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Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o Krajowej Szkole Administracji Publicznej 

(druk nr 225) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem nowelizacji ustawy z dnia 14 czerwca 1991 r. o Krajowej Szkole Administracji 

Publicznej jest dodanie do niej regulacji umożliwiających zlecanie Krajowej Szkole 

Administracji Publicznej (KSAP) przez Szefa Służby Cywilnej oraz dysponentów części 

budżetowych realizacji szkoleń. 

W myśl ustawy, zadaniem KSAP jest kształcenie i przygotowywanie do służby 

publicznej urzędników służby cywilnej oraz kadr wyższych urzędników administracji 

Rzeczypospolitej Polskiej. W następstwie nowelizacji, zadaniem KSAP, wyrażonym wprost 

w ustawie, będzie również realizacja zadań w zakresie szkoleń dla pracowników administracji 

publicznej.  

Realizację szkolenia będzie mógł zlecić KSAP: 

1) dysponent części budżetowej – w przypadku szkolenia dla pracowników urzędu 

obsługującego dysponenta lub jednostek podległych temu dysponentowi lub 

nadzorowanych przez niego; 

2) Szef Służby Cywilnej – w przypadku szkoleń centralnych, w rozumieniu ustawy z dnia 

21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. 

Warunkiem zlecenia szkolenia centralnego będzie zawarcie porozumienia między 

dyrektorem KSAP a Szefem Służby Cywilnej, określającego zakres, warunki i tryb realizacji 

szkolenia. 

KSAP będzie mógł otrzymać dotację celową na realizację szkoleń. Dotacja będzie 

udzielana ze środków, o których mowa w art. 111 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie 
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cywilnej (środki wyodrębnione w budżetach urzędów dla finansowania szkoleń w służbie 

cywilnej: powszechnych, w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego 

urzędnika służby cywilnej oraz specjalistycznych, a także  rezerwa budżetowa przeznaczona 

na szkolenia członków korpusu służby cywilnej dla finansowania szkoleń centralnych), oraz 

środków pochodzących z części budżetowej będącej w dyspozycji właściwego dysponenta 

części budżetowej (zlecającego szkolenie). 

Na podstawie art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

udzielenie dotacji celowej, w przypadku gdy odrębne przepisy lub umowa międzynarodowa 

nie określają trybu i zasad udzielania lub rozliczania tej dotacji, następuje na podstawie 

umowy, która określa w szczególności: 

1) szczegółowy opis zadania, w tym cel, na jaki dotacja została przyznana, i termin jego 

wykonania; 

2) wysokość udzielonej dotacji; 

3) termin wykorzystania dotacji; 

4) termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji; 

5) termin zwrotu niewykorzystanej części dotacji; 

6) tryb kontroli wykonania zadania. 

Nowela wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 22. posiedzeniu w dniu 6 lipca 2016 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem rządowym (druk sejmowy nr 571). Marszałek Sejmu skierował projekt do 

sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Komisja, po przeprowadzeniu 

I czytania projektu oraz jego rozpatrzeniu na posiedzeniu w dniu 22 czerwca 2016 r., 

rekomendowała w swoim sprawozdaniu (druk sejmowy nr 650) uchwalenie ustawy 

w brzmieniu z druku sejmowego nr 571 (bez poprawek). Sejm przychylił się do rekomendacji 

Komisji. 

Rada Służby Publicznej pozytywnie zaopiniowała projekt. 
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III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zasadniczych zastrzeżeń legislacyjnych, niemniej:  

1) warto zwrócić uwagę na brak konsekwencji terminologicznej w zakresie posługiwania 

się przez ustawodawcę określeniem „administracja” w obrębie całej ustawy. W art. 1 

ust. 2 mówi się o „administracji Rzeczypospolitej Polskiej”, w dodawanym art. 1 ust. 2a 

i w art. 6 ust. 2 o „administracji publicznej”, w art. 2 ust. 1 o „administracji państwa”, 

zaś w art. 5, a także w art. 7 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 4 pkt 2 i 3 o „administracji” (bez 

dookreślenia, ogólnie). Ponieważ w każdym z tych przepisów mowa jest o administracji 

publicznej oraz kierując się § 10 Zasad techniki prawodawczej, należałoby 

w przyszłości ujednolicić ustawę w zakresie terminologii w niej stosowanej; 

2) zastanawia, dlaczego w dodawanym art. 3a ust. 2 mówi się o zleceniu realizacji szkoleń 

centralnych, a nie szkolenia centralnego, tak jak to uczyniono w ust. 3 dodawanego 

artykułu. Przepis ust. 2 prowadzi do wniosku, iż Szef Służby Cywilnej będzie zlecał 

jednym zleceniem realizację całego pakietu szkoleń centralnych, zaś ust. 3, że zlecane 

będą poszczególne szkolenia. W celu wyeliminowania tej niekonsekwencji 

w dodawanym art. 3a ust. 2, należałoby mówić o zlecaniu szkolenia centralnego; 

3) w związku z zamieszczeniem w dodawanym art. 3a ust. 2 dzienniczka promulgacyjnego 

ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej, dzienniczek taki powinien być 

skreślony w art. 8b ust. 2 nowelizowanej ustawy (w związku z § 156 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 

Zasad techniki prawodawczej); 

4) w dodawanym art. 3a ust. 3 zbędny jest wyraz „wcześniejszym”. Nie budzi wątpliwości, 

że sformułowanie „po zawarciu porozumienia” przesądza, że do porozumienia ma dojść 

przed zleceniem szkolenia. 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 

 


