
 

 

Druk nr  143-A 
 

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ  

 

VIII 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 projekcie ustawy o zmianie 
ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych 
innych ustaw (druk nr 119). 

 

 

Sejm na 7. posiedzeniu w dniu 29 grudnia 2015 r. -  zgodnie z art. 47 ust.1  

regulaminu Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 143 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 posiedzeniach w dniach 29 i 30 grudnia 2015 r.  
 

wnosi: 
 
W y s o k i  S e j m  raczy następujący wniosek i  poprawki: 
 
– odrzucić projekt ustawy; 
– KP PO 

– odrzucić 
 
1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie: 

„Ustawa 

z dnia …  

o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 



 
 
2) w art. 1 skreślić pkt 1; 

– KP PO 
– odrzucić 

Uwaga: w przypadku przyjęcia pkt 2 należy skreślić w art. 1 pkt 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 19, 20, 21 i 24.  

 
3) w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu: 

„1a) art. 6 otrzymuje brzmienie: 
„Art. 6. Każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w 

służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz 
konkurencyjny, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 4.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

4) w art. 1 skreślić pkt 2; 
– KP PO 

– odrzucić 
5) w art. 1 pkt 2 lit. a nadać brzmienie: 

„a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 
„3. Szefa Służby Cywilnej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów po 

zasięgnięciu opinii Rady Służby Publicznej.”; 

– KP Kukiz ’15 
– odrzucić 

 6) w art. 1 w pkt 3 w lit. a skreślić tiret pierwsze; 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
 

7) w art. 1 w pkt 3 w lit. a skreślić tiret drugie i trzecie; 
– KP PO 

– odrzucić 
 

8) w art. 1 w pkt 3 w lit. a tiret drugi otrzymuje brzmienie: 
„– uchyla się pkt 8”; 

– KP PiS  
– przyjąć 

9) w art. 1 w pkt 3 skreślić lit. b; 
– KP PO 

– odrzucić 
10) w art. 1 skreślić pkt 4; 
– KP PO 

– odrzucić  
 



 
11) w art. 1 skreślić pkt 5; 
– KP PO 

– odrzucić 
12) w art. 1 w pkt 5 w art. 19 w ust. 2 dodać pkt 10 w brzmieniu: 

„10) powoływania i odwoływania Szefa Służby Cywilnej.”; 
– KP Kukiz ’15 

– odrzucić 
13) w art. 1 skreślić pkt 6; 
– KP PO 

– odrzucić 
14) w art. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu: 

„6a) w art. 25 w ust. 4 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie: 
„c) organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

15) w art. 1 po pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu: 
„6b) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Dyrektor generalny urzędu organizuje nabór kandydatów do korpusu służby 
cywilnej, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 4.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

16) w art. 1 skreślić pkt 7; 
– KP PO 

– odrzucić 
17) w art. 1 skreślić pkt 9; 
– KP PO 

– odrzucić 
18) w art. 1 w pkt 9 skreślić lit. a; 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
19) w art. 1 w pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie: 

„b) uchyla się pkt 4 i 5”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
20) w art. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu: 

„9a) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu: 
„Art. 53a. 1. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 1, powołuje 

i odwołuje właściwy minister, kierownik urzędu centralnego, Szef 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub wojewoda. 

2. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 2, powołuje i 
odwołuje dyrektor generalny urzędu. 

 
 



 
3. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 3, powołuje i 

odwołuje Główny Lekarz Weterynarii, w porozumieniu z właściwym 
wojewodą. 

4. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 4, powołuje i 
odwołuje dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego. 

5. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 1–4, jest równoznaczne 
z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

6. Urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej 
powołanemu na stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 2–4, dyrektor 
generalny urzędu, w którym jest on zatrudniony, udziela urlopu 
bezpłatnego na czas powołania. 

7. Urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej 
powołanemu na stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 1, w urzędzie, w 
którym jest on dotychczas zatrudniony, urlopu bezpłatnego udziela 
kierownik tego urzędu. 

8. Dyrektorowi generalnemu powołanemu na stanowisko, o którym mowa w 
art. 52 pkt 1–4 urlopu bezpłatnego udziela kierownik urzędu, w którym 
jest on dotychczas zatrudniony. 

9. Po zakończeniu urlopu bezpłatnego dyrektor generalny urzędu wyznacza 
urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej 
stanowisko pracy zgodne z jego kwalifikacjami i umiejętnościami 
zawodowymi.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

21) w art. 1 po pkt 9a dodaje się pkt 9b w brzmieniu: 
„9b) w art. 54 uchyla się ust. 1, 2–6”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

22) w art. 1 po pkt 9b dodaje się pkt 9c w brzmieniu: 
„9c) uchyla się art. 55–61”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

23) w art. 1 skreślić pkt 11; 
– KP Nowoczesna 

– odrzucić 
24) w art. 1 skreślić pkt 23; 
– KP PO 

– odrzucić 
25) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń 
społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:  
 



 
„2. Prezesa Zakładu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek 

ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego złożony po 
zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu. Prezes Rady Ministrów 
odwołuje Prezesa Zakładu na wniosek ministra właściwego do spraw 
zabezpieczenia społecznego.”, 

2) w art. 73a : 
a) w ust. 1 uchyla się pkt 6–7, 
b) uchyla się ust. 2–10.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

26) po art. 2a dodaje się art. 2b w brzmieniu: 
„Art. 2b. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, 

poz. 1403, z późn. zm.) art. 28a otrzymuje brzmienie: 
„Art. 28a. 1. Na kierownicze stanowisko w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw zagranicznych, będące wyższym 
stanowiskiem w służbie cywilnej, może zostać powołany członek 
personelu dyplomatyczno-konsularnego lub inna osoba spełniająca 
wymagania określone w art. 12 ust. 1 pkt 2–5, którzy spełniają 
dodatkowo wymagania określone w art. 53 ustawy z dnia 21 
listopada 2008 r. o służbie cywilnej. 

2. Na stanowisko zastępcy dyrektora biura w urzędzie obsługującym 
ministra właściwego do spraw zagranicznych może zostać 
powołany także członek personelu pomocniczego lub inna osoba 
spełniająca wymagania określone w art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5, którzy 
spełniają dodatkowo wymagania określone w art. 53 ustawy z 
dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej. 

3. Na stanowiska dyrektorów biur do spraw budżetu i finansów, 
administracyjnych i majątkowych placówek zagranicznych, a 
także informatyki w urzędzie obsługującym ministra właściwego 
do spraw zagranicznych może zostać powołany także członek 
personelu pomocniczego lub inna osoba spełniająca wymagania 
określone w art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5, którzy spełniają dodatkowo 
wymagania określone w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o służbie cywilnej.”;”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

27) po art. 2b dodaje się art. 2c w brzmieniu: 
„Art. 2c. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) w art. 6 w ust. 1 w pkt 3 uchyla się 
lit. h.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

28) po art. 2c dodaje się art. 2d w brzmieniu: 
„Art. 2d. 1. Stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie niniejszej 

ustawy wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz kierownicze 
stanowiska w służbie zagranicznej, będące wyższymi stanowiskami w  
 
 



służbie cywilnej, wygasają po upływie 30 dni od dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu nie zostaną im 
zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w 
razie nieprzyjęcia nowych warunków pracy lub płacy. 

2. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić za 
wypowiedzeniem. 

3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do 
których mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy zmienianej w art. 
1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

29) po art. 2d dodaje się art. 2e w brzmieniu: 
„Art. 2e. W przypadku wygaśnięcia stosunku pracy, o którym mowa w art. 2d ust. 1, 

lub wypowiedzenia, o którym mowa w art. 2d ust. 2, przysługuje odprawa 
pieniężna przewidziana dla pracowników, z którymi stosunki pracy 
rozwiązuje się z powodu likwidacji urzędu.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

30) po art. 2e dodaje się art. 2f w brzmieniu: 
„Art. 2f. Postępowania dotyczące naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej 

wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończone przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają zakończeniu z tym 
dniem.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

31) skreślić art. 4; 
– KP PO 

– odrzucić 
32) art. 6 nadać brzmienie: 

„Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.”. 
– KP PO 

– odrzucić 
Uwaga: łącznie należy głosować poprawki zawarte w: 

– pkt 1, 3, 8, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27,28, 29 i 30, 
– pkt 4, 7, 9, 10, 11, 13 i 31, 
– pkt 5 i 12. 

 
Warszawa, dnia 30 grudnia 2015 r. 
   
 
  Przewodniczący Komisji 
  Sprawozdawca 

  

  Arkadiusz Czartoryski 


	VIII kadencja
	– odrzucić projekt ustawy;
	– KP PO
	– odrzucić
	1) tytuł ustawy otrzymuje brzmienie:

	o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw”;
	– KP PiS
	– przyjąć
	2) w art. 1 skreślić pkt 1;
	– KP PO
	– odrzucić
	Uwaga: w przypadku przyjęcia pkt 2 należy skreślić w art. 1 pkt 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21 i 24.

	3) w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:
	„1a) art. 6 otrzymuje brzmienie:
	„Art. 6. Każdy obywatel ma prawo do informacji o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, a nabór do służby cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 4.”;”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	4) w art. 1 skreślić pkt 2;
	– KP PO
	– odrzucić
	„a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
	„3. Szefa Służby Cywilnej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów po zasięgnięciu opinii Rady Służby Publicznej.”;


	– KP Kukiz ’15
	– odrzucić
	6) w art. 1 w pkt 3 w lit. a skreślić tiret pierwsze;
	– KP Nowoczesna
	– odrzucić
	7) w art. 1 w pkt 3 w lit. a skreślić tiret drugie i trzecie;
	– KP PO
	– odrzucić
	8) w art. 1 w pkt 3 w lit. a tiret drugi otrzymuje brzmienie:
	„– uchyla się pkt 8”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	9) w art. 1 w pkt 3 skreślić lit. b;
	– KP PO
	– odrzucić
	10) w art. 1 skreślić pkt 4;
	– KP PO
	– odrzucić
	11) w art. 1 skreślić pkt 5;
	– KP PO
	– odrzucić
	12) w art. 1 w pkt 5 w art. 19 w ust. 2 dodać pkt 10 w brzmieniu:
	„10) powoływania i odwoływania Szefa Służby Cywilnej.”;

	– KP Kukiz ’15
	– odrzucić
	13) w art. 1 skreślić pkt 6;
	– KP PO
	– odrzucić
	14) w art. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:
	„6a) w art. 25 w ust. 4 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:
	„c) organizowanie naboru na wolne stanowiska urzędnicze,”;”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	15) w art. 1 po pkt 6a dodaje się pkt 6b w brzmieniu:
	„6b) w art. 26 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
	„1. Dyrektor generalny urzędu organizuje nabór kandydatów do korpusu służby cywilnej, z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 4.”;”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	16) w art. 1 skreślić pkt 7;
	– KP PO
	– odrzucić
	17) w art. 1 skreślić pkt 9;
	– KP PO
	– odrzucić
	18) w art. 1 w pkt 9 skreślić lit. a;
	– KP Nowoczesna
	– odrzucić
	19) w art. 1 w pkt 9 lit. b otrzymuje brzmienie:
	„b) uchyla się pkt 4 i 5”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	20) w art. 1 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:
	„9a) po art. 53 dodaje się art. 53a w brzmieniu:
	„Art. 53a. 1. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 1, powołuje i odwołuje właściwy minister, kierownik urzędu centralnego, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów lub wojewoda.
	2. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 2, powołuje i odwołuje dyrektor generalny urzędu.
	3. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 3, powołuje i odwołuje Główny Lekarz Weterynarii, w porozumieniu z właściwym wojewodą.
	4. Osoby na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 4, powołuje i odwołuje dyrektor Biura Nasiennictwa Leśnego.
	5. Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 1–4, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).
	6. Urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej powołanemu na stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 2–4, dyrektor generalny urzędu, w którym jest on zatrudniony, udziela urlopu bezpłatnego na czas powołania.
	7. Urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej powołanemu na stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 1, w urzędzie, w którym jest on dotychczas zatrudniony, urlopu bezpłatnego udziela kierownik tego urzędu.
	8. Dyrektorowi generalnemu powołanemu na stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 1–4 urlopu bezpłatnego udziela kierownik urzędu, w którym jest on dotychczas zatrudniony.
	9. Po zakończeniu urlopu bezpłatnego dyrektor generalny urzędu wyznacza urzędnikowi służby cywilnej oraz pracownikowi służby cywilnej stanowisko pracy zgodne z jego kwalifikacjami i umiejętnościami zawodowymi.”;”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	21) w art. 1 po pkt 9a dodaje się pkt 9b w brzmieniu:
	„9b) w art. 54 uchyla się ust. 1, 2–6”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	22) w art. 1 po pkt 9b dodaje się pkt 9c w brzmieniu:
	„9c) uchyla się art. 55–61”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	23) w art. 1 skreślić pkt 11;
	– KP Nowoczesna
	– odrzucić
	24) w art. 1 skreślić pkt 23;
	– KP PO
	– odrzucić
	25) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu:
	„Art. 2a. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 121, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:
	1) w art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
	„2. Prezesa Zakładu powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego złożony po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej Zakładu. Prezes Rady Ministrów odwołuje Prezesa Zakładu na wniosek ministra właściwego...

	2) w art. 73a :
	a) w ust. 1 uchyla się pkt 6–7,
	b) uchyla się ust. 2–10.”;



	– KP PiS
	– przyjąć
	26) po art. 2a dodaje się art. 2b w brzmieniu:
	„Art. 2b. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn. zm.) art. 28a otrzymuje brzmienie:
	„Art. 28a. 1. Na kierownicze stanowisko w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, będące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej, może zostać powołany członek personelu dyplomatyczno-konsularnego lub inna osoba spełniająca wy...
	2. Na stanowisko zastępcy dyrektora biura w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych może zostać powołany także członek personelu pomocniczego lub inna osoba spełniająca wymagania określone w art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5, którzy sp...
	3. Na stanowiska dyrektorów biur do spraw budżetu i finansów, administracyjnych i majątkowych placówek zagranicznych, a także informatyki w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych może zostać powołany także członek personelu p...


	– KP PiS
	– przyjąć
	27) po art. 2b dodaje się art. 2c w brzmieniu:
	„Art. 2c. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r. poz. 782 z późn. zm.) w art. 6 w ust. 1 w pkt 3 uchyla się lit. h.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	28) po art. 2c dodaje się art. 2d w brzmieniu:
	„Art. 2d. 1. Stosunki pracy z osobami zajmującymi w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy wyższe stanowiska w służbie cywilnej oraz kierownicze stanowiska w służbie zagranicznej, będące wyższymi stanowiskami w    służbie cywilnej, wygasają po upływie...
	2. Wcześniejsze rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić za wypowiedzeniem.
	3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do urzędników służby cywilnej, do których mają zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.”;


	– KP PiS
	– przyjąć
	29) po art. 2d dodaje się art. 2e w brzmieniu:
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	– KP PiS
	– przyjąć
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	„Art. 2f. Postępowania dotyczące naboru na wyższe stanowiska w służbie cywilnej wszczęte na podstawie dotychczasowych przepisów i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy ulegają zakończeniu z tym dniem.”;

	– KP PiS
	– przyjąć
	31) skreślić art. 4;
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