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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej oraz 

niektórych innych ustaw 

(druk nr 273) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem ustawy jest nadanie nowej nazwy Krajowej Szkole Administracji Publicznej, 

zwanej dalej „Szkołą”. W następstwie opiniowanej noweli Szkoła otrzyma nazwę: Krajowa 

Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 

Kaczyńskiego (art. 1 pkt 2 lit. a noweli). 

Konsekwencją nadania nowej nazwy Szkole są zmiany dokonywane w ustawie 

z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji Publicznej (m.in. zmieniono tytuł 

tej ustawy), ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, 

ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej, ustawie z dnia 30 października 2002 r. 

o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ustawie 

z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych oraz ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. Zmiany te 

sprowadzają się do uwzględnienia w przepisach wymienionych aktów nowej nazwy Szkoły. 

Zmiana nazwy Szkoły nastąpi z dniem wejścia w życie opiniowanej ustawy, 

tj. po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 25. posiedzeniu w dniu 14 września 2016 r. (229 głosów za, 

167 głosów przeciw, 40 głosów wstrzymujących). Projekt ustawy był przedłożeniem 

rządowym (druk sejmowy nr 767). Marszałek Sejmu skierował projekt do I czytania do 

Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Komisja po przeprowadzeniu I czytania oraz 
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po rozpatrzeniu projektu na posiedzeniu w dniu 5 września 2016 r. wniosła o jego uchwalenie 

w brzmieniu zaproponowanym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 824). W trakcie II czytania 

zgłoszono jedną poprawkę, w której Klub Parlamentarny – Platforma Obywatelska wnosił 

o zmianę patrona Szkoły na Tadeusza Mazowieckiego (druk sejmowy nr 824-A). Poprawka 

nie uzyskała poparcia Komisji oraz Sejmu. 

W trakcie prac nad projektem w Sejmie zmodyfikowano proponowaną nazwę Szkoły. 

Projekt przewidywał, iż Szkoła otrzyma nazwę: Krajowa Szkoła Administracji Publicznej 

im. Prezydenta prof. Lecha Kaczyńskiego. Ponadto dodano przepis dostosowujący 

przewidujący, że ilekroć w przepisach prawa jest mowa o: 

1) „Krajowej Szkole Administracji Publicznej” – należy przez to rozumieć „Krajową 

Szkołę Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 

Kaczyńskiego”; 

2) absolwentach Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego – rozumie się przez to także 

absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej. 

Rada Służby Publicznej w swojej uchwale z dnia 30 sierpnia 2016 r. pozytywnie 

zaopiniowała projekt ustawy. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


