
 

Druk nr 1058-A
SEJM 

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VI kadencja  

 

 
 
 

D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E   

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH 
 

o poselskim i rządowym projektach ustaw  
o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o 
zmianie niektórych innych ustaw (druki nr 125 i 
125-A, 595). 

 

Sejm  na 26. posiedzeniu w dniu 22 października 2008 r. - zgodnie z art. 47 ust. 1 

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1058 do Komisji 

Administracji i Spraw Wewnętrznych w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w 

drugim czytaniu. 

Komisja Administracji i Spraw Wewnętrznych po rozpatrzeniu wniosku i poprawek 

na posiedzeniu w dniu 23 października 2008 r., 

wnosi: 

W y s o k i   S e j m   raczy następujący wniosek i  poprawki: 

odrzucić projekt ustawy; 
- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  
1) w art. 15 po ust. 3 dodać nowe 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 
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.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić  



 
 

2) art. 16 nadać brzmienie: 
„Art. 16. Realizacja strategii oraz wdrażanie standardów, wytycznych i zasad, o 

których mowa w art. 15 finansowane są w ramach odrębnej części 
budżetowej, którą dysponuje szef Służby Cywilnej.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić  

3) w art. 19 w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastąpić średnikiem i dodać nowy pkt 4 w brzmieniu: 
„4) może skierować swojego przedstawiciela w celu obserwacji przebiegu procesu 

naboru przeprowadzonego na stanowisko kierownika agencji lub urzędów 
centralnych organów administracji rządowej.”; 

- poseł W. Olejniczak w imieniu KP Lewica 
- odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 3 i 4 należy głosować łącznie.  
 
4) w art. 19 po ust. 5 dodać nowy ust. 6 w brzmieniu: 

„6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu postępowania związanego 
z naborem na stanowisko kierownika agencji lub urzędów centralnych organów 
administracji rządowej, Rada może zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów o 
zarządzenie ponownego przeprowadzenia naboru.”; 

- poseł W. Olejniczak w imieniu KP Lewica 
- odrzucić  

5) w art. 25 ust. 5 nadać brzmienie: 
„5. Dyrektor generalny urzędu do końca stycznia każdego roku składa Szefowi Służby 

Cywilnej sprawozdanie z realizacji zadań wynikających z ustawy za rok ubiegły.”; 
- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 

- przyjąć  
6) w art. 36 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Służba przygotowawcza ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie 
pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej do należytego 
wykonywania obowiązków służbowych.”; 

- poseł W. Olejniczak w imieniu KP Lewica 
- przyjąć  

7) w art. 38 w ust. 2 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) wynik egzaminu ze służby przygotowawczej;”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 
- przyjąć  

8) art. 53 nadać brzmienie: 
„Art. 53. 1. Wyższe stanowisko w służbie cywilnej może zajmować osoba, która: 

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny; 
2) nie była karana zakazem zajmowania stanowisk kierowniczych w 

urzędach organów władzy publicznej lub pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem środkami publicznymi; 

3) posiada kompetencje kierownicze; 
 



 
 
4) posiada co najmniej sześcioletni staż pracy,w tym co najmniej 

trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach 
sektora finansów publicznych - w przypadku ubiegania się o 
stanowisko dyrektora generalnego urzędu; 

5) posiada co najmniej trzyletni staż pracy, w tym co najmniej rok na 
stanowisku kierowniczym lub 2 lata na stanowisku samodzielnym, w 
jednostkach sektora finansów publicznych - w przypadku ubiegania 
się o stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 2-4; 

6) zdała odpowiedni egzamin organizowany przez Krajową Szkołę 
Administracji Publicznej pozwalający na zajmowanie wyższych 
stanowisk w służbie cywilnej; 

7) spełnia wymagania określone w opisie stanowiska pracy oraz w 
przepisach odrębnych. 

2. Prezes Rady Ministrów określi w drodze rozporządzenia zakres materiału 
obowiązujący na egzaminie organizowanym przez Krajową Szkołę 
Administracji Publicznej pozwalającym na zajmowanie wyższych 
stanowisk w służbie cywilnej.”; 

- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 
- odrzucić 

Uwaga: poprawki nr 8 i 9 należy głosować łącznie.  
 
9) skreślić art. 54-58; 
- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 9 spowoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 10 i nr 11. 
10) w art. 56 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Nabór na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, o którym mowa w art. 54 ust. 1, 
przeprowadza zespół liczący:  

1) co najmniej 5 członków korpusu służby cywilnej, których wiedza i 
doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów - w przypadku 
naboru na stanowisko dyrektora generalnego urzędu i wojewódzkiego lekarza 
weterynarii; 

2) co najmniej 3 członków korpusu służby cywilnej, których wiedza i 
doświadczenie dają rękojmię wyłonienia najlepszych kandydatów - w przypadku 
naboru na pozostałe wyższe stanowiska w służbie cywilnej.”; 

 - poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 
- przyjąć  

11) w art. 57 zdaniu wstępnemu nadać brzmienie: 
„W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 2 najlepszych kandydatów, których 

przedstawia odpowiednio:”; 
- poseł W. Olejniczak w imieniu KP Lewica 

- przyjąć 
Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 11 jest zmiana w art. 58 ust. 1 pkt 3 

polegająca na zastąpieniu liczby  „3” liczbą  „2”.  
 



 
 
 
12) w art. 78 skreślić ust. 4; 
- poseł P. Gosiewski w imieniu KP PiS 

- odrzucić  
13) w art. 106 w ust. 2 pkt 3 nadać brzmienie: 

„3) szkolenia w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego członka 
korpusu służby cywilnej - planowane, organizowane i nadzorowane przez dyrektora 
generalnego urzędu w porozumieniu z zatrudnionym w danym urzędzie członkiem 
korpusu służby cywilnej;”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 
- przyjąć  

14) art. 130 nadać brzmienie: 
„Art. 130. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

prowadzenia postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, w tym: 
1) warunki powoływania i odwoływania członka komisji dyscyplinarnej, 

rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy, 
2) sposób dokonywania zmian w składzie komisji dyscyplinarnej, 
3) zakres czynności rzecznika dyscyplinarnego i jego zastępcy, 

służących wyjaśnieniu sprawy, 
4) organizację i funkcjonowanie komisji dyscyplinarnych oraz tryb 

prowadzenia postępowania dyscyplinarnego, 
5) warunki i sposób ustalania należności przysługujących członkom 

komisji dyscyplinarnych, rzecznikom dyscyplinarnym i ich 
zastępcom, świadkom, obrońcom i biegłym 

- kierując się potrzebą rzetelnego i sprawnego prowadzenia tych 
postępowań.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 
- przyjąć  

15) w art. 195 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. W okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy przeprowadza się nabór w rozumieniu 

art. 56 na stanowiska dyrektorów generalnych urzędów, o których mowa w art. 52 
pkt 1, stanowiska kierujących departamentami lub komórkami równorzędnymi, o 
których mowa w art. 52 pkt 2, stanowiska wojewódzkich lekarzy weterynarii, o 
których mowa w art. 52 pkt 3 oraz stanowiska kierujących komórkami 
organizacyjnymi w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych, jeżeli stanowiska te są zajmowane przez 
osoby, do których miał zastosowanie art. 80 ust. 2 ustawy uchylanej w art. 213, 
przeniesione na te stanowiska na podstawie art. 192 ust. 1 lub art. 193 ust. 1 albo 
zatrudnione na tych stanowiskach na podstawie art. 194 ust. 1, niespełniające 
warunków wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1-4 ustawy uchylanej w art. 213.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 
- przyjąć  

 
16) w art. 201 pkt 2 nadać brzmienie: 
 



 
 
 

„2)  w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dla pracowników służby cywilnej 
ubiegających się o mianowanie w służbie cywilnej osiągnęły miejsce uprawniające 
do mianowania na podstawie ustawy uchylanej w art. 214.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 
- przyjąć  

Uwaga: poprawki nr 16, 18 i 19 należy głosować łącznie.  
 
17) w art. 206 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy uchylanej w art. 213 
oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 69 ustawy uchylanej w art. 214 
zachowują moc do dnia 31 grudnia 2009 r.; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 
- przyjąć  

18) art. 214 nadać brzmienie: 
„Art. 214. Traci moc ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 

170, poz. 1218, z późn. zm), z wyjątkiem art. 6 ust. 1, art. 19-22, art. 24 i 
art. 26-28, które tracą moc z dniem 31 grudnia 2009 r.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 
- przyjąć  

19) art. 215 nadać brzmienie: 
„Art. 215. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem art. 7 ust. 1, art. 40-43, art. 45, art. 47-49, art. 160 i art. 186 pkt 
2-6, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.”; 

- poseł G. Dolniak w imieniu KP PO 
- przyjąć  

 
 
 

Warszawa, dnia 23 października 2008 r. 
 
 
 
 Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 
 
 
 /-/ Waldy Dzikowski /-/ Marek Biernacki 
 






