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RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
Warszawa,  21 stycznia 2008 r. 

        VI kadencja 

 
 
 
 
Pan  
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 
 
 
Szanowny Panie Marszałku 
 
 
   Na podstawie art. 36 ust. 4 regulaminu Sejmu – w imieniu 
wnioskodawców – wnoszę AUTOPOPRAWKĘ do złożonego w dniu 15 listopada 
2007 r. projektu ustawy  
 

- o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o 
zmianie niektórych ustaw. 

 
 
 
 
Z poważaniem  

 
 (-) Witold Gintowt- Dziewałtowski 



 
 
 
 
 
 
 

AUTOPOPRAWKA  
do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw (druk nr 125) 
 
 

W projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o zmianie niektó-
rych innych ustaw wprowadza się następujące zmiany: 

 
1) w art. 1: 

 
a) w pkt 1 dodaje się lit. c w brzmieniu:  
 

„c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
„2. Korpus służby cywilnej tworzą także wojewódzcy, 

powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich 
zastępcy.”;”, 

 
b) dodaje się pkt 2a w brzmieniu:  

 
„2a) dodaje się rozdział 2b w brzmieniu: 

 
„Rozdział 2b 

Dyrektor generalny urzędu  
 

Art. 8h. 
1. Stanowisko dyrektora generalnego urzędu tworzy 

się w urzędach obsługujących ministrów, członków 
komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów, 
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w urzędach 
obsługujących kierowników urzędów centralnych 
oraz w urzędach wojewódzkich. 

2. Prezes Rady Ministrów może określić, w drodze 
rozporządzenia, centralne urzędy administracji rzą-
dowej, w których ze względu na specjalistyczny 
charakter zadań nie tworzy się stanowiska dyrektora 
generalnego urzędu. Zadania przewidziane dla dy-
rektora generalnego urzędu wykonują w tych urzę-
dach ich kierownicy. 



3. Dyrektor generalny urzędu podlega kierownikowi 
urzędu. 

4. Dyrektor generalny urzędu: 
1) zapewnia funkcjonowanie i ciągłość pracy 

urzędu, warunki jego działania, a także orga-
nizację pracy, w szczególności poprzez: 

a) sprawowanie bezpośredniego nadzo-
ru nad komórkami organizacyjnymi 
urzędu w zakresie prawidłowego 
wykonywania przez nie zadań okre-
ślonych przez organ administracji 
rządowej, z wyjątkiem komórek 
bezpośrednio nadzorowanych przez 
ten organ na podstawie ustaw, 

b) nadzorowanie organizacyjne prze-
biegu prac nad terminowym przygo-
towaniem projektu budżetu i układu 
wykonawczego do budżetu w części 
dotyczącej urzędu, 

c) występowanie z wnioskiem do wła-
ściwego organu administracji rządo-
wej o nadanie regulaminu organiza-
cyjnego urzędu lub jego komórek 
organizacyjnych, a następnie ustala-
nie regulaminu pracy, 

d) gospodarowanie mieniem urzędu, w 
tym zlecanie usług i dokonywanie 
zakupów dla urzędu oraz zapewnie-
nie prowadzenia ewidencji majątku 
urzędu, 

e) reprezentowanie Skarbu Państwa w 
odniesieniu do mienia urzędu, z za-
strzeżeniem art. 26 pkt 1 ustawy z 
dnia 5 czerwca 1998 r. o administra-
cji rządowej w województwie (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z późn. 
zm.), 

f) prowadzenie kontroli i audytu we-
wnętrznego w urzędzie, 

g) sprawowanie nadzoru nad gospodar-
stwami pomocniczymi urzędu, 

h) zapewnianie przestrzegania przepi-
sów o tajemnicy ustawowo chronio-
nej, 

i) zapewnianie przestrzegania zasad 
techniki prawodawczej; 



2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy 
wobec osób zatrudnionych w urzędzie oraz 
realizuje politykę personalną, w szczególno-
ści poprzez: 

a) dokonywanie czynności wynikają-
cych z nawiązania i trwania stosunku 
pracy z członkami korpusu służby 
cywilnej oraz czynności związanych 
z ustaniem stosunku pracy, 

b) dysponowanie funduszem nagród, 
chyba że odrębne przepisy stanowią 
inaczej, 

c) administrowanie środkami zakłado-
wego funduszu świadczeń socjal-
nych w urzędzie. 

5. Dyrektor generalny urzędu niezwłocznie wyznacza, 
w uzgodnieniu z właściwym ministrem, kierowni-
kiem urzędu centralnego lub wojewodą, zastępującą 
go osobę kierującą departamentem (komórką równo-
rzędną), a w urzędach wojewódzkich - wydziałem 
(komórką równorzędną). O ustanowieniu zastępstwa 
dyrektor generalny urzędu niezwłocznie zawiadamia 
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 

6. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, 
dyrektor generalny może wydawać zarządzenia. 

 
Art. 8i. 

Do dyrektora generalnego służby zagranicznej oraz in-
nych osób zajmujących kierownicze stanowiska w służ-
bie zagranicznej wskazanych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 
służbie zagranicznej stosuje się przepisy tej ustawy oraz 
niniejszej ustawy. 

 
Art. 8j.  

Kierujący departamentami lub równorzędnymi komór-
kami organizacyjnymi podlegają właściwemu ministro-
wi, kierownikowi urzędu centralnego lub wojewodzie, a 
w zakresie spraw, o których mowa art. 8g ust. 4, dyrekto-
rowi generalnemu urzędu.”;”, 
 

2) art. 4 otrzymuje brzmienie:  
 

„Art. 4. 
1. Znosi się Państwowy Zasób Kadrowy.  



2. Egzaminu do państwowego zasobu kadrowego ogłoszonego na 
podstawie przepisów dotychczasowych nie przeprowadza się. 
Pobrane opłaty za przeprowadzenie takiego egzaminu podlegają 
zwrotowi.  

3. Konkursu na wysokie stanowiska państwowe ogłoszonego przez 
Prezesa Rady Ministrów na podstawie przepisów dotychczaso-
wych nie przeprowadza się. Pobrane opłaty za udział w konkur-
sie podlegają zwrotowi.  

4. Osoby, które na podstawie przepisów dotychczasowych, zdały 
egzamin w postępowaniu konkursowym na wysokie stanowisko 
państwowe, mogą być powołane na to stanowisko nie później 
niż w ciągu 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy.”, 

 
 

3) dodaje się art. 5 w brzmieniu:  
 

„Art. 5. 
Traci moc ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zaso-
bie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 
170, poz. 1217 z późn. zm.1).”, 

 
4) dodaje się art. 6 w brzmieniu: 
 

„Art. 6. 
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.”. 

 
 

                                                 
1 Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006r. Nr 249, poz. 1832, z 2007r. Nr 17, poz. 96, Nr 
50, poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 123, poz. 847, Nr 176, poz. 1242. 



Uzasadnienie 
 
 Przedkładana autopoprawka jest istotnym uzupełnieniem treści projektu 
ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o zmianie niektórych innych 
ustaw z druku nr 125. 
 Zawarte w autopoprawce propozycje rozstrzygnięć to: 

1. Uzupełnienie Korpusu Służby Cywilnej o wojewódzkich lekarzy 
weterynarii oraz ich zastępców. 

2. W związku z propozycją likwidacji Państwowego Zasobu Kadrowego 
wprowadzenie przepisów określających zakres działania, kompetencji  
i uprawnień dyrektora generalnego urzędu oraz dyrektora generalnego 
służby zagranicznej. 

3. Zniesienie Państwowego Zasobu Kadrowego, a także wskazanie procedur 
niezbędnych do zastosowania w przypadkach związanych  
z toczącymi się postępowaniami egzaminacyjnymi i konkursowymi 
związanymi z dostępem do Państwowego Zasobu Kadrowego oraz do 
wysokich stanowisk w administracji rządowej. 
To rozwiązanie można uznać za próbę znalezienia kompromisu dla 
sytuacji, w których pojawia się problem zaspokojenia praw nabytych osób 
objętych postępowaniami konkursowymi, bądź egzaminacyjnymi. 
 

 Zawarte w autopoprawce propozycje rozstrzygnięć nie powodują żadnych 
dodatkowych kosztów po stronie budżetu państwa, a nawet wprost przeciwnie 
mogą przynieść oszczędności, którą spowoduje zaniechanie prowadzenia  
i obsługi Państwowego Zasobu Kadrowego. 
 Proponowane rozwiązania nie są objęte prawem Unii Europejskiej. 
 



Warszawa, 25 stycznia 2008 r. 
BAS-WAEM-174/08 

 
 
 
Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 

 
 

Opinia prawna 
w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Witold Gintowt-
Dziewałtowski) w wersji uwzględniającej autopoprawkę  
 

Na podstawie art. 34 ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 r. – Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2002 r. Nr 23, poz. 398, ze 
zmianami) sporządza się następującą opinię: 
 

 
1. Przedmiot projektu ustawy 
Przedstawiony projekt przewiduje zmianę ustawy z dnia 24 sierpnia 

2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, ze zmianami). Proponuje 
się m.in. dodanie w ustawie nowych rozdziałów: rozdziału 2a – zawierającego 
przepisy dotyczące powołania i kompetencji Rady Służby Publicznej jako 
organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów, rozdziału 2b – 
przewidującego utworzenie stanowiska dyrektora generalnego urzędu w 
urzędach obsługujących ministrów, członków komitetów wchodzących w skład 
Rady Ministrów, w Kancelarii Prezesa RM, w urzędach obsługujących 
kierowników urzędów centralnych oraz w urzędach wojewódzkich, rozdziału 3a 
– określającego zasady obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej. 
Projekt przewiduje zniesienie Państwowego Zasobu Kadrowego oraz uchylenie 
ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich 
stanowiskach państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, ze zmianami). 

Ponadto projekt przewiduje zmianę ustaw: z dnia 22 marca 1990 r. o 
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze 
zmianami) oraz z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 
2007 r. Nr 231, poz. 1701). 

Proponowana ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia. 
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2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Prawo Unii Europejskiej nie zawiera przepisów regulujących 

zagadnienia będące przedmiotem projektu ustawy. 
 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa 
Unii Europejskiej 

Przepisy projektu nie należą do materii regulacji prawa UE. 
 
4. Konkluzja 
Przedmiot projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o 

zmianie niektórych innych ustaw, w wersji uwzględniającej autopoprawkę, nie 
jest objęty zakresem prawa Unii Europejskiej. 

Wniesiona autopoprawka nie zawiera – wymaganego art. 34 ust. 2 pkt 7 
w związku z art. 36 ust. 5 Regulaminu Sejmu – oświadczenia w sprawie 
zgodności autopoprawki z prawem Unii Europejskiej. 

 
 
 
 
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego 

Akceptował:  Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
 
      

Michał Królikowski 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deskryptory bazy REX: projekt ustawy, Unia Europejska, służba cywilna, administracja 
publiczna 



Warszawa, 25 stycznia 2008 r. 
BAS-WAEM-175/08 

 
Pan 
Bronisław Komorowski 
Marszałek Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej 
 
 

Opinia prawna 
w sprawie stwierdzenia – w trybie art. 95a ust. 3 Regulaminu Sejmu – czy 
poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o zmianie 
niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Witold 
Gintowt-Dziewałtowski), w wersji uwzględniającej autopoprawkę, jest 
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej 

 
Przedstawiony projekt przewiduje zmianę ustawy z dnia 24 sierpnia 

2006 r. o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218, ze zmianami). Proponuje 
się m.in. dodanie w ustawie nowych rozdziałów dotyczących: powołania i 
kompetencji Rady Służby Publicznej jako organu opiniodawczo-doradczego 
Prezesa Rady Ministrów, utworzenia stanowiska dyrektora generalnego urzędu, 
zasad obsadzania wyższych stanowisk w służbie cywilnej. Projekt przewiduje 
zniesienie Państwowego Zasobu Kadrowego oraz uchylenie ustawy z dnia 24 
sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach 
państwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217, ze zmianami). 

Ponadto projekt przewiduje zmianę ustaw: z dnia 22 marca 1990 r. o 
pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze 
zmianami) oraz z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 
2007 r. Nr 231, poz. 1701). 

Projekt ustawy nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
Projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz o zmianie 

niektórych innych ustaw, w wersji uwzględniającej autopoprawkę, nie jest 
projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej. 

 
Sporządził: Zespół Prawa Europejskiego 
Akceptował: Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

 
Michał Królikowski 

 
 
Deskryptory Bazy REX: projekt ustawy, Unia Europejska, służba cywilna, administracja 
publiczna 
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