PREZES RADY MINISTRÓW

Warszawa, dnia 19 lipca 2016 r.

RM-10-81-16

Pan Marek KUCHCIŃSKI
Marszałek

Sejmu

Szanowny Panie Marszałku

Na podstawie art. 118 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam
Sejmowi
projekt ustawy o zmtante ustawy o Krajowej Szkole Administracji
Publicznej oraz niektórych innych ustaw.
W

załączeniu

przedstawiam

także opinię dotyczącą zgodności

proponowanych

regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie

uprzejmie

informuję, że

sprawie w toku prac parlamentarnych
Rady Ministrów Beata Kempa.

do prezentowania stanowiska
została upoważniona

Rządu

Minister -

w tej

Członek

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej
oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji
Publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 248) wprowadza się następujące zmiany:
1)

tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:
„o Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta prof. Lecha
Kaczyńskiego”;

2)

w art. 1:
a)

w ust. 1 skreśla się wyrazy „pod nazwą „Krajowa Szkoła Administracji
Publicznej”,”,

b)

po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
„1a. Państwowa jednostka organizacyjna, o której mowa w ust. 1, nosi nazwę
„Krajowa

Szkoła

Administracji

Publicznej

im.

Prezydenta

prof.

Lecha

Kaczyńskiego”, zwana dalej „Szkołą”.”,
c)

ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zadaniem Szkoły jest kształcenie i przygotowywanie do służby publicznej
urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji
Rzeczypospolitej Polskiej.”.

Art. 2. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. z 2016 r. poz. 963) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 4 w pkt 2 lit. p otrzymuje brzmienie:
„p) Krajowa

Szkoła

Administracji

Publicznej

im.

Prezydenta

prof.

Lecha

Kaczyńskiego – w stosunku do słuchaczy pobierających stypendium,”;
2) w art. 6 w ust. 1 pkt 7a otrzymuje brzmienie:

1)

Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń
społecznych, ustawę z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej, ustawę z dnia 30 października 2002 r.
o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustawę z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawę z dnia
21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.
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„7a) pobierającymi stypendium słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
im. Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego;”;
3)

w art. 13 pkt 15 otrzymuje brzmienie:
„15) pobierający stypendium słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im.
Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego – od dnia uzyskania statusu słuchacza do
dnia utraty tego statusu;”;

4)

w art. 16 w ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:
„7) pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
im. Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego,”;

5)

w art. 18 w ust. 4 pkt 2a otrzymuje brzmienie:
„2a) słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta prof. Lecha
Kaczyńskiego – stanowi kwota stypendium,”.
Art. 3. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 1403,

z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 12 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) odbył, z zastrzeżeniem art. 40 ust. 2, aplikację dyplomatyczno-konsularną, o której
mowa w art. 38, albo jest urzędnikiem służby cywilnej lub ukończył Krajową
Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego,”;

2)

w art. 41 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Absolwent Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta prof.
Lecha Kaczyńskiego oraz urzędnik służby cywilnej, spełniający wymogi, o których
mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3–5, a także osoba, o której mowa w art. 40 ust. 2, mogą
przystąpić do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego bez konieczności odbycia
aplikacji dyplomatyczno-konsularnej.”.
Art. 4. W ustawie z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu

wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1242, z późn. zm.3))
wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 3 w ust. 3 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) nauki w Krajowej Szkole Administracji Publicznej im. Prezydenta prof. Lecha
Kaczyńskiego przez słuchaczy pobierających stypendium;”;

2)

3)

Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. poz. 2703, z 2006 r. poz. 1217, 1218
i 1600, z 2008 r. poz. 1505, z 2009 r. poz. 1277, z 2015 r. poz. 1220 i 1274 oraz z 2016 r. poz. 34.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1442 i 1735.
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2)

w art. 5 w ust. 1 pkt 12 otrzymuje brzmienie:
„12) Krajowa

Szkoła

Administracji

Publicznej

im.

Prezydenta

prof.

Lecha

Kaczyńskiego – w stosunku do słuchaczy tej szkoły pobierających stypendium;”;
3)

w art. 9 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) kwota otrzymanego za ten miesiąc stypendium – dla ubezpieczonych będących
słuchaczami Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta prof. Lecha
Kaczyńskiego,”.
Art. 5. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej

finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581, z późn. zm.4)) wprowadza
się następujące zmiany:
1)

w art. 66 w ust. 1 pkt 22 otrzymuje brzmienie:
„22) słuchacze Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta prof. Lecha
Kaczyńskiego;”;

2)

w art. 75 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Osoby, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, zgłasza do ubezpieczenia
zdrowotnego Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta prof. Lecha
Kaczyńskiego.”;

3)

w art. 85 ust. 12 otrzymuje brzmienie:
„12. Za osobę, o której mowa w art. 66 ust. 1 pkt 22, składkę jako płatnik oblicza,
pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza Krajowa Szkoła Administracji
Publicznej im. Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego.”.
Art. 6. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r.

poz. 1111, z późn. zm.5)) wprowadza się następujące zmiany:
1)

w art. 19 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Przewodniczący Rady wchodzi w skład Rady Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej im. Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego.”;

2)

w art. 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Nabór, o którym mowa w ust. 1, dotyczy także absolwentów Krajowej Szkoły
Administracji Publicznej im. Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego.”;

4)

5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1240, 1269, 1365,
1569, 1692, 1735, 1830, 1844, 1893, 1916, 1991 i 1994 oraz z 2016 r. poz. 65, 652 i 960.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 1199, z 2015 r.
poz. 211, 1220 i 1269 oraz z 2016 r. poz. 34.
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3)

w art. 36 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta
prof. Lecha Kaczyńskiego są zwolnieni z odbywania służby przygotowawczej.”;

4)

w art. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Pierwszej ocenie w służbie cywilnej nie podlega absolwent Krajowej Szkoły
Administracji Publicznej im. Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego, który złożył
wniosek o mianowanie w służbie cywilnej.”;

5)

art. 39 otrzymuje brzmienie:
„Art. 39. Prezes Rady Ministrów, zgodnie z odrębnymi przepisami, wskazuje
absolwentom kolejnych roczników Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
im. Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego pierwsze stanowiska pracy przedstawione
przez Szefa Służby Cywilnej.”;

6)

w art. 41 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Szef Służby Cywilnej określa i publikuje w Biuletynie Kancelarii wzór
zgłoszenia do postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej
ubiegających się o mianowanie oraz wzór wniosku o mianowanie dla absolwentów
Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego.”;

7)

w art. 42 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta
prof. Lecha Kaczyńskiego, którzy spełniają warunki określone w art. 40 pkt 1 i 4,
składają do Szefa Służby Cywilnej wniosek o mianowanie w służbie cywilnej. Wnioski
o mianowanie składa się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja.”;

8)

w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta prof. Lecha
Kaczyńskiego, z zastrzeżeniem art. 42 ust. 2, prowadzi postępowanie kwalifikacyjne dla
pracowników służby cywilnej ubiegających się o mianowanie.”;

9)

w art. 45 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód Krajowej Szkoły
Administracji Publicznej im. Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego.”;

10) art. 46 otrzymuje brzmienie:
„Art. 46. Posiadanie przez absolwenta Krajowej Szkoły Administracji Publicznej
im. Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego wiedzy, umiejętności i predyspozycji
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kierowniczych niezbędnych do wypełniania zadań służby cywilnej sprawdzane jest
w toku kształcenia w tej szkole i potwierdzane dyplomem jej ukończenia.”;
11) w art. 48 ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
„2. Szef Służby Cywilnej dokonuje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
mianowania pracownika służby cywilnej, który ukończył w danym roku postępowanie
kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym i z miejscem uprawniającym do mianowania
lub ukończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta prof. Lecha
Kaczyńskiego.
3. Osiągnięcie miejsca uprawniającego do mianowania oznacza uzyskanie
w postępowaniu kwalifikacyjnym wyniku pozytywnego z sumą punktów pozwalającą
na mianowanie wszystkich osób, które uzyskały tę sumę punktów bez konieczności
przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 7 ust. 1. Ustalenie miejsca uprawniającego
do mianowania następuje po uwzględnieniu liczby mianowań absolwentów Krajowej
Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego.”;
12) w art. 107 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Przy ustalaniu programów szkoleń Szef Służby Cywilnej współdziała
w szczególności z Krajową Szkołą Administracji Publicznej im. Prezydenta prof. Lecha
Kaczyńskiego”.
Art. 7. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

UZASADNIENIE

Wniosek o zmianę nazwy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, zwanej dalej
„Szkołą”, przez nadanie jej imienia Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego ma na celu
uhonorowanie pamięci wybitnego męża stanu oraz popularyzowanie i upowszechnianie
jego dorobku intelektualnego.
Lech Kaczyński był działaczem opozycji w okresie PRL. W latach 1992–1995 pełnił
funkcję Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, w latach 2000 i 2001 zajmował stanowisko
Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, w latach 2002–2005 był
Prezydentem Warszawy. W roku 2005 został wybrany na urząd Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, który piastował do momentu tragicznej śmieci w dniu
10 kwietnia 2010 r.
Był

doktorem

habilitowanym

nauk

prawnych,

profesorem

nadzwyczajnym

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Uniwersytetu Gdańskiego.
Lech Kaczyński bardzo przyczynił się do propagowania idei Szkoły, zwłaszcza u jej
początków. Towarzyszyło mu przekonanie, że wychowankowie Szkoły to ogromny
kapitał, ludzie, urzędnicza elita, bez której budowa profesjonalnego państwa polskiego
i reforma administracji publicznej, tak potrzebna w pierwszych latach transformacji
ustrojowej, nie będą możliwe, a już na pewno nie tak efektywne. Swojemu zaufaniu dał
wyraz w sytuacji kryzysowej (kiedy pojawiły się poważne trudności ze znalezieniem
dobrych, godnych miejsc pracy dla absolwentów Szkoły), oferując zatrudnienie blisko
połowie absolwentów I Promocji. Dzięki jego stanowczości i determinacji aż
16 z 34 absolwentów Szkoły, w tym śp. Władysław Stasiak, którzy byli słuchaczami
Szkoły w latach 1993–1995, rozpoczęło pracę w Najwyższej Izbie Kontroli, na której
czele stał wówczas śp. prof. Lech Kaczyński. U podstaw tej decyzji leżało dążenie do
tego, aby Najwyższa Izba Kontroli stała się nowoczesną, sprawnie zarządzaną
instytucją.
Kandydatura Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego na patrona Szkoły, będącej czołową
instytucją przygotowującą wysoko wyspecjalizowane kadry dla polskiej administracji,
spotkała się z szeroką akceptacją władz Szkoły. Zyskała ona także uznanie wśród
środowisk naukowych i władz państwowych oraz uzyskała szerokie poparcie społeczne.
Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych i w związku z powyższym nie
podlega procedurze notyfikacji w rozumieniu przepisów rozporządzenia Rady

Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego
systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.).
Projekt ustawy nie jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej.
Projektowana regulacja nie spowoduje negatywnych skutków dla podmiotów objętych
regulacją ani dodatkowych kosztów po stronie budżetu państwa.
Projekt nie był przedmiotem uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji
publicznych.
Termin wejścia w życie przewidziany w ustawie jest wystarczający dla dostosowania
podmiotów do nowej regulacji.

2

Nazwa projektu
Ustawa o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz
niektórych innych ustaw
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

Data sporządzenia
6 lipca 2016 r.
Źródło: projekt ustawy
Nr w wykazie prac: oczekuje na wpis

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu lub
Podsekretarza Stanu
Pan Dobrosław Dowiat-Urbański, Szef Służby Cywilnej
Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Pan Michał Graczyk
Zastępca Dyrektora Departamentu Służby Cywilnej
tel. (22) 694-75-39 (sekretariat)

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
Nadanie Krajowej Szkole Administracji Publicznej imienia Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
Nadanie Krajowej Szkole Administracji Publicznej imienia Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego ma na celu uhonorowanie pamięci
wybitnego męża stanu oraz popularyzowanie i upowszechnianie jego dorobku intelektualnego. Prof. Lech Kaczyński bardzo
przyczynił się do propagowania idei Szkoły, zatem jego wybór na patrona wydaje się oczywisty. Ponadto wybór prof. Lecha
Kaczyńskiego na patrona przyczyni się do podniesienia rangi i prestiżu Szkoły.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?
Nie dotyczy.

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Krajowa Szkoła Administracji Publicznej

Wielkość
1

Źródło danych

Oddziaływanie
Uhonorowanie pamięci
Prezydenta RP prof. Lecha
Kaczyńskiego oraz wpływ
na prestiż KSAP

KSAP

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Ze względu na zakres regulacji projekt ustawy nie wymaga przeprowadzenia konsultacji społecznych.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł]
3
4
5
6
7
8
9
10

(ceny stałe z … r.)
0

1

2

Łącznie (0–10)

Dochody ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Wydatki ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Saldo ogółem

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

budżet państwa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)

JST
pozostałe jednostki
(oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do
obliczeń założeń

Projektowana zmiana nie spowoduje dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa. Spowoduje
jedynie koszty związane ze zmianą nazwy KSAP, tj. koszty zmiany pieczęci, druków, tablic i wizytówek,
które będą pokryte ze środków finansowych KSAP.

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejścia w życie zmian
duże przedsiębiorstwa
W ujęciu
sektor mikro-, małych
pieniężnym
i średnich przedsiębiorstw
(w mln zł,
rodzina, obywatele oraz
ceny stałe
gospodarstwa domowe
z … r.)
(dodaj/usuń)
W ujęciu
duże przedsiębiorstwa
niepieniężnym
sektor mikro-, małych
i średnich przedsiębiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
(dodaj/usuń)
Niemierzalne
(dodaj/usuń)
(dodaj/usuń)

0

Skutki
1

2

3

5

10

Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
źródeł danych
i przyjętych do
obliczeń założeń

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie wymaganymi
przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).

tak
nie
nie dotyczy
zwiększenie liczby dokumentów
zwiększenie liczby procedur
wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
inne:

zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy

Komentarz:

9. Wpływ na rynek pracy
10. Wpływ na pozostałe obszary
środowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:

demografia
mienie państwowe

informatyzacja
zdrowie

Omówienie wpływu

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
W dniu wejścia w życie ustawy. Planowany termin wejścia w życie – III kwartał 2016 r.

12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
W ramach sprawozdania Krajowej Szkoły Administracji Publicznej.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Brak załączników.
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