
SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

VI KADENCJA

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2006 r. Druk nr 216 Z
________________________________________________________________________________

SPRAWOZDANIE

KOMISJI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI
PAŃSTWOWEJ

(wraz z zestawieniem wniosków)

Komisja, na posiedzeniu w dniu 3 sierpnia 2006 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych
w toku debaty w dniu 2 sierpnia 2006 r. nad ustawą

o służbie cywilnej,

przedstawia Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko:

- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 1, 3, 4, 6, 10, 11, 12, 18,
20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 32 i 33.

Ponadto Komisja informuje, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu następujący
wnioskodawcy dokonali zmiany treści swoich wniosków:

- senator Marek Rocki (pkt II ppkt 6 zestawienia wniosków),

- Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej (pkt II ppkt 22 i 23
zestawienia wniosków).

Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

(-) Jerzy Szmit



ZESTAWIENIE WNIOSKÓW

do ustawy o służbie cywilnej

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. Wniosek sen.
M. Rockiego

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy:

1) w art. 2 w ust. 4 wyrazy "art. 471" zastępuje się wyrazami "stanowisk,

o których mowa w art. 471 ust. 1";

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 2 i 17 należy głosować łącznie.

2) w art. 4:

a) w pkt 1 po wyrazie "polskim" dodaje się wyrazy "lub obywatelem

innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii

Europejskiej",

b) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje ust. 2 i 3

w brzmieniu:

"2. Zatrudnienie na stanowisku urzędniczym, na którym

wykonywana praca polega na udziale bezpośrednim lub

pośrednim w wykonywaniu władzy publicznej i funkcji

mających na celu ochronę generalnych interesów

państwa, może być uzależnione od posiadania

obywatelstwa polskiego.

3. Osoba będąca obywatelem innego niż Rzeczpospolita

Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej może

zostać zatrudniona na stanowisku urzędniczym innym niż

określone w ust. 2, jeżeli posiada poświadczenie

znajomości języka polskiego, wydane na podstawie ustawy

z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr

90, poz. 999, z późn. zm.), odpowiednie do wymagań dla

danego stanowiska.";

Poprawka sen.
M. Rockiego
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3) w art. 4 w pkt 3 oraz w art. 40 w pkt 4 wyrazy "przestępstwo

umyślne" zastępuje się wyrazami "umyślne przestępstwo lub umyślne

przestępstwo skarbowe";

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 4 i 18 należy głosować łącznie.

4) w art. 4 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) nie jest pozbawiona władzy rodzicielskiej z powodu jej

nadużywania lub rażącego zaniedbania swoich obowiązków

względem dziecka;";

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
poparta przez komisję

5) w art. 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy członka korpusu służby

cywilnej, w tym spory dotyczące postępowań kwalifikacyjnych, są

rozpatrywane przez sądy pracy.";

Poprawka sen.
M. Rockiego

6) w art. 8 w ust. 3 w pkt 6 kropkę na końcu zastępuje się średnikiem

oraz dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) prowadzi ewidencję jednostek organizujących i prowadzących

szkolenia w służbie cywilnej;";

Poprawka sen.
M. Rockiego
poparta przez komisję

7) w art. 8 w ust. 3 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) przygotowuje projekty aktów normatywnych przewidzianych w

ustawie;";

Poprawka sen.
M. Rockiego

8) w art. 8 w ust. 3 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) przedstawia coroczne sprawozdania z działalności służby

cywilnej.";

Poprawka sen.
M. Rockiego

9) w art. 8 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia,

organizację, zasady i tryb wykonywania zadań określonych w ust.

3, uwzględniając konieczność zapewnienia kadrowej i

Poprawka
senatorów:
J. Szmita,
A. Mazurkiewicza



4

organizacyjnej obsługi Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

w tym delegowania uprawnień.";

10) w art. 11 w ust. 3 wyrazy "10 dni" zastępuje się wyrazami "14 dni"; Poprawka sen.
M. Rockiego
poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 11 i 12 należy głosować łącznie.

11) w art. 12 wyrazy "wyniku naboru" zastępuje się wyrazem

"kandydatach";

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

12) dodaje się art. 14a w brzmieniu:

"Art. 14a. 1. Dyrektor generalny urzędu upowszechnia informację o

wyniku naboru w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia

wybranego kandydata albo zakończenia naboru w

przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do

zatrudnienia żadnego kandydata.

 2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy, imię i nazwisko

wybranego kandydata oraz jego miejsce

zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu

cywilnego;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo

uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku wyboru upowszechnia się w

Biuletynie i w miejscu powszechnie dostępnym w

siedzibie urzędu, przez okres co najmniej 3 miesięcy.

4. Umieszczenie informacji o wyniku naboru w

Biuletynie jest bezpłatne.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

13) art. 17 otrzymuje brzmienie:

"Art. 17. 1. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy

pracę w służbie cywilnej umowę o pracę zawiera się

na czas określony; w czasie trwania umowy osoby te

Poprawka sen.
M. Rockiego
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obowiązane są do odbycia służby przygotowawczej, z

zastrzeżeniem ust. 7 i 9.

2. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i

praktyczne przygotowanie pracownika służby

cywilnej do należytego wykonywania obowiązków

służbowych.

3. Służbę przygotowawczą organizuje dyrektor

generalny urzędu, zgodnie z programem

opracowanym przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów w porozumieniu z Krajową Szkołą

Administracji Publicznej i publikowanym w

Biuletynie.

4. Program służby przygotowawczej może być

rozszerzony przez dyrektora generalnego urzędu o

część specjalistyczną, uwzględniającą zadania

danego urzędu.

5. Dyrektor generalny urzędu powołuje komisję

egzaminacyjną do oceny umiejętności praktycznego

stosowania przez kandydata wiedzy zdobytej

podczas służby przygotowawczej.

6. Służba przygotowawcza trwa 6 miesięcy i kończy

się nie później niż po upływie 18 miesięcy od

podjęcia przez pracownika pracy w danym urzędzie.

Służba przygotowawcza kończy się oceną komisji

egzaminacyjnej.

7. Dyrektor generalny urzędu może skrócić okres

służby przygotowawczej lub zwolnić z obowiązku

jej odbywania pracownika, który wykaże się

wymaganą programem służby przygotowawczej

wiedzą teoretyczną, umiejętnościami stosowania tej

wiedzy w praktyce oraz znajomością organizacji i

zasad funkcjonowania urzędu.

8. Dyrektor generalny urzędu, na podstawie oceny

komisji egzaminacyjnej, zawiera z pracownikiem
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umowę o pracę na czas nie określony lub umowę o

pracę rozwiązuje.

9. Absolwenci Krajowej Szkoły Administracji

Publicznej zwolnieni są z odbywania służby

przygotowawczej.";

14) w art. 22:

a) w ust. 3 i 5 skreśla się wyraz "kierownicze",

b) w ust. 7 wyrazy "za wiedzę, umiejętności i predyspozycje

kierownicze określone" zastępuje się wyrazem "określonych";

Poprawka sen.
M. Rockiego

Uwaga:

Poprawki nr 15 i 16 należy głosować łącznie.

15) w art. 22:

a) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Dodatkowo przyznaje się punkty za:

1) wyniki ostatniej oceny, o której mowa w art. 52;

2) znajomość określonych języków obcych;

3) ukończenie studiów podyplomowych;

4) posiadanie stopnia lub tytułu naukowego;

5) posiadanie określonych kwalifikacji zawodowych.",

b) w ust. 6 wyrazy "i 5" zastępuje się wyrazami ", 5 i 5a";

Poprawka sen.
M. Rockiego

16) w art. 26:

a) w pkt 2 po wyrazach "ust. 5" dodaje się wyrazy "i 5a",

b) w pkt 4 wyrazy "warunku określonego w art. 19 pkt 4"

zastępuje się wyrazami "warunków określonych w art. 19 pkt

4 oraz art. 22 ust. 5a pkt 3, 4 i 5",

c) w pkt 5 na końcu stawia się przecinek oraz dodaje się pkt 6 w

brzmieniu:

"6) rodzaje kwalifikacji zawodowych określonych w art. 22

ust. 5a pkt 5";

Poprawka sen.
M. Rockiego
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17) w art. 40 w pkt 2 po wyrazie "polskiego" dodaje się wyrazy "w

przypadkach, o których mowa w art. 4 ust. 2";

Poprawka sen.
M. Rockiego

18) w art. 41 w ust. 1 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) pozbawienia władzy rodzicielskiej, w przypadkach o których

mowa w art. 4 pkt 3a;";

Poprawka sen.
A. Szymańskiego
poparta przez komisję

19) w art. 48 w ust. 3 wyrazy "dyrektora generalnego urzędu" zastępuje

się wyrazami "Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów";

Poprawka sen.
M. Rockiego

20) w art. 49 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Urzędnik służby cywilnej nie może w związkach zawodowych

pełnić funkcji wyższych niż na szczeblu zakładowym lub

międzyzakładowym.";

Poprawka sen.
E. Tomaszewskiej
poparta przez komisję

21) w art. 50:

a) wyraz "cywilnej" zastępuje się wyrazem "publicznej",

b) dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje się

ust. 2 w brzmieniu:

"2. Użyte w ust. 1 określenie "służba publiczna" oznacza

służbę cywilną oraz państwowy zasób kadrowy w

rozumieniu ustawy z dnia ... o państwowym zasobie

kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz.

U. Nr ... , poz. ...).";

Poprawka sen.
M. Rockiego
poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 22 i 23 należy głosować łącznie.

22) w art. 60 w ust. 3 wyrazy "ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o

ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub

współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje

publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z późn. zm.) w okresie

od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lipca 1989 r." zastępuje się

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję
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wyrazami "ustawy z dnia ... o ujawnianiu informacji o dokumentach

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych

dokumentów (Dz. U. Nr ... , poz. ...)";

23) w art. 61 w ust. 3 oraz w art. 64 w ust. 3 wyrazy "ustawy z dnia 11

kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach

bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990

osób pełniących funkcje publiczne w okresie od dnia 22 lipca 1944 r.

do dnia 1 lipca 1989 r." zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia ... o

ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa

państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów";

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 24 i 31 należy głosować łącznie.

24) dodaje się art. 64a w brzmieniu:

"Art. 64a. 1. Urzędnikowi służby cywilnej zatrudnionemu w

służbie cywilnej przez okres nie krótszy niż 10 lat

przysługuje corocznie dodatkowy urlop

wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 20

latach pracy w służbie cywilnej – w wymiarze 12 dni

roboczych.

2. Do okresu pracy uprawniającego do dodatkowego

urlopu wypoczynkowego wlicza się okres

zatrudnienia w administracji publicznej.";

Poprawka sen.
M. Rockiego

25) dodaje się art. 64b w brzmieniu:

"Art. 64b. 1. Urzędnikowi służby cywilnej zatrudnionemu w

służbie cywilnej przez okres nie krótszy niż 10 lat

można udzielić płatnego urlopu dla poratowania

zdrowia w wymiarze nie przekraczającym

jednorazowo 6 miesięcy.

2. Urlopu dla poratowania zdrowia nie można udzielić,

jeśli urzędnik służby cywilnej nie wykonywał pracy

przez okres roku z powodu niezdolności do pracy na

Poprawka sen.
M. Rockiego
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skutek choroby.

3. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela, na

umotywowany opinią lekarską wniosek urzędnika

służby cywilnej, dyrektor generalny urzędu.

4. Dyrektor generalny urzędu nie może dopuścić do

pracy urzędnika służby cywilnej, który korzystał z

urlopu dla poratowania zdrowia, bez aktualnego

orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak

przeciwwskazań do pracy na określonym

stanowisku.

5. Do okresu pracy uprawniającego do dodatkowego

urlopu wypoczynkowego i urlopu dla poratowania

zdrowia wlicza się okres zatrudnienia w

administracji publicznej.";

26) dodaje się art. 85a w brzmieniu:

"Art. 85a. 1. Członkostwo w Wyższej Komisji Dyscyplinarnej

wygasa w razie śmierci członka Komisji.

2. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Komisji,

na wniosek Komisji, w razie:

1) niewykonywania obowiązków członka

Komisji;

2) choroby uniemożliwiającej sprawowanie

funkcji członka Komisji.

3. Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Komisji

w razie złożenia przez niego rezygnacji.

4. W przypadku wygaśnięcia członkostwa w Komisji

lub odwołania członka Komisji przed upływem

kadencji Prezes Rady Ministrów powołuje nowego

członka Komisji na okres do końca tej kadencji.";

Poprawka sen.
M. Rockiego
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27) w art. 99 w pkt 2, w art. 3a:

a) w ust. 1 wyraz "pracownik" zastępuje się wyrazami "członek

korpusu",

b) skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1;

Poprawka sen.
J. Szmita
poparta przez komisję

28) skreśla się art. 103; Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

29) w art. 106, w ust. 1 wyrazy "art. 44 i art. 50" zastępuje się wyrazami

"art. 43 i art. 49" oraz wyrazy ", art. 64 i art. 65 "zastępuje się

wyrazami "i art. 64";

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

30) w art. 109, w ust. 7 wyrazy "art. 66" zastępuje się wyrazami "art. 70"; Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

31) w art. 116 skreśla się wyrazy "do dnia 31 grudnia 2006 r"; Poprawka sen.
M. Rockiego

32) w art. 126 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Do kary zastosowanej na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy

uchylanej w art. 133, która stała się prawomocna przed dniem

wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy o

przedawnieniu i zatarciu kary dyscyplinarnej, chyba że upłynął

już termin przedawnienia.";

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

33) w art. 132 wyrazy ", o której mowa w art. 133," zastępuje się

wyrazami "uchylanej w art. 133";

Poprawka
KSTAP
poparta przez komisję

Uwaga:

Poprawki nr 34 i 35 należy głosować łącznie.

34) art. 133 otrzymuje brzmienie:

"Art. 133. Traci moc ustawa z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie

cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z późn.

zm.) z wyjątkiem art. 6 ust. 1 oraz art. 80 ust. 1 i ust. 2,

które tracą moc z dniem 31 grudnia 2007 r.";

Poprawka sen.
A. Mazurkiewicza
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35) art. 134 otrzymuje brzmienie:

"Art. 134. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia

ogłoszenia z wyjątkiem art. 6 ust. 1, art. 55, art. 57 ust. 2

i ust. 3 oraz art. 58, które wchodzą w życie z dniem 1

stycznia 2008 r.".

Poprawka sen.
A. Mazurkiewicza

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

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

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


