
BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. 

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

oraz niektórych innych ustaw 

 (druk nr 54) 

 

USTAWA z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 704, z późn. zm.) 

 

Art. 59. 

[1. Prezesa Kasy powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w drodze 

otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju 

wsi. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Kasy. 

2. Prezes Kasy może mieć jednego zastępcę albo dwóch zastępców. Zastępcę Prezesa Kasy 

powołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, spośród osób wyłonionych w drodze 

otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa, złożony po zasięgnięciu opinii 

Rady Rolników. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi odwołuje zastępcę Prezesa 

Kasy.] 

<1. Prezesa Kasy powołuje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do 

spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Kasy. 

2. Prezes Kasy może mieć jednego zastępcę albo zastępców. Zastępcę Prezesa Kasy 

powołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi na wniosek Prezesa Kasy. Minister 

właściwy do spraw rozwoju wsi odwołuje zastępcę Prezesa Kasy.> 

3. Prezes kieruje Kasą oraz wykonuje zadania przewidziane w ustawie i zadania wynikające z 

odrębnych przepisów. 

4. [Stanowisko Prezesa Kasy może zajmować osoba, która:] 

    < Stanowisko Prezesa Kasy i zastępcy Prezesa Kasy 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 Prezesa 

Kasy. 

[5. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Kasy ogłasza się przez umieszczenie 

ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 i 1662), i Biuletynie Informacji Publicznej 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1)   nazwę i adres Kasy; 

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. 

6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

7. Nabór na stanowisko Prezesa Kasy przeprowadza zespół, 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. 

8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 7, może być dokonana 

na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

9. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 8, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

10. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. 
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11. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)   nazwę i adres Kasy; 

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. 

12. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynach 

Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 5. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres Kasy; 

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. 

13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

14. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powołuje Prezes 

Kasy. 

15. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko, o którym mowa w ust. 2, stosuje się 

odpowiednio ust. 4-13.] 

16. Prezes Kasy współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w 

zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych. 

 

Art. 59a. 

[1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Kasie jest otwarty i 

konkurencyjny.] 

<1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Kasie, z 

wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 59 ust. 4 i art. 60 ust. 1, jest 

otwarty i konkurencyjny.> 
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2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa 

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, oraz w miejscu 

powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór. 

 

Art. 60. 

[1. Prezes Kasy zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę, chyba że odrębne 

przepisy wymagają zatrudnienia na podstawie powołania.] 

<1. Prezes Kasy powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych w centrali, 

oddziałach regionalnych i placówkach terenowych, o których mowa w art. 61 ust. 1 

pkt 1–3, a pozostałych pracowników zatrudnia na podstawie umowy o pracę, chyba 

że odrębne przepisy wymagają zatrudnienia na podstawie powołania.> 

2. Przy wykonywaniu czynności służbowych pracownicy Kasy korzystają z ochrony prawnej 

przysługującej funkcjonariuszom państwowym. 

3. Do pracowników Kasy stosuje się przepisy o pracownikach urzędów państwowych, z 

wyjątkiem przepisów dotyczących praw i obowiązków urzędników państwowych 

mianowanych. 

<4. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 1 oraz art. 59 ust. 4, jest 

równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 

1502, z późn. zm.).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi 

Skarbu Państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 1014, 1433 i 1830) 

 

Art. 9. 

[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. Agencją kieruje Prezes i reprezentuje ją na zewnątrz. 

3. Wiceprezesa Agencji powołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek 

Prezesa Agencji, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego 
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naboru. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi na wniosek Prezesa Agencji odwołuje 

Wiceprezesa Agencji.] 

<1. Prezesa Agencji powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego 

do spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji. 

2. Agencją kieruje Prezes i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes wykonuje zadania przy 

pomocy Wiceprezesów oraz dyrektorów oddziałów terenowych Agencji. 

3. Wiceprezesów Agencji powołuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi na wniosek 

Prezesa Agencji. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi odwołuje Wiceprezesów 

Agencji.> 

<3a. Prezes Agencji powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych w 

Biurze Prezesa i ich zastępców, głównego księgowego oraz dyrektorów i zastępców 

dyrektorów oddziałów terenowych Agencji.> 

4. [Stanowisko Prezesa Agencji może zajmować osoba, która:] 

<Stanowisko Prezesa Agencji i Wiceprezesa 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. 

[5. 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. z 2014 r. poz. 782 i 1662), 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; 
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5)   wskazanie wymaganych dokumentów; 

6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

7)   informację o metodach i technikach naboru. 

6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

7. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespół, 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. 

8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 7, może być dokonana 

na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

9. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 8, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

10. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. 

11. 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. 

12. 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. 

13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

14. Zespół przeprowadzający nabór na stanowisko, o którym mowa w ust. 3, powołuje Prezes 

Agencji. 

15. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko, o którym mowa w ust. 3, stosuje się 

odpowiednio ust. 4-13.] 

<15a. Stanowisko kierownika komórki organizacyjnej w Biurze Prezesa i jego zastępcy, 

głównego księgowego oraz dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy może 

zajmować osoba, która: 

1) posiada wykształcenie wyższe; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub 

umyślne przestępstwo skarbowe. 

15b. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 4 i 15a, jest równoznaczne z 

nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. 

zm.).> 

16. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi składa Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej 

roczny raport z działalności Agencji. 

 

Art. 9a. 

[1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty i 

konkurencyjny.] 

<1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji, z 

wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 9 ust. 4 i 15a, jest otwarty i 

konkurencyjny.> 

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa 

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, oraz w miejscu 

powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór. 
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USTAWA z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 678, 1505 i 1893) 

Art. 19. 

1. Główny Inspektor jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi 

właściwemu do spraw rynków rolnych. 

[2. Głównego Inspektora powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w 

drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra właściwego do spraw 

rynków rolnych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora. 

3. Zastępców Głównego Inspektora, w liczbie do 3, powołuje minister właściwy do spraw 

rynków rolnych, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, 

na wniosek Głównego Inspektora. Minister właściwy do spraw rynków rolnych odwołuje, 

na wniosek Głównego Inspektora, jego zastępców.] 

<2. Głównego Inspektora powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego 

Inspektora. 

3. Zastępców Głównego Inspektora powołuje minister właściwy do spraw rynków 

rolnych na wniosek Głównego Inspektora. Minister właściwy do spraw rynków 

rolnych odwołuje zastępców Głównego Inspektora.> 

3a. [Stanowisko Głównego Inspektora może zajmować osoba, która:] 

<Stanowisko Głównego Inspektora i jego zastępców 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 Głównego 

Inspektora. 

[3b. Informację o naborze na stanowisko Głównego Inspektora ogłasza się przez 

umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu oraz w 
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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. 

3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

3d. Nabór na stanowisko Głównego Inspektora przeprowadza zespół, powołany przez 

ministra właściwego do spraw rynków rolnych, 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. 

3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 3d, może być dokonana 

na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

3f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 3e, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

3g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych. 

3h. 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. 
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3i. 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. 

3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

3k. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, powołuje 

Główny Inspektor. 

3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje się 

odpowiednio ust. 3a-3j.] 

<3m. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 3a, jest równoznaczne z 

nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. 

zm.).> 

4. Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego 

Inspektora. 

5. Zastępcę wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, na wniosek 

wojewódzkiego inspektora. 

 

 

 

USTAWA z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2014 r. poz. 621, z późn. zm.) 

 

Art. 83. 

1. Główny Inspektor jest centralnym organem administracji rządowej, podległym ministrowi 

właściwemu do spraw rolnictwa. 

[2. Główny Inspektor jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra 

właściwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora. 
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3. Zastępców Głównego Inspektora powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa, spośród 

osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Głównego 

Inspektora. Minister właściwy do spraw rolnictwa odwołuje, na wniosek Głównego 

Inspektora, jego zastępców.] 

<2. Główny Inspektor jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek 

ministra właściwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego 

Inspektora. 

3. Zastępców Głównego Inspektora powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na 

wniosek Głównego Inspektora. Minister właściwy do spraw rolnictwa odwołuje 

zastępców Głównego Inspektora.> 

3a. (uchylony). 

3b. (uchylony). 

3c. [Stanowisko Głównego Inspektora może zajmować osoba, która:] 

<Stanowisko Głównego Inspektora i jego zastępców 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 Głównego 

Inspektora. 

[3d. Informację o naborze na stanowisko Głównego Inspektora 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; 
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6)   termin i miejsce składania dokumentów; 

7)   informację o metodach i technikach naboru. 

3e. Termin, o którym mowa w ust. 3d pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

3f. Nabór na stanowisko Głównego Inspektora przeprowadza zespół, powołany przez ministra 

właściwego do spraw rolnictwa, 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. 

3g. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 3f, może być dokonana 

na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

3h. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 3g, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

3i. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. 

3j. 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. 

3k. 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. 
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3l. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

3m. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, powołuje 

Główny Inspektor. 

3n. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje się 

odpowiednio ust. 3c-3l.] 

<3o. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 3c, jest równoznaczne z 

nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. 

zm.).> 

4. Główny Inspektor wykonuje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin 

i Nasiennictwa, zwanego dalej "Głównym Inspektoratem". 

5. Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze zarządzenia, nadaje statut Głównemu 

Inspektoratowi. 

6. Statut Głównego Inspektoratu określa w szczególności organizację wewnętrzną tego 

Inspektoratu, w tym rodzaje komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład. 

 

 

 

USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1482 i 

1918) 

Art. 6. 

1. Inspekcją kieruje Główny Lekarz Weterynarii będący centralnym organem administracji 

rządowej. 

2. Główny Lekarz Weterynarii podlega ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. 

[3. Główny Lekarz Weterynarii jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra 

właściwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Lekarza 

Weterynarii. 

4. Zastępców Głównego Lekarza Weterynarii, w liczbie 2, powołuje minister właściwy do 

spraw rolnictwa, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego 

naboru, na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii. Minister właściwy do spraw 

rolnictwa odwołuje, na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii, jego zastępców.] 
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<3. Główny Lekarz Weterynarii jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na 

wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje 

Głównego Lekarza Weterynarii. 

4. Zastępców Głównego Lekarza Weterynarii powołuje minister właściwy do spraw 

rolnictwa na wniosek Głównego Lekarza Weterynarii. Minister właściwy do spraw 

rolnictwa odwołuje zastępców Głównego Lekarza Weterynarii.> 

5. (uchylony) 

5a. [Stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii może zajmować osoba, która:] 

 <Stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii i jego zastępców może zajmować 

osoba, która:> 

1)   jest lekarzem weterynarii posiadającym prawo wykonywania zawodu na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej; 

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 7-letni staż pracy w administracji publicznej w zakresie realizacji zadań 

związanych z weterynarią; 

7)   posiada tytuł specjalisty z epizootiologii i administracji weterynaryjnej lub higieny 

zwierząt rzeźnych i żywności pochodzenia zwierzęcego. 

[5b. Informację o naborze na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii 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. 
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5c. Termin, o którym mowa w ust. 5b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

5d. Nabór na stanowisko Głównego Lekarza Weterynarii przeprowadza zespół, powołany 

przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, 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. 

5e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5d, może być dokonana 

na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

5f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 5e, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

5g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa. 

5h. 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. 

5i. 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. 

5j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 
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5k. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4, powołuje 

Główny Lekarz Weterynarii. 

5l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje się 

odpowiednio ust. 5a-5j.] 

<5m. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 5a, jest równoznaczne z 

nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. 

zm.).> 

6. Główny Lekarz Weterynarii wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu 

Weterynarii. 

7. Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze zarządzenia, statut Głównego 

Inspektoratu Weterynarii, uwzględniając możliwość realizacji zadań, o których mowa w 

art. 13. 

 

 

 

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków 

rolnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 633, z późn. zm.) 

 

Art. 6. 

1. Organem wykonawczym i zarządzającym Agencji jest Prezes Agencji. 

[2. Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji. 

3. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji przy pomocy zastępców Prezesa Agencji oraz 

dyrektorów oddziałów terenowych. Zastępców Prezesa Agencji w liczbie od 2 do 4 

powołuje, spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, 

minister właściwy do spraw rynków rolnych. Minister właściwy do spraw rynków rolnych 

odwołuje zastępców Prezesa Agencji. Prezes Agencji powołuje i odwołuje dyrektorów 

oddziałów terenowych i ich zastępców.] 
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<2. Prezes Agencji jest powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do 

spraw finansów publicznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji. 

3. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji przy pomocy zastępców Prezesa Agencji 

oraz dyrektorów oddziałów terenowych. Zastępców Prezesa Agencji powołuje 

minister właściwy do spraw rynków rolnych na wniosek Prezesa Agencji. Minister 

właściwy do spraw rynków rolnych odwołuje zastępców Prezesa Agencji. Prezes 

Agencji powołuje i odwołuje kierowników komórek organizacyjnych w Centrali i ich 

zastępców oraz dyrektorów oddziałów terenowych i ich zastępców.> 

3a. [Stanowisko Prezesa Agencji może zajmować osoba, która:] 

<Stanowisko Prezesa Agencji i zastępcy 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 

Agencji. 

[3b. Informację o naborze na stanowisko Prezesa Agencji ogłasza się przez umieszczenie 

ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie 

Informacji Publicznej, 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; 
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7)   informację o metodach i technikach naboru. 

3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

3d. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespół, powołany przez ministra 

właściwego do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

finansów publicznych, 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. 

3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 3d, może być dokonana 

na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

3f. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 3e, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

3g. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw rynków rolnych. 

3h. 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. 

3i. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynach 

Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 3b. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres Agencji; 

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. 
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3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

3k. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, powołuje Prezes 

Agencji. 

3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje się 

odpowiednio ust. 3a-3j.] 

<3m. Stanowisko kierownika komórki organizacyjnej w Centrali i jego zastępcy oraz 

dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy może zajmować osoba, która: 

1)  posiada wykształcenie wyższe; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe. 

3n. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 3a i 3m, jest równoznaczne z 

nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. 

zm.).> 

4. Prezes Agencji składa roczne sprawozdanie z działalności Agencji ministrowi właściwemu 

do spraw rynków rolnych oraz ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. 

 

Art. 6a. 

[1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji jest otwarty i 

konkurencyjny.] 

<1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji, z 

wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 6 ust. 3a i 3m, jest otwarty i 

konkurencyjny.> 

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa 

w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, oraz w miejscu 

powszechnie dostępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony nabór. 
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USTAWA z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2013 

r. poz. 474) 

Art. 6. 

1. Organem jednostki doradztwa rolniczego jest dyrektor powoływany i odwoływany przez: 

[1)   ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, spośród osób wyłonionych w drodze 

otwartego i konkurencyjnego naboru - w przypadku dyrektora Centrum Doradztwa;] 

<1) ministra właściwego do spraw rozwoju wsi – w przypadku dyrektora Centrum 

Doradztwa;> 

2)   właściwy zarząd województwa - w przypadku dyrektora ośrodka wojewódzkiego. 

2. (uchylony). 

3. Dyrektora jednostki doradztwa rolniczego powołuje się na okres 5 lat. 

4. Jeżeli organ, który powołał dyrektora jednostki doradztwa rolniczego, zamierza odwołać go 

przed upływem okresu, o którym mowa w ust. 3, zasięga opinii w tym zakresie Rady, o 

której mowa w art. 9 ust. 1, działającej przy tej jednostce doradztwa rolniczego. 

5. Rada przedkłada opinię, o której mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia otrzymania 

informacji o zamiarze odwołania dyrektora. W przypadku niewydania opinii w terminie 

14 dni, wymóg zasięgnięcia opinii uważa się za spełniony. 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia: 

1)   kwalifikacje osób ubiegających się o stanowisko dyrektora jednostki doradztwa 

rolniczego, mając na względzie zapewnienie prawidłowej pracy tej jednostki; 

2)   (uchylony). 

7. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, warunki 

wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla 

pracowników jednostek doradztwa rolniczego, w tym dyrektora. 

8. Rozporządzenie, o którym mowa w ust. 7, określi w szczególności warunki ustalania i 

wypłacania: 

1)   wynagrodzenia zasadniczego pracowników; 

2)   innych, poza wynagrodzeniem zasadniczym, składników uzasadnionych zwłaszcza 

szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywanej pracy, kwalifikacjami 

zawodowymi pracowników, z tym że wysokość składnika wynagrodzenia, którego 

przyznanie uwarunkowane będzie długością przepracowanego okresu, o ile taki składnik 

zostanie określony, nie może przekroczyć 20% wynagrodzenia zasadniczego; 
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3)   innych świadczeń związanych z pracą, w tym takich, które mogą być uzależnione od 

okresów przepracowanych przez pracownika; w szczególności może to dotyczyć nagrody 

jubileuszowej i jednorazowej odprawy pieniężnej przysługującej pracownikowi, którego 

stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub 

na emeryturę. 

Art. 6a. 

1. Stanowisko dyrektora Centrum Doradztwa 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 Centrum 

Doradztwa. 

[2. Informację o naborze na stanowisko dyrektora Centrum Doradztwa ogłasza się przez 

umieszczenie ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum 

Doradztwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Doradztwa i Biuletynie 

Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać: 

1)   nazwę i adres Centrum Doradztwa; 

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. 

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

4. Nabór na stanowisko dyrektora Centrum Doradztwa przeprowadza zespół, powołany przez 

ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, liczący co najmniej 3 osoby, których wiedza i 
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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. 

5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 4, może być dokonana 

na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

6. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 5, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

7. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi 

właściwemu do spraw rozwoju wsi. 

8. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)   nazwę i adres Centrum Doradztwa; 

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. 

9. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie 

Informacji Publicznej Centrum Doradztwa i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii 

Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres Centrum Doradztwa; 

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. 

10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.] 

<11. Powołanie na stanowisko, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1, jest równoznaczne z 

nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. 

zm.).> 
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USTAWA z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. 

z 2014 r. poz. 1438 oraz z 2015 r. poz. 308 i 349) 

 

Art. 8. 

[1. Organem Agencji jest Prezes powoływany przez Prezesa Rady Ministrów, spośród osób 

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra 

właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów 

publicznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.] 

<1. Organem Agencji jest Prezes powoływany przez Prezesa Rady Ministrów na 

wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do 

spraw finansów publicznych. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Agencji.> 

2. Prezes Agencji kieruje działalnością Agencji i reprezentuje ją na zewnątrz. Prezes Agencji 

wykonuje zadania przy pomocy zastępców Prezesa Agencji, dyrektorów oddziałów 

regionalnych oraz kierowników biur powiatowych. 

[3. Prezes Agencji powołuje zastępców Prezesa Agencji spośród osób wyłonionych w drodze 

otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Agencji odwołuje zastępców Prezesa 

Agencji.] 

<3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi powołuje zastępców Prezesa Agencji na 

wniosek Prezesa Agencji. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi odwołuje 

zastępców Prezesa Agencji.> 

4. [Stanowisko Prezesa może zajmować osoba, która:] 

<Stanowisko Prezesa Agencji i zastępcy 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 Agencji. 
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[5. Informację o naborze na stanowisko Prezesa ogłasza się przez umieszczenie ogłoszenia w 

miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrali Agencji oraz w Biuletynie Informacji 

Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782), 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. 

6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie może być krótszy niż 10 dni od dnia 

opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów. 

7. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza zespół, powołany przez ministra właściwego 

do spraw rozwoju wsi oraz ministra właściwego do spraw finansów publicznych, 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. 

8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 7, może być dokonana 

na zlecenie zespołu przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada odpowiednie 

kwalifikacje do dokonania tej oceny. 

9. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 8, mają obowiązek zachowania w 

tajemnicy informacji dotyczących osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w 

trakcie naboru. 

10. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów, których przedstawia 

ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych. 

11. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół zawierający: 

1)   nazwę i adres Agencji; 

2)   określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór, oraz liczbę kandydatów; 
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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. 

12. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez umieszczenie informacji w biuletynach 

informacji publicznej, o których mowa w ust. 5. Informacja o wyniku naboru zawiera: 

1)   nazwę i adres Agencji; 

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. 

13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 

ogłoszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne. 

14. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, powołuje Prezes 

Agencji. 

15. Do sposobu przeprowadzenia naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje się 

odpowiednio ust. 4-13.] 

16. Prezes Agencji składa Prezesowi Rady Ministrów, ministrowi właściwemu do spraw 

rozwoju wsi, ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych roczne 

sprawozdanie z działalności Agencji do dnia 15 maja każdego roku. 

 

Art. 9. 

1. W ramach Agencji wyodrębnia się: 

1)   Centralę Agencji; 

2)   oddziały regionalne działające w każdym województwie; 

3)   biura powiatowe działające w każdym powiecie, z tym że w miastach na prawach 

powiatu nie tworzy się odrębnych biur powiatowych. 

2. Oddziałem regionalnym kieruje dyrektor, a biurem powiatowym - kierownik. 

[3. Dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców powołuje i odwołuje Prezes Agencji, 

a kierowników biur powiatowych i ich zastępców - dyrektor oddziału regionalnego.] 

<3. Kierowników komórek organizacyjnych w Centrali Agencji i ich zastępców oraz 

dyrektorów oddziałów regionalnych i ich zastępców powołuje i odwołuje Prezes 
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Agencji, a kierowników biur powiatowych i ich zastępców – dyrektor oddziału 

regionalnego.> 

<4. Stanowisko kierownika komórki organizacyjnej w Centrali Agencji i jego zastępcy, 

dyrektora oddziału regionalnego i jego zastępcy oraz kierownika biura powiatowego 

i jego zastępcy może zajmować osoba, która: 

1)  posiada wykształcenie wyższe; 

2) jest obywatelem polskim; 

3) korzysta z pełni praw publicznych; 

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne 

przestępstwo skarbowe.> 

<Art. 9a. 

Powołanie na stanowiska, o których mowa w art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4, jest 

równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).> 

 

Art. 12. 

[1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji, zwany dalej 

"naborem", jest otwarty i konkurencyjny.] 

<1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji, z 

wyłączeniem stanowisk pracy, o których mowa w art. 8 ust. 4 i art. 9 ust. 4, 

zwany dalej „naborem”, jest otwarty i konkurencyjny.> 

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym 

mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, i 

umieszcza się w jednostce organizacyjnej Agencji, w której jest prowadzony nabór, w 

miejscu powszechnie dostępnym. 

3. Ogłoszenie o naborze zawiera wskazanie: 

1)   wymagań, jakie powinni spełniać kandydaci do zatrudnienia na wolne stanowisko 

pracy w Agencji; 

2)   dokumentów, jakie powinni złożyć kandydaci, o których mowa w pkt 1; 

3)   terminu złożenia wymaganych dokumentów. 

 


