Dziennik Ustaw Nr 227

— 12610 —

Poz. 1505

1505
USTAWA
z dnia 21 listopada 2008 r.
o s∏u˝bie cywilnej1)
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadaƒ paƒstwa ustanawia si´ s∏u˝b´ cywilnà
oraz okreÊla zasady dost´pu do tej s∏u˝by, zasady jej
organizacji, funkcjonowania i rozwoju.
Art. 2.1. Korpus s∏u˝by cywilnej tworzà pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urz´dniczych w:
1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
2) urz´dach ministrów i przewodniczàcych komitetów wchodzàcych w sk∏ad Rady Ministrów oraz
urz´dach centralnych organów administracji rzàdowej,
3) urz´dach wojewódzkich oraz innych urz´dach stanowiàcych aparat pomocniczy terenowych organów administracji rzàdowej podleg∏ych ministrom
lub centralnym organom administracji rzàdowej,
———————
1)

4) komendach, inspektoratach i innych jednostkach
organizacyjnych stanowiàcych aparat pomocniczy
kierowników zespolonych s∏u˝b, inspekcji i stra˝y
wojewódzkich oraz kierowników powiatowych
s∏u˝b, inspekcji i stra˝y, chyba ˝e odr´bne ustawy
stanowià inaczej,
5) Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,
6) Biurze Nasiennictwa LeÊnego
— zwanych dalej „urz´dami”.
2. Korpus s∏u˝by cywilnej tworzà tak˝e powiatowi
i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zast´pcy.
3. Stanowiska urz´dnicze w urz´dach mogà zajmowaç tak˝e osoby oddelegowane na podstawie odr´bnych przepisów do wykonywania zadaƒ poza jednostkà organizacyjnà, w której sà zatrudnione.
4. Prawa i obowiàzki cz∏onków korpusu s∏u˝by zagranicznej oraz zasady organizacji i funkcjonowania
tej s∏u˝by okreÊlajà przepisy o s∏u˝bie zagranicznej.

Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe, ustaw´ z dnia 26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, ustaw´ z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwowych, ustaw´ z dnia 26 paêdziernika 1982 r. o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi, ustaw´ z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, ustaw´ z dnia 14 marca
1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, ustaw´ z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustaw´ z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustaw´ z dnia 12 paêdziernika 1990 r. o Stra˝y Granicznej, ustaw´ z dnia
20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników, ustaw´ z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych ofiarami represji wojennych i okresu powojennego, ustaw´ z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji
Ochrony Ârodowiska, ustaw´ z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej, ustaw´ z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa, ustaw´ z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne
i górnicze, ustaw´ z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane, ustaw´ z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy˝szej Izbie Kontroli, ustaw´ z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, ustaw´ z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, ustaw´ z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach paƒstwowych, ustaw´ z dnia 30 maja 1996 r.
o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, ustaw´ z dnia
8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustaw´ z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Mi´dzynarodowych,
ustaw´ z dnia 10 kwietnia 1997 r. — Prawo energetyczne, ustaw´ z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu osób niepe∏nosprawnych, ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej, ustaw´ z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych, ustaw´ z dnia 25 czerwca 1999 r. o Polskiej Organizacji Turystycznej, ustaw´ z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw, ustaw´ z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej, ustaw´
z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci, ustaw´ z dnia 29 listopada 2000 r. —
Prawo atomowe, ustaw´ z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, ustaw´ z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych, ustaw´ z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych, ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony Êrodowiska, ustaw´ z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach, ustaw´
z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogowym, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. — Prawo farmaceutyczne, ustaw´ z dnia 3 lipca
2002 r. — Prawo lotnicze, ustaw´ z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnoÊci, ustaw´ z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.
o normalizacji, ustaw´ z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, ustaw´ z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach, ustaw´ z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roÊlin, ustaw´ z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych, ustaw´ z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, ustaw´ z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, ustaw´ z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne, ustaw´ z dnia
27 sierpnia 2004 r. o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze Êrodków publicznych, ustaw´ z dnia 22 paêdziernika 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego, ustaw´ z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, ustaw´ z dnia
8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa, ustaw´ z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ustaw´ z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustaw´ z dnia 3 paêdziernika 2008 r. o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz
o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko.
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Art. 3. W rozumieniu ustawy:
1) pracownik s∏u˝by cywilnej oznacza osob´ zatrudnionà na podstawie umowy o prac´ zgodnie z zasadami okreÊlonymi w ustawie;
2) urz´dnik s∏u˝by cywilnej oznacza osob´ zatrudnionà na podstawie mianowania zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w ustawie;
3) cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej oznacza osob´,
o której mowa w pkt 1 i 2.
Art. 4. W s∏u˝bie cywilnej mo˝e byç zatrudniona
osoba, która:
1) jest obywatelem polskim, z zastrze˝eniem art. 5;
2) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
3) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za
umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo
skarbowe;
4) posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy;
5) cieszy si´ nieposzlakowanà opinià.
Art. 5. 1. Dyrektor generalny urz´du, upowszechniajàc informacje o wolnych stanowiskach pracy,
wskazuje, za zgodà Szefa S∏u˝by Cywilnej, stanowiska, o które, poza obywatelami polskimi, mogà ubiegaç si´ obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele
innych paƒstw, którym na podstawie umów mi´dzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego
przys∏uguje prawo podj´cia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Osoba nieposiadajàca obywatelstwa polskiego
mo˝e zostaç zatrudniona na stanowisku pracy, na którym wykonywana praca nie polega na bezpoÊrednim
lub poÊrednim udziale w wykonywaniu w∏adzy publicznej i funkcji majàcych na celu ochron´ generalnych interesów paƒstwa, je˝eli posiada znajomoÊç j´zyka polskiego potwierdzonà dokumentem okreÊlonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 3.
3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, rodzaje dokumentów potwierdzajàcych
znajomoÊç j´zyka polskiego, kierujàc si´ charakterem
pracy wykonywanej przez cz∏onków korpusu s∏u˝by
cywilnej i potrzebà zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania przez nich zadaƒ.
Art. 6. Ka˝dy obywatel ma prawo do informacji
o wolnych stanowiskach pracy w s∏u˝bie cywilnej,
a nabór do s∏u˝by cywilnej jest otwarty oraz konkurencyjny.
Art. 7. 1. Limit mianowaƒ urz´dników w s∏u˝bie
cywilnej na dany rok bud˝etowy i Êrodki finansowe na
wynagrodzenia oraz szkolenia cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej okreÊla ustawa bud˝etowa.
2. Rada Ministrów ustala corocznie trzyletni plan
limitu mianowaƒ urz´dników w s∏u˝bie cywilnej
i przedk∏ada go do wiadomoÊci Sejmowi równoczeÊnie z projektem ustawy bud˝etowej.

Poz. 1505

Art. 8. 1. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych wspó∏dzia∏a z Szefem S∏u˝by Cywilnej
w zakresie przygotowywania oraz wykonywania bud˝etu paƒstwa w cz´Êci dotyczàcej wynagrodzeƒ
i szkoleƒ cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej.
2. Szef S∏u˝by Cywilnej przedstawia Radzie Ministrów stanowisko odnoÊnie do projektu ustawy bud˝etowej, w cz´Êci dotyczàcej Êrodków finansowych
na wynagrodzenia i szkolenia cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej.
Art. 9. 1. W sprawach dotyczàcych stosunku pracy
w s∏u˝bie cywilnej, nieuregulowanych w ustawie, stosuje si´ przepisy Kodeksu pracy i inne przepisy prawa
pracy.
2. Spory o roszczenia dotyczàce stosunku pracy
w s∏u˝bie cywilnej rozpatrywane sà przez sàdy pracy.
Rozdzia∏ 2
Organizacja s∏u˝by cywilnej
Art. 10. 1. Szef S∏u˝by Cywilnej jest centralnym organem administracji rzàdowej w∏aÊciwym w sprawach s∏u˝by cywilnej.
2. Szef S∏u˝by Cywilnej podlega bezpoÊrednio
Prezesowi Rady Ministrów.
3. Szefa S∏u˝by Cywilnej powo∏uje Prezes Rady
Ministrów spoÊród urz´dników s∏u˝by cywilnej, po zasi´gni´ciu opinii Rady S∏u˝by Cywilnej.
4. Przed przystàpieniem do wykonywania obowiàzków Szef S∏u˝by Cywilnej sk∏ada przed Prezesem
Rady Ministrów nast´pujàce Êlubowanie:
„Obejmujàc stanowisko Szefa S∏u˝by Cywilnej, uroczyÊcie Êlubuj´ dochowaç wiernoÊci postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególnoÊci strzec zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadaƒ
paƒstwa w urz´dach administracji rzàdowej przez
korpus s∏u˝by cywilnej, a powierzone mi obowiàzki
wype∏niaç sumiennie i bezstronnie.”. Âlubowanie
mo˝e byç z∏o˝one z dodaniem s∏ów „Tak mi dopomó˝ Bóg”.
5. Szef S∏u˝by Cywilnej niezw∏ocznie wyznacza,
w uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów, zast´pujàcà go osob´ spoÊród urz´dników s∏u˝by cywilnej.
O ustanowieniu zast´pstwa Szef S∏u˝by Cywilnej informuje Rad´ S∏u˝by Cywilnej, przedstawiajàc uzasadnienie wyznaczenia okreÊlonej osoby.
6. Osoba zast´pujàca Szefa S∏u˝by Cywilnej wykonuje zadania Szefa S∏u˝by Cywilnej podczas jego nieobecnoÊci oraz w razie nieobsadzenia stanowiska
Szefa S∏u˝by Cywilnej — do czasu jego obsadzenia.
Art. 11. 1. Szefem S∏u˝by Cywilnej mo˝e byç osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
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3) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za
umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo
skarbowe;
4) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;

Poz. 1505

Art. 14. Obs∏ug´ Szefa S∏u˝by Cywilnej zapewnia
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Art. 15. 1. Szef S∏u˝by Cywilnej realizuje zadania
okreÊlone w ustawie, w szczególnoÊci:
1) czuwa nad przestrzeganiem zasad s∏u˝by cywilnej;

5) zna co najmniej jeden j´zyk obcy spoÊród j´zyków
roboczych Unii Europejskiej;

2) kieruje procesem zarzàdzania zasobami ludzkimi
w s∏u˝bie cywilnej;

6) cieszy si´ nieposzlakowanà opinià;

3) gromadzi informacje o korpusie s∏u˝by cywilnej;

7) nie by∏a karana zakazem zajmowania stanowisk
kierowniczych w urz´dach organów w∏adzy publicznej lub pe∏nienia funkcji zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi;

4) przygotowuje projekty aktów normatywnych dotyczàcych s∏u˝by cywilnej;

8) posiada co najmniej pi´cioletnie doÊwiadczenie
na stanowisku kierowniczym w administracji rzàdowej lub co najmniej siedmioletnie doÊwiadczenie na stanowisku kierowniczym w jednostkach
sektora finansów publicznych;

6) planuje, organizuje i nadzoruje szkolenia centralne w s∏u˝bie cywilnej;

5) monitoruje i nadzoruje wykorzystanie Êrodków,
o których mowa w art. 7 ust. 1;

7) upowszechnia informacje o s∏u˝bie cywilnej;

9) nie jest i w okresie ostatnich 5 lat nie by∏a cz∏onkiem partii politycznej.

8) zapewnia warunki upowszechniania informacji
o wolnych stanowiskach pracy;

2. Osoba zast´pujàca Szefa S∏u˝by Cywilnej, o której mowa w art. 10 ust. 5, powinna spe∏niaç warunki,
o których mowa w ust. 1 pkt 1—7 i 9, oraz posiadaç co
najmniej pi´cioletnie doÊwiadczenie na stanowisku
kierowniczym w administracji rzàdowej.

9) prowadzi wspó∏prac´ mi´dzynarodowà w sprawach dotyczàcych s∏u˝by cywilnej.

Art. 12. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Szefa
S∏u˝by Cywilnej z zajmowanego stanowiska w przypadku:
1) z∏o˝enia rezygnacji;
2) je˝eli przestanie spe∏niaç którykolwiek z warunków okreÊlonych w art. 11 ust. 1 pkt 1—4, 7 lub 9;
3) niewype∏niania obowiàzków na skutek d∏ugotrwa∏ej choroby, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim.
Art. 13. 1. Prezes Rady Ministrów mo˝e odwo∏aç
Szefa S∏u˝by Cywilnej, po zasi´gni´ciu opinii Rady
S∏u˝by Cywilnej, w przypadku:
1) odrzucenia sprawozdania, o którym mowa
w art. 15 ust. 7, w terminie 3 miesi´cy od dnia jego z∏o˝enia;
2) sprzeniewierzenia si´ z∏o˝onemu Êlubowaniu;
3) gdy przesta∏ spe∏niaç warunek okreÊlony w art. 11
ust. 1 pkt 6.
2. Zwracajàc si´ do Rady S∏u˝by Cywilnej z pisemnym wnioskiem o zaopiniowanie, Prezes Rady Ministrów wskazuje przyczyny uzasadniajàce odwo∏anie
Szefa S∏u˝by Cywilnej. Przyczyny odwo∏ania oraz
opinia Rady S∏u˝by Cywilnej stanowià informacj´
publicznà.
3. Rada S∏u˝by Cywilnej przedstawia opini´, o której mowa w ust. 1, w terminie 14 dni. Niewyra˝enie
opinii w tym terminie nie wstrzymuje mo˝liwoÊci odwo∏ania Szefa S∏u˝by Cywilnej.

2. Szef S∏u˝by Cywilnej przygotowuje i przedstawia Radzie Ministrów projekt strategii zarzàdzania zasobami ludzkimi w s∏u˝bie cywilnej, która zawiera diagnoz´ s∏u˝by cywilnej, okreÊlenie celów strategicznych,
systemu realizacji oraz ram finansowych.
3. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwa∏y,
strategi´ zarzàdzania zasobami ludzkimi w s∏u˝bie cywilnej.
4. Szef S∏u˝by Cywilnej mo˝e zwróciç si´ do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o przeprowadzenie
kontroli, o której mowa w art. 29 pkt 1 ustawy z dnia
8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r.
Nr 24, poz. 199, z póên. zm.2)), w zakresie zadaƒ wynikajàcych z ustawy we wskazanych urz´dach administracji rzàdowej.
5. Szef S∏u˝by Cywilnej mo˝e zbieraç i wykorzystywaç w celu realizacji ustawowych zadaƒ informacje,
w tym dane osobowe cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej, z wy∏àczeniem danych, o których mowa w art. 27
ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926,
z póên. zm.3)), oraz przetwarzaç je w rozumieniu przepisów tej ustawy.
6. Szef S∏u˝by Cywilnej zbiera i przetwarza szczegó∏owe dane o stanie zatrudnienia i wynagrodzeniach
cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej.
———————
2)

3)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r.
Nr 25, poz. 219 i Nr 33, poz. 285, z 2006 r. Nr 104, poz. 708
i 711 oraz z 2007 r. Nr 165, poz. 1170 i Nr 176, poz. 1238.
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Poz. 1505

7. Szef S∏u˝by Cywilnej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do koƒca marca ka˝dego roku, sprawozdanie o stanie s∏u˝by cywilnej i o realizacji zadaƒ
tej s∏u˝by za rok poprzedni. Prezes Rady Ministrów
w terminie 3 miesi´cy przyjmuje albo odrzuca sprawozdanie.

Art. 19. 1. Przy Prezesie Rady Ministrów dzia∏a Rada S∏u˝by Cywilnej, zwana dalej „Radà”.

8. Szef S∏u˝by Cywilnej mo˝e tworzyç zespo∏y jako
organy opiniodawcze lub doradcze w sprawach nale˝àcych do zakresu dzia∏ania Szefa S∏u˝by Cywilnej.

1) dotyczàcych s∏u˝by cywilnej przedstawianych jej
przez Prezesa Rady Ministrów lub Szefa S∏u˝by
Cywilnej oraz z w∏asnej inicjatywy;

9. Szef S∏u˝by Cywilnej okreÊli, w drodze zarzàdzenia, standardy zarzàdzania zasobami ludzkimi w s∏u˝bie cywilnej.
10. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze zarzàdzenia, wytyczne w zakresie przestrzegania zasad
s∏u˝by cywilnej oraz zasady etyki korpusu s∏u˝by cywilnej.
Art. 16. 1. W ramach realizacji strategii zarzàdzania zasobami ludzkimi w s∏u˝bie cywilnej oraz w celu
wdro˝enia standardów, wytycznych i zasad, o których
mowa w art. 15 ust. 9 i 10, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, na wniosek Szefa S∏u˝by Cywilnej, dysponuje, w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249,
poz. 2104, z póên. zm.4)), Êrodkami z rezerwy bud˝etowej na modernizacj´ s∏u˝by cywilnej, utworzonej
w ustawie bud˝etowej.
2. Szef S∏u˝by Cywilnej, w porozumieniu z Szefem
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, okreÊli, w drodze
zarzàdzenia, warunki przyznawania urz´dom administracji rzàdowej dofinansowania na realizacj´ strategii
zarzàdzania zasobami ludzkimi w s∏u˝bie cywilnej
oraz w celu wdro˝enia standardów, wytycznych i zasad, o których mowa w art. 15 ust. 9 i 10.
Art. 17. 1. Szef S∏u˝by Cywilnej realizuje zadania
okreÊlone w ustawie przy pomocy dyrektorów generalnych urz´dów.
2. Szef S∏u˝by Cywilnej okreÊli, w drodze zarzàdzenia, warunki i tryb wspó∏dzia∏ania z dyrektorami generalnymi urz´dów w sprawach dotyczàcych zapewnienia przez korpus s∏u˝by cywilnej zawodowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadaƒ paƒstwa oraz kierowania procesem
zarzàdzania zasobami ludzkimi w s∏u˝bie cywilnej.

2. Do zakresu dzia∏ania Rady, jako organu opiniodawczo-doradczego, nale˝y w szczególnoÊci wyra˝anie opinii w sprawach:

2) projektu strategii zarzàdzania zasobami ludzkimi
w s∏u˝bie cywilnej;
3) projektu ustawy bud˝etowej w cz´Êci dotyczàcej
s∏u˝by cywilnej oraz corocznego wykonania bud˝etu paƒstwa w tym zakresie;
4) proponowanego wskaênika wzrostu wynagrodzeƒ
w paƒstwowej sferze bud˝etowej w zakresie s∏u˝by cywilnej;
5) projektów aktów
s∏u˝by cywilnej;

normatywnych

dotyczàcych

6) planu szkoleƒ centralnych w s∏u˝bie cywilnej;
7) etyki korpusu s∏u˝by cywilnej;
8) dotyczàcych powo∏ania i odwo∏ania Szefa S∏u˝by
Cywilnej, w zakresie okreÊlonym w ustawie;
9) projektu regulaminu okreÊlajàcego tryb pracy
Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej S∏u˝by Cywilnej;
10) sprawozdania Szefa S∏u˝by Cywilnej, o którym
mowa w art. 15 ust. 7.
3. Rada ponadto:
1) ocenia przebieg post´powaƒ kwalifikacyjnych
w s∏u˝bie cywilnej;
2) mo˝e wystàpiç do Szefa S∏u˝by Cywilnej z wnioskiem o zaj´cie stanowiska w sprawach okreÊlonych przez Rad´ w zakresie stosowania zasad
s∏u˝by cywilnej;
3) mo˝e skierowaç swojego przedstawiciela w celu
obserwacji przebiegu procesu naboru przeprowadzanego na wy˝sze stanowisko w s∏u˝bie cywilnej
oraz post´powania kwalifikacyjnego;

3. Szef S∏u˝by Cywilnej mo˝e ˝àdaç od dyrektora
generalnego urz´du informacji, dokumentów i sprawozdaƒ okresowych w zakresie zadaƒ wynikajàcych
z ustawy.

4) mo˝e skierowaç swojego przedstawiciela w celu
obserwacji przebiegu procesu naboru przeprowadzanego na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej podleg∏ej lub nadzorowanej przez
Prezesa Rady Ministrów lub w∏aÊciwego ministra,
na które na podstawie odr´bnych przepisów przeprowadza si´ otwarty i konkurencyjny nabór.

Art. 18. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów
publicznych, na wniosek Szefa S∏u˝by Cywilnej, zleca
wykonanie audytu wewn´trznego w zakresie zadaƒ
wynikajàcych z ustawy.
———————

4. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
w przebiegu procesu naboru przeprowadzanego na
wy˝sze stanowisko w s∏u˝bie cywilnej, Rada mo˝e
zwróciç si´ do Szefa S∏u˝by Cywilnej o zarzàdzenie
przeprowadzenia ponownego naboru.

4)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216,
poz. 1370.

5. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
w przebiegu post´powania kwalifikacyjnego, Rada
mo˝e zwróciç si´ do Szefa S∏u˝by Cywilnej o zarzàdzenie przeprowadzenia ponownego post´powania
kwalifikacyjnego.
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6. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
w przebiegu procesu naboru na stanowisko okreÊlone
w ust. 3 pkt 4, Rada mo˝e zwróciç si´ do Prezesa Rady Ministrów o zarzàdzenie przeprowadzenia ponownego naboru.
Art. 20. 1. Rada liczy 15 cz∏onków.
2. Prezes Rady Ministrów powo∏uje 8 cz∏onków
Rady spoÊród osób odpowiadajàcych warunkom
okreÊlonym w art. 4 pkt 1—3 i 5, których wiedza, doÊwiadczenie i autorytet dajà r´kojmi´ prawid∏owej realizacji zadaƒ Rady.
3. Prezes Rady Ministrów powo∏uje, na wniosek
klubów parlamentarnych, 7 cz∏onków Rady reprezentujàcych wszystkie kluby parlamentarne spoÊród pos∏ów, senatorów lub osób nieb´dàcych parlamentarzystami, odpowiadajàcych warunkom okreÊlonym
w art. 4 pkt 1—3 i 5, których wiedza, doÊwiadczenie
i autorytet dajà r´kojmi´ prawid∏owej realizacji zadaƒ
Rady.
4. Prezes Rady Ministrów powo∏uje przewodniczàcego Rady spoÊród cz∏onków Rady.
5. Rada wybiera wiceprzewodniczàcego Rady ze
swojego grona, na wniosek przewodniczàcego Rady.
Art. 21. 1. Kadencja cz∏onków Rady powo∏anych
na podstawie art. 20 ust. 2 trwa 6 lat, przy czym co
3 lata koƒczy si´ kadencja po∏owy liczby cz∏onków.
2. Kadencja cz∏onków Rady powo∏anych na podstawie art. 20 ust. 3 trwa odpowiednio do kadencji
Sejmu.
3. Cz∏onkowie Rady pe∏nià swoje funkcje do czasu
powo∏ania ich nast´pców.
Art. 22. 1. Cz∏onkostwo w Radzie wygasa:
1) w razie Êmierci cz∏onka Rady;
2) je˝eli cz∏onek Rady przesta∏ spe∏niaç którykolwiek
z warunków okreÊlonych w art. 4 pkt 1—3.
2. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje cz∏onka Rady,
na wniosek Rady, w razie:
1) niewykonywania obowiàzków cz∏onka Rady;
2) niewype∏niania obowiàzków na skutek d∏ugotrwa∏ej choroby, stwierdzonej orzeczeniem lekarskim.
3. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje cz∏onka Rady
równie˝ w razie z∏o˝enia przez niego rezygnacji.
4. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje cz∏onka Rady,
je˝eli przesta∏ spe∏niaç warunek okreÊlony w art. 4
pkt 5, za zgodà co najmniej 2/3 sk∏adu Rady.
5. W przypadku wygaÊni´cia cz∏onkostwa w Radzie lub odwo∏ania cz∏onka Rady przed up∏ywem kadencji, Prezes Rady Ministrów powo∏uje nowego
cz∏onka Rady na okres do koƒca tej kadencji.

Poz. 1505

Art. 23. 1. Tryb pracy Rady okreÊla regulamin
uchwalany przez Rad´.
2. Obs∏ug´ prac Rady zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Art. 24. 1. Cz∏onkowi Rady przys∏uguje rycza∏towe
wynagrodzenie miesi´czne.
2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia przewodniczàcego, wiceprzewodniczàcego i pozosta∏ych cz∏onków
Rady, ustalanego jako wielokrotnoÊç minimalnego
wynagrodzenia za prac´ pracowników, o którym mowa w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za
prac´, kierujàc si´ w szczególnoÊci zadaniami wykonywanymi przez cz∏onków Rady.
Art. 25. 1. Stanowisko dyrektora generalnego
urz´du tworzy si´ w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w urz´dzie ministra, urz´dzie przewodniczàcego komitetu wchodzàcego w sk∏ad Rady Ministrów,
urz´dzie centralnego organu administracji rzàdowej
oraz w urz´dzie wojewódzkim.
2. Stanowiska dyrektora generalnego urz´du nie
tworzy si´ w Komendzie G∏ównej Policji, Komendzie
G∏ównej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej oraz Komendzie
G∏ównej Stra˝y Granicznej.
3. Dyrektor generalny urz´du podlega bezpoÊrednio kierownikowi urz´du.
4. Dyrektor generalny urz´du:
1) zapewnia funkcjonowanie i ciàg∏oÊç pracy urz´du,
warunki jego dzia∏ania, a tak˝e organizacj´ pracy,
w szczególnoÊci przez:
a) sprawowanie bezpoÊredniego nadzoru nad komórkami organizacyjnymi urz´du w zakresie
prawid∏owego wykonywania przez nie zadaƒ
okreÊlonych przez kierownika urz´du, z wyjàtkiem komórek bezpoÊrednio nadzorowanych
przez niego na podstawie ustaw,
b) nadzorowanie organizacyjne przebiegu prac
nad terminowym przygotowaniem projektu bud˝etu i uk∏adu wykonawczego do bud˝etu w cz´Êci dotyczàcej urz´du,
c) wyst´powanie z wnioskiem do w∏aÊciwego organu administracji rzàdowej o nadanie regulaminu organizacyjnego urz´du,
d) ustalanie regulaminu organizacyjnego komórek
organizacyjnych oraz ustalanie regulaminu
pracy,
e) gospodarowanie mieniem urz´du, w tym zlecanie us∏ug i dokonywanie zakupów dla urz´du
oraz zapewnienie prowadzenia ewidencji majàtku urz´du,
f) wykonywanie kompetencji kierownika zamawiajàcego w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ publicznych
(Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008 r.
Nr 171, poz. 1058 i Nr 220, poz. 1420),
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g) reprezentowanie Skarbu Paƒstwa w odniesieniu do mienia urz´du, z zastrze˝eniem art. 26
pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o administracji rzàdowej w województwie (Dz. U.
z 2001 r. Nr 80, poz. 872, z póên. zm.5)),
h) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem kontroli i audytu wewn´trznego w urz´dzie,
i) sprawowanie nadzoru nad gospodarstwami
pomocniczymi urz´du,
j) zapewnianie przestrzegania przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej,
k) zapewnianie przestrzegania zasad techniki prawodawczej;
2) dokonuje czynnoÊci z zakresu prawa pracy wobec
osób zatrudnionych w urz´dzie oraz realizuje polityk´ personalnà, w szczególnoÊci przez:
a) przygotowywanie programu zarzàdzania zasobami ludzkimi w urz´dzie,
b) dokonywanie czynnoÊci wynikajàcych z nawiàzania i trwania stosunku pracy z cz∏onkami korpusu s∏u˝by cywilnej oraz czynnoÊci zwiàzanych z ustaniem stosunku pracy,
c) organizowanie naboru na wolne stanowiska
urz´dnicze, w tym na wy˝sze stanowiska w s∏u˝bie cywilnej,
d) dysponowanie funduszem nagród, chyba ˝e
odr´bne przepisy stanowià inaczej,
e) administrowanie Êrodkami zak∏adowego funduszu Êwiadczeƒ socjalnych w urz´dzie;
3) wykonuje okreÊlone zadania kierownika urz´du,
je˝eli odr´bne przepisy tak stanowià;

Poz. 1505

8. W przypadku nieobsadzenia stanowiska dyrektora generalnego urz´du i niewyznaczenia osoby jego
zast´pujàcej, Szef S∏u˝by Cywilnej w porozumieniu
z kierownikiem urz´du wyznacza cz∏onka korpusu
s∏u˝by cywilnej zatrudnionego w tym urz´dzie do zast´powania dyrektora generalnego urz´du, do czasu
obsadzenia tego stanowiska.
9. Zadania przewidziane w ustawie dla dyrektora
generalnego urz´du w urz´dach, w których nie tworzy
si´ stanowiska dyrektora generalnego urz´du, wykonujà kierownicy tych urz´dów.
10. Dyrektor generalny urz´du albo osoba zast´pujàca dyrektora generalnego urz´du, w przypadku
nieobsadzenia tego stanowiska, mo˝e wydawaç zarzàdzenia w celu realizacji zadaƒ, o których mowa
w ust. 4.
Rozdzia∏ 3
Nawiàzanie stosunku pracy w s∏u˝bie cywilnej
Art. 26. 1. Dyrektor generalny urz´du organizuje
nabór kandydatów do korpusu s∏u˝by cywilnej.
2. Nabór, o którym mowa w ust. 1, dotyczy tak˝e
absolwentów Krajowej Szko∏y Administracji Publicznej.
3. Nabór kandydatów do korpusu s∏u˝by cywilnej
na stanowiska zwiàzane z obronnoÊcià kraju odbywa
si´ z uwzgl´dnieniem pierwszeƒstwa w zatrudnieniu
przys∏ugujàcego osobom zwolnionym z zawodowej
s∏u˝by wojskowej, o których mowa w art. 119 ust. 1
ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojskowej
˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 141,
poz. 892, Nr 206, poz. 1288 i Nr 208, poz. 1308).

4) wykonuje inne zadania z upowa˝nienia kierownika
urz´du.

Art. 27. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii organizuje
nabór na stanowiska granicznego lekarza weterynarii
i jego zast´pcy.

5. Dyrektor generalny urz´du do koƒca stycznia
ka˝dego roku sk∏ada Szefowi S∏u˝by Cywilnej sprawozdanie z realizacji zadaƒ wynikajàcych z ustawy za
rok ubieg∏y.

2. Wojewódzki lekarz weterynarii organizuje nabór
na stanowiska powiatowego lekarza weterynarii i jego
zast´pcy.

6. Dyrektor generalny urz´du niezw∏ocznie wyznacza, w uzgodnieniu z kierownikiem urz´du, zast´pujàcà go osob´ kierujàcà departamentem (komórkà równorz´dnà), a w urz´dach wojewódzkich — wydzia∏em
(komórkà równorz´dnà). O ustanowieniu zast´pstwa
dyrektor generalny urz´du niezw∏ocznie zawiadamia
Szefa S∏u˝by Cywilnej.
7. Osoba zast´pujàca dyrektora generalnego urz´du wykonuje zadania dyrektora generalnego urz´du
podczas jego nieobecnoÊci oraz w razie nieobsadzenia stanowiska dyrektora generalnego urz´du, do czasu jego obsadzenia.
———————
5)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1407, z 2002 r.
Nr 37, poz. 329, Nr 41, poz. 365, Nr 62, poz. 558, Nr 89,
poz. 804 i Nr 200, poz. 1688, z 2003 r. Nr 52, poz. 450,
Nr 137, poz. 1302 i Nr 149, poz. 1452, z 2004 r. Nr 33,
poz. 287, z 2005 r. Nr 33, poz. 288, Nr 90, poz. 757 i Nr 175,
poz. 1462 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227.

3. Do naboru, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje
si´ odpowiednio przepisy niniejszego rozdzia∏u.
Art. 28. 1. Dyrektor generalny urz´du, z zastrze˝eniem art. 39, ma obowiàzek upowszechniaç informacje o wolnych stanowiskach pracy przez umieszczenie
og∏oszenia o naborze w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du, w Biuletynie Informacji
Publicznej urz´du, zwanym dalej „Biuletynem urz´du”, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwanym dalej „Biuletynem Kancelarii”.
2. Og∏oszenie o naborze powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska pracy;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem,
które z nich sà niezb´dne, a które dodatkowe;
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4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku pracy;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów.
3. Termin do sk∏adania dokumentów, okreÊlony
w og∏oszeniu o naborze, nie mo˝e byç krótszy ni˝
10 dni, a dla og∏oszenia o naborze w celu zast´pstwa
nieobecnego cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej — 5 dni
od dnia opublikowania tego og∏oszenia w Biuletynie
Kancelarii.
4. Og∏oszenia o wolnych stanowiskach pracy zamieszcza si´ w Biuletynie Kancelarii drogà elektronicznà za pomocà formularzy umieszczonych na jego
stronach internetowych.
5. Umieszczenie og∏oszenia o naborze w Biuletynie Kancelarii jest bezp∏atne.
Art. 29. Imiona i nazwiska kandydatów, którzy
spe∏niajà wymagania formalne, oraz wynik naboru
stanowià informacj´ publicznà w zakresie obj´tym
wymaganiami okreÊlonymi w og∏oszeniu o naborze.
Art. 30. 1. Sporzàdza si´ protokó∏ z przeprowadzonego naboru.
2. Protokó∏ zawiera:
1) okreÊlenie stanowiska pracy, na które by∏ prowadzony nabór, liczb´ kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝ pi´ciu najlepszych
kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu
spe∏niania przez nich wymagaƒ okreÊlonych
w og∏oszeniu o naborze;
2) liczb´ nades∏anych ofert, w tym liczb´ ofert niespe∏niajàcych wymogów formalnych;
3) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru;
4) uzasadnienie dokonanego wyboru;
5) sk∏ad komisji przeprowadzajàcej nabór.
Art. 31. 1. Dyrektor generalny urz´du niezw∏ocznie
po przeprowadzonym naborze upowszechnia informacj´ o wyniku naboru przez umieszczenie jej w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du,
w Biuletynie urz´du oraz w Biuletynie Kancelarii.
2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska pracy;
3) imi´ i nazwisko wybranego kandydata oraz jego
miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.
Art. 32. Cz∏onek komisji, o której mowa w art. 30
ust. 2 pkt 5, ma obowiàzek zachowania w tajemnicy,
uzyskanych w trakcie naboru, informacji o kandydatach.

Poz. 1505

Art. 33. Je˝eli w ciàgu 3 miesi´cy od dnia nawiàzania stosunku pracy z osobà wy∏onionà w drodze naboru zaistnieje koniecznoÊç ponownego obsadzenia
tego samego stanowiska pracy, dyrektor generalny
urz´du mo˝e zatrudniç na tym samym stanowisku kolejnà osob´ spoÊród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepis art. 31 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 34. 1. Osoba zwolniona z zawodowej s∏u˝by
wojskowej, pe∏nionej na stanowisku s∏u˝bowym
w Ministerstwie Obrony Narodowej lub terenowym organie administracji rzàdowej podleg∏ym Ministrowi
Obrony Narodowej, wskutek wypowiedzenia stosunku
s∏u˝bowego zawodowej s∏u˝by wojskowej, mo˝e zostaç
zatrudniona w tej jednostce organizacyjnej na stanowisku pracy utworzonym w miejsce zlikwidowanego stanowiska s∏u˝bowego lub stanowisku równorz´dnym.
2. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1, nast´puje na podstawie umowy o prac´ na czas nieokreÊlony
lub czas okreÊlony nie d∏u˝szy ni˝ trzy lata, zawieranej
w dniu nast´pnym po dniu up∏ywu okresu wypowiedzenia stosunku s∏u˝bowego zawodowej s∏u˝by wojskowej.
Art. 35. 1. Stosunek pracy pracownika s∏u˝by cywilnej nawiàzuje si´ na podstawie umowy o prac´ na
czas nieokreÊlony lub na czas okreÊlony.
2. Umowa o prac´ na czas nieokreÊlony mo˝e byç
zawarta z osobà, która otrzyma∏a pozytywnà ocen´,
o której mowa w art. 37, albo by∏a zatrudniona w s∏u˝bie cywilnej na podstawie umowy na czas nieokreÊlony lub na podstawie mianowania zgodnie z zasadami
okreÊlonymi w ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 86, poz. 953, z póên. zm.6)), a tak˝e osobà zatrudnianà w s∏u˝bie cywilnej na podstawie art. 34 ust. 1.
3. W przypadku osób podejmujàcych po raz pierwszy prac´ w s∏u˝bie cywilnej umow´ o prac´ zawiera
si´ na czas okreÊlony 12 miesi´cy z mo˝liwoÊcià
wczeÊniejszego rozwiàzania stosunku pracy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.
4. W razie usprawiedliwionej nieobecnoÊci w pracy, trwajàcej d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce, dyrektor generalny
urz´du, na wniosek pracownika, mo˝e przed∏u˝yç
okres trwania umowy, o której mowa w ust. 3, o czas
tej nieobecnoÊci.
5. Przez osob´ podejmujàcà po raz pierwszy prac´
w s∏u˝bie cywilnej rozumie si´ osob´, która nie by∏a
wczeÊniej zatrudniona w s∏u˝bie cywilnej na czas nieokreÊlony albo nie by∏a zatrudniona na czas okreÊlony
12 miesi´cy i nie otrzyma∏a pozytywnej oceny, o której mowa w art. 37, albo nie jest osobà zatrudnianà
w s∏u˝bie cywilnej na podstawie art. 34 ust. 1.
———————
6)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589 oraz
z 2008 r. Nr 157, poz. 976.
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6. Dyrektor generalny urz´du decyduje o zawarciu
z pracownikiem umowy o prac´ na czas nieokreÊlony
na podstawie pozytywnej oceny pracownika, o której
mowa w art. 37.

2. BezpoÊredni prze∏o˝ony ocenianego w porozumieniu z kierujàcym komórkà organizacyjnà, w której
pracownik jest zatrudniony, dokonuje pierwszej oceny
w s∏u˝bie cywilnej, bioràc pod uwag´:

7. Ponowne zatrudnienie osoby, która otrzyma∏a
wczeÊniej mianowanie w s∏u˝bie cywilnej, dokonuje
si´ na podstawie mianowania, z zachowaniem dotychczasowego stopnia s∏u˝bowego urz´dnika s∏u˝by
cywilnej, z zastrze˝eniem art. 70 pkt 1, art. 71 ust. 1
pkt 1 i 3 oraz ust. 7 i art. 114 ust. 1 pkt 6.

1) postaw´ pracownika, jego zaanga˝owanie i post´py w pracy, relacje ze wspó∏pracownikami oraz
terminowoÊç wykonywania zadaƒ;

Art. 36. 1. Osoby podejmujàce po raz pierwszy
prac´ w s∏u˝bie cywilnej odbywajà s∏u˝b´ przygotowawczà, z zastrze˝eniem ust. 6 i 7.
2. S∏u˝ba przygotowawcza ma na celu teoretyczne
i praktyczne przygotowanie pracownika podejmujàcego po raz pierwszy prac´ w s∏u˝bie cywilnej do nale˝ytego wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych.
3. Kierujàc pracownika do odbycia s∏u˝by przygotowawczej, dyrektor generalny urz´du okreÊla jej zakres i czas trwania na podstawie opinii osoby kierujàcej komórkà organizacyjnà, w której pracownik jest
zatrudniony. Opinia dotyczy poziomu przygotowania
pracownika do wykonywania obowiàzków wynikajàcych z opisu zajmowanego stanowiska pracy.
4. S∏u˝ba przygotowawcza trwa nie d∏u˝ej ni˝
4 miesiàce i koƒczy si´ nie póêniej ni˝ z up∏ywem
8 miesi´cy od podj´cia pracy przez pracownika.
5. S∏u˝ba przygotowawcza koƒczy si´ egzaminem.
Zakres, sposób przeprowadzenia oraz warunki zaliczenia egzaminu okreÊla dyrektor generalny urz´du.
6. Absolwenci Krajowej Szko∏y Administracji
Publicznej sà zwolnieni z odbywania s∏u˝by przygotowawczej.
7. Na umotywowany wniosek osoby kierujàcej komórkà organizacyjnà, w której pracownik jest zatrudniony, dyrektor generalny urz´du mo˝e zwolniç z obowiàzku odbywania s∏u˝by przygotowawczej pracownika, którego wiedza lub umiej´tnoÊci umo˝liwiajà nale˝yte wykonywanie obowiàzków s∏u˝bowych.
8. Zwolnienie z obowiàzku odbywania s∏u˝by przygotowawczej, o którym mowa w ust. 7, nie wy∏àcza
stosowania ust. 5.
Art. 37. 1. Osoba zatrudniona na podstawie umowy o prac´, o której mowa w art. 35 ust. 3, podlega
pierwszej ocenie w s∏u˝bie cywilnej.
2. Pierwszej ocenie w s∏u˝bie cywilnej, na zasadach okreÊlonych w art. 38, mo˝e podlegaç osoba zatrudniona w celu zast´pstwa nieobecnego cz∏onka
korpusu s∏u˝by cywilnej.
3. Pierwszej ocenie w s∏u˝bie cywilnej nie podlega
absolwent Krajowej Szko∏y Administracji Publicznej,
który z∏o˝y∏ wniosek o mianowanie w s∏u˝bie cywilnej.
Art. 38. 1. Pierwsza ocena w s∏u˝bie cywilnej jest
dokonywana nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie 8 miesi´cy
od nawiàzania stosunku pracy i nie póêniej ni˝ miesiàc przed up∏ywem okresu, na który zosta∏a zawarta
umowa o prac´ ocenianego.

2) wynik egzaminu ze s∏u˝by przygotowawczej;
3) sporzàdzone przez ocenianego pracownika sprawozdanie dotyczàce zadaƒ realizowanych przez
niego w trakcie przepracowanego okresu.
3. Po dokonaniu oceny kierujàcy komórkà organizacyjnà wnioskuje do dyrektora generalnego urz´du
w przypadku:
1) przyznania oceny pozytywnej — o zawarcie z ocenionym umowy o prac´ na czas nieokreÊlony albo
2) przyznania oceny negatywnej — o niezawieranie
z ocenionym umowy o prac´ na czas nieokreÊlony
albo o rozwiàzanie umowy o prac´ na czas okreÊlony.
4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki i sposób dokonywania pierwszej oceny w s∏u˝bie cywilnej, w tym:
1) sposób i tryb dokonywania pierwszej oceny
w s∏u˝bie cywilnej,
2) wzór arkusza pierwszej oceny w s∏u˝bie cywilnej,
3) zakres i wzór formularza sprawozdania dotyczàcego zadaƒ realizowanych przez ocenianego pracownika w trakcie przepracowanego okresu,
4) warunki przyznawania oceny pozytywnej lub negatywnej
— kierujàc si´ potrzebà tworzenia profesjonalnego
korpusu s∏u˝by cywilnej oraz zapewnienia obiektywizmu dokonywanych ocen.
Art. 39. Prezes Rady Ministrów, zgodnie z odr´bnymi przepisami, wskazuje absolwentom kolejnych
roczników Krajowej Szko∏y Administracji Publicznej
pierwsze stanowiska pracy przedstawione przez Szefa
S∏u˝by Cywilnej.
Art. 40. O uzyskanie mianowania w s∏u˝bie cywilnej mo˝e ubiegaç si´ osoba, która:
1) jest pracownikiem s∏u˝by cywilnej;
2) posiada co najmniej trzyletni sta˝ pracy w s∏u˝bie
cywilnej lub uzyska∏a zgod´ dyrektora generalnego urz´du na przystàpienie do post´powania kwalifikacyjnego przed up∏ywem tego terminu, jednak
nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie dwóch lat od nawiàzania stosunku pracy w s∏u˝bie cywilnej;
3) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;
4) zna co najmniej jeden j´zyk obcy spoÊród j´zyków
roboczych Unii Europejskiej lub jeden z nast´pujàcych j´zyków obcych: arabski, bia∏oruski, chiƒski,
islandzki, japoƒski, norweski, rosyjski, ukraiƒski;
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5) jest ˝o∏nierzem rezerwy lub nie podlega powszechnemu obowiàzkowi obrony.
Art. 41. 1. Szef S∏u˝by Cywilnej okreÊla i publikuje
w Biuletynie Kancelarii wzór zg∏oszenia do post´powania kwalifikacyjnego dla pracowników s∏u˝by cywilnej ubiegajàcych si´ o mianowanie oraz wzór
wniosku o mianowanie dla absolwentów Krajowej
Szko∏y Administracji Publicznej.
2. Szef S∏u˝by Cywilnej, w terminie 14 dni od opublikowania ustawy bud˝etowej, podaje do publicznej
wiadomoÊci przez og∏oszenie w Biuletynie Kancelarii
maksymalnà liczb´ nowych mianowaƒ w danym roku.
Art. 42. 1. Pracownik s∏u˝by cywilnej kieruje do
Szefa S∏u˝by Cywilnej zg∏oszenie do post´powania
kwalifikacyjnego. Zg∏oszenie do post´powania kwalifikacyjnego w danym roku kalendarzowym sk∏ada si´
w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja.

Poz. 1505

2. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
w przebiegu post´powania kwalifikacyjnego Szef
S∏u˝by Cywilnej nakazuje usuni´cie naruszenia prawa.
Art. 45. 1. Osoba przyst´pujàca do post´powania
kwalifikacyjnego wnosi za nie op∏at´ w wysokoÊci nie
wy˝szej ni˝ 50 % minimalnego wynagrodzenia za
prac´ przewidzianego w przepisach o minimalnym
wynagrodzeniu za prac´.
2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, stanowi przychód Krajowej Szko∏y Administracji Publicznej.
Art. 46. Posiadanie przez absolwenta Krajowej
Szko∏y Administracji Publicznej wiedzy, umiej´tnoÊci
i predyspozycji kierowniczych niezb´dnych do wype∏niania zadaƒ s∏u˝by cywilnej sprawdzane jest w toku
kszta∏cenia w tej szkole i potwierdzane dyplomem jej
ukoƒczenia.

2. Absolwenci Krajowej Szko∏y Administracji Publicznej, którzy spe∏niajà warunki okreÊlone w art. 40
pkt 1 i 4, sk∏adajà do Szefa S∏u˝by Cywilnej wniosek
o mianowanie w s∏u˝bie cywilnej. Wnioski o mianowanie sk∏ada si´ w okresie od dnia 1 stycznia do dnia
31 maja.

Art. 47. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób przeprowadzania post´powania kwalifikacyjnego w s∏u˝bie cywilnej, ustalajàc:

3. Dyrektor generalny w∏aÊciwego urz´du potwierdza spe∏nianie przez pracownika s∏u˝by cywilnej sk∏adajàcego zg∏oszenie lub wniosek, o którym mowa
w art. 41 ust. 1, warunków okreÊlonych w art. 4
pkt 1—3 i art. 40.

2) organizacj´ i sposób prowadzenia post´powania
kwalifikacyjnego oraz szczegó∏owe zasady przyznawania punktów, o których mowa w art. 43
ust. 5,

Art. 43. 1. Krajowa Szko∏a Administracji Publicznej, z zastrze˝eniem art. 42 ust. 2, prowadzi post´powanie kwalifikacyjne dla pracowników s∏u˝by cywilnej ubiegajàcych si´ o mianowanie.
2. W celu przeprowadzenia post´powania kwalifikacyjnego jest powo∏ywany zespó∏ sprawdzajàcy.
3. W toku post´powania kwalifikacyjnego przeprowadza si´ sprawdzian, w trakcie którego w odr´bnych
cz´Êciach sprawdza si´ wiedz´ i umiej´tnoÊci niezb´dne do wype∏niania zadaƒ s∏u˝by cywilnej.
4. Wyniki post´powania kwalifikacyjnego wyra˝a
si´ w punktach.
5. Punkty przyznaje si´ osobno za ka˝dà cz´Êç
sprawdzianu.
6. Warunkiem zakoƒczenia sprawdzianu z wynikiem pozytywnym jest uzyskanie w ka˝dej cz´Êci
sprawdzianu co najmniej 1/3 maksymalnej mo˝liwej
do uzyskania w tej cz´Êci liczby punktów oraz uzyskanie w ca∏ym sprawdzianie co najmniej 3/5 maksymalnej mo˝liwej do uzyskania w ca∏ym sprawdzianie liczby punktów.

1) zakres tematyczny post´powania kwalifikacyjnego,

3) minimalne liczby punktów, o których mowa
w art. 43 ust. 6,
4) rodzaje dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie
warunku okreÊlonego w art. 40 pkt 4,
5) wysokoÊç i sposób wnoszenia op∏aty, o której mowa w art. 45
— bioràc pod uwag´ koniecznoÊç sprawdzenia w post´powaniu kwalifikacyjnym wiedzy i umiej´tnoÊci
wymaganych od urz´dnika s∏u˝by cywilnej.
Art. 48. 1. Mianowaƒ dokonuje si´ w ramach limitu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.
2. Szef S∏u˝by Cywilnej dokonuje w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej mianowania pracownika s∏u˝by
cywilnej, który ukoƒczy∏ w danym roku post´powanie
kwalifikacyjne z wynikiem pozytywnym i z miejscem
uprawniajàcym do mianowania lub ukoƒczy∏ Krajowà
Szko∏´ Administracji Publicznej.

7. Zsumowane wyniki, o których mowa w ust. 6,
podlegajà uszeregowaniu w porzàdku malejàcym i sà
publikowane w Biuletynie Kancelarii.

3. Osiàgni´cie miejsca uprawniajàcego do mianowania oznacza uzyskanie w post´powaniu kwalifikacyjnym wyniku pozytywnego z sumà punktów pozwalajàcà na mianowanie wszystkich osób, które uzyska∏y t´ sum´ punktów bez koniecznoÊci przekroczenia limitu, o którym mowa w art. 7 ust. 1. Ustalenie miejsca uprawniajàcego do mianowania nast´puje po
uwzgl´dnieniu liczby mianowaƒ absolwentów Krajowej Szko∏y Administracji Publicznej.

Art. 44. 1. Szef S∏u˝by Cywilnej sprawuje nadzór
nad zgodnym z przepisami prawa przebiegiem post´powania kwalifikacyjnego.

4. Z dniem mianowania dotychczasowy stosunek
pracy przekszta∏ca si´ w stosunek pracy na podstawie
mianowania.
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Art. 49. 1. Akt mianowania urz´dnika s∏u˝by cywilnej zawiera imi´ i nazwisko urz´dnika oraz dat´ mianowania.
2. Akt mianowania sporzàdza si´ na piÊmie.
Art. 50. 1. Urz´dnik s∏u˝by cywilnej sk∏ada uroczyste Êlubowanie o nast´pujàcej treÊci:

Poz. 1505

3) posiada kompetencje kierownicze;
4) posiada co najmniej szeÊcioletni sta˝ pracy, w tym
co najmniej trzyletni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora finansów
publicznych — w przypadku ubiegania si´ o stanowisko dyrektora generalnego urz´du;

„Âlubuj´ s∏u˝yç Paƒstwu Polskiemu, przestrzegaç
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, sumiennie
i bezstronnie wykonywaç obowiàzki urz´dnika s∏u˝by cywilnej zgodnie z najlepszà wiedzà i wolà”.

5) posiada co najmniej trzyletni sta˝ pracy, w tym co
najmniej roczny na stanowisku kierowniczym lub
dwuletni na stanowisku samodzielnym, w jednostkach sektora finansów publicznych — w przypadku ubiegania si´ o stanowisko, o którym mowa w art. 52 pkt 2—4;

2. Do treÊci Êlubowania, o którym mowa w ust. 1,
urz´dnik s∏u˝by cywilnej mo˝e dodaç s∏owa „Tak mi
dopomó˝ Bóg”.

6) spe∏nia wymagania okreÊlone w opisie stanowiska pracy oraz w przepisach odr´bnych.

3. Z∏o˝enie Êlubowania urz´dnik s∏u˝by cywilnej
potwierdza podpisem.
Art. 51. 1. Dyrektor generalny urz´du przyznaje
urz´dnikowi s∏u˝by cywilnej, w terminie siedmiu dni
od dnia mianowania, najni˝szy stopieƒ s∏u˝bowy
przys∏ugujàcy od dnia mianowania.
2. Przyznanie stopnia s∏u˝bowego nast´puje
w formie pisemnej.
3. CzynnoÊci, o których mowa w ust. 1, w odniesieniu do dyrektora generalnego urz´du dokonuje
Szef S∏u˝by Cywilnej.
Rozdzia∏ 4
Wy˝sze stanowiska w s∏u˝bie cywilnej
Art. 52. Wy˝szymi stanowiskami w s∏u˝bie cywilnej sà stanowiska:
1) dyrektora generalnego urz´du;
2) kierujàcego departamentem lub komórkà równorz´dnà w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urz´dzie ministra, urz´dzie obs∏ugujàcym przewodniczàcego komitetu wchodzàcego w sk∏ad Rady
Ministrów, urz´dzie centralnego organu administracji rzàdowej oraz kierujàcego wydzia∏em lub
komórkà równorz´dnà w urz´dzie wojewódzkim,
a tak˝e zast´pcy tych osób;
3) wojewódzkiego lekarza weterynarii i jego zast´pcy;
4) kierujàcego komórkà organizacyjnà w Urz´dzie
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz w Biurze
Nasiennictwa LeÊnego, a tak˝e zast´pcy tych
osób.
Art. 53. Wy˝sze stanowisko w s∏u˝bie cywilnej mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;
2) nie by∏a karana zakazem zajmowania stanowisk
kierowniczych w urz´dach organów w∏adzy publicznej lub pe∏nienia funkcji zwiàzanych z dysponowaniem Êrodkami publicznymi;

Art. 54. 1. Obsadzenie wy˝szego stanowiska
w s∏u˝bie cywilnej nast´puje w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru. Nabór przeprowadza si´
niezw∏ocznie po zaistnieniu okolicznoÊci uzasadniajàcych obsadzenie stanowiska.
2. Obsadzenie stanowiska zast´pcy kierujàcego
departamentem lub komórkà równorz´dnà, o którym
mowa w art. 52 pkt 2, stanowiska zast´pcy wojewódzkiego lekarza weterynarii, o którym mowa w art. 52
pkt 3 oraz stanowiska zast´pcy kierujàcego komórkà
organizacyjnà, o którym mowa w art. 52 pkt 4, mo˝e
nastàpiç bez przeprowadzania naboru w drodze przeniesienia cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej spe∏niajàcego wymagania na to stanowisko oraz posiadajàcego ostatnià pozytywnà ocen´ okresowà na jednym
z dwóch najwy˝szych poziomów przewidzianych
w skali ocen, sporzàdzonà w okresie 24 miesi´cy poprzedzajàcych przeniesienie.
3. W przypadku przeniesienia cz∏onka korpusu
s∏u˝by cywilnej, o którym mowa w ust. 2, zatrudnionego w innym urz´dzie, przepis art. 59 ust. 3 stosuje
si´ odpowiednio.
4. Obsadzenie wy˝szego stanowiska w s∏u˝bie cywilnej, o którym mowa w art. 52 pkt 2—4, mo˝e nastàpiç bez przeprowadzania naboru, w drodze oddelegowania osoby, o której mowa w art. 2 ust. 3, pod warunkiem spe∏niania przez nià wymagaƒ na to stanowisko.
5. Informacj´ o przeniesieniu lub oddelegowaniu,
o których mowa w ust. 2 i 4, zamieszcza si´ w Biuletynie Kancelarii.
6. Obsadzenie wy˝szego stanowiska w s∏u˝bie cywilnej nie mo˝e nastàpiç w drodze powierzenia pe∏nienia obowiàzków.
Art. 55. 1. Informacj´ o naborze na wy˝sze stanowisko w s∏u˝bie cywilnej, o którym mowa w art. 54,
og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu
powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du, w Biuletynie urz´du oraz w Biuletynie Kancelarii; przepisy
art. 28 ust. 3—5 stosuje si´ odpowiednio.
2. Og∏oszenie powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres urz´du;
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2) okreÊlenie wy˝szego stanowiska w s∏u˝bie cywilnej, na które jest przeprowadzany nabór;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem, wynikajàce z przepisów ustaw;
4) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem, zgodnie
z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich sà niezb´dne, a które sà po˝àdane;
5) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
6) wskazanie wymaganych dokumentów;
7) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
8) informacj´ o metodach i technikach naboru.
3. Og∏oszenie mo˝e zawieraç informacj´ o mo˝liwoÊci z∏o˝enia referencji dotyczàcych dotychczasowej
dzia∏alnoÊci zawodowej kandydata.
Art. 56. 1. Nabór na wy˝sze stanowisko w s∏u˝bie
cywilnej, o którym mowa w art. 54 ust. 1, przeprowadza zespó∏ liczàcy:
1) co najmniej 5 cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej,
których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów — w przypadku
naboru na stanowisko dyrektora generalnego
urz´du i wojewódzkiego lekarza weterynarii;
2) co najmniej 3 cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej,
których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów — w przypadku
naboru na pozosta∏e wy˝sze stanowiska w s∏u˝bie
cywilnej.
2. Nabór na wy˝sze stanowisko w s∏u˝bie cywilnej
ma charakter konkursu, w którym biorà udzia∏ kandydaci ubiegajàcy si´ o dane stanowisko.
3. Zespó∏ powo∏uje:
1) Szef S∏u˝by Cywilnej — w przypadku naboru na
stanowisko dyrektora generalnego urz´du;
2) dyrektor generalny urz´du — w przypadku naboru
na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 2;
3) G∏ówny Lekarz Weterynarii — w przypadku naboru na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 3;
4) Prezes Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
albo dyrektor Biura Nasiennictwa LeÊnego —
w przypadku naboru na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 4.
4. W toku naboru na wy˝sze stanowisko w s∏u˝bie
cywilnej ocenie podlega w szczególnoÊci doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedza niezb´dna do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
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6. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 5, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o wy˝sze
stanowisko w s∏u˝bie cywilnej, uzyskanych w trakcie
naboru.
7. Szef S∏u˝by Cywilnej mo˝e skierowaç swojego
przedstawiciela w celu obserwacji przebiegu procesu
naboru przeprowadzanego na stanowiska, o których
mowa w art. 52 pkt 2—4.
8. W przypadku stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
w przebiegu procesu naboru na wy˝sze stanowiska
w s∏u˝bie cywilnej, Szef S∏u˝by Cywilnej niezw∏ocznie
nakazuje usuni´cie stwierdzonych nieprawid∏owoÊci
lub ponowne przeprowadzenie naboru.
9. Wykonywanie przez cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej zadaƒ, o których mowa w ust. 1 i 7, jest traktowane na równi z wykonywaniem przez niego obowiàzków s∏u˝bowych.
Art. 57. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej
ni˝ 2 najlepszych kandydatów, których przedstawia
odpowiednio:
1) Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w∏aÊciwemu ministrowi, przewodniczàcemu komitetu
wchodzàcego w sk∏ad Rady Ministrów, kierownikowi urz´du centralnego organu administracji rzàdowej albo wojewodzie — w przypadku naboru na
stanowisko dyrektora generalnego urz´du;
2) dyrektorowi generalnemu urz´du — w przypadku
naboru na stanowiska, o których mowa w art. 52
pkt 2;
3) G∏ównemu Lekarzowi Weterynarii — w przypadku
naboru na stanowiska, o których mowa w art. 52
pkt 3;
4) Prezesowi Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych albo dyrektorowi Biura Nasiennictwa LeÊnego — w przypadku naboru na stanowiska, o których mowa w art. 52 pkt 4.
Art. 58. 1. Z przeprowadzonego naboru na wy˝sze
stanowisko w s∏u˝bie cywilnej zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie wy˝szego stanowiska w s∏u˝bie cywilnej, na które by∏ przeprowadzany nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego nie wi´cej
ni˝ 2 najlepszych kandydatów uszeregowanych
wed∏ug poziomu spe∏niania przez nich wymagaƒ
okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody
niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u przeprowadzajàcego nabór.
2. Przepis art. 31 stosuje si´ odpowiednio.
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Art. 59. 1. Szef S∏u˝by Cywilnej, z upowa˝nienia
Prezesa Rady Ministrów, na pisemny wniosek odpowiednio:
1) Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
2) w∏aÊciwego ministra,
3) przewodniczàcego
komitetu
w sk∏ad Rady Ministrów,

wchodzàcego

4) kierownika urz´du centralnego organu administracji rzàdowej,
5) wojewody
— niezw∏ocznie przenosi na stanowisko dyrektora
generalnego urz´du cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej
albo, z zastrze˝eniem art. 35 ust. 7, zawiera umow´
o prac´ na czas nieokreÊlony z osobà nieb´dàcà
cz∏onkiem korpusu s∏u˝by cywilnej, wybranà spoÊród osób wy∏onionych w drodze naboru na to stanowisko.
2. Dyrektor generalny urz´du niezw∏ocznie przenosi na stanowisko wymienione w art. 52 pkt 2 cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnionego w tym
urz´dzie albo, z zastrze˝eniem art. 35 ust. 7, zawiera
umow´ o prac´ na czas nieokreÊlony z osobà nieb´dàcà cz∏onkiem korpusu s∏u˝by cywilnej, wybranà
spoÊród osób wy∏onionych w drodze naboru na to
stanowisko.
3. Cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej wybranego
spoÊród osób wy∏onionych w drodze naboru na stanowisko wymienione w art. 52 pkt 2, zatrudnionego
w innym urz´dzie, niezw∏ocznie przenosi na to stanowisko dyrektor generalny urz´du, w którym cz∏onek
korpusu s∏u˝by cywilnej ma byç zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem generalnym urz´du, w którym
jest on zatrudniony.
4. G∏ówny Lekarz Weterynarii w porozumieniu
z w∏aÊciwym wojewodà niezw∏ocznie przenosi na stanowisko wymienione w art. 52 pkt 3 cz∏onka korpusu
s∏u˝by cywilnej albo, z zastrze˝eniem art. 35 ust. 7, zawiera umow´ o prac´ na czas nieokreÊlony z osobà
nieb´dàcà cz∏onkiem korpusu s∏u˝by cywilnej, wybranà spoÊród osób wy∏onionych w drodze naboru na to
stanowisko. Przepis ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
5. Osoba, o której mowa w art. 56 ust. 3 pkt 4, niezw∏ocznie przenosi na stanowisko wymienione
w art. 52 pkt 4 cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej albo,
z zastrze˝eniem art. 35 ust. 7, zawiera umow´ o prac´
na czas nieokreÊlony z osobà nieb´dàcà cz∏onkiem
korpusu s∏u˝by cywilnej, wybranà spoÊród osób wy∏onionych w drodze naboru na to stanowisko. Przepis
ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.
6. Je˝eli w ciàgu 3 miesi´cy od dnia obsadzenia
wy˝szego stanowiska w s∏u˝bie cywilnej w drodze naboru zaistnieje koniecznoÊç ponownego obsadzenia
tego samego stanowiska, mo˝e objàç je osoba wy∏oniona w trakcie ostatniego naboru, o której mowa
w art. 58 ust. 1 pkt 3. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio.
Art. 60. Pracownika s∏u˝by cywilnej zatrudnionego
na wy˝szym stanowisku w s∏u˝bie cywilnej nie kieruje si´ na s∏u˝b´ przygotowawczà.
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Art. 61. 1. Je˝eli przemawiajà za tym uzasadnione
potrzeby urz´du lub interes s∏u˝by cywilnej, cz∏onka
korpusu s∏u˝by cywilnej zajmujàcego wy˝sze stanowisko w s∏u˝bie cywilnej mo˝na przenieÊç w ka˝dym
czasie na stanowisko urz´dnicze w tej samej miejscowoÊci co najmniej równorz´dne pod wzgl´dem p∏acowym ze stanowiskiem zajmowanym przed zatrudnieniem na wy˝szym stanowisku w s∏u˝bie cywilnej,
zgodne z jego kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym, a cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej, który
przed zatrudnieniem na tym stanowisku nie by∏ zatrudniony w s∏u˝bie cywilnej — na inne stanowisko
urz´dnicze w tej samej miejscowoÊci, zgodne z jego
kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym.
2. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje:
1) Szef S∏u˝by Cywilnej z upowa˝nienia Prezesa
Rady Ministrów na pisemny wniosek osoby wymienionej w art. 59 ust. 1 pkt 1—5 — w stosunku
do cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnionego
na stanowisku dyrektora generalnego urz´du;
2) dyrektor generalny urz´du — w stosunku do
cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnionego na
stanowisku wymienionym w art. 52 pkt 2;
3) G∏ówny Lekarz Weterynarii — w stosunku do
cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnionego na
stanowisku wymienionym w art. 52 pkt 3;
4) osoby wymienione w art. 56 ust. 3 pkt 4 — w stosunku do cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnionego na stanowisku wymienionym w art. 52
pkt 4.
3. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2—4,
do innego urz´du dokonuje si´ w porozumieniu z dyrektorem generalnym urz´du, do którego ma nastàpiç
przeniesienie.
4. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej przeniesiony
na zasadach okreÊlonych w ust. 1 zachowuje prawo
do dotychczasowego wynagrodzenia, je˝eli jest ono
wy˝sze od przys∏ugujàcego na nowym stanowisku
pracy, przez okres:
1) jednego miesiàca — je˝eli zajmowa∏ wy˝sze stanowisko w s∏u˝bie cywilnej, z którego zosta∏ przeniesiony, przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce;
2) dwóch miesi´cy — je˝eli zajmowa∏ wy˝sze stanowisko w s∏u˝bie cywilnej, z którego zosta∏ przeniesiony, przez okres d∏u˝szy ni˝ 3 miesiàce i nie d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy;
3) trzech miesi´cy — je˝eli zajmowa∏ wy˝sze stanowisko w s∏u˝bie cywilnej, z którego zosta∏ przeniesiony, przez okres d∏u˝szy ni˝ 12 miesi´cy.
Rozdzia∏ 5
Zmiana i ustanie stosunku pracy w s∏u˝bie cywilnej
Art. 62. 1. Je˝eli jest to uzasadnione potrzebami
urz´du, dyrektor generalny urz´du mo˝e w ka˝dym
czasie przenieÊç urz´dnika s∏u˝by cywilnej na inne stanowisko w tym samym urz´dzie w tej samej miejscowoÊci, uwzgl´dniajàc jego przygotowanie zawodowe.
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2. Urz´dnik, o którym mowa w ust. 1, zachowuje
prawo do dotychczasowego wynagrodzenia, je˝eli
jest ono wy˝sze od przys∏ugujàcego na nowym stanowisku, przez okres trzech miesi´cy nast´pujàcych po
miesiàcu, w którym zosta∏ przeniesiony na nowe stanowisko. WysokoÊç dodatku s∏u˝by cywilnej pozostaje bez zmiany.
Art. 63. 1. Je˝eli przemawia za tym interes s∏u˝by
cywilnej, Szef S∏u˝by Cywilnej mo˝e przenieÊç urz´dnika s∏u˝by cywilnej do innego urz´du w tej samej
miejscowoÊci.
2. Szef S∏u˝by Cywilnej, je˝eli przemawia za tym
szczególny interes s∏u˝by cywilnej, mo˝e przenieÊç
urz´dnika s∏u˝by cywilnej do innego urz´du w innej
miejscowoÊci na okres nie d∏u˝szy ni˝ 2 lata. Przeniesienie takie mo˝e nastàpiç najwy˝ej dwa razy w czasie
trwania stosunku pracy urz´dnika s∏u˝by cywilnej.
3. Niedopuszczalne jest przeniesienie, o którym
mowa w ust. 2, bez zgody urz´dnika s∏u˝by cywilnej
— kobiety w cià˝y lub osoby b´dàcej jedynym opiekunem dziecka w wieku do lat pi´tnastu. Nie mo˝na tak˝e dokonaç takiego przeniesienia w przypadku, gdy
stojà temu na przeszkodzie szczególnie wa˝ne wzgl´dy osobiste lub rodzinne urz´dnika.
Art. 64. 1. Przeniesienie cz∏onka korpusu s∏u˝by
cywilnej do innego urz´du, tak˝e w innej miejscowoÊci, na jego wniosek lub za jego zgodà, mo˝e nastàpiç
w ka˝dym czasie.
2. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje dyrektor generalny urz´du, w którym cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej ma byç zatrudniony, w porozumieniu z dyrektorem generalnym urz´du, w którym
dotychczas jest zatrudniony.
Art. 65. Przeniesienie cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej poza korpus s∏u˝by cywilnej nast´puje na podstawie odr´bnych przepisów.
Art. 66. W razie likwidacji urz´du, w którym urz´dnik s∏u˝by cywilnej wykonuje prac´, lub reorganizacji
tego urz´du w sposób uniemo˝liwiajàcy dalsze zatrudnienie urz´dnika s∏u˝by cywilnej Szef S∏u˝by Cywilnej przenosi go do innego urz´du w tej samej lub
innej miejscowoÊci oraz zobowiàzuje dyrektora generalnego tego urz´du do wyznaczenia urz´dnikowi
s∏u˝by cywilnej stanowiska, uwzgl´dniajàc jego przygotowanie zawodowe.
Art. 67. 1. Od decyzji okreÊlonej w art. 63 i 66
urz´dnikowi s∏u˝by cywilnej przys∏uguje odwo∏anie
do Prezesa Rady Ministrów w ciàgu 14 dni od dnia dor´czenia decyzji.
2. Wniesienie odwo∏ania nie wstrzymuje wykonania decyzji.
Art. 68. 1. Stosunek pracy cz∏onka korpusu s∏u˝by
cywilnej tymczasowo aresztowanego ulega z mocy
prawa zawieszeniu. W okresie zawieszenia cz∏onek
korpusu s∏u˝by cywilnej otrzymuje po∏ow´ wynagrodzenia przys∏ugujàcego mu do dnia tymczasowego
aresztowania.
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2. W przypadku umorzenia post´powania karnego
albo wydania wyroku uniewinniajàcego cz∏onkowi
korpusu s∏u˝by cywilnej nale˝y wyp∏aciç pozosta∏à
cz´Êç wynagrodzenia miesi´cznego; nie dotyczy to
warunkowego umorzenia post´powania karnego.
3. Okres zawieszenia stosunku pracy wskutek tymczasowego aresztowania wlicza si´ do okresu zatrudnienia, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze
cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej.
Art. 69. 1. Dyrektor generalny urz´du mo˝e zawiesiç cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej w pe∏nieniu obowiàzków, je˝eli zosta∏o wszcz´te przeciwko niemu post´powanie dyscyplinarne lub karne.
2. Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 1,
trwa do czasu zakoƒczenia post´powania dyscyplinarnego lub karnego, nie d∏u˝ej jednak ni˝ trzy miesiàce.
3. W okresie zawieszenia, o którym mowa w ust. 1,
cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej zachowuje prawo do
wynagrodzenia oraz innych uprawnieƒ i Êwiadczeƒ
przys∏ugujàcych w s∏u˝bie cywilnej.
4. Okres zawieszenia wlicza si´ do okresu zatrudnienia, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze
cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej.
Art. 70. Stosunek pracy urz´dnika s∏u˝by cywilnej
wygasa w razie:
1) odmowy z∏o˝enia Êlubowania;
2) utraty obywatelstwa paƒstwa nale˝àcego do Unii
Europejskiej lub innego paƒstwa, którego obywatelom na podstawie umów mi´dzynarodowych
lub przepisów prawa wspólnotowego przys∏uguje
prawo do podj´cia zatrudnienia na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
3) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej
wydalenia ze s∏u˝by cywilnej;
4) prawomocnego skazania za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
5) prawomocnego orzeczenia utraty praw publicznych lub zakazu wykonywania zawodu urz´dnika
w s∏u˝bie cywilnej;
6) up∏ywu trzech miesi´cy nieobecnoÊci w pracy
z powodu tymczasowego aresztowania;
7) odmowy wykonania decyzji w sprawie przeniesienia, o którym mowa w art. 62 i 63, lub niepodj´cia
pracy w urz´dzie, do którego urz´dnik zosta∏ przeniesiony w trybie art. 66.
Art. 71. 1. Rozwiàzanie stosunku pracy z urz´dnikiem s∏u˝by cywilnej nast´puje, z zachowaniem trzymiesi´cznego okresu wypowiedzenia, w razie:
1) dwukrotnej, nast´pujàcej po sobie, negatywnej
oceny, o której mowa w art. 81 ust. 1;
2) stwierdzenia przez lekarza orzecznika Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych trwa∏ej niezdolnoÊci do
pracy uniemo˝liwiajàcej wykonywanie obowiàz-
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ków urz´dnika s∏u˝by cywilnej; w celu zbadania
stanu zdrowia urz´dnika tego mo˝na skierowaç do
Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych z urz´du lub na
jego proÊb´;
3) utraty nieposzlakowanej opinii;
4) likwidacji urz´du, je˝eli nie jest mo˝liwe przeniesienie, o którym mowa w art. 66.
2. Rozwiàzanie stosunku pracy z urz´dnikiem s∏u˝by cywilnej mo˝e nastàpiç, z zachowaniem trzymiesi´cznego okresu wypowiedzenia, w razie:
1) osiàgni´cia wieku 65 lat, je˝eli okres zatrudnienia
umo˝liwia mu uzyskanie prawa do emerytury;
2) odmowy poddania si´ badaniu przez lekarza
orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
3. Rozwiàzanie stosunku pracy z urz´dnikiem s∏u˝by cywilnej bez wypowiedzenia mo˝e nastàpiç w razie
jego nieobecnoÊci w pracy z powodu choroby trwajàcej d∏u˝ej ni˝ rok.
4. W razie niezdolnoÊci do pracy z powodu choroby, o której mowa w ust. 3, urz´dnik s∏u˝by cywilnej
zachowuje prawo do Êwiadczeƒ pieni´˝nych przez
okres przewidziany w przepisach o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choroby i macierzyƒstwa.
5. Rozwiàzanie stosunku pracy z urz´dnikiem s∏u˝by cywilnej z przyczyn okreÊlonych w ust. 1—3 nie
mo˝e naruszaç przepisów dotyczàcych szczególnej
ochrony pracowników w zakresie wypowiedzenia
i rozwiàzania stosunku pracy.
6. Rozwiàzanie stosunku pracy z urz´dnikiem s∏u˝by cywilnej mo˝e nastàpiç tak˝e w drodze porozumienia stron lub za trzymiesi´cznym wypowiedzeniem na
skutek rezygnacji urz´dnika s∏u˝by cywilnej.
7. Rozwiàzanie stosunku pracy z urz´dnikiem s∏u˝by cywilnej bez wypowiedzenia z winy urz´dnika mo˝e nastàpiç w razie:
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Art. 72. W okresie wypowiedzenia cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej mo˝e byç zwolniony z pe∏nienia
obowiàzków, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
Art. 73. 1. W razie rozwiàzania stosunku pracy
z urz´dnikiem s∏u˝by cywilnej z przyczyn okreÊlonych
w art. 71 ust. 1 pkt 4, w okresie mi´dzy ustaniem zatrudnienia w likwidowanym urz´dzie a podj´ciem pracy lub dzia∏alnoÊci gospodarczej urz´dnikowi temu
przys∏uguje Êwiadczenie pieni´˝ne ze Êrodków bud˝etu paƒstwa, przez okres nie d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy, obliczane jak ekwiwalent pieni´˝ny za urlop wypoczynkowy. Âwiadczenie to nie przys∏uguje urz´dnikowi,
który naby∏ prawo do emerytury.
2. W razie gdy w okresie, o którym mowa w ust. 1,
by∏y urz´dnik s∏u˝by cywilnej pobiera zasi∏ek chorobowy albo macierzyƒski, wysokoÊç Êwiadczenia pieni´˝nego ulega odpowiedniemu obni˝eniu.
3. Okres pobierania Êwiadczenia pieni´˝nego,
o którym mowa w ust. 1, wlicza si´ do okresów pracy
wymaganych do nabycia lub zachowania uprawnieƒ
pracowniczych oraz do okresów zatrudnienia w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych — na takich warunkach, na
jakich wlicza si´ okres pobierania zasi∏ku dla bezrobotnych, okreÊlonych w przepisach o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Od Êwiadczenia pieni´˝nego urzàd odprowadza sk∏adk´ na ubezpieczenia
spo∏eczne na zasadach przewidzianych dla wynagrodzenia wyp∏acanego w czasie trwania stosunku pracy.
Art. 74. Dyrektor generalny urz´du rozwiàzuje stosunek pracy lub stwierdza wygaÊni´cie stosunku pracy cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej.
Art. 75. W razie przeniesienia cz∏onka korpusu
s∏u˝by cywilnej do innego urz´du jego akta osobowe
wraz z pozosta∏à dokumentacjà w sprawach zwiàzanych ze stosunkiem pracy przekazuje si´ do urz´du,
w którym cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej ma byç zatrudniony.
Rozdzia∏ 6

1) ci´˝kiego naruszenia przez urz´dnika podstawowych obowiàzków cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej, je˝eli wina urz´dnika jest oczywista;
2) pope∏nienia przez urz´dnika w czasie trwania stosunku pracy przest´pstwa, które uniemo˝liwia
dalsze zatrudnienie, je˝eli przest´pstwo jest oczywiste lub zosta∏o stwierdzone prawomocnym wyrokiem;
3) zawinionej przez urz´dnika utraty uprawnieƒ koniecznych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku, je˝eli nie jest mo˝liwe wyznaczenie urz´dnikowi stanowiska uwzgl´dniajàcego jego przygotowanie zawodowe.
8. Rozwiàzanie stosunku pracy z urz´dnikiem s∏u˝by cywilnej bez wypowiedzenia z winy urz´dnika nie
mo˝e nastàpiç po up∏ywie miesiàca od dnia uzyskania
wiadomoÊci o okolicznoÊci uzasadniajàcej rozwiàzanie stosunku pracy.

Obowiàzki cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej
Art. 76. 1. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej jest
obowiàzany w szczególnoÊci:
1) przestrzegaç Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
i innych przepisów prawa;
2) chroniç interesy paƒstwa oraz prawa cz∏owieka
i obywatela;
3) racjonalnie gospodarowaç Êrodkami publicznymi;
4) rzetelnie i bezstronnie, sprawnie i terminowo wykonywaç powierzone zadania;
5) dochowywaç tajemnicy ustawowo chronionej;
6) rozwijaç wiedz´ zawodowà;
7) godnie zachowywaç si´ w s∏u˝bie oraz poza nià.
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2. Dyrektor generalny urz´du jest obowiàzany zapewniç cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej w∏aÊciwe
warunki do wykonywania obowiàzków okreÊlonych
w ustawie.
Art. 77. 1. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej jest
obowiàzany wykonywaç polecenia s∏u˝bowe prze∏o˝onych.
2. Je˝eli cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej jest przekonany, ˝e polecenie jest niezgodne z prawem albo
zawiera znamiona pomy∏ki, jest on obowiàzany na piÊmie poinformowaç o tym prze∏o˝onego. W razie pisemnego potwierdzenia polecenia jest obowiàzany je
wykonaç.
3. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej nie wykonuje
polecenia, je˝eli prowadzi∏oby to do pope∏nienia przest´pstwa lub wykroczenia, o czym niezw∏ocznie informuje dyrektora generalnego urz´du.
Art. 78. 1. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej przy
wykonywaniu obowiàzków s∏u˝bowych nie mo˝e kierowaç si´ interesem jednostkowym lub grupowym.
2. Cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej nie wolno
publicznie manifestowaç poglàdów politycznych.
3. Cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej nie wolno
uczestniczyç w strajku lub akcji protestacyjnej zak∏ócajàcej normalne funkcjonowanie urz´du.
4. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej nie mo˝e ∏àczyç zatrudnienia w s∏u˝bie cywilnej z mandatem radnego.
5. Urz´dnik s∏u˝by cywilnej nie ma prawa tworzenia partii politycznych ani uczestniczenia w nich.
6. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej zajmujàcy wy˝sze stanowisko w s∏u˝bie cywilnej nie mo˝e pe∏niç
funkcji w zwiàzkach zawodowych.
7. Przepis ust. 5 ma zastosowanie do pracownika
s∏u˝by cywilnej zajmujàcego wy˝sze stanowisko
w s∏u˝bie cywilnej.
Art. 79. W urz´dzie nie mo˝e powstaç stosunek
podleg∏oÊci s∏u˝bowej mi´dzy ma∏˝onkami oraz osobami pozostajàcymi ze sobà w stosunku pokrewieƒstwa do drugiego stopnia w∏àcznie lub powinowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Art. 80. 1. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej nie
mo˝e podejmowaç dodatkowego zatrudnienia bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urz´du ani wykonywaç czynnoÊci lub zaj´ç sprzecznych z obowiàzkami wynikajàcymi z ustawy lub podwa˝ajàcych zaufanie do s∏u˝by cywilnej.
2. Urz´dnik s∏u˝by cywilnej nie mo˝e podejmowaç
zaj´ç zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora generalnego urz´du.
3. Przepis ust. 2 ma zastosowanie do pracowników s∏u˝by cywilnej zajmujàcych wy˝sze stanowiska
w s∏u˝bie cywilnej.

Poz. 1505

4. Dyrektorowi generalnemu urz´du pisemnej
zgody na podj´cie zaj´cia zarobkowego udziela Szef
S∏u˝by Cywilnej. Dyrektor generalny urz´du, wnioskujàc do Szefa S∏u˝by Cywilnej o udzielenie zgody, za∏àcza pisemnà opini´ kierownika urz´du.
Art. 81. 1. Urz´dnik s∏u˝by cywilnej oraz pracownik s∏u˝by cywilnej zatrudniony na podstawie umowy
o prac´ na czas nieokreÊlony podlega ocenie okresowej dokonywanej przez bezpoÊredniego prze∏o˝onego, z zastrze˝eniem ust. 2.
2. Oceny okresowej, o której mowa w ust. 1, dokonuje:
1) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w∏aÊciwy
minister, przewodniczàcy komitetu wchodzàcego
w sk∏ad Rady Ministrów, kierownik urz´du centralnego organu administracji rzàdowej albo wojewoda, po zasi´gni´ciu opinii Szefa S∏u˝by Cywilnej
— w przypadku dyrektora generalnego urz´du;
2) dyrektor generalny urz´du — w przypadku kierujàcego departamentem lub komórkà równorz´dnà
w urz´dach, o których mowa w art. 52 pkt 2;
3) bezpoÊredni prze∏o˝ony — w przypadku zast´pcy
osób, o których mowa w pkt 2;
4) wojewoda po zasi´gni´ciu opinii G∏ównego Lekarza Weterynarii — w przypadku osób, o których
mowa w art. 52 pkt 3;
5) bezpoÊredni prze∏o˝ony — w przypadku osób,
o których mowa w art. 52 pkt 4.
3. Ocena okresowa dotyczy wykonywania przez
cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej obowiàzków wynikajàcych z opisu zajmowanego przez niego stanowiska
pracy. Ocen´ okresowà sporzàdza si´ na piÊmie i niezw∏ocznie zapoznaje z nià ocenionego cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej.
4. Ocen´ okresowà cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej sporzàdza si´ co 24 miesiàce.
5. Ocena okresowa cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej zawiera wnioski dotyczàce indywidualnego programu rozwoju zawodowego.
6. Ocena okresowa jest sporzàdzana w razie zmiany stanowiska pracy, wià˝àcej si´ z istotnà zmianà zakresu obowiàzków, je˝eli od dnia sporzàdzenia ostatniej oceny okresowej up∏yn´∏o wi´cej ni˝ 6 miesi´cy.
W przypadku osób ocenianych po raz pierwszy, ocen´
sporzàdza si´, je˝eli okres podlegajàcy ocenie jest
d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy.
7. W razie usprawiedliwionej nieobecnoÊci ocenianego w pracy, trwajàcej d∏u˝ej ni˝ miesiàc, termin,
o którym mowa w ust. 4, ulega przed∏u˝eniu o czas tej
nieobecnoÊci.
8. Oceniajàcy mo˝e zmieniç termin oceny, o którym mowa w ust. 4, w przypadku:
1) zmiany na stanowisku oceniajàcego w trakcie
okresu, w którym oceniany podlega ocenie,
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2) przewidywanej, d∏u˝szej, usprawiedliwionej nieobecnoÊci w pracy ocenianego, która mo˝e uniemo˝liwiç przeprowadzenie oceny,

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze zarzàdzenia, zasady dokonywania opisów i wartoÊciowania
stanowisk pracy.

3) przewidywanej, d∏u˝szej, usprawiedliwionej nieobecnoÊci w pracy oceniajàcego, która mo˝e
utrudniç przeprowadzenie oceny,

Rozdzia∏ 7

4) z∏o˝enia przez ocenianego wniosku o zmian´ terminu przeprowadzenia oceny
— je˝eli od dnia sporzàdzenia ostatniej oceny okresowej up∏yn´∏o wi´cej ni˝ 6 miesi´cy, a w przypadku
osób ocenianych po raz pierwszy, je˝eli okres podlegajàcy ocenie jest d∏u˝szy ni˝ 6 miesi´cy.
9. W razie uzyskania negatywnej oceny okresowej
cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej podlega ponownej
ocenie po up∏ywie 6 miesi´cy od dnia zapoznania si´
z ocenà.

Uprawnienia cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej
Art. 85. 1. Wynagrodzenie pracownika s∏u˝by cywilnej sk∏ada si´ z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatku specjalnego wynikajàcego ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadaƒ oraz dodatku za wieloletnià prac´ w s∏u˝bie cywilnej.
2. Wynagrodzenie urz´dnika s∏u˝by cywilnej sk∏ada si´ z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego
dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatku specjalnego wynikajàcego ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadaƒ, dodatku za wieloletnià prac´ w s∏u˝bie
cywilnej oraz dodatku s∏u˝by cywilnej z tytu∏u posiadanego stopnia s∏u˝bowego.

Art. 82. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, warunki i sposób przeprowadzania
ocen okresowych cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej,
w tym:

Art. 86. 1. Ustanawia si´ dziewi´ç stopni s∏u˝bowych urz´dników s∏u˝by cywilnej.

1) kryteria, wzór arkusza, skal´ ocen i tryb sporzàdzanej przez bezpoÊredniego prze∏o˝onego oceny
okresowej,

2. Stopniom s∏u˝bowym sà przyporzàdkowane
stawki dodatku s∏u˝by cywilnej z tytu∏u posiadanego
stopnia s∏u˝bowego.

2) kryteria, wzór arkusza, skal´ ocen i tryb sporzàdzania oceny okresowej dyrektora generalnego urz´du i wojewódzkiego lekarza weterynarii

Art. 87. 1. Wynagrodzenie zasadnicze przewidziane dla zajmowanego stanowiska pracy oraz dodatek
s∏u˝by cywilnej z tytu∏u posiadanego stopnia s∏u˝bowego ustala si´ z zastosowaniem mno˝ników kwoty
bazowej, której wysokoÊç ustalonà wed∏ug odr´bnych
zasad okreÊla ustawa bud˝etowa.

— kierujàc si´ potrzebà sta∏ego doskonalenia jakoÊci
wykonywania obowiàzków przez cz∏onków korpusu
s∏u˝by cywilnej oraz zapewnienia obiektywizmu dokonywanych ocen okresowych.
Art. 83. 1. Od oceny okresowej s∏u˝y, w terminie
7 dni od dnia zapoznania si´ z ocenà, sprzeciw do dyrektora generalnego urz´du.
2. Osoby, o których mowa w art. 81 ust. 2 pkt 1, 2
i 4, wnoszà sprzeciw do osoby, która dokona∏a oceny
okresowej, a osoby, o których mowa w art. 81 ust. 2
pkt 5, wnoszà sprzeciw do osób wykonujàcych zadania dyrektora generalnego urz´du w jednostkach wymienionych w art. 52 pkt 4.
3. Sprzeciw rozpatruje si´ w terminie 14 dni od
dnia wniesienia.
4. W razie uwzgl´dnienia sprzeciwu ocen´ okresowà zmienia si´ albo sporzàdza po raz drugi. Od oceny
okresowej sporzàdzonej po raz drugi przys∏uguje
sprzeciw na zasadach okreÊlonych w ust. 1—3.
5. W razie nierozpatrzenia sprzeciwu w terminie
albo nieuwzgl´dnienia sprzeciwu od oceny okresowej, cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej mo˝e, w terminie 14 dni od dnia dor´czenia decyzji albo od dnia
up∏ywu terminu, o którym mowa w ust. 3, odwo∏aç
si´ do sàdu pracy.
Art. 84. 1. Stanowiska pracy w korpusie s∏u˝by cywilnej podlegajà opisowi i wartoÊciowaniu.

2. Dodatek specjalny wynikajàcy ze specyfiki i charakteru wykonywanych zadaƒ przyznaje si´ kwotowo
ze Êrodków na wynagrodzenia, przewidzianych na dodatki specjalne.
3. Rada Ministrów, w drodze uchwa∏y, dokonuje
podzia∏u procentowego Êrodków, o których mowa
w ust. 2, na poszczególne urz´dy, kierujàc si´ charakterem i specyfikà zadaƒ wykonywanych przez urz´dy
w danym roku bud˝etowym.
Art. 88. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej mo˝e
otrzymaç dodatek zadaniowy za wykonywanie dodatkowych, powierzonych mu przez pracodawc´ zadaƒ
na okres wykonywania tych zadaƒ, ze Êrodków przeznaczonych na wynagrodzenia.
Art. 89. 1. Urz´dnik s∏u˝by cywilnej mo˝e otrzymaç kolejny stopieƒ s∏u˝bowy po uzyskaniu pozytywnej oceny, o której mowa w art. 81, je˝eli zawiera ona
umotywowany wniosek bezpoÊredniego prze∏o˝onego o przyznanie urz´dnikowi s∏u˝by cywilnej kolejnego stopnia s∏u˝bowego.
2. Urz´dnik s∏u˝by cywilnej, który od otrzymania
ostatniego stopnia s∏u˝bowego uzyska∏ dwie kolejne
nast´pujàce po sobie pozytywne oceny okresowe na
jednym z dwóch najwy˝szych poziomów przewidzianych w skali ocen, otrzymuje kolejny stopieƒ s∏u˝bowy w terminie 30 dni od dnia zapoznania urz´dnika
s∏u˝by cywilnej z ocenà okresowà.
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Art. 90. 1. Cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej
przys∏uguje dodatek za wieloletnià prac´ w s∏u˝bie cywilnej w wysokoÊci wynoszàcej po pi´ciu latach pracy 5 % miesi´cznego wynagrodzenia zasadniczego.
Dodatek ten wzrasta o 1 % za ka˝dy dalszy rok pracy
a˝ do osiàgni´cia 20 % miesi´cznego wynagrodzenia
zasadniczego.
2. Do okresów pracy uprawniajàcych do dodatku
za wieloletnià prac´ w s∏u˝bie cywilnej wlicza si´
wszystkie poprzednie zakoƒczone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, je˝eli z mocy odr´bnych przepisów podlegajà one wliczeniu do okresu pracy, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze.
3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie
wlicza si´ okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej), jak równie˝ w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów (Dz. U.
z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z póên. zm.7)).
Art. 91. 1. Za wieloletnià prac´ cz∏onek korpusu
s∏u˝by cywilnej otrzymuje nagrod´ jubileuszowà
w wysokoÊci:
1) po 20 latach pracy — 75 % wynagrodzenia miesi´cznego;
2) po 25 latach pracy — 100 % wynagrodzenia miesi´cznego;
3) po 30 latach pracy — 150 % wynagrodzenia miesi´cznego;
4) po 35 latach pracy — 200 % wynagrodzenia miesi´cznego;
5) po 40 latach pracy — 300 % wynagrodzenia miesi´cznego;
6) po 45 latach pracy — 400 % wynagrodzenia miesi´cznego.
2. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 1, wlicza si´ wszystkie poprzednie zakoƒczone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, je˝eli z mocy odr´bnych przepisów podlegajà one wliczeniu do
okresu pracy, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze.
3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie
wlicza si´ okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej), jak równie˝ w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów.
———————
7)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85,
poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176,
poz. 1242.

Poz. 1505

Art. 92. Cz∏onkom korpusu s∏u˝by cywilnej przys∏uguje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.
Art. 93. 1. Cz∏onkom korpusu s∏u˝by cywilnej za
szczególne osiàgni´cia w pracy zawodowej mo˝na
przyznaç nagrod´ ze specjalnie utworzonego w tym
celu funduszu nagród w s∏u˝bie cywilnej.
2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1,
w wysokoÊci 3 % planowanych wynagrodzeƒ osobowych pozostaje w dyspozycji dyrektorów generalnych
urz´dów i mo˝e byç przez nich podwy˝szany w ramach posiadanych Êrodków na wynagrodzenia.
Art. 94. 1. Cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej, którego stosunek pracy usta∏ w zwiàzku z przejÊciem na
rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy lub emerytur´,
przys∏uguje jednorazowa odprawa w wysokoÊci trzymiesi´cznego wynagrodzenia, a je˝eli cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej przepracowa∏ co najmniej 20 lat
w s∏u˝bie cywilnej, jednorazowa odprawa przys∏uguje w wysokoÊci szeÊciomiesi´cznego wynagrodzenia.
2. Do okresu pracy, o którym mowa w ust. 1, wlicza si´ wszystkie poprzednie zakoƒczone okresy zatrudnienia oraz inne udowodnione okresy, je˝eli z mocy odr´bnych przepisów podlegajà one wliczeniu do
okresu pracy, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze.
3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie
wlicza si´ okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej), jak równie˝ w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat
1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów.
4. Odpraw´, o której mowa w ust. 1, oblicza si´ jak
ekwiwalent pieni´˝ny za urlop wypoczynkowy.
Art. 95. 1. Cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej delegowanemu s∏u˝bowo do zaj´ç poza siedzibà urz´du,
w którym wykonuje prac´, przys∏ugujà nale˝noÊci na
zasadach okreÊlonych w przepisach w sprawie zasad
ustalania oraz wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych
pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej, wydanych
na podstawie Kodeksu pracy.
2. Urz´dnikowi s∏u˝by cywilnej przeniesionemu
do innego urz´du w innej miejscowoÊci na podstawie
art. 63 ust. 2 przys∏uguje mieszkanie udost´pnione
przez urzàd, do którego urz´dnik s∏u˝by cywilnej zosta∏ przeniesiony, albo miesi´czne Êwiadczenie na pokrycie kosztów najmu lokalu mieszkalnego, wyp∏acane w okresie przeniesienia, je˝eli:
1) urz´dnik s∏u˝by cywilnej albo jego wspó∏ma∏˝onek nie posiadajà mieszkania lub budynku mieszkalnego w miejscowoÊci, do której nast´puje przeniesienie;
2) przeniesienie nast´puje do miejscowoÊci znacznie
oddalonej od dotychczasowego miejsca zamieszkania urz´dnika.
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3. Urz´dnikowi s∏u˝by cywilnej przeniesionemu
do innego urz´du w innej miejscowoÊci przys∏uguje
tak˝e:
1) jednorazowe Êwiadczenie z tytu∏u przeniesienia
w wysokoÊci trzymiesi´cznego wynagrodzenia;
2) zwrot kosztów przejazdu urz´dnika i cz∏onków jego rodziny, zwiàzanego z przeniesieniem, a tak˝e
zwrot kosztów przewozu mienia;
3) urlop z tytu∏u przeniesienia w ∏àcznym wymiarze
4 dni.
4. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 2 i 3, sà pokrywane ze Êrodków rezerwy bud˝etowej na funkcjonowanie s∏u˝by cywilnej.
5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) odleg∏oÊç mi´dzy dotychczasowym miejscem zamieszkania urz´dnika s∏u˝by cywilnej a miejscowoÊcià, do której jest przenoszony, warunkujàcà
udost´pnienie mieszkania albo zwrot kosztów najmu lokalu mieszkalnego, ustalonà z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci komunikacyjnych w zakresie dojazdu do pracy;
2) powierzchni´ mieszkania udost´pnianego urz´dnikowi s∏u˝by cywilnej albo sposób ustalania
maksymalnej wysokoÊci zwrotu kosztów najmu
lokalu mieszkalnego, z uwzgl´dnieniem sytuacji
rodzinnej urz´dnika s∏u˝by cywilnej oraz majàc na
wzgl´dzie przeci´tne ceny wynajmu mieszkaƒ
w miejscowoÊci, do której nast´puje przeniesienie, oraz wymóg racjonalnego gospodarowania
Êrodkami bud˝etowymi;
3) maksymalnà wysokoÊç zwrotu kosztów przejazdu i przewozu mienia, zwiàzanych z przeniesieniem, oraz sposób ustalania wysokoÊci Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 3 pkt 1 i 2, bioràc
pod uwag´ koniecznoÊç zrekompensowania
kosztów zwiàzanych z przeniesieniem do innej
miejscowoÊci;
4) tryb przyznawania oraz wyp∏aty Êwiadczeƒ, o których mowa w ust. 2 i 3.
Art. 96. 1. W razie wygaÊni´cia stosunku pracy
urz´dnika s∏u˝by cywilnej z powodu tymczasowego
aresztowania, dyrektor generalny urz´du, w którym
urz´dnik ten wykonywa∏ prac´, jest obowiàzany ponownie zatrudniç go, uwzgl´dniajàc jego przygotowanie zawodowe, je˝eli post´powanie karne zosta∏o
umorzone lub gdy zapad∏ wyrok uniewinniajàcy,
a urz´dnik zg∏osi∏ swój powrót do pracy w ciàgu siedmiu dni od uprawomocnienia si´ orzeczenia.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli post´powanie karne umorzono z powodu przedawnienia albo
amnestii, a tak˝e w razie warunkowego umorzenia
post´powania.
3. W razie odmowy ponownego zatrudnienia
w s∏u˝bie cywilnej, przys∏uguje odwo∏anie do sàdu
pracy.
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Art. 97. 1. Czas pracy cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej nie mo˝e przekraczaç oÊmiu godzin na dob´
i Êrednio 40 godzin tygodniowo w przyj´tym okresie
rozliczeniowym nie d∏u˝szym ni˝ osiem tygodni.
2. W przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy
i jej organizacjà mogà byç stosowane rozk∏ady czasu
pracy, w których jest dopuszczalne przed∏u˝enie czasu
pracy do 12 godzin na dob´. W rozk∏adach tych czas
pracy nie mo˝e jednak przekraczaç Êrednio 40 godzin
na tydzieƒ w przyj´tym okresie rozliczeniowym nie
d∏u˝szym ni˝ 12 tygodni.
3. Rozk∏ad czasu pracy w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych dniach tygodnia ustala dyrektor generalny urz´du wed∏ug zasad okreÊlonych,
w drodze rozporzàdzenia, przez Prezesa Rady Ministrów. Dni tygodnia nieb´dàcych dniami pracy
w urz´dzie nie wlicza si´ do urlopu wypoczynkowego.
4. Wydajàc rozporzàdzenie, o którym mowa
w ust. 3, Prezes Rady Ministrów powinien braç pod
uwag´ potrzeb´ zapewnienia sprawnej pracy urz´du,
w tym obs∏ugi interesantów oraz zró˝nicowany charakter zadaƒ wykonywanych przez cz∏onków korpusu
s∏u˝by cywilnej.
5. Je˝eli wymagajà tego potrzeby urz´du, cz∏onek
korpusu s∏u˝by cywilnej na polecenie prze∏o˝onego
wykonuje prac´ w godzinach nadliczbowych, w tym
w wyjàtkowych przypadkach tak˝e w nocy oraz w niedziele i Êwi´ta.
6. Pracownikowi s∏u˝by cywilnej za prac´ wykonywanà na polecenie prze∏o˝onego w godzinach nadliczbowych przys∏uguje czas wolny w tym samym wymiarze.
7. Urz´dnikowi s∏u˝by cywilnej za prac´ w godzinach nadliczbowych wykonywanà w porze nocnej
przys∏uguje czas wolny w tym samym wymiarze.
8. Urz´dnikowi s∏u˝by cywilnej za prac´ w niedziel´ przys∏uguje dzieƒ wolny od pracy w najbli˝szym tygodniu, a za prac´ w Êwi´to przys∏uguje inny dzieƒ
wolny.
9. Na wniosek cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej
czas wolny, o którym mowa w ust. 6 i 7, oraz dzieƒ
wolny, o którym mowa w ust. 8, mo˝e byç udzielony
w okresie bezpoÊrednio poprzedzajàcym urlop wypoczynkowy lub po jego zakoƒczeniu.
10. Przepisów ust. 2 i 5 nie stosuje si´ do kobiet
w cià˝y oraz — bez ich zgody — do cz∏onków korpusu
s∏u˝by cywilnej sprawujàcych piecz´ nad osobami
wymagajàcymi sta∏ej opieki lub opiekujàcych si´
dzieçmi w wieku do lat oÊmiu.
Art. 98. 1. Cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej
przys∏ugujà Êwiadczenia emerytalne i rentowe na zasadach okreÊlonych w przepisach o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
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2. W razie rozwiàzania z pracownikiem s∏u˝by cywilnej stosunku pracy z powodu likwidacji urz´du,
pracownikowi temu przys∏uguje emerytura, je˝eli
m´˝czyzna ukoƒczy∏ 60 lat, a kobieta — 55 lat oraz je˝eli ma wymagany okres zatrudnienia.
3. Przepis ust. 2 stosuje si´ do osób urodzonych
przed 1 stycznia 1949 r.
Art. 99. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia:
1) wykaz stanowisk urz´dniczych, z podzia∏em na
grupy stanowisk,
2) kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane
do wykonywania pracy na stanowiskach urz´dniczych, w zakresie nieuregulowanym w przepisach
szczególnych,
3) mno˝niki do ustalenia wynagrodzenia zasadniczego cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej,
4) stopnie s∏u˝bowe urz´dników s∏u˝by cywilnej
i mno˝nik dodatku s∏u˝by cywilnej dla ka˝dego
stopnia s∏u˝bowego,
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Art. 103. Cz∏onkom korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnionym na stanowisku kuratora oÊwiaty lub na
stanowiskach wymagajàcych kwalifikacji pedagogicznych przys∏ugujà uprawnienia okreÊlone w art. 9a—9i,
51, 58—60, 86, 88 i 90 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.
— Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674,
z póên. zm.8)), a okres zatrudnienia na tych stanowiskach wlicza si´ do okresu zatrudnienia, od którego zale˝à uprawnienia nauczyciela okreÊlone w tej ustawie.
Art. 104. Na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej korzystajà z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy
publicznych.
Art. 105. 1. Urz´dnikowi s∏u˝by cywilnej przys∏uguje corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy
w wymiarze wynoszàcym po 5 latach zatrudnienia
w s∏u˝bie cywilnej 1 dzieƒ. Urlop ten wzrasta z ka˝dym rokiem pracy o 1 dzieƒ a˝ do osiàgni´cia 12 dni.
2. Do okresu zatrudnienia uprawniajàcego do dodatkowego urlopu wypoczynkowego wlicza si´ okres
zatrudnienia w administracji publicznej.
Rozdzia∏ 8

5) warunki przyznawania i wyp∏acania dodatku,
o którym mowa w art. 90 ust. 1,

Szkolenie i rozwój w s∏u˝bie cywilnej

6) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszowej i jej wyp∏acania

Art. 106. 1. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej
uczestniczy w szkoleniach w s∏u˝bie cywilnej.

— kierujàc si´ charakterem pracy wykonywanej
przez cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej i potrzebà
zapewnienia odpowiedniego poziomu wykonywania
przez nich zadaƒ.
Art. 100. Prezes Rady Ministrów mo˝e okreÊliç,
w drodze zarzàdzenia, sposób uwzgl´dniania wyników wartoÊciowania stanowisk pracy przy ustalaniu
wynagrodzenia zasadniczego cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej w urz´dach.
Art. 101. Prezes Rady Ministrów, majàc na wzgl´dzie szczególny charakter wykonywanych zadaƒ i warunki ich wykonywania, mo˝e okreÊlaç, w drodze rozporzàdzenia:
1) uprawnienia szczególne w zakresie p∏ac i innych
Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych niektórym kategoriom
cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej oraz zasady
przyznawania tych Êwiadczeƒ i ich wysokoÊç,
2) inne dodatki do wynagrodzenia ni˝ przewidziane
w ustawie

2. Szkolenia w s∏u˝bie cywilnej obejmujà:
1) szkolenia centralne — planowane, organizowane
i nadzorowane przez Szefa S∏u˝by Cywilnej;
2) szkolenia powszechne — planowane, organizowane i nadzorowane przez dyrektora generalnego
urz´du;
3) szkolenia w ramach indywidualnego programu
rozwoju zawodowego cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej — planowane, organizowane i nadzorowane przez dyrektora generalnego urz´du w porozumieniu z zatrudnionym w danym urz´dzie cz∏onkiem korpusu s∏u˝by cywilnej;
4) szkolenia specjalistyczne — planowane, organizowane i nadzorowane przez dyrektora generalnego
urz´du, obejmujàce tematyk´ zwiàzanà z zadaniami urz´du.
Art. 107. 1. Szef S∏u˝by Cywilnej ustala corocznie
plan szkoleƒ centralnych w s∏u˝bie cywilnej.
2. Plan szkoleƒ centralnych zawiera w szczególno-

— je˝eli te Êwiadczenia i dodatki by∏y przewidziane
w przepisach obowiàzujàcych w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy.
Art. 102. W rozporzàdzeniu, o którym mowa
w art. 101, Prezes Rady Ministrów mo˝e okreÊliç tak˝e
inne Êwiadczenia i dodatki oraz warunki i tryb ich
przyznawania, kierujàc si´ potrzebà zwi´kszenia efektywnoÊci wykonywanych zadaƒ przez cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej.

Êci:
1) priorytety szkoleniowe wobec cz∏onków korpusu
s∏u˝by cywilnej;
———————
8)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145,
poz. 917.

Dziennik Ustaw Nr 227

— 12629 —

2) rodzaje szkoleƒ majàcych szczególne znaczenie
w danym roku;
3) inne zalecenia i informacje dla osób organizujàcych i nadzorujàcych szkolenia w s∏u˝bie cywilnej.
3. Przy ustalaniu programów szkoleƒ Szef S∏u˝by
Cywilnej wspó∏dzia∏a w szczególnoÊci z Krajowà Szko∏à Administracji Publicznej.
Art. 108. 1. BezpoÊredni prze∏o˝ony ustala, odr´bnie dla ka˝dego cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej,
z wyjàtkiem dyrektora generalnego urz´du, indywidualny program rozwoju zawodowego, stanowiàcy
podstaw´ do kierowania cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej na szkolenia, bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci:
1) wnioski zawarte w ocenie okresowej cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej;
2) planowanà Êcie˝k´ awansu stanowiskowego
i finansowego cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej;
3) plany i mo˝liwoÊci rozwoju zawodowego cz∏onka
korpusu s∏u˝by cywilnej;
4) potrzeby i mo˝liwoÊci urz´du w zakresie zatrudnienia.
2. Program, o którym mowa w ust. 1, jest akceptowany przez osob´ kierujàcà komórkà organizacyjnà
i zatwierdzany przez dyrektora generalnego urz´du.
3. Prezes Rady Ministrów mo˝e okreÊliç, w drodze
zarzàdzenia, szczegó∏owy sposób ustalania indywidualnego programu rozwoju zawodowego cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej.
Art. 109. 1. Uczestnictwo cz∏onka korpusu s∏u˝by
cywilnej w szkoleniach przewidzianych dla s∏u˝by cywilnej jest traktowane na równi z wykonywaniem
przez niego obowiàzków s∏u˝bowych.
2. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej nie ponosi
op∏at z tytu∏u uczestnictwa w szkoleniach przewidzianych dla s∏u˝by cywilnej.
3. W wyjàtkowych przypadkach dyrektor generalny urz´du mo˝e wyraziç zgod´ na pokrycie przez
urzàd, w ca∏oÊci lub w cz´Êci, kosztów uczestnictwa
cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej w szkoleniach i zaj´ciach innych ni˝ przewidziane dla s∏u˝by cywilnej.
Art. 110. 1. Dyrektor generalny urz´du mo˝e skierowaç cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej majàcego wykszta∏cenie prawnicze na aplikacj´ legislacyjnà. Wzajemne prawa i obowiàzki urz´du i cz∏onka korpusu
s∏u˝by cywilnej zwiàzane ze skierowaniem na aplikacj´ legislacyjnà okreÊla umowa zawarta mi´dzy dyrektorem generalnym urz´du a cz∏onkiem korpusu s∏u˝by cywilnej.
2. Aplikacja legislacyjna koƒczy si´ egzaminem.
3. Prezes Rady Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb organizowania
i odbywania aplikacji, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
dziedziny prawa b´dàce podstawà opracowania programu aplikacji legislacyjnej, warunki i tryb przyjmo-
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wania na aplikacj´, tak˝e osób nieb´dàcych cz∏onkami
korpusu s∏u˝by cywilnej, wysokoÊç op∏at za udzia∏
w aplikacji i tryb ich uiszczania, obowiàzki aplikantów
i ich patronów, szczegó∏owe zasady, warunki oraz etapy dopuszczania do egzaminu koƒczàcego aplikacj´
oraz przeprowadzania go, sk∏ad komisji egzaminacyjnej oraz wzór zaÊwiadczenia stwierdzajàcego zdanie
egzaminu.
Art. 111. Koszty szkoleƒ w s∏u˝bie cywilnej sà pokrywane ze Êrodków:
1) wyodr´bnionych w bud˝etach poszczególnych
urz´dów dla finansowania szkoleƒ powszechnych,
szkoleƒ w ramach indywidualnego programu rozwoju zawodowego urz´dnika s∏u˝by cywilnej oraz
szkoleƒ specjalistycznych;
2) rezerwy bud˝etowej przeznaczonej na szkolenia
cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej dla finansowania szkoleƒ centralnych.
Art. 112. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki organizowania
i prowadzenia szkoleƒ w s∏u˝bie cywilnej obejmujàce
w szczególnoÊci:
1) kryteria, jakie muszà spe∏niaç podmioty, którym
powierza si´ prowadzenie szkoleƒ,
2) sposób i warunki oceny prowadzonych szkoleƒ
— kierujàc si´ potrzebà zapewnienia skutecznego
procesu szkolenia i rozwoju w s∏u˝bie cywilnej.
Rozdzia∏ 9
OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna cz∏onka korpusu
s∏u˝by cywilnej
Art. 113. 1. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej odpowiada dyscyplinarnie za naruszenie obowiàzków
cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej.
2. Post´powanie dyscyplinarne nie mo˝e byç wszcz´te po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia powzi´cia
przez dyrektora generalnego urz´du wiadomoÊci
o naruszeniu obowiàzków cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej ani po up∏ywie dwóch lat od pope∏nienia tego
czynu.
3. Je˝eli cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej z powodu nieobecnoÊci w pracy nie ma mo˝liwoÊci z∏o˝enia
wyjaÊnieƒ, bieg trzymiesi´cznego terminu nie rozpoczyna si´, a rozpocz´ty ulega zawieszeniu do dnia jego stawienia si´ do pracy.
4. Je˝eli czyn cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej zawiera znamiona przest´pstwa, przedawnienie nast´puje nie wczeÊniej ni˝ przedawnienie przewidziane
w przepisach Kodeksu karnego.
5. KaralnoÊç przewinienia dyscyplinarnego ustaje,
je˝eli od czasu jego pope∏nienia up∏yn´∏y 4 lata.
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Art. 114. 1. Karami dyscyplinarnymi stosowanymi
wobec urz´dników s∏u˝by cywilnej sà:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) pozbawienie mo˝liwoÊci awansowania przez
okres dwóch lat na wy˝szy stopieƒ s∏u˝bowy;
4) obni˝enie wynagrodzenia zasadniczego, nie wi´cej ni˝ o 25 % — przez okres nie d∏u˝szy ni˝ szeÊç
miesi´cy;
5) obni˝enie stopnia s∏u˝bowego s∏u˝by cywilnej;
6) wydalenie ze s∏u˝by cywilnej.
2. Karami dyscyplinarnymi stosowanymi wobec
pracowników s∏u˝by cywilnej sà:
1) upomnienie;
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3. Sprawy dyscyplinarne osób zajmujàcych stanowiska wojewódzkich lekarzy weterynarii i ich zast´pców rozpatruje w I instancji komisja dyscyplinarna
dzia∏ajàca w urz´dzie obs∏ugujàcym G∏ównego Lekarza Weterynarii.
Art. 117. 1. Komisj´ dyscyplinarnà urz´du powo∏uje dyrektor generalny urz´du spoÊród cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnionych w urz´dzie.
2. Dyrektorzy generalni urz´dów mogà w drodze
porozumienia powo∏aç wspólnà komisj´ dyscyplinarnà dla kierowanych przez nich urz´dów.
3. O powo∏aniu komisji dyscyplinarnej zawiadamia si´ niezw∏ocznie Szefa S∏u˝by Cywilnej.
4. Komisj´ dyscyplinarnà, w liczbie co najmniej
10 cz∏onków, powo∏uje si´ na okres 4 lat.
5. Komisja dyscyplinarna powo∏uje ze swojego
grona przewodniczàcego komisji i jego 2 zast´pców.

2) nagana;
3) obni˝enie wynagrodzenia zasadniczego, nie wi´cej ni˝ o 25 % — przez okres nie d∏u˝szy ni˝ szeÊç
miesi´cy;
4) wydalenie z pracy w urz´dzie.
3. Prawomocne orzeczenie kary wymienionej
w ust. 2 pkt 4 powoduje wygaÊni´cie stosunku pracy.
4. Prawomocne orzeczenie kar wymienionych
w ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 4 powoduje zakaz ubiegania si´ o zatrudnienie w korpusie s∏u˝by cywilnej
przez okres pi´ciu lat.
Art. 115. 1. Za mniejszej wagi naruszenie obowiàzków cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej dyrektor generalny urz´du mo˝e ukaraç cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej upomnieniem na piÊmie. Ukaranie mo˝e byç
poprzedzone post´powaniem majàcym na celu wyjaÊnienie okolicznoÊci sprawy.
2. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej mo˝e w ciàgu
siedmiu dni od wymierzenia mu kary upomnienia
wnieÊç sprzeciw do dyrektora generalnego urz´du.
3. W razie wniesienia sprzeciwu, o którym mowa
w ust. 2, dyrektor generalny urz´du niezw∏ocznie
przekazuje spraw´ rzecznikowi dyscyplinarnemu.
Przekazanie sprawy rzecznikowi wszczyna post´powanie wyjaÊniajàce.
Art. 116. 1. Sprawy dyscyplinarne cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej rozpoznajà komisje dyscyplinarne:
1) w I instancji — komisja dyscyplinarna;
2) w II instancji — Wy˝sza Komisja Dyscyplinarna
S∏u˝by Cywilnej, zwana dalej „Wy˝szà Komisjà
Dyscyplinarnà”.
2. Sprawy dyscyplinarne osób zajmujàcych stanowiska dyrektorów generalnych urz´du rozpoznaje
w I i II instancji Wy˝sza Komisja Dyscyplinarna.

6. Tryb pracy komisji dyscyplinarnej okreÊla regulamin uchwalony przez komisj´ dyscyplinarnà i zatwierdzony przez dyrektora generalnego urz´du.
Art. 118. 1. Wy˝szà Komisj´ Dyscyplinarnà powo∏uje Prezes Rady Ministrów.
2. W sk∏ad Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej wchodzi 15 cz∏onków powo∏ywanych przez Prezesa Rady
Ministrów na okres 6 lat, w tym 12 cz∏onków powo∏ywanych na wniosek Szefa S∏u˝by Cywilnej spoÊród
urz´dników s∏u˝by cywilnej oraz 3 cz∏onków powo∏ywanych na wniosek dyrektora generalnego s∏u˝by zagranicznej spoÊród cz∏onków personelu dyplomatyczno-konsularnego. Cz∏onkowie Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej pe∏nià swoje funkcje do czasu powo∏ania ich
nast´pców.
3. Wy˝sza Komisja Dyscyplinarna powo∏uje ze
swojego grona przewodniczàcego Wy˝szej Komisji
Dyscyplinarnej i jego zast´pców.
4. Tryb pracy Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej
okreÊla regulamin uchwalany przez Komisj´.
5. Obs∏ug´ prac Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej
zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.
Art. 119. Wykonywanie zadaƒ w komisji dyscyplinarnej przez jej cz∏onków jest traktowane na równi
z wykonywaniem obowiàzków pracowniczych.
Art. 120. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, wynagrodzenie cz∏onków Wy˝szej
Komisji Dyscyplinarnej, komisji dyscyplinarnych oraz
rzeczników dyscyplinarnych i ich zast´pców, przyjmujàc minimalne wynagrodzenie przewidziane w przepisach o minimalnym wynagrodzeniu za prac´ za podstaw´ ustalania wysokoÊci wynagrodzenia przewodniczàcego, zast´pców przewodniczàcego i pozosta∏ych cz∏onków tych komisji oraz rzeczników dyscyplinarnych i ich zast´pców.
Art. 121. Wy˝sza Komisja Dyscyplinarna rozpatruje odwo∏ania od orzeczeƒ komisji dyscyplinarnych.
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Art. 122. Cz∏onkowie komisji dyscyplinarnych sà
niezawiÊli w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego
oraz nie sà zwiàzani rozstrzygni´ciami innych organów stosujàcych prawo, z wyjàtkiem prawomocnego
wyroku sàdu.
Art. 123. 1. Komisje dyscyplinarne orzekajà w sk∏adzie:
1) w I instancji:
a) trzech cz∏onków, gdy rzecznik dyscyplinarny
wniós∏ o zastosowanie kary okreÊlonej w art. 114
ust. 1 pkt 1—5 oraz ust. 2 pkt 1—3,
b) pi´ciu cz∏onków, w tym przewodniczàcy sk∏adu
posiadajàcy wykszta∏cenie prawnicze, gdy
rzecznik dyscyplinarny wniós∏ o zastosowanie
kary okreÊlonej w art. 114 ust. 1 pkt 6 oraz
ust. 2 pkt 4;
2) w II instancji pi´ciu cz∏onków, z których co najmniej dwóch powinno posiadaç wykszta∏cenie
prawnicze, gdy rozpatrywana jest sprawa, co do
której orzeczono kar´ okreÊlonà w art. 114 ust. 1
pkt 6 oraz ust. 2 pkt 4.
2. Przewodniczàcy komisji dyscyplinarnej wyznacza sk∏ad orzekajàcy i termin rozprawy.
3. W przypadku rozpatrywania spraw dyscyplinarnych, o których mowa w art. 116 ust. 2, do sk∏adu
orzekajàcego w II instancji wyznacza si´ cz∏onków komisji, którzy nie brali udzia∏u w rozpoznawaniu sprawy w I instancji.
Art. 124. 1. Rzecznika dyscyplinarnego urz´du powo∏uje dyrektor generalny urz´du spoÊród podleg∏ych mu cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej.
2. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw dyscyplinarnych osób zajmujàcych stanowiska dyrektorów
generalnych urz´dów powo∏uje Szef S∏u˝by Cywilnej,
spoÊród cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej.

Poz. 1505

3. Do wykonywania zadaƒ przez rzecznika dyscyplinarnego i jego zast´pc´ stosuje si´ przepisy
art. 119.
Art. 126. 1. Komisja dyscyplinarna wszczyna post´powanie dyscyplinarne z dniem zg∏oszenia wniosku rzecznika dyscyplinarnego o wszcz´cie post´powania.
2. Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy wybranego przez siebie obroƒcy, z zastrze˝eniem przepisów o ochronie tajemnicy ustawowo chronionej.
W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wniós∏
o orzeczenie kary wydalenia ze s∏u˝by cywilnej albo
kary wydalenia z pracy w urz´dzie, a obwiniony nie
ma obroƒcy z wyboru, przewodniczàcy sk∏adu orzekajàcego wyznacza obroƒc´ spoÊród cz∏onków korpusu
s∏u˝by cywilnej.
3. Komisja dyscyplinarna wydaje orzeczenie po
przeprowadzeniu rozprawy, w toku której wys∏uchuje
rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego oraz jego
obroƒcy, je˝eli zosta∏ ustanowiony, a tak˝e po rozpatrzeniu innych dowodów majàcych znaczenie w sprawie.
4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwinionego lub jego obroƒcy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.
5. Rozprawa jest jawna. W uzasadnionych przypadkach sk∏ad orzekajàcy mo˝e wy∏àczyç jawnoÊç rozprawy, jednak˝e og∏oszenie orzeczenia jest jawne.
6. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem dor´cza si´
stronom w terminie siedmiu dni od dnia og∏oszenia
orzeczenia.

3. Rzecznika dyscyplinarnego do spraw dyscyplinarnych osób zajmujàcych stanowiska wojewódzkich
lekarzy weterynarii i ich zast´pców powo∏uje G∏ówny
Lekarz Weterynarii, spoÊród podleg∏ych mu cz∏onków
korpusu s∏u˝by cywilnej.

7. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej strony
mogà odwo∏aç si´, za poÊrednictwem komisji dyscyplinarnej I instancji, do Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej w ciàgu 14 dni od dnia dor´czenia orzeczenia. Komisja dyscyplinarna I instancji przekazuje odwo∏anie
wraz z aktami sprawy Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej
w terminie 14 dni od dnia otrzymania odwo∏ania.

4. W uzasadnionych przypadkach mo˝na powo∏aç zast´pc´ rzecznika dyscyplinarnego. Przepisy
ust. 1—3 i 5 oraz art. 125 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 127. 1. W post´powaniu przed Wy˝szà Komisjà Dyscyplinarnà stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 126 ust. 1—6.

5. W przypadku powo∏ania komisji dyscyplinarnej
w trybie okreÊlonym w art. 117 ust. 2, porozumienie
mo˝e przewidywaç powo∏anie wspólnego rzecznika
dyscyplinarnego.
Art. 125. 1. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna post´powanie wyjaÊniajàce na polecenie osób, o których mowa w art. 124 ust. 1—3, i informuje je o dokonanych ustaleniach. O wszcz´ciu post´powania rzecznik zawiadamia osob´, której ono dotyczy.
2. Rzecznik dyscyplinarny postanawia o przekazaniu komisji dyscyplinarnej wniosku o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego albo, za zgodà osób,
o których mowa w art. 124 ust. 1—3, o umorzeniu post´powania wyjaÊniajàcego.

2. Od orzeczeƒ Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej
stronom oraz Szefowi S∏u˝by Cywilnej przys∏uguje odwo∏anie do sàdu apelacyjnego — sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania obwinionego. Odwo∏anie wnosi si´
za poÊrednictwem Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej.
3. Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´ przepisy
Kodeksu post´powania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sàdu apelacyjnego kasacja nie przys∏uguje.
Art. 128. 1. Odpis prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej o ukaraniu do∏àcza si´ do akt
osobowych cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej.
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Rozdzia∏ 10

2. Dyrektor generalny urz´du wykonuje kary,
o których mowa w art. 114 ust. 1 pkt 3—5 oraz ust. 2
pkt 3, z chwilà uprawomocnienia si´ orzeczenia.
Art. 129. 1. Kary dyscyplinarne okreÊlone
w art. 114 ust. 1 pkt 1—5 oraz ust. 2 pkt 1—3 ulegajà
zatarciu, a odpis orzeczenia do∏àczony do akt osobowych podlega zniszczeniu po up∏ywie trzech lat od
dnia dor´czenia prawomocnego orzeczenia o ukaraniu. Na wniosek ukaranego zatarcie mo˝e nastàpiç po
up∏ywie dwóch lat.
2. Je˝eli w okresie przed zatarciem kary dyscyplinarnej cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej b´dzie ponownie ukarany dyscyplinarnie, termin trzech lat,
o którym mowa w ust. 1, liczy si´ od dnia dor´czenia
prawomocnego orzeczenia o ponownym ukaraniu.
3. W przypadku kary dyscyplinarnej okreÊlonej
w art. 114 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 4 zatarcie kary
oraz zniszczenie odpisu orzeczenia nast´puje po up∏ywie 3 lat od dnia up∏ywu okresu, o którym mowa
w art. 114 ust. 4.
4. Kara upomnienia na piÊmie, o której mowa
w art. 115 ust. 1, ulega zatarciu po up∏ywie roku od
dnia uprawomocnienia.
Art. 130. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób prowadzenia post´powania
wyjaÊniajàcego i dyscyplinarnego, w tym:
1) warunki powo∏ywania i odwo∏ywania cz∏onka komisji dyscyplinarnej, rzecznika dyscyplinarnego
i jego zast´pcy,
2) sposób dokonywania zmian w sk∏adzie komisji
dyscyplinarnej,
3) zakres czynnoÊci rzecznika dyscyplinarnego i jego
zast´pcy, s∏u˝àcych wyjaÊnieniu sprawy,
4) organizacj´ i funkcjonowanie komisji dyscyplinarnych oraz tryb prowadzenia post´powania dyscyplinarnego,
5) warunki i sposób ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych cz∏onkom komisji dyscyplinarnych, rzecznikom dyscyplinarnym i ich zast´pcom, Êwiadkom,
obroƒcom i bieg∏ym

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
Art. 132. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska
paƒstwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z póên. zm.9))
w art. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) Marsza∏ka Sejmu, Marsza∏ka Senatu, Prezesa
Rady Ministrów, wicemarsza∏ka Sejmu, wicemarsza∏ka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów,
Prezesa Najwy˝szej Izby Kontroli, Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego, ministra, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczàcego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa Prokuratorii Generalnej
Skarbu Paƒstwa, wiceprezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego, wiceprezesa Najwy˝szej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu, Szefa Kancelarii Senatu, zast´pcy Szefa Kancelarii Sejmu, zast´pcy
Szefa Kancelarii Senatu, Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szefa S∏u˝by Cywilnej,
G∏ównego Inspektora Pracy, zast´pcy G∏ównego
Inspektora Pracy, Kierownika Krajowego Biura
Wyborczego,”.
Art. 133. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r.
— Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97,
poz. 674, z póên. zm.10)) w art. 32 ust. 1 otrzymuje
brzmienie:
„1. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym
zatrudnionym na stanowiskach, na których wymagane sà kwalifikacje pedagogiczne, w urz´dach organów administracji rzàdowej i kuratoriach oÊwiaty przys∏uguje wynagrodzenie i inne Êwiadczenia, okreÊlone dla cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 227,
poz. 1505).”.
———————
9)

— kierujàc si´ potrzebà rzetelnego i sprawnego prowadzenia tych post´powaƒ.
Art. 131. 1. Koszty obroƒcy z wyboru ponosi obwiniony.
2. Koszty bieg∏ych powo∏anych przez komisj´ dyscyplinarnà i koszty zleconych przez nià ekspertyz ponosi urzàd, przy którym dzia∏a komisja dyscyplinarna.
3. W przypadku komisji dyscyplinarnych powo∏anych w trybie okreÊlonym w art. 117 ust. 2, koszty,
o których mowa w ust. 2, ponosi urzàd, w którym
w dniu wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego by∏
zatrudniony obwiniony, o ile porozumienie, o którym
mowa w art. 117 ust. 2, nie stanowi inaczej.

Poz. 1505

10)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50,
poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34,
poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1,
z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73,
poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139,
poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r.
Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552,
z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214,
poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391
i Nr 65, poz. 595, z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116,
poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774, z 2005 r.
Nr 169, poz. 1417 oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 1345.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1218 i Nr 220,
poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102,
poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191,
poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821 oraz z 2008 r. Nr 145,
poz. 917.
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wie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198,
z póên. zm.12)), i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

Art. 134. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r.
o pracownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z póên. zm.11)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:
1) w art. 1 w ust. 2 zdanie koƒcowe otrzymuje
brzmienie:

1) nazw´ i adres Agencji;
2) okreÊlenie stanowiska;

„wobec których nie majà zastosowania przepisy
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505).”;

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;

2) art. 3a otrzymuje brzmienie:
„Art. 3a. Na stanowisko urz´dnika paƒstwowego
zatrudnionego w urz´dach wymienionych w art. 1 ust. 1 mo˝e zostaç przeniesiony w drodze porozumienia pracodawców cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej
w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o s∏u˝bie cywilnej.”.

5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
5c. Termin, o którym mowa w ust. 5b pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 135. W ustawie z dnia 26 paêdziernika 1982 r.
o wychowaniu w trzeêwoÊci i przeciwdzia∏aniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, Nr 115,
poz. 793 i Nr 176, poz. 1238) w art. 3:

5d. Nabór na stanowisko dyrektora Agencji przeprowadza zespó∏, powo∏any przez ministra
w∏aÊciwego do spraw zdrowia, liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´
niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Agencjà kieruje dyrektor powo∏ywany przez
ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru. Minister w∏aÊciwy
do spraw zdrowia odwo∏uje dyrektora Agencji.”;
2) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a—5j w brzmieniu:

5e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 5d, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà
cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

„5a. Stanowisko dyrektora Agencji mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;

5f. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 5e, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe;

5g. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia.

5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;

5h. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Agencji.

1) nazw´ i adres Agencji;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;

5b. Informacj´ o naborze na stanowisko dyrektora Agencji, og∏asza si´ przez umieszczenie
og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w usta———————
11)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417,
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 89, poz. 589
oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976.

Poz. 1505

3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
———————
12)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
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5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
5i. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynach Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 5b.
Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres Agencji;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

Poz. 1505

2) po art. 18 dodaje si´ art. 18a—18e w brzmieniu:
„Art. 18a. 1. Stanowisko Naczelnego Dyrektora
Archiwów Paƒstwowych mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) jest obywatelem polskim;
2) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
3) nie by∏a skazana prawomocnym
wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo
skarbowe;
4) posiada kompetencje kierownicze.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, powinna ponadto posiadaç:

5j. Umieszczenie
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.”.

1) tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny i co najmniej 5-letni
okres zatrudnienia na stanowiskach kierowniczych w Naczelnej
Dyrekcji Archiwów Paƒstwowych
lub archiwach paƒstwowych lub

Art. 136. W ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U.
z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z póên. zm.13)) wprowadza si´
nast´pujàce zmiany:

2) stopieƒ naukowy doktora habilitowanego w zakresie nauk zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià archiwów, lub

1) art. 18 otrzymuje brzmienie:
„Art. 18. 1. Centralnym organem administracji
rzàdowej w sprawach paƒstwowego
zasobu archiwalnego jest Naczelny
Dyrektor Archiwów Paƒstwowych.
2. Naczelnego Dyrektora Archiwów Paƒstwowych powo∏uje Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, spoÊród osób
wy∏onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru.
3. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Naczelnego Dyrektora Archiwów Paƒstwowych.
4. Zast´pców Naczelnego Dyrektora Archiwów Paƒstwowych powo∏uje, spoÊród osób wy∏onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru,
minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego, na
wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów Paƒstwowych. Minister w∏aÊciwy
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego odwo∏uje, na wniosek Naczelnego Dyrektora Archiwów
Paƒstwowych, jego zast´pców.
5. Nadzór nad Naczelnym Dyrektorem
Archiwów Paƒstwowych sprawuje minister w∏aÊciwy do spraw kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego.”;
———————
13)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 64,
poz. 426.

3) tytu∏ naukowy w zakresie nauk
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià archiwów.
Art. 18b. 1. Informacj´ o naborze na stanowisko
Naczelnego Dyrektora Archiwów
Paƒstwowych, og∏asza si´ przez
umieszczenie og∏oszenia w miejscu
powszechnie dost´pnym w siedzibie
urz´du obs∏ugujàcego Naczelnego
Dyrektora Archiwów Paƒstwowych
oraz Biuletynie Informacji Publicznej
urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na
stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
2. Termin, o którym mowa w ust. 1
pkt 6, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni
od dnia opublikowania og∏oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Art. 18c. 1. Nabór na stanowisko Naczelnego Dyrektora Archiwów Paƒstwowych przeprowadza zespó∏, powo∏any przez
ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowe-
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Poz. 1505

go, liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów.

4. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.

2. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´
niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na
stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
3. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 2,
mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
4. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której
mowa w ust. 3, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´
o stanowisko, uzyskanych w trakcie
naboru.
5. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie
wi´cej ni˝ 3 kandydatów, których
przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
Art. 18d. 1. Z przeprowadzonego naboru zespó∏
sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝ 3 najlepszych kandydatów
uszeregowanych wed∏ug poziomu
spe∏niania przez nich wymagaƒ
okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru
albo powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.

Art. 18e. 1. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór
na stanowiska, o których mowa
w art. 18 ust. 4, powo∏uje Naczelny
Dyrektor Archiwów Paƒstwowych.
2. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w art. 18 ust. 4, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 18a—18d.”.
Art. 137. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122,
poz. 851, z póên. zm.14)) w art. 8:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. G∏ównego Inspektora Sanitarnego powo∏uje
Prezes Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw zdrowia.”;
2) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Zast´pców G∏ównego Inspektora Sanitarnego
w liczbie 2 powo∏uje, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru, minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
na wniosek G∏ównego Inspektora Sanitarnego. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, na
wniosek G∏ównego Inspektora Sanitarnego,
odwo∏uje jego zast´pców.”;
3) dodaje si´ ust. 6—18:
„6. Stanowisko G∏ównego Inspektora Sanitarnego
mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) jest lekarzem i uzyska∏a, w trybie przewidzianym w odr´bnych przepisach, specjalizacj´ w dziedzinie medycyny majàcej zastosowanie w realizacji zadaƒ Paƒstwowej
Inspekcji Sanitarnej;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

2. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez umieszczenie informacji
w Biuletynie Informacji Publicznej
urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;

3. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres urz´du;

7) posiada wiedz´ z zakresu spraw nale˝àcych
do w∏aÊciwoÊci Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej.

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´
o niewy∏onieniu kandydata.

———————
14)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143,
poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220,
poz. 1600 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
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4) informacj´ o zastosowanych
i technikach naboru;

7. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wykaz specjalizacji
w dziedzinach medycyny majàcych zastosowanie w realizacji zadaƒ Paƒstwowej Inspekcji
Sanitarnej, majàc na wzgl´dzie jej zadania.

6) sk∏ad zespo∏u.
15. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres urz´du;

1) nazw´ i adres urz´du;

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;

2) okreÊlenie stanowiska;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.
16. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.
17. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4, powo∏uje G∏ówny Inspektor Sanitarny.
18. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje si´
odpowiednio ust. 6—16, z tym ˝e co najmniej
jeden z zast´pców G∏ównego Inspektora Sanitarnego powinien byç lekarzem, który uzyska∏,
w trybie przewidzianym w odr´bnych przepisach, specjalizacj´ w dziedzinie medycyny majàcej zastosowanie w realizacji zadaƒ Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej lub posiada wy˝sze wykszta∏cenie i uzyska∏ specjalizacj´
w dziedzinie medycyny lub ochrony zdrowia
majàcych zastosowanie w realizacji zadaƒ
Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej.”.

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
9. Termin, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

11. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 10, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà
cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie
kwalifikacje do dokonania tej oceny.

Art. 138. W ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115,
z póên. zm.15)) w art. 18:
1) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powo∏uje Prezes Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw transportu. Prezes
Rady Ministrów odwo∏uje Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.

12. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 11, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie
naboru.
13. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw zdrowia.
14. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza
protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
wed∏ug poziomu spe∏niania przez nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;

metodach

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewy∏onienia kandydata;

8. Informacj´ o naborze na stanowisko G∏ównego
Inspektora Sanitarnego og∏asza si´ przez
umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

10. Nabór na stanowisko G∏ównego Inspektora
Sanitarnego przeprowadza zespó∏, powo∏any
przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia,
liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza
i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia
si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór,
w szczególnoÊci wiedz´ z dziedziny medycyny
lub ochrony zdrowia majàcych zastosowanie
w realizacji zadaƒ Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, oraz kompetencje kierownicze.

Poz. 1505

4. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu na
wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad powo∏uje zast´pców Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu odwo∏uje zast´pców
Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.”;
———————
15)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 23, poz. 136 i Nr 192,
poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326 i Nr 218,
poz. 1391.
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2) dodaje si´ ust. 5—16 w brzmieniu:
„5. Stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad mo˝e zajmowaç osoba,
która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad.
6. Informacj´ o naborze na stanowisko Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad
og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia
w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Og∏oszenie powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.

Poz. 1505

11. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw transportu.
12. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza
protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
wed∏ug poziomu spe∏niania przez nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych
i technikach naboru;

metodach

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
13. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.
14. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.

7. Termin, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

15. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4, powo∏uje Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad.

8. Nabór na stanowisko Generalnego Dyrektora
Dróg Krajowych i Autostrad przeprowadza zespó∏, powo∏any przez ministra w∏aÊciwego do
spraw transportu, liczàcy co najmniej 3 osoby,
których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´
wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku
naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe
kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania
zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

16. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje si´
odpowiednio ust. 5—14.”.

9. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 8, mo˝e byç dokonana
na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà
cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie
kwalifikacje do dokonania tej oceny.
10. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 9, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie
naboru.

Art. 139. W ustawie z dnia 17 maja 1989 r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r.
Nr 240, poz. 2027, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 21, poz. 125 oraz z 2008 r. Nr 204, poz. 1237)
art. 6b otrzymuje brzmienie:
„Art. 6b. 1. G∏ównego Geodet´ Kraju powo∏uje, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, Prezes
Rady Ministrów, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw administracji
publicznej. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje G∏ównego Geodet´ Kraju.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw administracji
publicznej, na wniosek G∏ównego Geodety Kraju, powo∏uje jego zast´pców, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwar-
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tego i konkurencyjnego naboru. Minister
w∏aÊciwy do spraw administracji publicznej odwo∏uje, na wniosek G∏ównego
Geodety Kraju, jego zast´pców.
3. Stanowisko G∏ównego Geodety Kraju
mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub
równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;

Poz. 1505

7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 6, mo˝e
byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez
osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
8. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa w ust. 7, majà obowiàzek zachowania
w tajemnicy informacji dotyczàcych osób
ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci G∏ównego Geodety Kraju.
4. Informacj´ o naborze na stanowisko og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia
w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem
wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach
naboru.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6,
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia
opublikowania og∏oszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
6. Nabór na stanowisko G∏ównego Geodety Kraju przeprowadza zespó∏, powo∏any
przez ministra w∏aÊciwego do spraw administracji publicznej, liczàcy co najmniej
3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie
dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia si´
doÊwiadczenie zawodowe kandydata,
wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

9. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej
ni˝ 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw administracji publicznej.
10. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej
ni˝ 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania
przez nich wymagaƒ okreÊlonych
w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru
albo powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
11. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie
przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Informacja
o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.
12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.
13. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powo∏uje G∏ówny Geodeta Kraju.
14. Do sposobu przeprowadzania naboru na
stanowiska, o których mowa w ust. 2,
stosuje si´ odpowiednio ust. 3—12.”.
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5. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa Kasy og∏asza si´ przez umieszczenie
og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o dost´pie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.17)),
i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie
powinno zawieraç:

Art. 140. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997,
z póên. zm.16)) w art. 5a ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Zadania dyrektora generalnego urz´du przewidziane w ustawie z dnia 21 listopada 2008 r.
o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505)
w stosunku do pracowników zatrudnionych w:
1) Komendzie G∏ównej wykonuje Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej;
2) komendach oddzia∏ów, placówkach i dywizjonach Stra˝y Granicznej wykonuje w∏aÊciwy
miejscowo komendant oddzia∏u Stra˝y Granicznej.”.

1) nazw´ i adres Kasy;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem
wynikajàce z przepisów prawa;

Art. 141. W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r.
o ubezpieczeniu spo∏ecznym rolników (Dz. U. z 2008 r.
Nr 50, poz. 291, Nr 67, poz. 411, Nr 70, poz. 416
i Nr 180, poz. 1112) art. 59 otrzymuje brzmienie:

4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie
tów;

„Art. 59. 1. Prezesa Kasy powo∏uje Prezes Rady
Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw rozwoju wsi. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa Kasy.

6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6,
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia
opublikowania og∏oszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
7. Nabór na stanowisko Prezesa Kasy przeprowadza zespó∏, powo∏any przez ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi,
liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku
naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do
wykonywania zadaƒ na stanowisku, na
które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.

4. Stanowisko Prezesa Kasy mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub
równorz´dny;

8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 7, mo˝e
byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez
osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.

2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;

9. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa w ust. 8, majà obowiàzek zachowania
w tajemnicy informacji dotyczàcych osób
ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na
stanowisku kierowniczym;

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711
i Nr 170, poz. 1218, z 2007 r. Nr 57, poz. 390 i Nr 82,
poz. 558 oraz z 2008 r. Nr 86, poz. 521, Nr 195, poz. 1199
i Nr 216, poz. 1367.

dokumen-

7) informacj´ o metodach i technikach
naboru.

3. Prezes kieruje Kasà oraz wykonuje zadania przewidziane w ustawie i zadania wynikajàce z odr´bnych przepisów.

16)

wymaganych

6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;

2. Prezes Kasy mo˝e mieç jednego zast´pc´
albo dwóch zast´pców. Zast´pc´ Prezesa
Kasy powo∏uje minister w∏aÊciwy do
spraw rozwoju wsi, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa, z∏o˝ony po zasi´gni´ciu opinii Rady Rolników. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi odwo∏uje zast´pc´ Prezesa Kasy.

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Prezesa Kasy.
———————

Poz. 1505

10. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej
ni˝ 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju wsi.
———————
17)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
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11. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres Kasy;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej
ni˝ 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania
przez nich wymagaƒ okreÊlonych
w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru
albo powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
12. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie
przez umieszczenie informacji w Biuletynach Informacji Publicznej, o których
mowa w ust. 5. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres Kasy;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

go i konkurencyjnego naboru, na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje
kierownika urz´du.”;
2) dodaje si´ ust. 5—14 w brzmieniu:
„5. Stanowisko kierownika Urz´du do Spraw
Kombatantów i Osób Represjonowanych mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Urz´du
do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
6. Informacj´ o naborze na stanowisko kierownika Urz´du do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres urz´du;

13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.

2) okreÊlenie stanowiska;

14. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powo∏uje Prezes Kasy.

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

15. Do sposobu przeprowadzania naboru na
stanowisko, o którym mowa w ust. 2,
stosuje si´ odpowiednio ust. 4—13.”.
Art. 142. W ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r.
o kombatantach oraz niektórych osobach b´dàcych
ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
(Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 371, z póên. zm.18))
w art. 7:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Urz´dem do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych kieruje kierownik tego urz´du
powo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów,
spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwarte———————
18)

Poz. 1505

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 181, poz. 1515, z 2003 r.
Nr 72, poz. 658, z 2004 r. Nr 46, poz. 444 i Nr 281,
poz. 2779, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362, z 2006 r. Nr 170,
poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 99, poz. 658 i Nr 166,
poz. 1172.

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
7. Termin, o którym mowa w ust. 6 pkt 6, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
8. Nabór na stanowisko kierownika Urz´du do
Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych przeprowadza zespó∏, powo∏any przez
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia
spo∏ecznego, liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
9. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 8, mo˝e byç dokonana
na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà
cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie
kwalifikacje do dokonania tej oceny.
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10. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 9, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie
naboru.
11. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
12. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza
protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
wed∏ug poziomu spe∏niania przez nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;

dze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska odwo∏uje Zast´pc´ G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska.”;
2) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4l:
„4a. Stanowisko G∏ównego Inspektora Ochrony
Ârodowiska mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;

metodach

6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewy∏onienia kandydata;

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska.

4) informacj´ o zastosowanych
i technikach naboru;

6) sk∏ad zespo∏u.
13. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres urz´du;

4b. Informacj´ o naborze na stanowisko G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska og∏asza
si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu
powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;

1) nazw´ i adres urz´du;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;

14. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.”.
Art. 143. W ustawie z dnia 20 lipca 1991 r.
o Inspekcji Ochrony Ârodowiska (Dz. U. z 2007 r.
Nr 44, poz. 287, z póên. zm.19)) w art. 4:
1) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska
powo∏uje Prezes Rady Ministrów, spoÊród
osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska.
4. Zast´pc´ G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw
Êrodowiska, spoÊród osób wy∏onionych w dro———————
19)

Poz. 1505

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 75, poz. 493, Nr 88,
poz. 587 i Nr 124, poz. 859 oraz z 2008 r. Nr 138, poz. 865
i Nr 199, poz. 1227.

2) okreÊlenie stanowiska;

4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
4c. Termin, o którym mowa w ust. 4b pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
4d. Nabór na stanowisko G∏ównego Inspektora
Ochrony Ârodowiska przeprowadza zespó∏,
powo∏any przez ministra w∏aÊciwego do
spraw Êrodowiska, liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów.
W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do
wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które
jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
4e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 4d, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
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4f. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 4e, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie
naboru.
4g. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska.
4h. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
wed∏ug poziomu spe∏niania przez nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.

Art. 145. W ustawie z dnia 19 paêdziernika 1991 r.
o gospodarowaniu nieruchomoÊciami rolnymi Skarbu Paƒstwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700) art. 9
otrzymuje brzmienie:
„Art. 9. 1. Prezesa Agencji powo∏uje Prezes Rady
Ministrów, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi, spoÊród osób
wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa Agencji.
2. Agencjà kieruje Prezes i reprezentuje jà na
zewnàtrz.
3. Wiceprezesa Agencji powo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi, na wniosek Prezesa Agencji, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister w∏aÊciwy do
spraw rozwoju wsi na wniosek Prezesa
Agencji odwo∏uje Wiceprezesa Agencji.
4. Stanowisko Prezesa Agencji mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub
równorz´dny;

4i. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na
stanowisku kierowniczym;

4j. Umieszczenie
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci
Prezesa Agencji.

4k. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowisko, o którym mowa w ust. 4, powo∏uje G∏ówny Inspektor Ochrony Ârodowiska.

5. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa Agencji og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie
dost´pnym w siedzibie Agencji oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji, o którym mowa w ustawie z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198,
z póên. zm.21)), i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

4l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko, o którym mowa w ust. 4, stosuje si´
odpowiednio ust. 4a—4j.”.
Art. 144. W ustawie z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r.
o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8, poz. 65,
z póên. zm.20)) w art. 36k dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Do obsady stanowisk kierujàcych komórkami organizacyjnymi w∏aÊciwymi w sprawach wywiadu
skarbowego przepisów rozdzia∏u 4 ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U.
Nr 227, poz. 1505) nie stosuje si´.”.
———————
20)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 594, Nr 91,
poz. 868, Nr 171, poz. 1800 i Nr 173, poz. 1808, z 2005 r.
Nr 124, poz. 1042, Nr 132, poz. 1110 i Nr 183, poz. 1537,
z 2006 r. Nr 66, poz. 470, Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 157,
poz. 1119, Nr 191, poz. 1413 i Nr 217, poz. 1590, z 2007 r.
Nr 171, poz. 1207 oraz z 2008 r. Nr 110, poz. 707 i Nr 209,
poz. 1318.
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1) nazw´ i adres Agencji;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem
wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
———————
21)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
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5) wskazanie wymaganych dokumentów;

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór;

6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu
kandydata.

6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku
tego naboru jest bezp∏atne.

7. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji
przeprowadza zespó∏, powo∏any przez ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi,
liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku
naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które
jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 7, mo˝e byç
dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´
nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

14. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowisko, o którym mowa w ust. 3, powo∏uje
Prezes Agencji.
15. Do sposobu przeprowadzania naboru na
stanowisko, o którym mowa w ust. 3, stosuje si´ odpowiednio ust. 4—13.
16. Minister w∏aÊciwy do spraw rozwoju wsi
sk∏ada Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej
roczny raport z dzia∏alnoÊci Agencji.”.
Art. 146. W ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228,
poz. 1947, z póên. zm.22)) w art. 107:
1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

9. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa w ust. 8, majà obowiàzek zachowania
w tajemnicy informacji dotyczàcych osób
ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
10. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej
ni˝ 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju wsi.

„2. Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego powo∏uje Prezes Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego
do spraw Êrodowiska. Prezes Rady Ministrów
odwo∏uje Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego.”;
2) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2j w brzmieniu:
„2a. Stanowisko Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego mo˝e zajmowaç osoba, która:

11. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:

1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;

1) nazw´ i adres Agencji;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania
przez nich wymagaƒ okreÊlonych
w og∏oszeniu o naborze;

2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;

4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;

6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
12. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie
przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku
naboru zawiera:
1) nazw´ i adres Agencji;

Poz. 1505

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Prezesa
Wy˝szego Urz´du Górniczego.
———————
22)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 133, poz. 934, Nr 170,
poz. 1217, Nr 190, poz. 1399 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r.
Nr 21, poz. 125 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r. Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958 i Nr 199, poz. 1227.
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2b. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa
Wy˝szego Urz´du Górniczego og∏asza si´
przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
2i. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazw´ i adres urz´du;

1) nazw´ i adres urz´du;

2) okreÊlenie stanowiska;

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;

2j. Umieszczenie
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.”;

6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
2c. Termin, o którym mowa w ust. 2b pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2d. Nabór na stanowisko Prezesa Wy˝szego
Urz´du Górniczego przeprowadza zespó∏, powo∏any przez ministra w∏aÊciwego do spraw
Êrodowiska, liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´
wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku
naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe
kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
2e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 2d, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà
cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
2f. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 2e, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

3) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Wiceprezesów Wy˝szego Urz´du Górniczego
powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, spoÊród osób wy∏onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Wy˝szego Urz´du Górniczego.
Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska odwo∏uje wiceprezesów Wy˝szego Urz´du Górniczego.”;
4) po ust. 7 dodaje si´ ust. 7a i 7b w brzmieniu:
„7a. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 7, powo∏uje Prezes Wy˝szego Urz´du Górniczego.
7b. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 7, stosuje si´
odpowiednio ust. 2a—2j.”.
Art. 147. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo
budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póên.
zm.23)) w art. 88:
1) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego jest
powo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów,
spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
Prezes Rady Ministrów odwo∏uje G∏ównego
Inspektora Nadzoru Budowlanego.”;

2g. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska.
2h. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;

Poz. 1505

2) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3j w brzmieniu:
„3a. Stanowisko G∏ównego Inspektora Nadzoru
Budowlanego mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;
———————
23)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, z 2007 r.
Nr 88, poz. 587, Nr 99, poz. 665, Nr 127, poz. 880, Nr 191,
poz. 1373 i Nr 247, poz. 1844 oraz z 2008 r. Nr 145,
poz. 914, Nr 199, poz. 1227, Nr 206, poz. 1287 i Nr 210,
poz. 1321.
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2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

Poz. 1505

3h. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:

4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe;

1) nazw´ i adres urz´du;

5) posiada kompetencje kierownicze;
6) ma co najmniej 6-letni sta˝ pracy, w tym co
najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku
kierowniczym;

3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.

4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;

3b. Informacj´ o naborze na stanowisko G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego og∏asza
si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu
powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
3i. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazw´ i adres urz´du;

1) nazw´ i adres urz´du;

2) okreÊlenie stanowiska;

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3d. Nabór na stanowisko G∏ównego Inspektora
Nadzoru Budowlanego przeprowadza zespó∏,
powo∏any przez ministra w∏aÊciwego do
spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej, liczàcy co najmniej
3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà
r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie
zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do
wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które
jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 3d, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà
cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
3f. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 3e, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
3g. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw budownictwa,
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.
3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.”;
3) ust. 9 otrzymuje brzmienie:
„9. Zast´pcy G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego sà powo∏ywani przez ministra w∏aÊciwego do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej, spoÊród osób
wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Minister w∏aÊciwy do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej odwo∏uje zast´pców G∏ównego Inspektora Nadzoru Budowlanego.”;
4) dodaje si´ ust. 10 i 11 w brzmieniu:
„10. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 9, powo∏uje
G∏ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego.
11. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 9, stosuje si´
odpowiednio ust. 3a—3j.”.
Art. 148. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwy˝szej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2007 r. Nr 231,
poz. 1701 oraz z 2008 r. Nr 209, poz. 1315 i Nr 225,
poz. 1502) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 68a:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na stanowisko pracownika nadzorujàcego
lub wykonujàcego czynnoÊci kontrolne mo-
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˝e zostaç przeniesiony cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej w rozumieniu ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie cywilnej
(Dz. U. Nr 227, poz. 1505) w drodze porozumienia pracodawców.”,
b) uchyla si´ ust. 3;
2) uchyla si´ art. 77a.
Art. 149. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2005 r. Nr 41, poz. 398, z póên. zm.24)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 12:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Agencjà kieruje Prezes powo∏ywany przez
Prezesa Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Ministra Obrony Narodowej z∏o˝ony w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw Skarbu
Paƒstwa. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje
Prezesa Agencji.”,
b) dodaje si´ ust. 3—12 w brzmieniu:
„3. Stanowisko Prezesa Agencji mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub
równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Agencji.
4. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa
Agencji og∏asza si´ przez umieszczenie
og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej, o którym mowa
w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z póên. zm.25)), i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

25)

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem
wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
6. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespó∏, powo∏any przez Ministra
Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒstwa, liczàcy co najmniej 3 osoby, których
wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe
kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje
kierownicze.
7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 6, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
8. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 7, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych
w trakcie naboru.
9. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia Ministrowi Obrony Narodowej.
10. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres Agencji;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;

1) nazw´ i adres Agencji;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;

2) okreÊlenie stanowiska;

6) sk∏ad zespo∏u.

———————
24)

Poz. 1505

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 132, poz. 1110, z 2006 r.
Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 208, poz. 1308 i Nr 220,
poz. 1415.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

11. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynach Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 4.
Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres Agencji;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;
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3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo
informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.
12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku
tego naboru jest bezp∏atne.”;
2) w art. 13:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zast´pców Prezesa Agencji powo∏uje Minister Obrony Narodowej, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Agencji. Minister Obrony Narodowej odwo∏uje
zast´pców Prezesa Agencji.”,
b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a i 2b w brzmieniu:
„2a. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powo∏uje
Prezes Agencji.
2b. Do sposobu przeprowadzania naboru na
stanowiska, o których mowa w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 12
ust. 3—12.”.
Art. 150. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 88, poz. 439, z póên.
zm.26)) art. 24 otrzymuje brzmienie:
„Art. 24. 1. Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego powo∏uje Prezes Rady Ministrów spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes
Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego.
2. Stanowisko Prezesa G∏ównego Urz´du
Statystycznego mo˝e zajmowaç osoba,
która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub
równorz´dny,
2) jest obywatelem polskim,
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych,
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe,
5) posiada kompetencje kierownicze,
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na
stanowisku kierowniczym,
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego.
———————
26)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 88, poz. 554
i Nr 121, poz. 769, z 1998 r. Nr 99, poz. 632 i Nr 106,
poz. 668, z 2001 r. Nr 100, poz. 1080, z 2003 r. Nr 217,
poz. 2125, z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163,
poz. 1362, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r.
Nr 166, poz. 1172.

Poz. 1505

3. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa G∏ównego Urz´du Statystycznego
og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym
w siedzibie urz´du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres urz´du,
2) okreÊlenie stanowiska,
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem
wynikajàce z przepisów prawa,
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów,
7) informacj´ o metodach i technikach
naboru.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6,
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia
opublikowania og∏oszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
5. Nabór na stanowisko Prezesa G∏ównego
Urz´du Statystycznego przeprowadza zespó∏, powo∏any przez Szefa Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów z upowa˝nienia
Prezesa Rady Ministrów, liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania
zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje
kierownicze.
6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5, mo˝e
byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez
osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
7. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa w ust. 6, majà obowiàzek zachowania
w tajemnicy informacji dotyczàcych osób
ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
8. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej
ni˝ 3 kandydatów, których przedstawia
Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
9. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres urz´du,
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2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów,

Poz. 1505

2) dodaje si´ ust. 6—15 w brzmieniu:
„6. Stanowisko Prezesa Agencji mo˝e zajmowaç
osoba, która:

3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej
ni˝ 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania
przez nich wymagaƒ okreÊlonych
w og∏oszeniu o naborze,

1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

4) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru,

4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru
albo powody niewy∏onienia kandydata,

5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;

6) sk∏ad zespo∏u.
10. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie
przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Informacja
o wyniku naboru zawiera:

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Agencji.
7. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa
Agencji og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym
w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên.
zm.27)), i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

1) nazw´ i adres urz´du,
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór,
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

1) nazw´ i adres Agencji;
2) okreÊlenie stanowiska;

11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;

12. Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego pe∏ni swoje obowiàzki przy pomocy
wiceprezesów, powo∏ywanych przez Prezesa Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa
G∏ównego Urz´du Statystycznego. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje wiceprezesów.

5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
8. Termin, o którym mowa w ust. 7 pkt 6, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
9. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespó∏, powo∏any przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie
dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà
do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

13. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 12, powo∏uje Prezes G∏ównego Urz´du Statystycznego.
14. Do sposobu przeprowadzania naboru na
stanowiska, o których mowa w ust. 12,
stosuje si´ odpowiednio ust. 2—11.”.
Art. 151. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach paƒstwowych (Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 594)
w art. 10:

10. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 9, mo˝e byç dokonana
na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà
cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie
kwalifikacje do dokonania tej oceny.

1) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Agencjà kieruje Prezes powo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw gospodarki. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa Agencji.”;

———————
27)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
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11. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 10, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie
naboru.

1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub
równorz´dny;

12. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw gospodarki.

4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

13. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza
protokó∏ zawierajàcy:

5) posiada kompetencje kierownicze;

2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na
stanowisku kierowniczym;

1) nazw´ i adres Agencji;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Agencji.

3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
wed∏ug poziomu spe∏niania przez nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych
i technikach naboru;

3. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa Agencji og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie Biura Agencji
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej,
o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji
publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198,
z póên. zm.29)), i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

metodach

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
14. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazw´ i adres Agencji;
2) okreÊlenie stanowiska;

1) nazw´ i adres Agencji;

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem
wynikajàce z przepisów prawa;

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;

4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;

15. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.”.

7) informacj´ o sposobach oceny kandydatów.

Art. 152. W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi sk∏adnikami mienia Skarbu
Paƒstwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U.
z 2004 r. Nr 163, poz. 1711, z póên. zm.28)) art. 11 otrzymuje brzmienie:

4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6,
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia
opublikowania og∏oszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.

„Art. 11. 1. Prezesa Agencji powo∏uje Prezes Rady
Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru, na wniosek Ministra Obrony Narodowej, z∏o˝ony w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒstwa. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje
Prezesa Agencji.

5. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji
przeprowadza zespó∏, powo∏any przez
Ministra Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
Skarbu Paƒstwa, liczàcy co najmniej
3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie
dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia si´
doÊwiadczenie zawodowe kandydata,
wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
———————

2. Stanowisko Prezesa Agencji mo˝e zajmowaç osoba, która:
———————
28)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r.
Nr 132, poz. 1110 i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 141,
poz. 997, Nr 170, poz. 1217, Nr 227, poz. 1658 i Nr 249,
poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 144, poz. 901.

29)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2005 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
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6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5, mo˝e
byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez
osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
7. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa w ust. 6, majà obowiàzek zachowania
w tajemnicy informacji dotyczàcych osób
ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

Poz. 1505

13. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 12, powo∏uje Prezes Agencji.
14. Do sposobu przeprowadzania naboru na
stanowiska, o których mowa w ust. 12,
stosuje si´ odpowiednio ust. 2—11.”.
Art. 153. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z póên.
zm.30)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 14e:

8. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej
ni˝ 3 kandydatów, których przedstawia
Ministrowi Obrony Narodowej.

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezesa Centrum powo∏uje Prezes Rady
Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa Centrum.”,

9. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres Agencji;

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2j w brzmieniu:

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;

„2a. Stanowisko Prezesa Centrum mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) ukoƒczy∏a wy˝sze studia prawnicze
w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyska∏a
tytu∏ magistra;

3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej
ni˝ 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania
przez nich wymagaƒ okreÊlonych
w og∏oszeniu o naborze;

2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

4) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru;

4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru
albo powody niewy∏onienia kandydata;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) sk∏ad zespo∏u.

6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na
stanowisku kierowniczym;

10. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie
przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Informacja
o wyniku naboru zawiera:

7) posiada wiedz´ z zakresu spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Centrum.
2b. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa Centrum og∏asza si´ przez umieszczenie
og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie Centrum oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno
zawieraç:

1) nazw´ i adres Agencji;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

1) nazw´ i adres Centrum;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem
wynikajàce z przepisów prawa;

11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.
12. Zast´pców Prezesa Agencji w liczbie do
trzech, powo∏uje Minister Obrony Narodowej, spoÊród osób wy∏onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru, na wniosek Prezesa Agencji,
z tym ˝e jeden z zast´pców jest powo∏ywany w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych. Minister Obrony Narodowej odwo∏uje zast´pców Prezesa Agencji.

4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o sposobach oceny kandydatów.
———————
30)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r.
Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169,
poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.
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2c. Termin, o którym mowa w ust. 2b pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2d. Nabór na stanowisko Prezesa Centrum
przeprowadza zespó∏, powo∏any przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
z upowa˝nienia Prezesa Rady Ministrów,
liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe
kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje
kierownicze.
2e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 2d, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada
odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
2f. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 2e, majà obowiàzek zachowania
w tajemnicy informacji dotyczàcych osób
ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
2g. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej
ni˝ 3 kandydatów, których przedstawia
Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2h. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres Centrum;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
2i. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie
przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Centrum i Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

Poz. 1505

2j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku
tego naboru jest bezp∏atne.”,
c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wiceprezesów Centrum powo∏uje Prezes
Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Centrum. Prezes
Rady Ministrów odwo∏uje wiceprezesów
Centrum.”,
d) po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4, powo∏uje Prezes Centrum.
6. Do sposobu przeprowadzania naboru na
stanowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje si´ odpowiednio ust. 2a—2j.”;
2) w art. 26 w ust. 1 w pkt 5 kropk´ zast´puje si´
Êrednikiem i dodaje pkt 6 w brzmieniu:
„6) Szefa S∏u˝by Cywilnej.”;
3) w art. 37 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Minister wykonuje swoje zadania przy pomocy
sekretarza i podsekretarzy stanu, gabinetu politycznego ministra oraz dyrektora generalnego urz´du.”;
4) w art. 39 po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:
„4a. Dyrektor generalny odpowiada za sprawne
funkcjonowanie urz´du oraz gotowoÊç urz´du do wykonywania zadaƒ w przypadku okreÊlonym w art. 38.”.
Art. 154. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o Polskim Instytucie Spraw Mi´dzynarodowych (Dz. U.
Nr 156, poz. 777, z 2001 r. Nr 128, poz. 1403 oraz
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. 1. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem i reprezentuje go na zewnàtrz.
2. Dyrektora Instytutu powo∏uje i odwo∏uje
Prezes Rady Ministrów, po zasi´gni´ciu
opinii ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych.
3. Kadencja Dyrektora Instytutu trwa 5 lat.

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;

4. Powo∏anie, o którym mowa w ust. 2, stanowi nawiàzanie stosunku pracy na podstawie powo∏ania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

5. Kandydatów na stanowisko Dyrektora
Instytutu wy∏ania si´ w drodze konkursu
przeprowadzanego przez ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych.

1) nazw´ i adres Centrum;
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6. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych okreÊli, w drodze rozporzàdzenia:
1) kwalifikacje osób ubiegajàcych si´
o stanowisko Dyrektora Instytutu, majàc na wzgl´dzie zapewnienie prawid∏owej pracy tej jednostki,
2) warunki i tryb przeprowadzania konkursu na stanowisko Dyrektora Instytutu,
w szczególnoÊci sposób og∏aszania
konkursu, sk∏ad i zadania komisji konkursowej oraz sposób wy∏aniania kandydata na stanowisko Dyrektora Instytutu, majàc na wzgl´dzie prawid∏owe
przeprowadzenie konkursu.”.
Art. 155. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. —
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625,
z póên. zm.31)) w art. 21:
1) ust. 2a otrzymuje brzmienie:
„2a. Prezesa URE powo∏uje Prezes Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje
Prezesa URE.”;
2) po ust. 2a dodaje si´ ust. 2b—2k w brzmieniu:
„2b. Stanowisko Prezesa URE mo˝e zajmowaç
osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Prezesa
URE.
2c. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa
URE og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym
w siedzibie urz´du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem
wynikajàce z przepisów prawa;
———————
31)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 158,
poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124,
Nr 52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112.

Poz. 1505

4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
2d. Termin, o którym mowa w ust. 2c pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2e. Nabór na stanowisko Prezesa URE przeprowadza zespó∏, powo∏any przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´
niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.
2f. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 2e, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
2g. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 2f, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
2h. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki.
2i. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
2j. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.
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2k. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.”;

6) posiada co najmniej 6-letni sta˝
pracy, w tym co najmniej 3-letni
sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´
z zakresu spraw nale˝àcych do
w∏aÊciwoÊci Funduszu.

3) ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Wiceprezesa URE powo∏uje minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru, na wniosek Prezesa URE. Minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki odwo∏uje wiceprezesa URE.”;

2. Informacj´ o naborze na stanowisko
Prezesa og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie Funduszu
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia
6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z póên. zm.32)), i Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

4) po ust. 5 dodaje si´ ust. 5a i 5b w brzmieniu:
„5a. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowisko, o którym mowa w ust. 5, powo∏uje Prezes URE.
5b. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko, o którym mowa w ust. 5, stosuje si´
odpowiednio ust. 2b—2k.”.

1) nazw´ i adres Funduszu;
2) okreÊlenie stanowiska;

Art. 156. W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo∏ecznej oraz zatrudnianiu
osób niepe∏nosprawnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 14,
poz. 92 i Nr 223, poz. 1463) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na
stanowisku;

1) w art. 51:

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W sk∏ad Zarzàdu Funduszu wchodzà Prezes
Zarzàdu Funduszu, zwany dalej „Prezesem”, i dwaj jego zast´pcy. Prezesa powo∏uje Prezes Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa.”,

6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2
pkt 6, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni
od dnia opublikowania og∏oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

4. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza zespó∏, powo∏any przez
ministra w∏aÊciwego do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, liczàcy co
najmniej 3 osoby, których wiedza
i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia
najlepszych
kandydatów.
W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´
niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na
stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

„2. Zast´pców Prezesa, na wniosek Prezesa zaopiniowany przez Rad´ Nadzorczà, powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru. Minister w∏aÊciwy do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego odwo∏uje zast´pców
Prezesa, na wniosek Prezesa zaopiniowany
przez Rad´ Nadzorczà.”;
2) po art. 51 dodaje si´ art. 51a w brzmieniu:
„Art. 51a. 1. Stanowisko Prezesa mo˝e zajmowaç
osoba, która:

5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 4,
mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.

1) posiada tytu∏ zawodowy magistra
lub równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym
wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo
skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;

———————
32)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
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6. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której
mowa w ust. 5, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´
o stanowisko, uzyskanych w trakcie
naboru.
7. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie
wi´cej ni˝ 3 kandydatów, których
przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw zabezpieczenia spo∏ecznego.
8. Z przeprowadzonego naboru zespó∏
sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres Funduszu;
2) okreÊlenie stanowiska, na które
by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´
kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝ 3 najlepszych kandydatów
uszeregowanych wed∏ug poziomu
spe∏niania przez nich wymagaƒ
okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru
albo powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.

„Art. 33c. W razie stwierdzenia nieprawid∏owoÊci
w przebiegu naboru na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej podleg∏ej lub
nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub w∏aÊciwego ministra, na które na
podstawie odr´bnych przepisów przeprowadza si´ otwarty i konkurencyjny nabór,
Prezes Rady Ministrów na wniosek Rady
S∏u˝by Cywilnej, o której mowa w ustawie
z dnia 21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505), mo˝e zarzàdziç ponowne przeprowadzenie naboru.”.
Art. 158. W ustawie z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. z 2007 r.
Nr 11, poz. 74, z póên. zm.34)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 73 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezesa Zak∏adu powo∏uje Prezes Rady Ministrów spoÊród osób wy∏onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes
Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa Zak∏adu.”;
2) po art. 73 dodaje si´ art. 73a w brzmieniu:
„Art. 73a. 1. Stanowisko Prezesa Zak∏adu mo˝e
zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra
lub równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

9. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez umieszczenie informacji
w biuletynach informacji publicznej,
o których mowa w ust. 2. Informacja
o wyniku naboru zawiera:

4) nie by∏a skazana prawomocnym
wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo
skarbowe;

1) nazw´ i adres Funduszu;

5) posiada kompetencje kierownicze;

2) okreÊlenie stanowiska, na które
by∏ prowadzony nabór;

6) posiada co najmniej 6-letni sta˝
pracy, w tym co najmniej 3-letni
sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´
o niewy∏onieniu kandydata.
10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze
oraz o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.
11. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na
stanowiska zast´pców Prezesa powo∏uje Prezes.
12. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko zast´pcy Prezesa
stosuje si´ odpowiednio ust. 1—10.”.
Art. 157. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.
o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r.
Nr 65, poz. 437, z póên. zm.33)) po art. 33b dodaje si´
art. 33c w brzmieniu:
———————
33)
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120,
poz. 818 i Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237 i Nr 216, poz. 1370.

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´
z zakresu spraw nale˝àcych do
w∏aÊciwoÊci Zak∏adu.
2. Informacj´ o naborze na stanowisko
Prezesa Zak∏adu og∏asza si´ przez
umieszczenie og∏oszenia w miejscu
powszechnie dost´pnym w siedzibie
Zak∏adu oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej, o którym mowa w ustawie
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie
do informacji publicznej (Dz. U.
Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.35)),
i Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Og∏oszenie powinno zawieraç:
———————
34)

35)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21,
poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793
i Nr 176, poz. 1243 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394, Nr 67,
poz. 411, Nr 141, poz. 888, Nr 171, poz. 1056, Nr 209,
poz. 1318 i Nr 220, poz. 1417 i 1418.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
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2) okreÊlenie stanowiska;

4) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru
albo powody niewy∏onienia kandydata;

4) zakres zadaƒ wykonywanych na
stanowisku;

6) sk∏ad zespo∏u.

1) nazw´ i adres Zak∏adu;

9. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez umieszczenie informacji
w biuletynach informacji publicznej,
o których mowa w ust. 2. Informacja
o wyniku naboru zawiera:

5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;

1) nazw´ i adres Zak∏adu;

7) informacj´ o metodach i technikach naboru.

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór;

3. Termin, o którym mowa w ust. 2
pkt 6, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni
od dnia opublikowania og∏oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
4. Nabór na stanowisko Prezesa Zak∏adu przeprowadza zespó∏, powo∏any
przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów z upowa˝nienia Prezesa
Rady Ministrów, liczàcy co najmniej
3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru
ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe
kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na
które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´
o niewy∏onieniu kandydata.
10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów og∏oszenia o naborze oraz
o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.”.
Art. 159. W ustawie z dnia 25 czerwca 1999 r.
o Polskiej Organizacji Turystycznej (Dz. U. Nr 62,
poz. 689, z póên. zm.36)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 9:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej
powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw turystyki, spoÊród osób wy∏onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasi´gni´ciu opinii Rady Polskiej Organizacji
Turystycznej. Minister w∏aÊciwy do spraw
turystyki odwo∏uje Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej.”,

5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 4,
mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
6. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której
mowa w ust. 5, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´
o stanowisko, uzyskanych w trakcie
naboru.

b) dodaje si´ ust. 3—12 w brzmieniu:
„3. Stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub
równorz´dny,

7. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie
wi´cej ni˝ 3 kandydatów, których
przedstawia Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2) jest obywatelem polskim,
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych,
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe,

8. Z przeprowadzonego naboru zespó∏
sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:

5) posiada kompetencje kierownicze,

1) nazw´ i adres Zak∏adu;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝ 3 najlepszych kandydatów
uszeregowanych wed∏ug poziomu
spe∏niania przez nich wymagaƒ
okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;

6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na
stanowisku kierowniczym,
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Polskiej
Organizacji Turystycznej.
———————
36)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 22, poz. 273, z 2001 r. Nr 22, poz. 249 oraz
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1832.
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4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru,

4. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa
Polskiej Organizacji Turystycznej og∏asza si´
przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu
powszechnie dost´pnym w siedzibie Polskiej Organizacji Turystycznej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Polskiej Organizacji Turystycznej i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata,
6) sk∏ad zespo∏u.
11. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie
przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Polskiej Organizacji
Turystycznej i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazw´ i adres Polskiej Organizacji Turystycznej,
2) okreÊlenie stanowiska,

1) nazw´ i adres Polskiej Organizacji Turystycznej,

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem
wynikajàce z przepisów prawa,

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór,

4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku,

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów,
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku
tego naboru jest bezp∏atne.”;
2) w art. 10:

6. Nabór na stanowisko Prezesa Polskiej Organizacji Turystycznej przeprowadza zespó∏,
powo∏any przez ministra w∏aÊciwego do
spraw turystyki, liczàcy co najmniej 3 osoby,
których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów.
W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do
wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wiceprezesów Polskiej Organizacji Turystycznej w liczbie od 1 do 3 powo∏uje Prezes
Polskiej Organizacji Turystycznej, spoÊród
osób wy∏onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, po zasi´gni´ciu
opinii Rady Polskiej Organizacji Turystycznej. Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej
odwo∏uje wiceprezesów Polskiej Organizacji
Turystycznej, po zasi´gni´ciu opinii Rady
Polskiej Organizacji Turystycznej.”,

7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 6, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
8. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 7, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych
w trakcie naboru.
9. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw turystyki.
10. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres Polskiej Organizacji Turystycznej,
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów,
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze,
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b) dodaje si´ ust. 3 i 4 w brzmieniu:
„3. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 1, powo∏uje Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.
4. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 1, stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 9 ust. 3—12.”.
Art. 160. W ustawie z dnia 23 grudnia 1999 r.
o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze
bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255, z póên. zm.37)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
———————
37)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2000 r. Nr 19, poz. 239, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 100,
poz. 1080 i Nr 154, poz. 1784 i 1799, z 2002 r. Nr 74,
poz. 676, Nr 152, poz. 1267, Nr 213, poz. 1802 i Nr 214,
poz. 1805, z 2003 r. Nr 149, poz. 1454, Nr 166, poz. 1609,
Nr 179, poz. 1750, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2256,
z 2004 r. Nr 116, poz. 1203, Nr 240, poz. 2407 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 i Nr 249, poz. 2104,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 64,
poz. 433, Nr 82, poz. 560, Nr 147, poz. 1030 i Nr 176,
poz. 1242.
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1) art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa okreÊla zasady i tryb kszta∏towania wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze
bud˝etowej.”;
2) w art. 2 uchyla si´ pkt 5;
3) w art. 5 w pkt 1 uchyla si´ lit. aa;
4) art. 6 otrzymuje brzmienie:
„Art. 6. Podstaw´ do okreÊlenia wynagrodzeƒ
w roku bud˝etowym dla pracowników,
o których mowa w art. 5, stanowià wynagrodzenia z roku poprzedniego, bez zwi´kszeƒ, które mogà wynikaç z przepisów wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1—4,
zwaloryzowane Êredniorocznym wskaênikiem wzrostu wynagrodzeƒ, ustalonym
w ustawie bud˝etowej oraz dodatkowe
wynagrodzenie roczne, wyp∏acane na
podstawie odr´bnych przepisów.”;
5) w art. 9:

„2. Prezes Urz´du Patentowego jest powo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów, spoÊród
osób wy∏onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa Urz´du Patentowego.
3. Zast´pców Prezesa Urz´du Patentowego
powo∏uje Prezes Rady Ministrów, spoÊród
osób wy∏onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Urz´du Patentowego. Prezes Rady
Ministrów, na wniosek Prezesa Urz´du Patentowego, odwo∏uje jego zast´pców.”,
b) dodaje si´ ust. 4—15 w brzmieniu:
„4. Stanowisko Prezesa Urz´du Patentowego
mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub
równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

a) w ust. 1 uchyla si´ pkt 1,
b) uchyla si´ ust. 2;
6) art. 10 otrzymuje brzmienie:

4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;

„Art. 10. W bud˝ecie paƒstwa mogà byç tworzone
rezerwy celowe przeznaczone dla paƒstwowych jednostek bud˝etowych na:

6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na
stanowisku kierowniczym;

1) zwi´kszenie wynagrodzeƒ, wynikajàce
ze zmian organizacyjnych i nowych zadaƒ,

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Urz´du
Patentowego.

2) zwi´kszenie wynagrodzeƒ przeznaczonych na wyp∏aty wynagrodzeƒ dla
osób odwo∏anych z kierowniczych stanowisk paƒstwowych, a tak˝e nagród
jubileuszowych, odpraw emerytalnych i odpraw w zwiàzku z przejÊciem
na rent´ z tytu∏u niezdolnoÊci do pracy
oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop wypoczynkowy dla osób zajmujàcych kierownicze stanowiska
paƒstwowe, dla pracowników jednostek organizacyjnych stanowiàcych
wyodr´bnionà
cz´Êç
bud˝etowà,
w których Êrednioroczne zatrudnienie
w roku poprzednim nie przekracza
50 osób.”.

5. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa
Urz´du Patentowego og∏asza si´ przez
umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

Art. 161. W ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. —
Prawo w∏asnoÊci przemys∏owej (Dz. U. z 2003 r.
Nr 119, poz. 1117, z póên. zm.38)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 263:
a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
———————
38)

Poz. 1505

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 33, poz. 286, z 2005 r.
Nr 10, poz. 68, Nr 163, poz. 1362 i Nr 167, poz. 1398,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 208, poz. 1539,
z 2007 r. Nr 99, poz. 662 i Nr 136, poz. 958 oraz z 2008 r.
Nr 180, poz. 1113 i Nr 216, poz. 1368.

1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem
wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
7. Nabór na stanowisko Prezesa Urz´du Patentowego przeprowadza zespó∏, powo∏any
przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki, liczàcy co najmniej 3 osoby, których
wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏o-
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nienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe
kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje
kierownicze.
8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 7, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
9. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 8, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych
w trakcie naboru.
10. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki.
11. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
12. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie
przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

Poz. 1505

i art. 78 ust. 3, a do aplikantów eksperckich
równie˝ przepisy art. 91, art. 92 i art. 94 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie cywilnej
(Dz. U. Nr 227, poz. 1505).”.
Art. 162. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi´biorczoÊci (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 oraz z 2008 r.
Nr 116, poz. 730 i 732) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 9:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, na
wniosek Prezesa, powo∏uje zast´pców Prezesa w liczbie do 5 osób, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister w∏aÊciwy do
spraw gospodarki odwo∏uje zast´pców Prezesa.”,
b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a i 4b w brzmieniu:
„4a. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4, powo∏uje
Prezes.
4b. Do sposobu przeprowadzania naboru na
stanowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 10
ust. 2—11.”;
2) art. 10 otrzymuje brzmienie:
„Art. 10. 1. Prezesa powo∏uje minister w∏aÊciwy
do spraw gospodarki, spoÊród osób
wy∏onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do
spraw rozwoju regionalnego. Minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki odwo∏uje Prezesa.
2. Stanowisko Prezesa mo˝e zajmowaç
osoba, która:

1) nazw´ i adres urz´du;

1) posiada tytu∏ zawodowy magistra
lub równorz´dny;

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;

2) jest obywatelem polskim;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo
informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.
13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku
tego naboru jest bezp∏atne.
14. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, powo∏uje Prezes Urz´du Patentowego.
15. Do sposobu przeprowadzania naboru na
stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje si´ odpowiednio ust. 4—13.”;
2) w art. 2721 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do ekspertów i aplikantów eksperckich majà
odpowiednio zastosowanie przepisy art. 72

3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym
wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo
lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy, w tym co najmniej 3-letni sta˝
pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Agencji.
3. Informacj´ o naborze na stanowisko
Prezesa og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie
dost´pnym w siedzibie Agencji oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej,
o którym mowa w ustawie z dnia
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6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z póên. zm.39)), i Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres Agencji;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach
naboru.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6,
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia
opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
5. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza zespó∏, powo∏any przez ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki,
po zasi´gni´ciu opinii ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju regionalnego,
liczàcy co najmniej 3 osoby, których
wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´
wy∏onienia najlepszych kandydatów.
W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5, mo˝e
byç dokonana na zlecenie zespo∏u
przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie
kwalifikacje do dokonania tej oceny.
7. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której
mowa w ust. 6, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
8. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝ 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw gospodarki.
9. Z przeprowadzonego naboru zespó∏
sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres Agencji;
———————
39)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

Poz. 1505

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej
ni˝ 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru
albo powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
10. Wynik naboru og∏asza si´
nie przez umieszczenie
w biuletynach informacji
o których mowa w ust. 3.
o wyniku naboru zawiera:

niezw∏oczinformacji
publicznej,
Informacja

1) nazw´ i adres Agencji;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.
11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów og∏oszenia o naborze oraz
o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.”.
Art. 163. W ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. —
Prawo atomowe (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 276 oraz
z 2008 r. Nr 93, poz. 583) w art. 109:
1) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Prezesa Agencji powo∏uje Prezes Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa
Agencji.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, na
wniosek Prezesa Agencji, powo∏uje wiceprezesów Agencji, spoÊród osób wy∏onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska
odwo∏uje, na wniosek Prezesa Agencji, wiceprezesów Agencji.”;
2) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3l w brzmieniu:
„3a. Stanowisko Prezesa Agencji mo˝e zajmowaç
osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe;
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3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;

5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Prezesa
Agencji.

4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;

3b. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa
Agencji og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym
w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

6) sk∏ad zespo∏u.
3i. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazw´ i adres Agencji;

1) nazw´ i adres Agencji;

2) okreÊlenie stanowiska;

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacje o metodach i technikach naboru.

3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.

3c. Termin nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od
dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

3k. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, powo∏uje Prezes Agencji.

3d. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespó∏, powo∏any przez ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, liczàcy co
najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´
niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 3d, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.

3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje si´
odpowiednio ust. 3a—3j.”.
Art. 164. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, z póên.
zm.40)) w art. 38:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Organem UDT jest Prezes, powo∏ywany przez
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki,
spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki odwo∏uje Prezesa.”;
2) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a—1j w brzmieniu:
„1a. Stanowisko Prezesa mo˝e zajmowaç osoba,
która:

3f. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 3e, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny,
2) jest obywatelem polskim,
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych,

3g. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska.
3h. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres Agencji;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;

4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe,
5) posiada kompetencje kierownicze,
———————
40)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 74, poz. 676, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz
z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249,
poz. 1832.
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4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru,

6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym,

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata,

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Urz´du
Dozoru Technicznego.

6) sk∏ad zespo∏u.
1i. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1b. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa
og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia
w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

1) nazw´ i adres urz´du,
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór,

1) nazw´ i adres urz´du,
2) okreÊlenie stanowiska,

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa,
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku,

1j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.”;

5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów,
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
1c. Termin, o którym mowa w ust. 1b pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
1d. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza
zespó∏, powo∏any przez ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki, liczàcy co najmniej
3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà
r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie
zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do
wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które
jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
1e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 1d, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà
cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
1f. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 1e, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

3) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wiceprezesa UDT powo∏uje, na wniosek Prezesa, minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki,
spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki odwo∏uje wiceprezesa UDT.”;
4) dodaje si´ ust. 5 i 6 w brzmieniu:
„5. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowisko, o którym mowa w ust. 4, powo∏uje Prezes.
6. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowisko, o którym mowa w ust. 4, stosuje si´
odpowiednio ust. 1a—1j.”.
Art. 165. W ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakoÊci handlowej artyku∏ów rolno-spo˝ywczych (Dz. U.
z 2005 r. Nr 187, poz. 1577, z póên. zm.41)) w art. 19:
1) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. G∏ównego Inspektora powo∏uje Prezes Rady
Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje
G∏ównego Inspektora.

1g. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki.

3. Zast´pców G∏ównego Inspektora, w liczbie do 3,
powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw rynków
rolnych, spoÊród osób wy∏onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek G∏ównego Inspektora. Minister w∏aÊciwy
do spraw rynków rolnych odwo∏uje, na wniosek G∏ównego Inspektora, jego zast´pców.”;

1h. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres urz´du,
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów,
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze,

Poz. 1505

———————
41)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 171,
poz. 1225 i Nr 208, poz. 1541, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238
oraz z 2008 r. Nr 214, poz. 1346.
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3g. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rynków rolnych.

2) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3l w brzmieniu:
„3a. Stanowisko G∏ównego Inspektora mo˝e zajmowaç osoba, która:

3h. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:

1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;

1) nazw´ i adres urz´du;

3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;

4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe;

3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;

5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;

4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci G∏ównego Inspektora.

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;

3b. Informacj´ o naborze na stanowisko G∏ównego Inspektora og∏asza si´ przez umieszczenie
og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

3i. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

6) sk∏ad zespo∏u.

1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;

1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;

3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.

5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.

3k. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, powo∏uje G∏ówny Inspektor.

3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3d. Nabór na stanowisko G∏ównego Inspektora
przeprowadza zespó∏, powo∏any przez ministra w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych, liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza
i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia
najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata,
wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na
stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 3d, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà
cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
3f. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 3e, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje si´
odpowiednio ust. 3a—3j.”.
Art. 166. W ustawie z dnia 11 stycznia 2001 r.
o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
Nr 11, poz. 84, z póên. zm.42)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Inspektor podlega ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw zdrowia, który go powo∏uje spoÊród
osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, po zasi´gni´ciu opinii
ministrów w∏aÊciwych do spraw gospodarki
i do spraw Êrodowiska. Minister w∏aÊciwy do
———————
42)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 142, poz. 1187,
z 2003 r. Nr 189, poz. 1852, z 2004 r. Nr 96, poz. 959
i Nr 121, poz. 1263, z 2005 r. Nr 179, poz. 1485, z 2006 r.
Nr 171, poz. 1225, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 oraz
z 2008 r. Nr 157, poz. 976.
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spraw zdrowia odwo∏uje Inspektora, po zasi´gni´ciu opinii ministrów w∏aÊciwych do spraw
gospodarki i do spraw Êrodowiska.”;

Poz. 1505

3. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 2, mo˝e
byç dokonana na zlecenie zespo∏u
przez osob´ fizycznà nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.

2) po art. 9 dodaje si´ art. 9a—9d w brzmieniu:
„Art. 9a. Stanowisko Inspektora mo˝e zajmowaç
osoba fizyczna, która:

4. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której
mowa w ust. 3, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub
równorz´dny,
2) jest obywatelem polskim,
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych,
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe,

5. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝ 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
zdrowia.

5) posiada kompetencje kierownicze,
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na
stanowisku kierowniczym,

Art. 9d. 1. Z przeprowadzonego naboru zespó∏
sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres urz´du,

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Inspektora.

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów,

Art. 9b. 1. Informacj´ o naborze na stanowisko
Inspektora og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie
urz´du oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej
ni˝ 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze,
4) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru,
5) uzasadnienie dokonanego wyboru
albo powody niewy∏onienia kandydata,

1) nazw´ i adres urz´du,
2) okreÊlenie stanowiska,

6) sk∏ad zespo∏u.

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa,

2. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie
przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du
i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,

1) nazw´ i adres urz´du,

6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów,

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór,

7) informacj´ o metodach i technikach
naboru.

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

2. Termin, o którym mowa w ust. 1 pkt 6,
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia
opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.
Art. 9c. 1. Nabór na stanowisko Inspektora przeprowadza zespó∏, powo∏any przez
ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia, liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów.
2. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany
nabór, oraz kompetencje kierownicze.

3. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów og∏oszenia o naborze oraz
o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.”.
Art. 167. W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. —
Prawo ochrony Êrodowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25,
poz. 150, z póên. zm.43)) w art. 415:
———————
43)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138,
poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199,
poz. 1227 i Nr 223, poz. 1464.
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1) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) w Narodowym Funduszu:
a) Prezes powo∏ywany przez ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, spoÊród osób
wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, oraz odwo∏ywany przez
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska
— na wniosek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu,
b) zast´pcy Prezesa powo∏ywani przez ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, oraz odwo∏ywani przez ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska — na wniosek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu,”;
2) po ust. 1b dodaje si´ ust. 1c—1m w brzmieniu:
„1c. Stanowisko Prezesa mo˝e zajmowaç osoba,
która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Narodowego Funduszu.
1d. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa
og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia
w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie Narodowego Funduszu oraz w Biuletynie
Informacji Publicznej, o którym mowa
w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112,
poz. 1198, z póên. zm.44)), i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres Narodowego Funduszu;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;

1e. Termin, o którym mowa w ust. 1d pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
1f. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza
Rada Nadzorcza Narodowego Funduszu.
W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do
wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które
jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
1g. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 1f, mo˝e byç dokonana na zlecenie Rady Nadzorczej Narodowego
Funduszu przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem
Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
1h. Cz∏onek Rady Nadzorczej Narodowego Funduszu oraz osoba, o której mowa w ust. 1g,
majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´
o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
1i. W toku naboru Rada Nadzorcza Narodowego
Funduszu wy∏ania nie wi´cej ni˝ 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Êrodowiska.
1j. Z przeprowadzonego naboru Rada Nadzorcza
Narodowego Funduszu sporzàdza protokó∏
zawierajàcy:
1) nazw´ i adres Narodowego Funduszu;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;
1k. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Funduszu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres Narodowego Funduszu;

4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
———————
44)
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Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

1l. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.
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1m. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b,
stosuje si´ odpowiednio ust. 1c—1l.”.
Art. 168. W ustawie z dnia 11 maja 2001 r. — Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441,
z póên. zm.45)) w art. 12:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes jest powo∏ywany przez Prezesa Rady
Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje
Prezesa.”;
2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Wiceprezesów Urz´du powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa. Minister
w∏aÊciwy do spraw gospodarki, na wniosek
Prezesa, odwo∏uje wiceprezesów Urz´du.”;
3) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3l w brzmieniu:
„3a. Stanowisko Prezesa mo˝e zajmowaç osoba,
która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Prezesa.
3b. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa
og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia
w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie Urz´du oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urz´du i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres Urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
———————
45)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 163, poz. 1362 i Nr 180,
poz. 1494, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1834
oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.
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3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3d. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza
zespó∏, powo∏any przez ministra w∏aÊciwego
do spraw gospodarki, liczàcy co najmniej
3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà
r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie
zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do
wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które
jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 3d, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà
cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
3f. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 3e, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
3g. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki.
3h. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres Urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
3i. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.
3j. Umieszczenie
w
Biuletynie
Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.
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3k. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, powo∏uje Prezes.
3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje si´
odpowiednio ust. 3a—3j.”.
Art. 169. W ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z póên.
zm.46)) w art. 89:
1) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Prezes Krajowego Zarzàdu jest powo∏ywany
przez Prezesa Rady Ministrów, spoÊród osób
wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki wodnej. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa Krajowego Zarzàdu.
3. Zast´pcy Prezesa Krajowego Zarzàdu sà powo∏ywani przez ministra w∏aÊciwego do spraw
gospodarki wodnej, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru, na wniosek Prezesa Krajowego Zarzàdu. Minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki
wodnej, na wniosek Prezesa Krajowego Zarzàdu, odwo∏uje jego zast´pców.”;
2) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3l w brzmieniu:
„3a. Stanowisko Prezesa Krajowego Zarzàdu mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Prezesa
Krajowego Zarzàdu.
3b. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa
Krajowego Zarzàdu og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie
dost´pnym w siedzibie Krajowego Zarzàdu
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarzàdu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres Krajowego Zarzàdu;
———————
46)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 267, poz. 2255, z 2006 r.
Nr 170, poz. 1217 i Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 21,
poz. 125, Nr 64, poz. 427, Nr 75, poz. 493, Nr 88, poz. 587,
Nr 147, poz. 1033, Nr 176, poz. 1238, Nr 181, poz. 1286
i Nr 231, poz. 1704 oraz z 2008 r. Nr 199, poz. 1227.
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2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3d. Nabór na stanowisko Prezesa Krajowego Zarzàdu przeprowadza zespó∏, powo∏any przez
ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki
wodnej, liczàcy co najmniej 3 osoby, których
wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe
kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 3d, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà
cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
3f. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 3e, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
3g. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw gospodarki wodnej.
3h. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres Krajowego Zarzàdu;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
3i. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Zarzàdu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru
zawiera:
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1) nazw´ i adres Krajowego Zarzàdu;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.
3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.
3k. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, powo∏uje Prezes Krajowego Zarzàdu.
3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje si´
odpowiednio ust. 3a—3j.”.
Art. 170. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych (Dz. U. Nr 126,
poz. 1379, z póên. zm.47)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 2:
a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na czele Urz´du stoi Prezes Urz´du powo∏ywany przez ministra w∏aÊciwego do spraw
zdrowia, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.
Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia odwo∏uje Prezesa.”,
b) dodaje si´ ust. 3—11 w brzmieniu:
„3. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa
Urz´du og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym
w siedzibie Urz´du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres Urz´du,
2) okreÊlenie stanowiska,
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem
wynikajàce z przepisów prawa,
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku,
5) wskazanie wymaganych dokumentów,
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów,
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3 pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
———————
47)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 152, poz. 1263, z 2004 r. Nr 93, poz. 896,
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217 oraz z 2007 r. Nr 75, poz. 492.
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5. Nabór na stanowisko Prezesa Urz´du przeprowadza zespó∏, powo∏any przez ministra
w∏aÊciwego do spraw zdrowia, liczàcy co
najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´
niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.
6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 5, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
7. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 6, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych
w trakcie naboru.
8. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia.
9. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres Urz´du,
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów,
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze,
4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru,
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata,
6) sk∏ad zespo∏u.
10. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie
przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres Urz´du,
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór,
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.
11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku
tego naboru jest bezp∏atne.”;
2) w art. 3 dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:
„5) korzysta z pe∏ni praw publicznych.”;
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3) art. 5 otrzymuje brzmienie:
„Art. 5. 1. Wiceprezesów Urz´du, w liczbie nieprzekraczajàcej 3, powo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw zdrowia, spoÊród
osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na
wniosek Prezesa Urz´du. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia odwo∏uje wiceprezesów Urz´du, na wniosek Prezesa Urz´du.
2. Wiceprezesem Urz´du mo˝e zostaç
osoba, która ukoƒczy∏a wy˝sze studia
i uzyska∏a tytu∏ magistra lub równorz´dny oraz spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 3 pkt 1, 2, 4 i 5.
3. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 1, powo∏uje Prezes Urz´du.
4. Do sposobu przeprowadzania naboru
na stanowiska, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 2 ust. 3—11.”.
Art. 171. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z póên.
zm.48)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 3 otrzymuje brzmienie:
„Art. 3. W zakresie nieuregulowanym w ustawie
do osób wchodzàcych w sk∏ad s∏u˝by zagranicznej, zwanych dalej „cz∏onkami
s∏u˝by zagranicznej”, z wy∏àczeniem ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ w placówkach zagranicznych, stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505).”;
2) w art. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) s∏u˝bie cywilnej — oznacza to s∏u˝b´ cywilnà,
w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o s∏u˝bie cywilnej,”;
3) w art. 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dyrektor generalny s∏u˝by zagranicznej jest
dyrektorem generalnym urz´du w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o s∏u˝bie cywilnej, wykonujàcym tak˝e zadania
okreÊlone w ustawie.”;
4) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. Przeniesienia, o których mowa w art. 62
i 63 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o s∏u˝bie cywilnej, urz´dnika s∏u˝by cywilnej do s∏u˝by zagranicznej dokonuje
dyrektor generalny urz´du w porozumieniu z dyrektorem generalnym s∏u˝by zagranicznej.”;
———————
48)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217
i 1218 i Nr 220, poz. 1600.
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5) w art. 27 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) stanowiska w s∏u˝bie zagranicznej, w tym stanowiska kierownicze w s∏u˝bie zagranicznej,
z uwzgl´dnieniem porównywalnoÊci stanowisk pracy personelu dyplomatyczno-konsularnego ze stanowiskami w s∏u˝bie cywilnej
oraz stanowiska personelu pomocniczego
i personelu obs∏ugi — z uwzgl´dnieniem specyfiki zadaƒ wykonywanych na tych stanowiskach;”;
6) po art. 28 dodaje si´ art. 28a—28c w brzmieniu:
„Art. 28a. 1. O kierownicze stanowisko w urz´dzie
obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego
do spraw zagranicznych, b´dàce wy˝szym stanowiskiem w s∏u˝bie cywilnej, mo˝e ubiegaç si´ cz∏onek personelu
dyplomatyczno-konsularnego
lub inna osoba spe∏niajàca wymagania okreÊlone w art. 12 ust. 1
pkt 2—5, którzy spe∏niajà dodatkowo
wymagania okreÊlone w art. 53 ustawy z dnia 21 listopada o s∏u˝bie cywilnej.
2. O stanowisko zast´pcy dyrektora
biura w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych mo˝e ubiegaç si´ tak˝e
cz∏onek personelu pomocniczego
lub inna osoba spe∏niajàca wymagania okreÊlone w art. 12 ust. 1 pkt 4
i 5, którzy spe∏niajà dodatkowo wymagania okreÊlone w art. 53 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie
cywilnej.
Art. 28b. Obsadzanie kierowniczych stanowisk
w placówkach zagranicznych nast´puje
w trybie okreÊlonym w art. 18 ust. 1
albo w art. 24.
Art. 28c. W przypadku osób podejmujàcych po
raz pierwszy prac´ w s∏u˝bie cywilnej
w placówce zagranicznej, umow´ o prac´ zawiera si´ na czas okreÊlony, nie
d∏u˝szy ni˝ 5 lat, z mo˝liwoÊcià wczeÊniejszego rozwiàzania stosunku pracy za
dwutygodniowym wypowiedzeniem.”;
7) w art. 37 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Do ambasadorów, o których mowa w art. 18
ust. 1, nie stosuje si´ przepisów art. 114 ust. 1
pkt 5 i 6 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o s∏u˝bie cywilnej.”;
8) w art. 38 ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Program aplikacji dyplomatyczno-konsularnej
przygotowuje dyrektor generalny s∏u˝by zagranicznej po zasi´gni´ciu opinii Szefa S∏u˝by
Cywilnej.
3. Przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
o s∏u˝bie cywilnej dotyczàce s∏u˝by przygotowawczej stosuje si´ odpowiednio.”.
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Art. 172. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125,
poz. 874, Nr 176, poz. 1238 i Nr 192, poz. 1381 oraz
z 2008 r. Nr 218, poz. 1391) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 53:
a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. G∏ówny Inspektor jest powo∏ywany przez
Prezesa Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw transportu. Prezes Rady
Ministrów odwo∏uje G∏ównego Inspektora.
3. Zast´pc´ G∏ównego Inspektora powo∏uje
minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek
G∏ównego Inspektora. Minister w∏aÊciwy do
spraw transportu odwo∏uje, na wniosek
G∏ównego Inspektora, jego zast´pc´.”;
b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3l w brzmieniu:
„3a. Stanowisko G∏ównego Inspektora mo˝e
zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub
równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci
Inspekcji Transportu Drogowego.
3b. Informacj´ o naborze na stanowisko G∏ównego Inspektora og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie
dost´pnym w siedzibie urz´du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno
zawieraç:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem
wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
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3d. Nabór na stanowisko G∏ównego Inspektora przeprowadza zespó∏, powo∏any przez
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu,
liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe
kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje
kierownicze.
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 3d, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada
odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
3f. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 3e, majà obowiàzek zachowania
w tajemnicy informacji dotyczàcych osób
ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
3g. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej
ni˝ 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transportu.
3h. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
3i. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie
przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru
zawiera:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.
3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku
tego naboru jest bezp∏atne.
3k. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowisko, o którym mowa w ust. 3, powo∏uje
G∏ówny Inspektor.
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3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na
stanowisko, o którym mowa w ust. 3, stosuje si´ odpowiednio ust. 3a—3j.”;
2) w art. 77 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Do pracowników Inspekcji zatrudnionych na
stanowiskach urz´dniczych, w tym inspektorów, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia
21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U.
Nr 227, poz. 1505), z zastrze˝eniem ust. 2.”.
Art. 173. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. —
Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45,
poz. 271) art. 111 otrzymuje brzmienie:
„Art. 111. 1. G∏ówny Inspektor Farmaceutyczny jest
powo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje G∏ównego Inspektora
Farmaceutycznego.
2. Zast´pc´ G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, spoÊród osób
wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek
G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
odwo∏uje, na wniosek G∏ównego
Inspektora Farmaceutycznego, jego zast´pc´.
3. Stanowisko G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego mo˝e zajmowaç osoba,
która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra
farmacji;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy, w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wiedz´ z zakresu spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci G∏ównego
Inspektora Farmaceutycznego.
4. Informacj´ o naborze na stanowisko
G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres urz´du;
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2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach
naboru.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6,
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia
opublikowania og∏oszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.
6. Nabór na stanowisko G∏ównego Inspektora Farmaceutycznego przeprowadza
zespó∏, powo∏any przez ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia, liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia
najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe
kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które
jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 6, mo˝e
byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez
osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u,
która posiada odpowiednie kwalifikacje
do dokonania tej oceny.
8. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której
mowa w ust. 7, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
9. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝ 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
zdrowia.
10. Z przeprowadzonego naboru zespó∏
sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej
ni˝ 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez nich wymagaƒ okreÊlonych
w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru;
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5) uzasadnienie dokonanego wyboru
albo powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
11. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie
przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Informacja
o wyniku naboru zawiera:

4. Stanowisko Prezesa Urz´du mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub
równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

1) nazw´ i adres urz´du;

5) posiada kompetencje kierownicze;

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór;

6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na
stanowisku kierowniczym;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Prezesa Urz´du.

12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów og∏oszenia o naborze oraz
o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.
13. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowisko, o którym mowa w ust. 2, powo∏uje G∏ówny Inspektor Farmaceutyczny.
14. Do sposobu przeprowadzania naboru
na stanowisko, o którym mowa w ust. 2,
stosuje si´ odpowiednio ust. 3—12.”.
Art. 174. W ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. — Prawo
lotnicze (Dz. U. z 2006 r. Nr 100, poz. 696, z póên.
zm.49)) art. 20 otrzymuje brzmienie:
„Art. 20. 1. Centralnym organem administracji rzàdowej w∏aÊciwym w sprawach lotnictwa
cywilnego jest Prezes Urz´du.
2. Prezes Urz´du jest powo∏ywany przez
Prezesa Rady Ministrów, spoÊród osób
wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw transportu.
Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa
Urz´du.
3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
na wniosek Prezesa Urz´du, powo∏uje
nie wi´cej ni˝ 3 wiceprezesów Urz´du,
spoÊród osób wy∏onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru.
Minister w∏aÊciwy do spraw transportu,
na wniosek Prezesa Urz´du, odwo∏uje
wiceprezesów Urz´du.
———————
49)
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711,
Nr 141, poz. 1008, Nr 170, poz. 1217 i Nr 249, poz. 1829,
z 2007 r. Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 558 oraz z 2008 r.
Nr 97, poz. 625, Nr 144, poz. 901, Nr 177, poz. 1095
i Nr 180, poz. 1113.

5. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa Urz´du og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie
dost´pnym w siedzibie urz´du oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej Urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres Urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem
wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach
naboru.
6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6,
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia
opublikowania og∏oszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej Urz´du.
7. Nabór na stanowisko Prezesa Urz´du
przeprowadza zespó∏, powo∏any przez
ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, liczàcy co najmniej 3 osoby których
wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´
wy∏onienia najlepszych kandydatów.
W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie
zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà
do wykonywania zadaƒ na stanowisku,
na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.
8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 7, mo˝e
byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez
osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.
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9. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa w ust. 8, majà obowiàzek zachowania
w tajemnicy informacji dotyczàcych osób
ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
10. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej
ni˝ 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw transportu.
11. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
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1) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Dyrektora Centrum powo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw gospodarki, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.”;
2) dodaje si´ ust. 7—16 w brzmieniu:
„7. Stanowisko Dyrektora Centrum mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;

1) nazw´ i adres Urz´du;

2) jest obywatelem polskim;

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;

3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej
ni˝ 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez nich wymagaƒ okreÊlonych
w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru
albo powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
12. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie
przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Informacja
o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres Urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 5-letni sta˝ pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada doÊwiadczenie zawodowe w wykonywaniu pracy zwiàzanej z dokonywaniem
oceny zgodnoÊci.
8. Informacj´ o naborze na stanowisko Dyrektora
Centrum og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym
w siedzibie Centrum Akredytacji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Akredytacji i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno
zawieraç:
1) nazw´ i adres Centrum Akredytacji;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.

13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.
14. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, powo∏uje Prezes Urz´du.
15. Do sposobu przeprowadzania naboru na
stanowiska, o których mowa w ust. 3,
stosuje si´ odpowiednio ust. 4—13.”.
Art. 175. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r.
o systemie oceny zgodnoÊci (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2087, z póên. zm.50)) w art. 27:
———————
50)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 267,
poz. 2258, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217, Nr 235, poz. 1700
i Nr 249, poz. 1832 i 1834, z 2007 r. Nr 21, poz. 124
i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 157, poz. 976.

9. Termin, o którym mowa w ust. 8 pkt 6, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
10. Nabór na stanowisko Dyrektora Centrum przeprowadza zespó∏, powo∏any przez ministra
w∏aÊciwego do spraw gospodarki, liczàcy co
najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´
niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz
kompetencje kierownicze.
11. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 10, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà
cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie
kwalifikacje do dokonania tej oceny.
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3. Stanowisko Prezesa mo˝e zajmowaç
osoba, która:

12. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 11, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie
naboru.

1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub
równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;

13. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw gospodarki.

3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

14. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza
protokó∏ zawierajàcy:

5) posiada kompetencje kierownicze;

1) nazw´ i adres Centrum Akredytacji;

6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy
na stanowisku kierowniczym;

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci PKN.

3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
wed∏ug poziomu spe∏niania przez nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych
i technikach naboru;

Poz. 1505

4. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa og∏asza si´ przez umieszczenie
og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie PKN oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o dost´pie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.51)),
i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie
powinno zawieraç:

metodach

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
15. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Centrum Akredytacji i Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazw´ i adres PKN;
2) okreÊlenie stanowiska;

1) nazw´ i adres Centrum Akredytacji;

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem
wynikajàce z przepisów prawa;

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;

4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach
naboru.

16. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.”.

5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6,
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia
opublikowania og∏oszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów.

Art. 176. W ustawie z dnia 12 wrzeÊnia 2002 r.
o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386, z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 132, poz. 1110 oraz
z 2006 r. Nr 170, poz. 1217) art. 16 otrzymuje brzmienie:

6. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza zespó∏, powo∏any przez Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upowa˝nienia Prezesa Rady Ministrów, liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza
i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

„Art. 16. 1. Prezes Rady Ministrów powo∏uje Prezesa
spoÊród osób wy∏onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru.
Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa.
2. Prezes Rady Ministrów powo∏uje 2 zast´pców Prezesa, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa. Prezes
Rady Ministrów odwo∏uje zast´pców
Prezesa.

———————
51)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.
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7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 6, mo˝e
byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez
osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do
dokonania tej oceny.

Art. 177. W ustawie z dnia 28 marca 2003 r.
o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 16,
poz. 94, z póên. zm.52)) w art. 11:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezes Urzàd Transportu Kolejowego jest powo∏ywany przez Prezesa Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw transportu. Prezes
Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa UTK.”;

8. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa w ust. 7, majà obowiàzek zachowania
w tajemnicy informacji dotyczàcych osób
ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
9. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej
ni˝ 3 kandydatów, których przedstawia
Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Minister w∏aÊciwy do spraw transportu, na
wniosek Prezesa UTK, powo∏uje 2 wiceprezesów Urz´du Transportu Kolejowego, spoÊród
osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister w∏aÊciwy do
spraw transportu odwo∏uje wiceprezesów
Urz´du Transportu Kolejowego, na wniosek
Prezesa UTK.”;

10. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres PKN;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;

3) dodaje si´ ust. 4—15 w brzmieniu:
„4. Stanowisko Prezesa UTK mo˝e zajmowaç osoba, która:

3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej
ni˝ 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania
przez nich wymagaƒ okreÊlonych
w og∏oszeniu o naborze;

1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

4) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru;

4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru
albo powody niewy∏onienia kandydata;

5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;

6) sk∏ad zespo∏u.
11. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie
przez umieszczenie informacji w biuletynach informacji publicznej, o których
mowa w ust. 4. Informacja o wyniku naboru zawiera:

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Prezesa
UTK.
5. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa
UTK og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia
w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Og∏oszenie powinno zawieraç:

1) nazw´ i adres PKN;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;

12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.
13. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powo∏uje Prezes.

4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
———————
52)

14. Do sposobu przeprowadzania naboru na
stanowiska, o których mowa w ust. 2,
stosuje si´ odpowiednio ust. 3—12.”.

Poz. 1505

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 176, poz. 1238 i Nr 191,
poz. 1374 oraz z 2008 r. Nr 59, poz. 359, Nr 144, poz. 902
i Nr 206, poz. 1289.
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14. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, powo∏uje Prezes
UTK.

6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
7. Nabór na stanowisko Prezesa UTK przeprowadza zespó∏, powo∏any przez ministra w∏aÊciwego do spraw transportu, liczàcy co najmniej
3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà
r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów.
W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

15. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje si´
odpowiednio ust. 4—13.”.
Art. 178. W ustawie z dnia 13 czerwca 2003 r.
o cudzoziemcach (Dz. U. z 2006 r. Nr 234, poz. 1694,
z póên. zm.53)) w art. 142:
1) ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie:
„1. Szef Urz´du jest powo∏ywany przez Prezesa
Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Szefa Urz´du.

8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 7, mo˝e byç dokonana
na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà
cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie
kwalifikacje do dokonania tej oceny.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych, na
wniosek Szefa Urz´du, powo∏uje zast´pców
Szefa Urz´du, spoÊród osób wy∏onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Minister w∏aÊciwy do spraw wewn´trznych
odwo∏uje, na wniosek Szefa Urz´du, jego zast´pców.”;

9. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 8, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie
naboru.
10. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi
w∏aÊciwemu do spraw transportu.

2) po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a—2l w brzmieniu:
„2a. Stanowisko Szefa Urz´du mo˝e zajmowaç
osoba, która:

11. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza
protokó∏ zawierajàcy:

1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;

1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;

2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych
wed∏ug poziomu spe∏niania przez nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych
i technikach naboru;

4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;

metodach

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewy∏onienia kandydata;

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Szefa
Urz´du.

6) sk∏ad zespo∏u.
12. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Informacja o wyniku naboru zawiera:

2b. Informacj´ o naborze na stanowisko Szefa
Urz´du og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym
w siedzibie Urz´du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;

1) nazw´ i adres Urz´du;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu
przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.
13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.

Poz. 1505

2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
———————
53)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 818 i Nr 165,
poz. 1170 oraz z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 180, poz. 1112
i Nr 216, poz. 1367.
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4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
2c. Termin, o którym mowa w ust. 2b pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
2d. Nabór na stanowisko Szefa Urz´du przeprowadza zespó∏, powo∏any przez ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych, liczàcy co
najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych
kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´
niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.
2e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 2d, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà
cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
2f. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 2e, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
2g. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw wewn´trznych.
2h. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres Urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;

Poz. 1505

2j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.
2k. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2, powo∏uje Szef
Urz´du.
2l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 2, stosuje si´
odpowiednio ust. 2a—2j.”.
Art. 179. W ustawie z dnia 18 grudnia 2003 r.
o ochronie roÊlin (Dz. U. z 2008 r. Nr 133, poz. 849)
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 83:
a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. G∏ówny Inspektor jest powo∏ywany przez
Prezesa Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady
Ministrów odwo∏uje G∏ównego Inspektora.
3. Zast´pców G∏ównego Inspektora powo∏uje
minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, na wniosek
G∏ównego Inspektora. Minister w∏aÊciwy do
spraw rolnictwa odwo∏uje, na wniosek
G∏ównego Inspektora, jego zast´pców.”,
b) uchyla si´ ust. 3a i 3b,
c) dodaje si´ ust. 3c—3n w brzmieniu:
„3c. Stanowisko G∏ównego Inspektora mo˝e
zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub
równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;

3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;

3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;

5) posiada kompetencje kierownicze;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
2i. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres Urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci
G∏ównego Inspektora.
3d. Informacj´ o naborze na stanowisko G∏ównego Inspektora og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie
dost´pnym w siedzibie urz´du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno
zawieraç:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska;
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3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem
wynikajàce z przepisów prawa;

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;

4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
3e. Termin, o którym mowa w ust. 3d pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3f. Nabór na stanowisko G∏ównego Inspektora przeprowadza zespó∏, powo∏any przez
ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa,
liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe
kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje
kierownicze.
3g. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 3f, mo˝e byç
dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´
nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania
tej oceny.
3h. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 3g, majà obowiàzek zachowania
w tajemnicy informacji dotyczàcych osób
ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych
w trakcie naboru.

3l. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku
tego naboru jest bezp∏atne.
3m. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, powo∏uje
G∏ówny Inspektor.
3n. Do sposobu przeprowadzania naboru na
stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje si´ odpowiednio ust. 3c—3l.”;
2) w art. 90 uchyla si´ ust. 1.
Art. 180. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. —
Prawo zamówieƒ publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223,
poz. 1655 oraz z 2008 r. Nr 171, poz. 1058 i Nr 220,
poz. 1420) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 153 otrzymuje brzmienie:
„Art. 153. 1. Prezes Urz´du jest powo∏ywany przez
Prezesa Rady Ministrów spoÊród
osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes
Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa
Urz´du.
2. Stanowisko Prezesa Urz´du mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra
lub równorz´dny;

3i. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej
ni˝ 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa.

2) jest obywatelem polskim;

3j. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:

4) nie by∏a skazana prawomocnym
wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo
skarbowe;

1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
3k. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie
przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru
zawiera:
1) nazw´ i adres urz´du;

3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;

5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝
pracy, w tym co najmniej 3-letni
sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´
z zakresu spraw nale˝àcych do
w∏aÊciwoÊci Prezesa Urz´du.
3. Informacj´ o naborze na stanowisko
Prezesa Urz´du og∏asza si´ przez
umieszczenie og∏oszenia w miejscu
powszechnie dost´pnym w siedzibie
Urz´du oraz w Biuletynie Informacji
Publicznej Urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno
zawieraç:
1) nazw´ i adres Urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska;
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3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru
albo powody niewy∏onienia kandydata;

4) zakres zadaƒ wykonywanych na
stanowisku;

6) sk∏ad zespo∏u.

5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
4. Termin, o którym mowa w ust. 3
pkt 6, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni
od dnia opublikowania og∏oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
5. Nabór na stanowisko Prezesa Urz´du
przeprowadza
zespó∏,
powo∏any
przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów z upowa˝nienia Prezesa
Rady Ministrów, liczàcy co najmniej
3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru
ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe
kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na
które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.
6. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 5,
mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
7. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której
mowa w ust. 6, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´
o stanowisko, uzyskanych w trakcie
naboru.
8. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie
wi´cej ni˝ 3 kandydatów, których
przedstawia Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
9. Z przeprowadzonego naboru zespó∏
sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres Urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝ 3 najlepszych kandydatów
uszeregowanych wed∏ug poziomu
spe∏niania przez nich wymagaƒ
okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru;

10. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez umieszczenie informacji
w Biuletynie Informacji Publicznej
Urz´du i Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres Urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´
o niewy∏onieniu kandydata.
11. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów og∏oszenia o naborze oraz
o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.”;
2) art. 155 otrzymuje brzmienie:
„Art. 155. 1. Prezes Urz´du wykonuje zadania wynikajàce z ustawy przy pomocy nie
wi´cej ni˝ 2 wiceprezesów Urz´du.
2. Wiceprezesów Urz´du powo∏uje Prezes Rady Ministrów, spoÊród osób
wy∏onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Urz´du. Prezes Rady
Ministrów odwo∏uje wiceprezesów
Urz´du na wniosek Prezesa Urz´du.
3. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na
stanowiska, o których mowa w ust. 2,
powo∏uje Prezes Urz´du.
4. Do sposobu przeprowadzania naboru
na stanowiska, o których mowa
w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 153 ust. 2—11.”.
Art. 181. W ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.
o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 121,
poz. 842 oraz z 2008 r. Nr 145, poz. 916 i Nr 195,
poz. 1201) w art. 6:
1) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. G∏ówny Lekarz Weterynarii jest powo∏ywany
przez Prezesa Rady Ministrów, spoÊród osób
wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady Ministrów
odwo∏uje G∏ównego Lekarza Weterynarii.
4. Zast´pców G∏ównego Lekarza Weterynarii,
w liczbie 2, powo∏uje minister w∏aÊciwy do
spraw rolnictwa, spoÊród osób wy∏onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek G∏ównego Lekarza Weterynarii.
Minister w∏aÊciwy do spraw rolnictwa odwo∏uje, na wniosek G∏ównego Lekarza Weterynarii,
jego zast´pców.”;
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2) uchyla si´ ust. 5;
3) dodaje si´ ust. 5a—5l w brzmieniu:
„5a. Stanowisko G∏ównego Lekarza Weterynarii
mo˝e zajmowaç osoba, która:

Poz. 1505

5f. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 5e, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.

1) jest lekarzem weterynarii posiadajàcym
prawo wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

5g. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rolnictwa.

2) jest obywatelem polskim;

5h. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:

3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada 7-letni sta˝ pracy w administracji
publicznej w zakresie realizacji zadaƒ zwiàzanych z weterynarià;
7) posiada tytu∏ specjalisty z epizootiologii
i administracji weterynaryjnej lub higieny
zwierzàt rzeênych i ˝ywnoÊci pochodzenia
zwierz´cego.
5b. Informacj´ o naborze na stanowisko G∏ównego Lekarza Weterynarii og∏asza si´ przez
umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
5c. Termin, o którym mowa w ust. 5b pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
5d. Nabór na stanowisko G∏ównego Lekarza Weterynarii przeprowadza zespó∏, powo∏any
przez ministra w∏aÊciwego do spraw rolnictwa, liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia
najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata,
wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na
stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
5e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 5d, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà
cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
5i. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.
5j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.
5k. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 4, powo∏uje G∏ówny Lekarz Weterynarii.
5l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 4, stosuje si´
odpowiednio ust. 5a—5j.”.
Art. 182. W ustawie z dnia 11 marca 2004 r.
o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1702)
w art. 6:
1) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Prezes Agencji jest powo∏ywany przez Prezesa
Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw
rynków rolnych w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych.
Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa
Agencji.
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3. Prezes Agencji kieruje dzia∏alnoÊcià Agencji
przy pomocy zast´pców Prezesa Agencji oraz
dyrektorów oddzia∏ów terenowych. Zast´pców
Prezesa Agencji w liczbie od 2 do 4 powo∏uje,
spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych. Minister w∏aÊciwy do spraw rynków rolnych odwo∏uje zast´pców Prezesa Agencji.”;
2) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3l w brzmieniu:
„3a. Stanowisko Prezesa Agencji mo˝e zajmowaç
osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Agencji.
3b. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa
Agencji og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym
w siedzibie Agencji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie
z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o dost´pie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198,
z póên. zm.54)), i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà
r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie
zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do
wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które
jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 3d, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
3f. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 3e, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
3g. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rynków rolnych.
3h. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres Agencji;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;

1) nazw´ i adres Agencji;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;

2) okreÊlenie stanowiska;

6) sk∏ad zespo∏u.

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;

3i. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynach Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 3b.
Informacja o wyniku naboru zawiera:

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

1) nazw´ i adres Agencji;

6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;

7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3d. Nabór na stanowisko Prezesa Agencji przeprowadza zespó∏, powo∏any przez ministra
w∏aÊciwego do spraw rynków rolnych w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
finansów publicznych, liczàcy co najmniej
———————
54)

Poz. 1505

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.
3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.
3k. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, powo∏uje Prezes Agencji.
3l. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje si´
odpowiednio ust. 3a—3j.”.
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Art. 183. W ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. — Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800,
z póên. zm.55)) w art. 190:
1) ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„8. Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci, na
wniosek Prezesa UKE, powo∏uje zast´pc´ Prezesa UKE, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.
Minister w∏aÊciwy do spraw ∏àcznoÊci odwo∏uje zast´pc´ Prezesa UKE, na wniosek Prezesa
UKE.”;
2) po ust. 8 dodaje si´ ust. 8a—8j w brzmieniu:
„8a. Stanowisko zast´pcy Prezesa UKE mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem
za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne
przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;

8d. Nabór na stanowisko zast´pcy Prezesa UKE
przeprowadza zespó∏, powo∏any przez Prezesa UKE, liczàcy co najmniej 3 osoby, których
wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe
kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
8e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 8d, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà
cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.
8f. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 8e, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
8g. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw ∏àcznoÊci.
8h. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:

6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;

1) nazw´ i adres urz´du;

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu
spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Prezesa
UKE.

3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;

8b. Informacj´ o naborze na stanowisko zast´pcy
Prezesa UKE og∏asza si´ przez umieszczenie
og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
8c. Termin, o którym mowa w ust. 8b pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
———————
55)

Poz. 1505

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 163, poz. 1362
i Nr 267, poz. 2258, z 2006 r. Nr 12, poz. 66, Nr 104,
poz. 708 i 711, Nr 170, poz. 1217, Nr 220, poz. 1600,
Nr 235, poz. 1700 i Nr 249, poz. 1834, z 2007 r. Nr 23,
poz. 137, Nr 50, poz. 331 i Nr 82, poz. 556 oraz z 2008 r.
Nr 17, poz. 101.

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;

4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
8i. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.
8j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.”.
Art. 184. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o Êwiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze
Êrodków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164,
poz. 1027, Nr 216, poz. 1367 i Nr 225, poz. 1486) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
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1) w art. 102 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezesa Funduszu powo∏uje Prezes Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych w drodze
otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia, po
zasi´gni´ciu opinii Rady Funduszu. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa Funduszu na
wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw zdrowia, po zasi´gni´ciu opinii Rady Funduszu.”;
2) po art. 102 dodaje si´ art. 102a w brzmieniu:
„Art. 102a. 1. Stanowisko Prezesa Funduszu mo˝e
zajmowaç osoba, która:
1) posiada wykszta∏cenie wy˝sze
magisterskie lub równorz´dne
w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarzàdzania;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym
wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo
skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝
pracy, w tym co najmniej 3-letni
sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wiedz´ z zakresu spraw
nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Funduszu.
2. Informacj´ o naborze na stanowisko
Prezesa Funduszu og∏asza si´ przez
umieszczenie og∏oszenia w miejscu
powszechnie dost´pnym w siedzibie Funduszu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Funduszu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres Funduszu;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów
prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na
stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
3. Termin, o którym mowa w ust. 2
pkt 6, nie mo˝e byç krótszy ni˝
10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

Poz. 1505

4. Nabór na stanowisko Prezesa Funduszu przeprowadza zespó∏, powo∏any przez ministra w∏aÊciwego do
spraw zdrowia, liczàcy co najmniej
3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà
do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany
nabór, oraz kompetencje kierownicze.
5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 4,
mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania
tej oceny.
6. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której
mowa w ust. 5, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji
dotyczàcych osób ubiegajàcych si´
o stanowisko, uzyskanych w trakcie
naboru.
7. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie
wi´cej ni˝ 3 kandydatów, których
przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zdrowia.
8. Z przeprowadzonego naboru zespó∏
sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres Funduszu;
2) okreÊlenie stanowiska, na które
by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie
wi´cej ni˝ 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody niewy∏onienia
kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
9. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji
Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres Funduszu;
2) okreÊlenie stanowiska, na które
by∏ prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´
o niewy∏onieniu kandydata.
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10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze
oraz o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.”;
3) w art. 103:

Poz. 1505

3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym
wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo
lub umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;

a) ust. 2 i 3 otrzymujà brzmienie:
„2. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia, na
wniosek Prezesa Funduszu, po zasi´gni´ciu
opinii Rady Funduszu, powo∏uje, spoÊród
osób wy∏onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, zast´pców Prezesa. Minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia
odwo∏uje zast´pców Prezesa na wniosek
Prezesa Funduszu, po zasi´gni´ciu opinii
Rady Funduszu.
3. Zast´pc´ Prezesa do spraw s∏u˝b mundurowych powo∏uje, spoÊród osób wy∏onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, minister w∏aÊciwy do spraw zdrowia,
na wspólny wniosek Prezesa Funduszu,
Ministra Obrony Narodowej, ministra w∏aÊciwego do spraw wewn´trznych oraz Ministra SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii
Rady Funduszu. Minister w∏aÊciwy do spraw
zdrowia odwo∏uje zast´pc´ Prezesa do
spraw s∏u˝b mundurowych na wspólny
wniosek Prezesa Funduszu, Ministra Obrony
Narodowej, ministra w∏aÊciwego do spraw
wewn´trznych oraz Ministra SprawiedliwoÊci, po zasi´gni´ciu opinii Rady Funduszu.”,
b) uchyla si´ ust. 5;
4) po art. 103 dodaje si´ art. 103a w brzmieniu:

6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy, w tym co najmniej 3-letni sta˝
pracy na stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci Centrum Doradztwa.
2. Informacj´ o naborze na stanowisko
dyrektora Centrum Doradztwa og∏asza
si´ przez umieszczenie og∏oszenia
w miejscu powszechnie dost´pnym
w siedzibie Centrum Doradztwa oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej
Centrum Doradztwa i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno
zawieraç:
1) nazw´ i adres Centrum Doradztwa;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;

„Art. 103a. 1. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na
stanowiska, o których mowa
w art. 103 ust. 2 i 3, powo∏uje Prezes
Funduszu.

6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;

2. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa
w art. 103 ust. 2 i 3, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 102a.”.

3. Termin, o którym mowa w ust. 2 pkt 6,
nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia
opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów.

Art. 185. W ustawie z dnia 22 paêdziernika 2004 r.
o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. Nr 251,
poz. 2507, z 2006 r. Nr 249, poz. 1832 oraz z 2007 r.
Nr 64, poz. 427 i Nr 123, poz. 847) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 6 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi,
spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru — w przypadku
dyrektora Centrum Doradztwa;”;
2) po art. 6 dodaje si´ art. 6a w brzmieniu:
„Art. 6a. 1. Stanowisko dyrektora Centrum Doradztwa mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra
lub równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;

7) informacj´ o metodach i technikach
naboru.

4. Nabór na stanowisko dyrektora Centrum Doradztwa przeprowadza zespó∏,
powo∏any przez ministra w∏aÊciwego
do spraw rozwoju wsi, liczàcy co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia
najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do
wykonywania zadaƒ na stanowisku,
na które jest przeprowadzany nabór,
oraz kompetencje kierownicze.
5. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 4, mo˝e
byç dokonana na zlecenie zespo∏u
przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie
kwalifikacje do dokonania tej oceny.
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Poz. 1505

wynagrodzenia, o którym mowa w art. 112
ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji
(Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z póên. zm.57))
oraz wynagrodzeƒ okreÊlonych dla pracowników urz´dów skarbowych na podstawie
art. 101 i art. 102 ustawy z dnia 21 listopada
2008 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 227,
poz. 1505).”;

6. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której
mowa w ust. 5, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
7. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝ 3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw rozwoju wsi.

2) w art. 99 w ust. 1 w pkt 2 uchyla si´ lit. b;

8. Z przeprowadzonego naboru zespó∏
sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:

3) w art. 125 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) jednostkom podleg∏ym — o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeƒ;”;

1) nazw´ i adres Centrum Doradztwa;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej
ni˝ 3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;

4) w art. 128 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Dysponenci cz´Êci bud˝etowych w terminie,
o którym mowa w ust. 1, przekazujà jednostkom podleg∏ym informacje o kwotach dochodów i wydatków, w tym wynagrodzeƒ.”;
5) w art. 133 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

4) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru;

„2. Podzia∏u rezerwy celowej na zwi´kszenie wynagrodzeƒ, wynikajàce ze zmian organizacyjnych i nowych zadaƒ w paƒstwowych jednostkach bud˝etowych, dokonuje Rada Ministrów.”;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru
albo powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
9. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez umieszczenie informacji
w Biuletynie Informacji Publicznej
Centrum Doradztwa i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres Centrum Doradztwa;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.
10. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów og∏oszenia o naborze oraz
o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.”.

6) w art. 149 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Prezes Rady Ministrów w rozporzàdzeniu,
o którym mowa w ust. 1, mo˝e okreÊliç dla
utworzonego lub przekszta∏conego ministerstwa kwoty wynagrodzeƒ w podziale na cz´Êci
i dzia∏y bud˝etu paƒstwa.”.
Art. 187. W ustawie z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 169,
poz. 1417, z póên. zm.58)) w art. 20:
1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Prezesa Prokuratorii Generalnej powo∏uje Prezes Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego do
spraw Skarbu Paƒstwa. Prezes Rady Ministrów
odwo∏uje Prezesa Prokuratorii Generalnej.”;
2) ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:
„3. Wiceprezesów Prokuratorii Generalnej, w liczbie nieprzekraczajàcej 2, powo∏uje minister
w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa, spoÊród
osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej. Minister w∏aÊciwy do
spraw Skarbu Paƒstwa odwo∏uje, na wniosek
Prezesa Prokuratorii Generalnej, wiceprezesów Prokuratorii Generalnej.

Art. 186. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z póên. zm.56)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 22 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Dochody w∏asne wraz z odsetkami nie mogà
byç przeznaczane na finansowanie wynagrodzeƒ osobowych, z wyjàtkiem dodatkowego
———————

———————

56)

57)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319,
Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187,
poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560,
Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984 oraz
z 2008 r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317 i Nr 216,
poz. 1370.

58)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 57, poz. 390, Nr 120,
poz. 818, Nr 140, poz. 981 i Nr 165, poz. 1170 oraz
z 2008 r. Nr 86, poz. 521 i Nr 171, poz. 1065.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217
i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162.
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2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;

4. Stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej
mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada kompetencje kierownicze;

3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu
o naborze;

2) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na stanowisku kierowniczym;
3) spe∏nia wymagania do zajmowania stanowiska radcy Prokuratorii Generalnej.”;

4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;

3) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a—4k w brzmieniu:

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;

„4a. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa
Prokuratorii Generalnej og∏asza si´ przez
umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

6) sk∏ad zespo∏u.
4h. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez
umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

1) nazw´ i adres urz´du;

1) nazw´ i adres urz´du;

2) okreÊlenie stanowiska;

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów
oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;

4i. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego naboru
jest bezp∏atne.

6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
4b. Termin, o którym mowa w ust. 4a pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
4c. Nabór na stanowisko Prezesa Prokuratorii
Generalnej przeprowadza zespó∏, powo∏any
przez ministra w∏aÊciwego do spraw Skarbu
Paƒstwa, liczàcy co najmniej 3 osoby, których
wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania
zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
4d. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 4c, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

4j. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, powo∏uje
Prezes Prokuratorii Generalnej.
4k. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje si´
odpowiednio ust. 4 i ust. 4a—4i.”;
4) dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
„7. Przepisy rozdzia∏ów 3 i 5 stosuje si´ odpowiednio do Prezesa i wiceprezesów Prokuratorii
Generalnej.”.
Art. 188. W ustawie z dnia 16 lutego 2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50,
poz. 331, z póên. zm.59)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 29:
a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Prezes Rady Ministrów powo∏uje Prezesa
Urz´du spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru.”,

4e. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 4d, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie
naboru.
4f. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej ni˝
3 kandydatów, których przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu do spraw Skarbu Paƒstwa.
4g. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres urz´du;

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a—3j w brzmieniu:
„3a. Stanowisko Prezesa Urz´du mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub
równorz´dny;
———————
59)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2007 r. Nr 90, poz. 660 i Nr 171, poz. 1206 oraz z 2008 r.
Nr 157, poz. 976 i Nr 223, poz. 1458.
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3h. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:

4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

1) nazw´ i adres Urz´du;

5) posiada kompetencje kierownicze;

3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;

6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci
Prezesa Urz´du.
3b. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa Urz´du og∏asza si´ przez umieszczenie
og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie Urz´du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno
zawieraç:
1) nazw´ i adres Urz´du;

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;

4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
3i. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie
przez umieszczenie informacji w Biuletynie
Informacji Publicznej Urz´du i Biuletynie
Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa
Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:

2) okreÊlenie stanowiska;

1) nazw´ i adres Urz´du;

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem
wynikajàce z przepisów prawa;

2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;

4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego
albo informacj´ o niewy∏onieniu kandydata.

5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
3c. Termin, o którym mowa w ust. 3b pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
3d. Nabór na stanowisko Prezesa Urz´du przeprowadza zespó∏, powo∏any przez Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów z upowa˝nienia Prezesa Rady Ministrów, liczàcy
co najmniej 3 osoby, których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
3e. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych,
o których mowa w ust. 3d, mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada
odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
3f. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa
w ust. 3e, majà obowiàzek zachowania
w tajemnicy informacji dotyczàcych osób
ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
3g. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej
ni˝ 3 kandydatów, których przedstawia Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

3j. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
og∏oszenia o naborze oraz o wyniku tego
naboru jest bezp∏atne.”;
2) art. 30 otrzymuje brzmienie:
„Art. 30. 1. Prezes Rady Ministrów powo∏uje wiceprezesów Urz´du spoÊród osób wy∏onionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje wiceprezesów Urz´du
na wniosek Prezesa Urz´du.
2. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na
stanowiska, o których mowa w ust. 1,
powo∏uje Prezes Urz´du.
3. Do sposobu przeprowadzania naboru
na stanowiska, o których mowa
w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 29 ust. 3a—3j.”.
Art. 189. W ustawie z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U.
Nr 98, poz. 634) art. 8 otrzymuje brzmienie:
„Art. 8. 1. Organem Agencji jest Prezes powo∏ywany
przez Prezesa Rady Ministrów, spoÊród
osób wy∏onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru, na wniosek
ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju
wsi oraz ministra w∏aÊciwego do spraw
finansów publicznych. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa Agencji.
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2. Prezes Agencji kieruje dzia∏alnoÊcià Agencji i reprezentuje jà na zewnàtrz. Prezes
Agencji wykonuje zadania przy pomocy
zast´pców Prezesa Agencji, dyrektorów
oddzia∏ów regionalnych oraz kierowników
biur powiatowych.
3. Prezes Agencji powo∏uje zast´pców Prezesa Agencji spoÊród osób wy∏onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego
naboru. Prezes Agencji odwo∏uje zast´pców Prezesa Agencji.
4. Stanowisko Prezesa mo˝e zajmowaç osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra lub
równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;

Poz. 1505

7. Nabór na stanowisko Prezesa przeprowadza zespó∏, powo∏any przez ministra w∏aÊciwego do spraw rozwoju wsi oraz ministra w∏aÊciwego do spraw finansów
publicznych, liczàcy co najmniej 3 osoby,
których wiedza i doÊwiadczenie dajà r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´ doÊwiadczenie zawodowe kandydata, wiedz´ niezb´dnà do wykonywania zadaƒ na stanowisku, na które jest przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
8. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 7, mo˝e byç
dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´
nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;
6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy,
w tym co najmniej 3-letni sta˝ pracy na
stanowisku kierowniczym;
7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´ z zakresu spraw nale˝àcych do w∏aÊciwoÊci
Agencji.
5. Informacj´ o naborze na stanowisko Prezesa og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie Centrali Agencji oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 wrzeÊnia
2001 r. o dost´pie do informacji publicznej
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z póên. zm.60)),
i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie
powinno zawieraç:
1) nazw´ i adres Agencji;
2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem
wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
6. Termin, o którym mowa w ust. 5 pkt 6, nie
mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni od dnia opublikowania og∏oszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.
———————
60)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407
oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110.

9. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której mowa w ust. 8, majà obowiàzek zachowania
w tajemnicy informacji dotyczàcych osób
ubiegajàcych si´ o stanowisko, uzyskanych w trakcie naboru.
10. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie wi´cej
ni˝ 3 kandydatów, których przedstawia
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw rozwoju wsi oraz ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw finansów publicznych.
11. Z przeprowadzonego naboru zespó∏ sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:
1) nazw´ i adres Agencji;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝
3 najlepszych kandydatów uszeregowanych wed∏ug poziomu spe∏niania przez
nich wymagaƒ okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach
i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo
powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
12. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie
przez umieszczenie informacji w biuletynach informacji publicznej, o których mowa w ust. 5. Informacja o wyniku naboru
zawiera:
1) nazw´ i adres Agencji;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏ prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´ o niewy∏onieniu
kandydata.
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13. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów og∏oszenia o naborze oraz o wyniku
tego naboru jest bezp∏atne.

6) posiada co najmniej 6-letni sta˝ pracy, w tym co najmniej 3-letni sta˝
pracy na stanowisku kierowniczym,
w zakresie ochrony Êrodowiska;

14. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 3, powo∏uje
Prezes Agencji.

7) posiada wykszta∏cenie i wiedz´
z zakresu spraw nale˝àcych do
w∏aÊciwoÊci Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska.

15. Do sposobu przeprowadzenia naboru na
stanowiska, o których mowa w ust. 3, stosuje si´ odpowiednio ust. 4—13.

4. Informacj´ o naborze na stanowisko
Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska og∏asza si´ przez umieszczenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´du
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urz´du i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Og∏oszenie powinno zawieraç:

16. Prezes Agencji sk∏ada Prezesowi Rady
Ministrów, ministrowi w∏aÊciwemu do
spraw rozwoju wsi, ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych roczne sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Agencji do
dnia 15 maja ka˝dego roku.”.

1) nazw´ i adres urz´du;
Art. 190. W ustawie z dnia 3 paêdziernika 2008 r.
o udost´pnianiu informacji o Êrodowisku i jego
ochronie, udziale spo∏eczeƒstwa w ochronie Êrodowiska oraz o ocenach oddzia∏ywania na Êrodowisko
(Dz. U. Nr 199, poz. 1227) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:
1) w art. 125 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
„1) Szef S∏u˝by Cywilnej na wniosek Generalnego
Dyrektora Ochrony Ârodowiska — w odniesieniu do urz´dnika s∏u˝by cywilnej;”;
2) art. 126 otrzymuje brzmienie:
„Art. 126. 1. Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska powo∏uje Prezes Rady Ministrów, spoÊród osób wy∏onionych
w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska.
2. Minister w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska, na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska, powo∏uje
zast´pców Generalnego Dyrektora
Ochrony Ârodowiska, spoÊród osób
wy∏onionych w drodze otwartego
i konkurencyjnego naboru. Minister
w∏aÊciwy do spraw Êrodowiska odwo∏uje zast´pców Generalnego Dyrektora Ochrony Ârodowiska.
3. Stanowisko Generalnego Dyrektora
Ochrony Ârodowiska mo˝e zajmowaç
osoba, która:
1) posiada tytu∏ zawodowy magistra
lub równorz´dny;
2) jest obywatelem polskim;
3) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
4) nie by∏a skazana prawomocnym
wyrokiem za umyÊlne przest´pstwo lub umyÊlne przest´pstwo
skarbowe;
5) posiada kompetencje kierownicze;

2) okreÊlenie stanowiska;
3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem wynikajàce z przepisów prawa;
4) zakres zadaƒ wykonywanych na
stanowisku;
5) wskazanie wymaganych dokumentów;
6) termin i miejsce sk∏adania dokumentów;
7) informacj´ o metodach i technikach naboru.
5. Termin, o którym mowa w ust. 4
pkt 6, nie mo˝e byç krótszy ni˝ 10 dni
od dnia opublikowania og∏oszenia
w Biuletynie Informacji Publicznej
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
6. Nabór na stanowisko Generalnego
Dyrektora Ochrony Ârodowiska przeprowadza zespó∏, powo∏any przez
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, liczàcy co najmniej 3 osoby,
których wiedza i doÊwiadczenie dajà
r´kojmi´ wy∏onienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia si´
doÊwiadczenie zawodowe kandydata,
wiedz´ niezb´dnà do wykonywania
zadaƒ na stanowisku, na które jest
przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.
7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których mowa w ust. 6,
mo˝e byç dokonana na zlecenie zespo∏u przez osob´ nieb´dàcà cz∏onkiem zespo∏u, która posiada odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej
oceny.
8. Cz∏onek zespo∏u oraz osoba, o której
mowa w ust. 7, majà obowiàzek zachowania w tajemnicy informacji dotyczàcych osób ubiegajàcych si´
o stanowisko, uzyskanych w trakcie
naboru.
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9. W toku naboru zespó∏ wy∏ania nie
wi´cej ni˝ 3 kandydatów, których
przedstawia ministrowi w∏aÊciwemu
do spraw Êrodowiska.

2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy urz´dnicy s∏u˝by cywilnej, mianowani na podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 215, stajà si´ urz´dnikami s∏u˝by
cywilnej w rozumieniu niniejszej ustawy.

10. Z przeprowadzonego naboru zespó∏
sporzàdza protokó∏ zawierajàcy:

Art. 192. 1. Do umów o prac´ zawartych na czas
okreÊlony z osobami, które podj´∏y po raz pierwszy
prac´ w s∏u˝bie cywilnej, trwajàcych w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.

1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór, oraz liczb´ kandydatów;
3) imiona, nazwiska i adresy nie wi´cej ni˝ 3 najlepszych kandydatów
uszeregowanych wed∏ug poziomu
spe∏niania przez nich wymagaƒ
okreÊlonych w og∏oszeniu o naborze;
4) informacj´ o zastosowanych metodach i technikach naboru;
5) uzasadnienie dokonanego wyboru
albo powody niewy∏onienia kandydata;
6) sk∏ad zespo∏u.
11. Wynik naboru og∏asza si´ niezw∏ocznie przez umieszczenie informacji
w Biuletynie Informacji Publicznej
urz´du
i
Biuletynie
Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów. Informacja o wyniku naboru zawiera:
1) nazw´ i adres urz´du;
2) okreÊlenie stanowiska, na które by∏
prowadzony nabór;
3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego albo informacj´
o niewy∏onieniu kandydata.
12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji
Publicznej Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów og∏oszenia o naborze oraz
o wyniku tego naboru jest bezp∏atne.
13. Zespó∏ przeprowadzajàcy nabór na
stanowiska, o których mowa w ust. 2,
powo∏uje Generalny Dyrektor Ochrony Ârodowiska.
14. Do sposobu przeprowadzania naboru
na stanowiska, o których mowa
w ust. 2, stosuje si´ odpowiednio
ust. 3—12.”.
Rozdzia∏ 11
Przepisy przejÊciowe i dostosowujàce
Art. 191. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pracownicy s∏u˝by cywilnej, zatrudnieni na podstawie
przepisów ustawy uchylanej w art. 215, stajà si´ pracownikami s∏u˝by cywilnej w rozumieniu niniejszej
ustawy.

2. W przypadku gdy do zakoƒczenia okresu, na
który zosta∏a zawarta umowa, pozosta∏ co najmniej
rok, pracownik s∏u˝by cywilnej mo˝e wyraziç zgod´
na zastosowanie wobec niego zasad dokonywania
pierwszej oceny w s∏u˝bie cywilnej, przewidzianych
w art. 37.
3. Do post´powaƒ dotyczàcych naboru do s∏u˝by
cywilnej wszcz´tych na podstawie dotychczasowych
przepisów i niezakoƒczonych do dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
4. Do s∏u˝by przygotowawczej rozpocz´tej i niezakoƒczonej do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´
przepisy dotychczasowe.
5. Do ocen okresowych urz´dników s∏u˝by cywilnej niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy stosuje si´ przepisy dotychczasowe.
Art. 193. 1. W terminie 30 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej, który jest zatrudniony w tym samym urz´dzie, w którym
zajmuje w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy wysokie stanowisko paƒstwowe, stajàce si´ wy˝szym stanowiskiem w s∏u˝bie cywilnej na podstawie niniejszej ustawy, przenosi si´ — za jego zgodà — na wy˝sze stanowisko w s∏u˝bie cywilnej odpowiadajàce zajmowanemu wysokiemu stanowisku paƒstwowemu.
2. Przeniesienia cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej,
o którym mowa w ust. 1, dokonuje:
1) Szef S∏u˝by Cywilnej z upowa˝nienia Prezesa Rady Ministrów — na stanowisko dyrektora generalnego urz´du;
2) dyrektor generalny urz´du — na stanowisko wymienione w art. 52 pkt 2;
3) G∏ówny Lekarz Weterynarii — na stanowiska wymienione w art. 52 pkt 3;
4) Prezes Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
— na stanowiska kierujàcych komórkami organizacyjnymi w tym urz´dzie i ich zast´pców.
3. W dniu poprzedzajàcym dzieƒ przeniesienia
cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej, o którym mowa
w ust. 1, stosunek pracy na podstawie powo∏ania na
wysokim stanowisku paƒstwowym wygasa, a urlop
bezp∏atny udzielony na czas powo∏ania na to stanowisko ulega zakoƒczeniu.
4. W razie niewyra˝enia przez cz∏onka korpusu
s∏u˝by cywilnej zgody na przeniesienie, o którym
mowa w ust. 1, z up∏ywem 30 dni od dnia wejÊcia
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w ˝ycie ustawy, stosunek pracy na podstawie powo∏ania na wysokim stanowisku paƒstwowym wygasa,
a urlop bezp∏atny udzielony na czas powo∏ania na to
stanowisko ulega zakoƒczeniu. Po zakoƒczeniu urlopu bezp∏atnego dyrektor generalny urz´du wyznacza
cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej stanowisko pracy, co najmniej równorz´dne pod wzgl´dem p∏acowym ze stanowiskiem zajmowanym przed powo∏aniem na wysokie stanowisko paƒstwowe oraz zgodne z jego kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym.

Art. 195. 1. W terminie 30 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, osoba nieb´dàca cz∏onkiem korpusu
s∏u˝by cywilnej, zajmujàca w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy wysokie stanowisko paƒstwowe, stajàce si´
wy˝szym stanowiskiem w s∏u˝bie cywilnej na podstawie niniejszej ustawy, otrzymuje propozycj´ zatrudnienia na odpowiadajàcym temu stanowisku wy˝szym stanowisku w s∏u˝bie cywilnej, a w przypadku
jej nieprzyj´cia — na innym stanowisku w tym samym urz´dzie, zgodnym z jej kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym.

Art. 194. 1. W terminie 30 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej, który jest zatrudniony w innym urz´dzie ni˝ urzàd, w którym zajmuje w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy wysokie
stanowisko paƒstwowe, stajàce si´ wy˝szym stanowiskiem w s∏u˝bie cywilnej na podstawie niniejszej ustawy, przenosi si´ — za jego zgodà — do tego urz´du
i wyznacza mu si´ wy˝sze stanowisko w s∏u˝bie cywilnej odpowiadajàce zajmowanemu wysokiemu stanowisku paƒstwowemu.

2. Propozycj´ zatrudnienia w s∏u˝bie cywilnej osoby, o której mowa w ust. 1, przedstawia:

2. Przeniesienia i wyznaczenia stanowiska cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej, o którym mowa
w ust. 1, dokonuje:
1) Szef S∏u˝by Cywilnej z upowa˝nienia Prezesa Rady Ministrów — na stanowisko dyrektora generalnego urz´du;
2) dyrektor generalny urz´du, w którym cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej ma byç zatrudniony — na
stanowisko wymienione w art. 52 pkt 2;
3) G∏ówny Lekarz Weterynarii — na stanowiska wymienione w art. 52 pkt 3;
4) Prezes Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
— na stanowiska kierujàcych komórkami organizacyjnymi w Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz ich zast´pców.
3. W dniu poprzedzajàcym dzieƒ przeniesienia
cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej, o którym mowa
w ust. 1, stosunek pracy na podstawie powo∏ania na
wysokim stanowisku paƒstwowym wygasa, a urlop
bezp∏atny udzielony na czas powo∏ania na to stanowisko ulega zakoƒczeniu. Przepis art. 75, stosuje si´ odpowiednio.
4. W razie niewyra˝enia przez cz∏onka korpusu
s∏u˝by cywilnej zgody na przeniesienie, o którym
mowa w ust. 1, z up∏ywem 30 dni od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy stosunek pracy na podstawie powo∏ania na wysokim stanowisku paƒstwowym wygasa,
a urlop bezp∏atny udzielony na czas powo∏ania na to
stanowisko ulega zakoƒczeniu. Po zakoƒczeniu urlopu bezp∏atnego dyrektor generalny urz´du wyznacza cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej stanowisko
pracy, co najmniej równorz´dne pod wzgl´dem p∏acowym ze stanowiskiem zajmowanym przed powo∏aniem na wysokie stanowisko paƒstwowe oraz
zgodne z jego kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym.

1) Szef S∏u˝by Cywilnej z upowa˝nienia Prezesa Rady Ministrów — osobie zajmujàcej stanowisko
wymienione w art. 52 pkt 1;
2) dyrektor generalny urz´du — osobie zajmujàcej
stanowisko wymienione w art. 52 pkt 2;
3) G∏ówny Lekarz Weterynarii — osobie zajmujàcej
stanowisko wymienione w art. 52 pkt 3;
4) Prezes Urz´du Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
— osobie zajmujàcej stanowisko kierujàcego albo
zast´pcy kierujàcego komórkà organizacyjnà
w tym urz´dzie.
3. W razie przyj´cia propozycji, o których mowa
w ust. 1, stosunek pracy na podstawie powo∏ania
przekszta∏ca si´ w stosunek pracy na podstawie umowy o prac´ na czas nieokreÊlony, z zastrze˝eniem
art. 35 ust. 7.
4. W razie nieprzyj´cia propozycji, o których mowa
w ust. 1, stosunek pracy na podstawie powo∏ania wygasa z up∏ywem 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 196. 1. W okresie roku od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy przeprowadza si´ nabór w rozumieniu art. 56
na stanowiska dyrektorów generalnych urz´dów,
o których mowa w art. 52 pkt 1, stanowiska kierujàcych departamentami lub komórkami równorz´dnymi, o których mowa w art. 52 pkt 2, stanowiska wojewódzkich lekarzy weterynarii, o których mowa
w art. 52 pkt 3 oraz stanowiska kierujàcych komórkami organizacyjnymi w Urz´dzie Rejestracji Produktów
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, je˝eli stanowiska te sà zajmowane przez
osoby, do których mia∏ zastosowanie art. 80 ust. 2
ustawy uchylanej w art. 214, przeniesione na te stanowiska na podstawie art. 193 ust. 1 lub art. 194 ust. 1
albo zatrudnione na tych stanowiskach na podstawie
art. 195 ust. 1, niespe∏niajàce warunków wymienionych w art. 6 ust. 1 pkt 1—4 ustawy uchylanej
w art. 214.
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogà zajmowaç dotychczasowe stanowiska do dnia obsadzania
tych stanowisk w wyniku przeprowadzonego naboru,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez rok od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.
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3. Osob´, o której mowa w ust. 1, przenosi si´ na
inne stanowisko urz´dnicze z dniem obsadzenia jej
dotychczasowego stanowiska w wyniku przeprowadzonego naboru, albo potwierdza si´ ponowne obj´cie przez nià jej dotychczasowego stanowiska, je˝eli
zosta∏a ona wybrana spoÊród osób wy∏onionych
w drodze naboru na to stanowisko. Do przeniesienia
na inne stanowisko urz´dnicze stosuje si´ odpowiednio art. 61 niniejszej ustawy.
Art. 197. 1. W terminie 30 dni od dnia wejÊcia
ustawy w ˝ycie osob´ zatrudnionà w placówce zagranicznej na wysokim stanowisku paƒstwowym, o którym mowa w art. 4 pkt 11 ustawy uchylanej w art. 214,
przenosi si´ na odpowiadajàce temu stanowisku kierownicze stanowisko w placówce zagranicznej.
2. Z zastrze˝eniem ust. 3, z dniem przeniesienia,
o którym mowa w ust. 1, stosunek pracy na podstawie powo∏ania przekszta∏ca si´ odpowiednio w:
1) stosunek pracy na podstawie umowy o prac´ na
czas nieokreÊlony, je˝eli przed powo∏aniem na wysokie stanowisko paƒstwowe, o którym mowa
w art. 4 pkt 11 ustawy uchylanej w art. 214, osoba
by∏a zatrudniona na podstawie umowy o prac´ na
stanowisku w s∏u˝bie cywilnej w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych;
2) stosunek pracy na podstawie umowy o prac´ na
czas okreÊlony — do dnia odwo∏ania z placówki
zagranicznej, je˝eli przed powo∏aniem na wysokie
stanowisko paƒstwowe, o którym mowa w art. 4
pkt 11 ustawy uchylanej w art. 214, osoba nie by∏a zatrudniona na stanowisku w s∏u˝bie cywilnej
w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do
spraw zagranicznych;
3) stosunek pracy na podstawie mianowania, je˝eli
przed powo∏aniem na wysokie stanowisko paƒstwowe, o którym mowa w art. 4 pkt 11 ustawy
uchylanej w art. 214, osoba by∏a zatrudniona na
podstawie mianowania na stanowisku w s∏u˝bie
cywilnej w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych.
3. Stosunek pracy na podstawie powo∏ania:
1) osób, które przed powo∏aniem na wysokie stanowisko paƒstwowe, o którym mowa w art. 4 pkt 11
ustawy uchylanej w art. 214, by∏y zatrudnione na
podstawie powo∏ania przez dyrektora generalnego s∏u˝by zagranicznej dokonanego na podstawie
art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej,
2) osób, które zosta∏y powo∏ane na stanowisko kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego na
podstawie przepisów ustawy uchylanej w art. 214,
a przed powo∏aniem na to stanowisko nie by∏y zatrudnione w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych
— pozostaje w mocy, przy czym stosuje si´ do niego
przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej.

Poz. 1505

Art. 198. Urz´dnikowi s∏u˝by cywilnej przeniesionemu na podstawie art. 193 ust. 1 albo art. 194 ust. 1,
a tak˝e urz´dnikowi s∏u˝by cywilnej, któremu wyznaczono stanowisko pracy na podstawie art. 193 ust. 4
albo art. 194 ust. 4 przyznaje si´ kolejny stopieƒ s∏u˝bowy, je˝eli jego bezpoÊredni prze∏o˝ony sporzàdzi∏
umotywowany wniosek o jego przyznanie.
Art. 199. 1. Stosunek pracy na podstawie powo∏ania osoby zajmujàcej w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
stanowisko:
1) kierownika centralnego urz´du administracji rzàdowej i jego zast´pcy,
2) prezesa agencji paƒstwowej i jego zast´pcy,
3) prezesa zarzàdu paƒstwowego funduszu celowego i jego zast´pcy,
4) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zast´pcy,
5) kierownika paƒstwowej jednostki organizacyjnej
podleg∏ej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady
Ministrów lub w∏aÊciwego ministra i jego zast´pcy
— obj´te przepisami ustawy uchylanej w art. 214,
nie ulega zmianie.
2. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej zajmujàcy
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy stanowisko, o którym
mowa w ust. 1, mo˝e korzystaç z urlopu bezp∏atnego
udzielonego na czas powo∏ania na to stanowisko, do
dnia ustania stosunku pracy na tym stanowisku. Po
zakoƒczeniu urlopu bezp∏atnego dyrektor generalny
urz´du wyznacza cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej
stanowisko pracy, co najmniej równorz´dne pod
wzgl´dem p∏acowym ze stanowiskiem zajmowanym
przed powo∏aniem na wysokie stanowisko paƒstwowe oraz zgodne z jego kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym.
Art. 200. 1. Stosunek pracy osoby zajmujàcej
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy stanowisko dyrektora
departamentu (kierownika komórki równorz´dnej)
w paƒstwowej jednostce organizacyjnej podleg∏ej lub
nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub w∏aÊciwego ministra oraz jego zast´pcy, obj´te przepisami ustawy uchylanej w art. 214, przekszta∏ca si´
z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy w stosunek pracy na
podstawie umowy o prac´ na czas nieokreÊlony, chyba ˝e odr´bne przepisy przewidujà nawiàzanie stosunku pracy na podstawie powo∏ania.
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do osoby pe∏niàcej w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy funkcj´ dyrektora
departamentu (kierownika komórki równorz´dnej)
oraz jego zast´pcy, obj´tej przepisami ustawy uchylanej w art. 214, mianowanej na podstawie odr´bnych
przepisów.
3. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej zajmujàcy
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy stanowisko, o którym
mowa w ust. 1, mo˝e korzystaç z urlopu bezp∏atnego
udzielonego na czas powo∏ania na to stanowisko, do
dnia ustania stosunku pracy na tym stanowisku. Po
zakoƒczeniu urlopu bezp∏atnego dyrektor generalny
urz´du wyznacza cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej
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stanowisko pracy, co najmniej równorz´dne pod
wzgl´dem p∏acowym ze stanowiskiem zajmowanym
przed powo∏aniem na wysokie stanowisko paƒstwowe oraz zgodne z jego kwalifikacjami i przygotowaniem zawodowym.
Art. 201. Cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej,
o którym mowa w art. 193 ust. 4, art. 194 ust. 4, oraz
osobie, o której mowa w art. 195 ust. 3, przys∏uguje
prawo do wynagrodzenia w dotychczasowej wysokoÊci, je˝eli by∏oby ono wy˝sze od przys∏ugujàcego na
nowym stanowisku, przez okres:
1) jednego miesiàca — je˝eli na stanowisku, zajmowanym w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, byli zatrudnieni nie d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce;
2) dwóch miesi´cy — je˝eli na stanowisku, zajmowanym w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, byli zatrudnieni d∏u˝ej ni˝ 3 miesiàce i nie d∏u˝ej ni˝ 12 miesi´cy;
3) trzech miesi´cy — je˝eli na stanowisku, zajmowanym w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, byli zatrudnieni d∏u˝ej ni˝ 12 miesi´cy.
Art. 202. W okresie 10 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy warunek posiadania kompetencji kierowniczych na stanowiskach, o których mowa w art. 52 oraz
w ustawach zmienianych w art. 135—139, 141—143,
145—147, 149—156, 158, 159, 161—185 oraz 187—189,
uwa˝a si´ za spe∏niony przez osoby, które:
1) uzyska∏y Êwiadectwo potwierdzajàce kwalifikacje
do pracy na wysokim stanowisku paƒstwowym,
wydane na podstawie art. 7 ust. 5 lub art. 8 ust. 7
ustawy uchylanej w art. 214;
2) w wyniku post´powania kwalifikacyjnego dla pracowników s∏u˝by cywilnej ubiegajàcych si´ o mianowanie w s∏u˝bie cywilnej osiàgn´∏y miejsce
uprawniajàce do mianowania na podstawie ustawy uchylanej w art. 215.
Art. 203. W okresie 1 roku od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy, przy przeprowadzaniu naboru na wy˝sze stanowiska w s∏u˝bie cywilnej, do osób, o których mowa
w art. 202, nie stosuje si´ warunków okreÊlonych
w art. 53 pkt 4 i 5.
Art. 204. 1. W okresie 24 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, na stanowisko, o którym mowa
w art. 54 ust. 2, mo˝e byç przeniesiony pracownik
s∏u˝by cywilnej, któremu bezpoÊredni prze∏o˝ony wyda∏ pozytywnà opini´ dotyczàcà jego dotychczasowej
pracy wykonywanej w okresie co najmniej 6 miesi´cy
poprzedzajàcych przeniesienie.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do urz´dnika s∏u˝by cywilnej, któremu nie sporzàdzono oceny
okresowej na podstawie przepisów dotychczasowych
w okresie 24 miesi´cy poprzedzajàcych przeniesienie.
Art. 205. 1. Do dnia 31 grudnia 2009 r. wynagrodzenie miesi´czne cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej
zatrudnionego na wy˝szym stanowisku w s∏u˝bie cywilnej sk∏ada si´ z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku za wieloletnià prac´
w s∏u˝bie cywilnej.
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2. Do ustalania wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego osób, o których mowa w ust. 1,
stosuje si´ przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy uchylanej w art. 214.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do osób zajmujàcych stanowiska kierownicze w s∏u˝bie zagranicznej.
Art. 206. 1. Do dnia 31 grudnia 2009 r. wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku kierownika
paƒstwowej jednostki organizacyjnej podleg∏ej lub
nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub w∏aÊciwego ministra oraz jego zast´pcy, a tak˝e dyrektora departamentu (kierownika komórki równorz´dnej)
w paƒstwowej jednostce organizacyjnej podleg∏ej lub
nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub w∏aÊciwego ministra oraz jego zast´pcy sk∏ada si´ z wynagrodzenia zasadniczego, dodatku funkcyjnego i dodatku za wieloletnià prac´.
2. Do dnia 31 grudnia 2009 r. do osoby, o której
mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 91, art. 93 ust. 1 oraz art. 94 i 95.
3. Do ustalania wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego osoby, o której mowa w ust. 1, stosuje si´ przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 17 ust. 5 ustawy uchylanej w art. 214.
4. Do ustalania dodatku za wieloletnià prac´ osoby, o której mowa w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 90 oraz przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 99.
5. Przepisów ust. 1—4 nie stosuje si´, je˝eli warunki wynagradzania za prac´ i przyznawania innych
Êwiadczeƒ zwiàzanych z pracà osób wymienionych
w ust. 1 okreÊlajà odr´bne przepisy.
Art. 207. 1. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 17 ust. 5 ustawy uchylanej w art. 214 oraz
przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 69
ustawy uchylanej w art. 215 zachowujà moc do dnia
31 grudnia 2009 r.
2. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie
art. 26, art. 52 ust. 5, art. 54 ust. 2, art. 65 ust. 4, art. 67
ust. 3, art. 70, art. 77 ust. 3, art. 79, art. 87 i art. 96 ustawy uchylanej w art. 215 zachowujà moc do czasu wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 47, art. 82, art. 84 ust. 2, art. 95
ust. 5, art. 97 ust. 3, art. 101, art. 110 ust. 3, art. 112,
art. 120 i art. 130 niniejszej ustawy.
Art. 208. Znosi si´ Rad´ S∏u˝by Publicznej, powo∏anà na podstawie przepisów ustawy uchylanej
w art. 214.
Art. 209. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy:
1) stosunek pracy osoby powo∏anej na stanowisko
Sekretarza Rady Ministrów wygasa;
2) osoba zajmujàca stanowisko Sekretarza Rady
Ministrów obejmuje funkcj´ Sekretarza Rady
Ministrów.
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Art. 210. 1. Do pierwszego sk∏adu Rady S∏u˝by Cywilnej Prezes Rady Ministrów powo∏uje 4 cz∏onków
Rady, o których mowa w art. 20 ust. 2 — na 3 lata,
a pozosta∏ych 4 cz∏onków — na 6 lat.

przepisy o zatarciu kary i zniszczeniu odpisu orzeczenia.

2. Do pierwszego sk∏adu Rady S∏u˝by Cywilnej
Prezes Rady Ministrów powo∏uje cz∏onków Rady,
o których mowa w art. 20 ust. 3, na okres pozosta∏y do
czasu zakoƒczenia kadencji Sejmu wybranego w dniu
21 paêdziernika 2007 r.

Przepisy koƒcowe

Art. 211. Do czasu powo∏ania Szefa S∏u˝by Cywilnej, jednak nie d∏u˝ej ni˝ przez 3 miesiàce od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, zadania Szefa S∏u˝by Cywilnej
wykonuje Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Art. 212. 1. Komisje dyscyplinarne utworzone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy ulegajà likwidacji z up∏ywem 3 miesi´cy od dnia jej wejÊcia w ˝ycie,
z wyjàtkiem Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej S∏u˝by
Cywilnej, która dzia∏a do koƒca kadencji.
2. Po up∏ywie terminu, o którym mowa w ust. 1,
sprawy wszcz´te i niezakoƒczone prowadzà komisje
dyscyplinarne w∏aÊciwe dla urz´dów, w których byli
zatrudnieni obwinieni w dniu wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego.
Art. 213. 1. Do spraw wszcz´tych i niezakoƒczonych przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´
art. 113 ust. 5, chyba ˝e przepisy dotychczasowe sà
korzystniejsze dla obwinionego.
2. Do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ dotychczasowe
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Art. 214. Traci moc ustawa z dnia 24 sierpnia
2006 r. o paƒstwowym zasobie kadrowym i wysokich
stanowiskach paƒstwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217,
z póên. zm.61)).
Art. 215. Traci moc ustawa z dnia 24 sierpnia
2006 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218,
z póên. zm.62)), z wyjàtkiem art. 6 ust. 1, art. 19—22,
art. 24 i art. 26—28, które tracà moc z dniem 31 grudnia 2009 r.
Art. 216. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 7
ust. 1, art. 40—43, art. 45, art. 47—49, art. 160 i art. 186
pkt 2—6, które wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2010 r.
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
———————
61)

62)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 17, poz. 96, Nr 50,
poz. 331, Nr 99, poz. 660, Nr 123, poz. 847 i Nr 176,
poz. 1242 oraz z 2008 r. Nr 98, poz. 634.
Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2006 r. Nr 218, poz. 1592 i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r.
Nr 25, poz. 162, Nr 123, poz. 847 i Nr 176, poz. 1242 oraz
z 2008 r. Nr 157, poz. 976.
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Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne mo˝na nabywaç:
— w Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów — Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 0-22 694-67-52 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
— w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie (sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´):
— ul. Powsiƒska 69/71 (wejÊcie od ul. Limanowskiego), tel. 0-22 694-62-96
— al. Szucha 2/4, tel. 0-22 629-61-73
Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego numeru
O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii
Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w wersji informacyjnej w Internecie pod adresem www.wydawnictwa.cokprm.gov.pl i www.rcl.gov.pl
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