trybie konkursu, o którym mo-
wa w art. 8 ustawy z dnia 24 sierpnia
2006 r. o paƒstwowym zasobie kadro-
wym i wysokich stanowiskach paƒ-
stwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217).
Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Pre-
zesa.

2. Na stanowisko Prezesa mo˝e kandydo-
waç osoba spe∏niajàca warunki okre-
Êlone w art. 7 ust. 3 ustawy, o której
mowa w ust. 1, oraz legitymujàca si´
co najmniej czteroletnim sta˝em pracy
zwiàzanym z normalizacjà.

3. Prezes Rady Ministrów powo∏uje
dwóch zast´pców Prezesa, spoÊród
osób nale˝àcych do paƒstwowego za-
sobu kadrowego, na wniosek Prezesa.
Prezes Rady Ministrów odwo∏uje za-
st´pców Prezesa.”;

2) w art. 18 uchyla si´ ust. 5.

Art. 68. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r. o trans-
porcie kolejowym (Dz. U. Nr 86, poz. 789, z póên.
zm.21)) w art. 11:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes UTK jest powo∏ywany przez Prezesa
Rady Ministrów, spoÊród osób nale˝àcych do
paƒstwowego zasobu kadrowego, na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.
Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa
UTK.”;

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, na
wniosek Prezesa UTK, powo∏uje dwóch wice-
prezesów Urz´du Transportu Kolejowego, spo-
Êród osób nale˝àcych do paƒstwowego zaso-
bu kadrowego. Minister w∏aÊciwy do spraw
transportu odwo∏uje wiceprezesów Urz´du
Transportu Kolejowego, na wniosek Prezesa
UTK.”.

Art. 69. 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.22)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przewodniczàcy Komisji jest powo∏ywany
przez Prezesa Rady Ministrów spoÊród osób
nale˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowe-
go na wspólny wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw instytucji finansowych i ministra
w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecz-
nego. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prze-
wodniczàcego Komisji.”;

2) w art. 10 uchyla si´ ust. 2 i 3.

Art. 70. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r. o cu-
dzoziemcach (Dz. U. Nr 128, poz. 1175, z póên. zm.23))
w art. 142:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Urz´du jest powo∏ywany przez Prezesa
Rady Ministrów, spoÊród osób nale˝àcych do
paƒstwowego zasobu kadrowego, na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych.
Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa Urz´-
du.”;

2) uchyla si´ ust. 2;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, na
wniosek Prezesa Urz´du, powo∏uje zast´pców
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Prezesa Urz´du, spoÊród osób nale˝àcych do
paƒstwowego zasobu kadrowego. Minister
w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych odwo∏uje,
na wniosek Prezesa Urz´du, jego zast´pców.”.

Art. 71. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94,
z póên. zm.24)) w art. 83 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. G∏ówny Inspektor jest powo∏ywany przez Prezesa
Rady Ministrów, spoÊród osób nale˝àcych do
paƒstwowego zasobu kadrowego, na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa. Prezes
Rady Ministrów odwo∏uje G∏ównego Inspektora.

3. Zast´pców G∏ównego Inspektora powo∏uje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, spoÊród osób
nale˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowego,
na wniosek G∏ównego Inspektora. Minister w∏a-
Êciwy do spraw rolnictwa odwo∏uje, na wniosek
G∏ównego Inspektora, jego zast´pców.”.

Art. 72. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. — Pra-
wo zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 164,
poz. 1163) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 153:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezes Urz´du jest powo∏ywany przez Preze-
sa Rady Ministrów spoÊród osób nale˝à-
cych do paƒstwowego zasobu kadrowego.
Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa
Urz´du.”,

b) uchyla si´ ust. 2;

2) w art. 155:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wiceprezesów Urz´du powo∏uje Prezes Ra-
dy Ministrów, spoÊród osób nale˝àcych do
paƒstwowego zasobu kadrowego, na wnio-
sek Prezesa Urz´du. Prezes Rady Ministrów
odwo∏uje wiceprezesów Urz´du na wniosek
Prezesa Urz´du.”,

b) uchyla si´ ust. 3.

Art. 73. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. o In-
spekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z póên.
zm.25)) w art. 6 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. G∏ówny Lekarz Weterynarii jest powo∏ywany
przez Prezesa Rady Ministrów, spoÊród osób na-
le˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowego, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw rolnic-

twa. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje G∏ównego
Lekarza Weterynarii.

4. Zast´pców G∏ównego Lekarza Weterynarii, w licz-
bie dwóch, powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw
rolnictwa, spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwo-
wego zasobu kadrowego, na wniosek G∏ównego
Lekarza Weterynarii. Minister w∏aÊciwy do spraw
rolnictwa odwo∏uje, na wniosek G∏ównego Leka-
rza Weterynarii, jego zast´pców.”.

Art. 74. 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.26)) w art. 6
ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Prezes Agencji jest powo∏ywany przez Prezesa
Rady Ministrów, spoÊród osób nale˝àcych do
paƒstwowego zasobu kadrowego, na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw finansów publicznych. Prezes Rady Mini-
strów odwo∏uje Prezesa Agencji.

3. Prezes Agencji kieruje dzia∏alnoÊcià Agencji przy
pomocy zast´pców Prezesa Agencji oraz dyrekto-
rów oddzia∏ów terenowych. Zast´pców Prezesa
Agencji w liczbie od 2 do 4 powo∏uje, spoÊród
osób nale˝àcych do paƒstwowego zasobu kadro-
wego, minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rol-
nych odwo∏uje zast´pców Prezesa Agencji.”.

Art. 75. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800, z póên.
zm.27)) w art. 190:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prezesa UKE powo∏uje Prezes Rady Ministrów,
spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwowego za-
sobu kadrowego, zaproponowanych przez
Krajowà Rad´ Radiofonii i Telewizji. Prezes Ra-
dy Ministrów odwo∏uje Prezesa UKE.”;

2) uchyla si´ ust. 5, 6 i 6a;

3) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, na
wniosek Prezesa UKE, powo∏uje zast´pc´ Pre-
zesa UKE spoÊród osób nale˝àcych do paƒ-
stwowego zasobu kadrowego. Minister w∏aÊci-
wy do spraw ∏àcznoÊci odwo∏uje zast´pc´ Pre-
zesa UKE.”.

Art. 76. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
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Êrodków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135, z póên.
zm.28)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 102:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prezesa Funduszu powo∏uje Prezes Rady
Ministrów, spoÊród osób nale˝àcych do
paƒstwowego zasobu kadrowego, na wnio-
sek ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia,
po zasi´gni´ciu opinii Rady Funduszu. Pre-
zes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa Fun-
duszu na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii Rady
Funduszu.”,

b) uchyla si´ ust. 4;

2) w art. 103:

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, na
wniosek Prezesa Funduszu, po zasi´gni´ciu
opinii Rady Funduszu, powo∏uje, spoÊród
osób nale˝àcych do paƒstwowego zasobu
kadrowego, zast´pców Prezesa. Minister
w∏aÊciwy do spraw zdrowia odwo∏uje za-
st´pców Prezesa na wniosek Prezesa Fun-
duszu, po zasi´gni´ciu opinii Rady Fundu-
szu.

3. Zast´pc´ Prezesa do spraw s∏u˝b munduro-
wych powo∏uje, spoÊród osób nale˝àcych
do paƒstwowego zasobu kadrowego, mini-
ster w∏aÊciwy do spraw zdrowia, na wspól-
ny wniosek Prezesa Funduszu, Ministra
Obrony Narodowej, ministra w∏aÊciwego do
spraw wewn´trznych oraz Ministra Sprawie-
dliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Rady Fundu-
szu. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
odwo∏uje zast´pc´ Prezesa do spraw s∏u˝b
mundurowych na wspólny wniosek Prezesa
Funduszu, Ministra Obrony Narodowej, mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych
oraz Ministra SprawiedliwoÊci, po zasi´-
gni´ciu opinii Rady Funduszu.”,

b) w ust. 5 uchyla si´ pkt 1 i 3.

Art. 77. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319
i Nr 104, poz. 708) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W urz´dach w rozumieniu przepisów o s∏u˝-
bie cywilnej, zadania zwiàzane z kontrolà fi-
nansowà i audytem wewn´trznym przypisane
kierownikowi jednostki, wykonuje dyrektor

generalny z upowa˝nienia kierownika jed-
nostki.”;

2) w art. 62 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) G∏ównego Inspektora Audytu Wewn´trznego,
zatrudnionego w Ministerstwie w trybie i na
zasadach okreÊlonych w przepisach o paƒ-
stwowym zasobie kadrowym i wysokich sta-
nowiskach paƒstwowych;”.

Art. 78. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokura-
torii Generalnej Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 169,
poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205) w art. 20:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prezesa Prokuratorii Generalnej powo∏uje Pre-
zes Rady Ministrów, spoÊród osób nale˝àcych
do paƒstwowego zasobu kadrowego, na wnio-
sek ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu
Paƒstwa. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje
Prezesa Prokuratorii Generalnej.”;

2) uchyla si´ ust. 2;

3) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Wiceprezesów Prokuratorii Generalnej, w licz-
bie nieprzekraczajàcej dwóch, powo∏uje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa, spo-
Êród osób nale˝àcych do paƒstwowego zaso-
bu kadrowego, na wniosek Prezesa Prokurato-
rii Generalnej. Minister w∏aÊciwy do spraw
Skarbu Paƒstwa odwo∏uje, na wniosek Prezesa
Prokuratorii Generalnej, wiceprezesów Proku-
ratorii Generalnej.”;

4) uchyla si´ ust. 6.

Art. 79. W ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze
nad rynkiem kapita∏owym (Dz. U. Nr 183, poz. 1537
oraz z 2006 r. Nr 157, poz. 1119) w art. 8:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przewodniczàcy Komisji jest powo∏ywany
przez Prezesa Rady Ministrów, spoÊród osób
nale˝àcych do paƒstwowego zasobu kadrowe-
go, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
instytucji finansowych z∏o˝ony w porozumie-
niu z Prezesem Narodowego Banku Polskiego.
Wniosek ten wymaga zaopiniowania przez
w∏aÊciwà komisj´ sejmowà. Prezes Rady Mini-
strów odwo∏uje Przewodniczàcego Komisji.”;

2) uchyla si´ ust. 3 i 7;

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zast´pców Przewodniczàcego Komisji powo-
∏uje minister w∏aÊciwy do spraw instytucji fi-
nansowych, spoÊród osób nale˝àcych do paƒ-
stwowego zasobu kadrowego, na wniosek
Przewodniczàcego Komisji. Minister w∏aÊciwy
do spraw instytucji finansowych odwo∏uje za-
st´pców Przewodniczàcego Komisji.”.
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Art. 80. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy paƒ-
stwowy zasób kadrowy tworzà urz´dnicy s∏u˝by
cywilnej oraz osoby zajmujàce stanowiska okreÊlone
w art. 4, posiadajàcy co najmniej pi´cioletni sta˝
pracy, a tak˝e osoby, które pozostajà w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy na urlopie bezp∏atnym udzielo-
nym w s∏u˝bie cywilnej lub s∏u˝bie zagranicznej,
i zajmujà kierownicze stanowiska paƒstwowe, okre-
Êlone w ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodze-
niu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒ-
stwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z póên. zm.29)).

2. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza
si´ równie˝ osoby, którym powierzono pe∏nienie
obowiàzków na stanowiskach, o których mowa
w art. 4.

3. Do osób, o których mowa w ust. 1, nie zalicza si´
osób oddelegowanych do wykonywania zadaƒ poza
jednostkà organizacyjnà, w której sà zatrudnione, zaj-
mujàcych stanowiska okreÊlone w art. 4.

4. Osoby wymienione w ust. 1 i 2, podlegajà wpi-
sowi do ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1. 

Art. 81. 1. Osoby zajmujàce stanowiska, o których
mowa w art. 4 pkt 7, 9—11, powo∏uje si´ na zasadach
okreÊlonych w ustawie na stanowiska okreÊlone
w art. 4 albo przenosi si´ na stanowisko odpowiadajà-
ce wiedzy i kwalifikacjom przenoszonej osoby, w cià-
gu 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

2. W stosunku do osób wymienionych w art. 4
pkt 9, do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, albo
do udzielenia urlopu bezp∏atnego w przypadku powo-
∏ania, w∏aÊciwy jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogà zostaç
odwo∏ane z urlopu bezp∏atnego, na którym przebywa-
jà w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 82. 1. Osoby, o których mowa w art. 80 ust. 1,
zajmujàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy stanowiska,
o których mowa w art. 4, w terminie 14 dni od wejÊcia
w ˝ycie ustawy, przeka˝à do organów w∏aÊciwych do
ich powo∏ania na zajmowane stanowisko, informacj´
obejmujàcà imi´ i nazwisko oraz dane, o których mo-
wa w art. 7 ust. 3 pkt 1—5, 7 i 8.

2. Osoby, o których mowa w art. 80 ust. 1, niezaj-
mujàce wysokiego stanowiska paƒstwowego, a wcho-
dzàce z mocy ustawy do paƒstwowego zasobu kadro-
wego, przekazujà informacje i dane, o których mowa
w ust. 1, pracodawcy.

3. Dane, o których mowa w ust. 1, po ich weryfika-
cji, organy i pracodawcy, wymienieni w ust. 1 i 2, prze-
kazujà do ewidencji, o której mowa w art. 9 ust. 1.

Art. 83. Osoby oddelegowane do wykonywania za-
daƒ poza jednostkà organizacyjnà, w której sà zatrud-
nione, zajmujàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy sta-
nowiska okreÊlone w art. 4 pkt 8—11, pozostajà na
tych stanowiskach.

Art. 84. Post´powania dotyczàce konkursów na
stanowiska, o których mowa w art. 4, wszcz´te na
podstawie dotychczasowych przepisów i niezakoƒczo-
ne do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy ulegajà zakoƒcze-
niu z tym dniem. Obsadzanie stanowisk, o których
mowa w art. 4, nast´puje na podstawie przepisów ni-
niejszej ustawy.

Art. 85. Pierwszy egzamin przeprowadza si´ nie
wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 90 dni od dnia wejÊcia w ˝y-
cie ustawy.

Art. 86. 1. Do pierwszego sk∏adu Rady Prezes Rady
Ministrów powo∏uje po∏ow´ cz∏onków Rady, o których
mowa w art. 25 ust. 2 — na trzy lata, a pozosta∏ych
cz∏onków — na szeÊç lat.

2. Do pierwszego sk∏adu Rady Prezes Rady Mini-
strów powo∏uje cz∏onków Rady, o których mowa
w art. 25 ust. 3, na okres pozosta∏y do zakoƒczenia ka-
dencji Sejmu V kadencji i Senatu VI kadencji.

Art. 87. Do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wyko-
nawczych wydanych na podstawie art. 17 ust. 5
i art. 29 ustawy, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, do ustalania wyna-
grodzeƒ osób zajmujàcych wysokie stanowiska paƒ-
stwowe oraz wynagrodzeƒ przewodniczàcego, wice-
przewodniczàcego i cz∏onków Rady stosuje si´ przepi-
sy dotychczasowe.

Art. 88. Traci moc ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.
o przeprowadzaniu konkursów na stanowiska kierow-
ników centralnych urz´dów administracji rzàdowej,
prezesów agencji paƒstwowych oraz prezesów zarzà-
dów paƒstwowych funduszy celowych (Dz. U. Nr 163,
poz. 1362 i Nr 267, poz. 2258 oraz z 2006 r. Nr 157,
poz. 1119).

Art. 89. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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29) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50,
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poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1,
z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73,
poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139,
poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r.
Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552,
z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214,
poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391
i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116,
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z 2005 r. Nr 169, poz. 1417.
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