
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VII KADENCJA

Warszawa, dnia 30 października 2008 r. Druk nr 336 A

SPRAWOZDANIE
KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI

PAŃSTWOWEJ

(wraz z wnioskami mniejszości komisji)

o uchwalonej przez Sejm w dniu 24 października 2008 r.

ustawie o służbie cywilnej

Marszałek Senatu dnia 28 października 2008 r. skierował ustawę do Komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 30 października 2008 r.

- Komisja wnosi:

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały.

Zastępca Przewodniczącego Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Stanisław Jurcewicz



p r o j e k t

U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia

w sprawie ustawy o służbie cywilnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 24 października

2008 r. ustawy o służbie cywilnej, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 19:

a) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) może skierować swojego przedstawiciela w celu obserwacji przebiegu procesu

naboru przeprowadzanego na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej

podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego

ministra, na które na podstawie odrębnych przepisów przeprowadza się

otwarty i konkurencyjny nabór.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu procesu naboru na

stanowisko określone w ust. 3 pkt 4, Rada może zwrócić się do Prezesa Rady

Ministrów o zarządzenie przeprowadzenia ponownego naboru.";

2) w art. 70 w pkt 5 wyraz "utraty" zastępuje się wyrazami "o pozbawieniu";

3) w art. 134:

a) po wyrazach "(Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.)" dodaje się wyrazy

"wprowadza się następujące zmiany:",

b) pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 oraz dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

"2) art. 3a otrzymuje brzmienie:

"Art. 3a. Na stanowisko urzędnika państwowego zatrudnionego w urzędach

wymienionych w art. 1 ust. 1 może zostać przeniesiony w drodze

porozumienia pracodawców członek korpusu służby cywilnej w

rozumieniu ustawy z dnia ..... 2008 r. o służbie cywilnej.".";
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4) w art. 135 w pkt 1, w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje dyrektora Agencji.";

5) skreśla się art. 140;

6) po art. 157 dodaje się art. 157a w brzmieniu:

"Art. 157a. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

(Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i Nr

173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394) po art. 33b dodaje się art.

33c w brzmieniu:

"Art. 33c. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu naboru na

stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub

nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego

ministra, na które na podstawie odrębnych przepisów

przeprowadza się otwarty i konkurencyjny nabór, Prezes Rady

Ministrów na wniosek Rady Służby Cywilnej, o której mowa w

ustawie z dnia ....... 2008 r. o służbie cywilnej, może zarządzić

ponowne przeprowadzenie naboru.".";

7) w art. 183 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prezesa UKE powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób

zaproponowanych  przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Prezes

Rady Ministrów odwołuje Prezesa UKE.";";

8) w art. 189, w art. 8:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Prezes Agencji powołuje zastępców Prezesa Agencji spośród osób

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Agencji

odwołuje zastępców Prezesa Agencji.",

b) po ust. 12 dodaje się ust. 12a i 12b w brzmieniu:
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"12a. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2a,

powołuje Prezes Agencji.

 12b. Do sposobu przeprowadzenia naboru na stanowiska, o których mowa w ust.

2a, stosuje się odpowiednio ust. 3-12.";

9) po art. 189 dodaje się art. 189a w brzmieniu:

"Art. 189a. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr ..., poz. ...)

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 125 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Szef Służby Cywilnej na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska – w odniesieniu do urzędnika służby cywilnej;";

2) art. 126 otrzymuje brzmienie:

"Art. 126. 1. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska powołuje

Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w

drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek

ministra właściwego do spraw środowiska. Prezes Rady

Ministrów odwołuje Generalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska.

2. Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, powołuje

zastępców Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i

konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw

środowiska odwołuje zastępców Generalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska.

3. Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

może zajmować osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
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5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co

najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku

kierowniczym;

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw

należących do właściwości Generalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska.

4. Informację o naborze na stanowisko Generalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska ogłasza się przez umieszczenie

ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie

urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i

Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z

przepisów prawa;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informację o metodach i technikach naboru.

5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie może być

krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w

Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów.

6. Nabór na stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska przeprowadza zespół, powołany przez ministra

właściwego do spraw środowiska, liczący co najmniej 3

osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię

wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia

się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną

do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest

przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których
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mowa w ust. 6, może być dokonana na zlecenie zespołu

przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada

odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

8. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 7, mają

obowiązek zachowania w tajemnicy informacji

dotyczących osób ubiegających się o stanowisko,

uzyskanych w trakcie naboru.

9. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3

kandydatów, których przedstawia ministrowi właściwemu

do spraw środowiska.

10. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół

zawierający:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór,

oraz liczbę kandydatów;

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych

kandydatów uszeregowanych według poziomu

spełniania przez nich wymagań określonych w

ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach

naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody

niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu.

11. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez

umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji

Publicznej urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku

naboru zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich

miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu

cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.



- 7 -

12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze

oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

13. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których

mowa w ust. 2, powołuje Generalny Dyrektor Ochrony

Środowiska.

14. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o

których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio ust. 3-

12.".".
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WNIOSKI MNIEJSZOŚCI

10) w art. 15 po ust. 3 dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej jest programem

wieloletnim w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach

publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.), przyjmowanym na okresy

pięcioletnie.

 3b. Rada Ministrów corocznie przedstawia Sejmowi wraz z projektem ustawy

budżetowej strategię zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej lub jej

aktualizację.";

11) art. 16 otrzymuje brzmienie:

"Art. 16. Realizacja strategii oraz wdrażanie standardów, wytycznych i zasad, o

których mowa w art. 15, jest finansowane w ramach odrębnej części

budżetowej, którą dysponuje Szef Służby Cywilnej.";

12) w art. 40 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) zna co najmniej jeden język obcy spośród języków roboczych Unii

Europejskiej;";

13) w art. 47 w pkt 3 po wyrazie "minimalne" dodaje się wyrazy "i maksymalne";

14) w art. 47 w pkt 5 wyrazy "w art. 45" zastępuje się wyrazami "w art. 45 ust. 1";

15) w art. 53:

a) po pkt 5 dodaje się pkt 5a w brzmieniu:

"5a) zdała odpowiedni egzamin organizowany przez Krajową Szkołę

Administracji Publicznej pozwalający na zajmowanie wyższych stanowisk

w służbie cywilnej;",

b) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

"2. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres materiału

obowiązujący na egzaminie organizowanym przez Krajową Szkołę

Administracji Publicznej, pozwalającym na zajmowanie wyższych stanowisk
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w służbie cywilnej.";

16) skreśla się art. 54-58;

17) w art. 78 skreśla się ust. 4;

18) w art. 136 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) w art. 18:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych powołuje Prezes Rady

Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony

dziedzictwa narodowego, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego

i konkurencyjnego naboru.",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Zastępców Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych powołuje,

spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego

naboru, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa

narodowego, na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych.

Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

odwołuje, na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych,

jego zastępców.";";

19) art. 146 otrzymuje brzmienie:

"Art. 146. W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu

nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz.

1700) w art. 9 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, spośród osób

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.";

2) ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Wiceprezesa Agencji powołuje minister właściwy do spraw

rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Agencji, spośród osób
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wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Minister właściwy do spraw rozwoju wsi na wniosek Prezesa

Agencji odwołuje Wiceprezesa Agencji.";

3) po ust. 2a dodaje się ust. 2b-2m w brzmieniu:

"2b. Stanowisko Prezesa Agencji może zajmować osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej

3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących

do właściwości Prezesa Agencji.

2c. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Agencji ogłasza się

przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie

dostępnym w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie Informacji

Publicznej Agencji, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz.

1198, z późn. zm.), i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z

przepisów prawa;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informację o metodach i technikach naboru.

2d. Termin, o którym mowa w ust. 2c pkt 6, nie może być krótszy niż

10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji

Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2e. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespół,
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powołany przez ministra właściwego do spraw rozwoju wsi,

liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają

rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru

ocenia się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę

niezbędną do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest

przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

2f. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w

ust. 2e, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę

niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie

kwalifikacje do dokonania tej oceny.

2g. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 2f, mają

obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób

ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

2h. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów,

których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju

wsi.

2i. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół

zawierający:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz

liczbę kandydatów;

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych

kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania

przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody

niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu.

2j. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie

informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i

Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres Agencji;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;
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3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca

zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

albo informację o niewyłonieniu kandydata.

2k. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego

naboru jest bezpłatne.

2l. Zespół przeprowadzający nabór na stanowisko, o którym mowa w

ust. 2a, powołuje Prezes Agencji.

2m.Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko, o którym

mowa w ust. 2a, stosuje się odpowiednio ust. 2b–2m.".";

20) art. 174 otrzymuje brzmienie:
"Art. 174. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr

100, poz. 696, z późn. zm.) w art. 20 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Prezes Urzędu jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów,

spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego

naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw transportu.

Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Urzędu.":

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Prezesa

Urzędu, powołuje nie więcej niż 3 wiceprezesów Urzędu, spośród

osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.

Minister właściwy do spraw transportu, na wniosek Prezesa

Urzędu, odwołuje wiceprezesów Urzędu.";

3) dodaje się ust. 4a-4l w brzmieniu:

"4a. Stanowisko Prezesa Urzędu może zajmować osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-
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letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących

do właściwości Prezesa Urzędu.

4b. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Urzędu ogłasza się

przez umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym

w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu

i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres Urzędu;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z

przepisów prawa;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informację o metodach i technikach naboru.

4c. Termin, o którym mowa w ust. 4b pkt 6, nie może być krótszy niż

10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji

Publicznej Urzędu.

4d. Nabór na stanowisko Prezesa Urzędu przeprowadza zespół,

powołany przez ministra właściwego do spraw transportu, liczący

co najmniej 3 osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię

wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia się

doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną do

wykonywania zadań na stanowisku, na które jest przeprowadzany

nabór, oraz kompetencje kierownicze.

4e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w

ust. 4d, może być dokonana na zlecenie zespołu przez osobę

niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie

kwalifikacje do dokonania tej oceny.

4f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 4e, mają

obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących osób

ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

4g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów,
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których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw transportu.

4h. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół

zawierający:

1) nazwę i adres Urzędu;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz

liczbę kandydatów;

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych

kandydatów uszeregowanych według poziomu spełniania

przez nich wymagań określonych w ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody

niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu.

4i. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie

informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i Biuletynie

Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazwę i adres Urzędu;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca

zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego

albo informację o niewyłonieniu kandydata.

4j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego

naboru jest bezpłatne.

4k. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w

ust. 4, powołuje Prezes Urzędu.

4l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których

mowa w ust. 4, stosuje się odpowiednio ust. 4a–4l.".";

21) w art. 180 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
"2) w art. 155:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Wiceprezesów Urzędu powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek
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Prezesa Urzędu. Prezes Rady Ministrów odwołuje wiceprezesów Urzędu

na wniosek Prezesa Urzędu.",

b) dodaje się ust. 3a i 3b w brzmieniu:

"3a. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2,

powołuje Prezes Urzędu.

 3b. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w

ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy art. 153 ust. 2-11.";".

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

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u

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


