
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 29 lipca 2011 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej

oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 15 lipca

2011 r. ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw,

wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 skreśla się pkt 1;

2) w art. 1:

a) w pkt 2 w lit. b, w ust. 2b,

b) w pkt 6 w lit. b, w ust. 2b

– wyraz "zobowiązany" zastępuje się wyrazem "obowiązany";

3) w art. 1 w pkt 3, w art. 29a w ust. 1 wyraz "zespół" zastępuje się wyrazami "komisja,

o której mowa w art. 30 ust. 2 pkt 5,";

4) w art. 1 w pkt 6:

a) w lit. a, w pkt 4a skreśla się użyty po raz drugi wyraz "pracy",

b) w lit. b, w ust. 2a:

- w pkt 1 skreśla się użyty po raz drugi wyraz "pracy",

- w pkt 2 skreśla się wyraz "pracy";
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5) w art. 1 w pkt 7 w lit. a wyraz "który" zastępuje się wyrazem "których";

6) w art. 3 w pkt 1:

a) w lit. a, w pkt 4a skreśla się użyty po raz drugi wyraz "pracy",

b) w lit. b, w ust. 2a:

- w pkt 1 skreśla się użyty po raz drugi wyraz "pracy",

- w pkt 2 skreśla się wyraz "pracy";

7) w art. 3 w pkt 1 w lit. b, w ust. 2b wyraz "zobowiązany" zastępuje się wyrazem

"obowiązany";

8) w art. 3 w pkt 4, w ust. 3 skreśla się użyty po raz drugi wyraz "pracy".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



Uzasadnienie

Na posiedzeniu w dniu 29 lipca 2011 r. Senat zajął stanowisko w sprawie ustawy

o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw i uchwalił do niej

8 poprawek.

Przyjmując poprawkę nr 1 Senat stanął na stanowisku, iż należy zrezygnować

z dodawania do ustawy o służbie cywilnej art. 8 ust. 3, w myśl którego minister właściwy do

spraw zabezpieczenia społecznego ma przedstawiać Radzie Ministrów stanowisko odnośnie

do projektu ustawy budżetowej, w części dotyczącej środków finansowych na wynagrodzenia

członków korpusu służby cywilnej, biorąc pod uwagę wskaźniki zatrudnienia osób

niepełnosprawnych w poszczególnych urzędach. W opinii Izby przepis ten nie ma charakteru

normatywnego.

Przepis art. 29a ust. 1 ustawy o służbie cywilnej (art. 1 pkt 3 noweli) stanowi, iż

w toku naboru do służby cywilnej zespół wyłania nie więcej niż pięciu najlepszych

kandydatów, spełniających wymagania niezbędne oraz w największym stopniu spełniających

wymagania dodatkowe. Nie jest jasne o jakim zespole jest mowa w tym przepisie. Ustawa o

służbie cywilnej w art. 56 stanowi, iż nabór na wyższe stanowisko w służbie cywilnej,

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.

Przepis ten dotyczy jednak konkursu na wyższe stanowiska korpusu służby cywilnej, a nie

naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej. Z analizy przepisów ustawy,

w szczególności art. 30 ust. 2 pkt 5, który stanowi, iż w protokole z przeprowadzonego

naboru wskazuje się skład komisji przeprowadzającej nabór, wynika, iż intencją było

najprawdopodobniej wskazanie w art. 29a, iż to komisja przeprowadzająca nabór do służby

cywilnej, a nie zespół, wyłania najlepszych kandydatów. Mając na uwadze powyższe, a także

brzmienie art. 32 ustawy o służbie cywilnej, Senat uchwalił poprawkę nr 3.

Nowelizowana ustawa o służbie cywilnej w szeregu przepisów stanowiących

o obowiązkach określonych w niej podmiotów posługuje się formułą "jest obowiązany"

(art. 76, art. 77, art. 96). W noweli natomiast, wskazując na obowiązek kandydata do służby
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cywilnej do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego

niepełnosprawność (art. 28 ust. 2b, art. 55 ust. 2b), posłużono się sformułowaniem "jest

zobowiązany", odstępując od terminologii ustawy nowelizowanej. Podobna uwaga dotyczy

ustawy o pracownikach samorządowych (art. 13 ust. 2b).

Ponadto art. 55 ustawy o służbie cywilnej stanowi o naborze na wyższe stanowiska

w służbie cywilnej, a zatem w ramach tego przepisu należałoby konsekwentnie posługiwać

się określeniem "stanowisko", a nie "stanowisko pracy". Podobna uwaga dotyczy ustawy

o pracownikach samorządowych. W art. 13 tej ustawy mowa jest o naborze na stanowiska

urzędnicze.

Uwzględniając wynikający z § 10 Zasad techniki prawodawczej nakaz zachowania

konsekwencji terminologicznej Senat uchwalił poprawki nr 2, 4, 6, 7 i 8.

Poprawka nr 5 ma charakter redakcyjny.


