
Art. 1. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o paƒ-
stwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach
paƒstwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, z póên. zm.2))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6:

a) w ust. 1:

— pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) urz´dnicy s∏u˝by cywilnej;”,

— w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ Êrednikiem i do-
daje pkt 5 w brzmieniu:

„5) osoby posiadajàce stopieƒ naukowy dok-
tora.”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przynale˝noÊç do paƒstwowego zasobu ka-
drowego osób, o których mowa w ust. 1,
trwa przez okres dziesi´ciu lat od dnia wej-
Êcia do paƒstwowego zasobu kadrowego.”;

2) w art. 7 w ust. 3 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) posiada co najmniej trzyletni sta˝ pracy;”.

Art. 2. W ustawie z dnia 22 paêdziernika 2004 r.
o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251,
poz. 2507, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.
Nr 64, poz. 427) w art. 6:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi,
spoÊród osób nale˝àcych do paƒstwowego
zasobu kadrowego — w przypadku dyrekto-
ra Centrum Doradztwa;”,

b) uchyla si´ ust. 2,

c) w ust. 6 uchyla si´ pkt 2.

Art. 3. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝-
bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 25,
poz. 162) w art. 27 uchyla si´ ust. 5.

Art. 4. Osobom nale˝àcym do paƒstwowego zaso-
bu kadrowego przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy do okresu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 usta-
wy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, wlicza si´ dotychczasowy okres przynale˝-
noÊci do paƒstwowego zasobu kadrowego.

Art. 5. 1. Osoby zajmujàce w dniu wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy wysokie stanowisko paƒstwowe
w Centrum Doradztwa Rolniczego wchodzà w sk∏ad
paƒstwowego zasobu kadrowego, je˝eli posiadajà co
najmniej trzyletni sta˝ pracy.
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USTAWA

z dnia 11 maja 2007 r.

o zmianie ustawy o paƒstwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach paƒstwowych
oraz o zmianie niektórych innych ustaw1)

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

22 paêdziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolni-
czego oraz ustaw´ z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝bie
cywilnej.

2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50,
poz. 331 i Nr 99, poz. 660.
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2. Do osób, o których mowa w ust. 1, zalicza si´
równie˝ osoby, którym powierzono pe∏nienie obo-
wiàzków na wysokich stanowiskach paƒstwowych
w Centrum Doradztwa Rolniczego.

3. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, powo∏uje
si´ na wysokie stanowisko paƒstwowe na zasadach
okreÊlonych w ustawie zmienianej w art. 1 albo prze-
nosi si´ na stanowisko odpowiadajàce wiedzy i kwali-
fikacjom przenoszonej osoby w ciàgu trzydziestu dni
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

4. Osoby, o których mowa w ust. 1 i 2, podlegajà
wpisowi do ewidencji osób nale˝àcych do paƒstwo-
wego zasobu kadrowego prowadzonej przez Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.
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