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S P R A W O Z D A N I E

KOMISJI ADMINISTRACJI I SPRAW WEWNĘTRZNYCH ORAZ KOMISJI
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I POLITYKI REGIONALNEJ

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy
o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw
(druk nr 3346).

Sejm na 88. posiedzeniu w dniu 4 listopada 2004 r. - zgodnie z art. 39 ust. 2
Regulaminu Sejmu skierował powyższy projekt ustawy do Komisji Administracji i Spraw
Wewnętrznych oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej w celu
rozpatrzenia.

Komisje: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Samorządu Terytorialnego
 i Polityki Regionalnej po rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach
23 listopada 2004 r. i 22 marca 2005 r.

wnoszą:

W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy.

Warszawa, dnia 22 marca 2005 r.

Przewodniczący Komisji Przewodniczący Komisji
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej Administracji i Spraw Wewnętrznych

/-/ Waldy Dzikowski /-/ Bogdan Bujak

Sprawozdawca

/-/ Kazimierz Sas
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Projekt

USTAWA

z dnia               2005 r.

o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw1)

Art. 1.

 W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz.
483, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 20 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dyrektor generalny urzędu niezwłocznie wyznacza, w uzgodnieniu
z właściwym ministrem, kierownikiem urzędu centralnego lub wojewodą,
zastępującą go osobę kierującą departamentem (komórką równorzędną), a w
urzędach wojewódzkich - wydziałem (komórką równorzędną). O ustano-
wieniu zastępstwa dyrektor generalny urzędu niezwłocznie zawiadamia
Szefa Służby Cywilnej.”;

2) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. Dyrektor generalny urzędu, z zastrzeżeniem art. 23, ma obowią-
zek upowszechniać informacje o wolnych stanowiskach pracy w
służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie, przez
umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie do-

                                                
1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników,
z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej, z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu
nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Re-
strukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowni-
czych w razie niewypłacalności pracodawcy, z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składni-
kami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego, z dnia 30 maja 1996 r. o rezer-
wach państwowych oraz zapasach obowiązkowych paliw, z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, z dnia 13 października 1998 r.
o systemie ubezpieczeń społecznych, z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Roz-
woju Przedsiębiorczości, z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, z dnia 6 września
2001 r. o dostępie do informacji publicznej, z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji, z dnia 11
marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych, z dnia 27 sierpnia
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1999 r. Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz.
1255, z 2001 r. Nr 102, poz. 1116, Nr 111, poz. 1194, Nr 128, poz. 1403 i Nr 154, poz. 1800, z
2002 r. Nr 150, poz. 1237, Nr 153, poz. 1271, Nr 238, poz. 2025 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr
228, poz. 2256 i 2257 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 287 i Nr 179, poz. 1845.
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stępnym w siedzibie urzędu, a także przez opublikowanie go w
Biuletynie Służby Cywilnej oraz w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198
oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271).

2. Ogłoszenie o naborze powinno zawierać:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) wymagania związane ze stanowiskiem pracy zgodnie z opi-
sem danego stanowiska, ze wskazaniem, które z nich są nie-
zbędne, a które dodatkowe;

4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów.

3. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o na-
borze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania te-
go ogłoszenia w Biuletynie Służby Cywilnej.

4. Umieszczenie ogłoszenia o naborze w Biuletynie Służby Cywil-
nej jest bezpłatne.

3) po art. 22 dodaje się art. 22a-22e w brzmieniu:

„Art. 22a. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określo-
nymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 22b. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w
ogłoszeniu o naborze dyrektor generalny urzędu niezwłocznie
upowszechnia listę kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie
jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także
przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata
oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodek-
su cywilnego.

Art. 22c. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór,
liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej
niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według po-
ziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogło-
szeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 22d. 1. Dyrektor generalny urzędu upowszechnia informację o wyniku
naboru w terminie 14 dni od dnia zatrudnienia wybranego kandy-
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data albo zakończenia naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku
nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2)  określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce za-
mieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnie-
nie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie
Służby Cywilnej, w Biuletynie Informacji Publicznej i w miejscu
powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, przez okres co naj-
mniej 3 miesięcy.

4. Umieszczenie informacji o wyniku naboru w Biuletynie Służby
Cywilnej jest bezpłatne.

Art. 22e. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w
ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, dyrektor ge-
neralny urzędu może zatrudnić na tym samym stanowisku kolejną
osobę spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole
tego naboru. Przepisy art. 22d stosuje się odpowiednio.”;

4) w art. 41 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) osoby kierującej departamentem (komórką równorzędną) i jej zastępcy
w urzędach, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 1, 2 i 4, oraz osoby kierują-
cej wydziałem (komórką równorzędną) i jej zastępcy w urzędach woje-
wódzkich,”;

5) po art. 44 dodaje się art. 44a-44d w brzmieniu:

„Art. 44a. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do konkursu, sta-
nowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami
określonymi w ogłoszeniu o konkursie.

 Art. 44b. 1. Termin do składania dokumentów określonych w ogłoszeniu o
konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej nie może być
krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego ogłoszenia w Biu-
letynie Służby Cywilnej.

2. Po upływie terminu do składania dokumentów, określonego w
ogłoszeniu o konkursie, Szef Służby Cywilnej upowszechnia w
Biuletynie Informacji Publicznej listę kandydatów, którzy zgłosili
się do tego konkursu.

3. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata
oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodek-
su cywilnego.

Art. 44c. 1. Szef Służby Cywilnej upowszechnia informację o wyniku kon-
kursu w terminie 30 dni od dnia zakończenia prac przez zespół
konkursowy.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:
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1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnie-
nie niewyłonienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku konkursu upowszechnia się w Biuletynie
Służby Cywilnej i w Biuletynie Informacji Publicznej.”;

Art. 44d. 1. Szef Służby Cywilnej niezwłocznie upowszechnia informację o
obsadzeniu stanowiska w drodze konkursu albo o powodach nie-
obsadzenia stanowiska.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) datę obsadzenia stanowiska;

4) imię i nazwisko osoby zajmującej stanowisko oraz jej miejsce
zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

5) ostatnie miejsce zatrudnienia i zajmowane tam stanowisko;

6) wykształcenie oraz nazwę uczelni;

7) powody nieobsadzenia stanowiska.”;

6) w art. 47 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w
brzmieniu:

„2.Szef Służby Cywilnej upowszechnia w Biuletynie Służby Cywilnej i w
Biuletynie Informacji Publicznej informację o zarządzeniu przeprowadzenia
ponownego konkursu w terminie 30 dni od tego zarządzenia.”;

7) w art. 48 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna zostać wydana w terminie 14 dni
od dnia zwrócenia się o nią przez Prezesa Rady Ministrów. Brak opinii w
tym terminie jest równoznaczny z wydaniem opinii pozytywnej. Prezes Ra-
dy Ministrów przenosi urzędnika na stanowisko, o którym mowa w art. 41
ust. 1 pkt 1, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania opinii lub
upływu terminu do jej otrzymania.”;

8) po art. 48 dodaje się art. 48a w brzmieniu:

„Art. 48a. 1.W razie nieobsadzenia stanowiska, o którym mowa w art. 41 ust.
1, niezwłocznie powierza się pełnienie obowiązków na tym sta-
nowisku, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, członkowi korpusu
służby cywilnej zatrudnionemu w urzędzie i posiadającemu staż
pracy w służbie cywilnej nie krótszy niż 6 miesięcy, funkcjona-
riuszowi celnemu pełniącemu służbę na stanowisku urzędniczym
w urzędzie albo osobie, o której mowa w art. 2 ust. 3. Jeżeli sta-
nowisko nie zostanie obsadzone w wyniku konkursu w okresie 6
miesięcy, pełnienie obowiązków można jednokrotnie przedłużyć
na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.
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2. W razie udzielenia członkowi korpusu służby cywilnej zajmują-
cemu stanowisko, o którym mowa w art. 41 ust. 1, urlopu bez-
płatnego lub urlopu wychowawczego, niezwłocznie powierza się
pełnienie obowiązków na tym stanowisku, na czas trwania tego
urlopu, członkowi korpusu służby cywilnej zatrudnionemu w
urzędzie i posiadającemu staż pracy w służbie cywilnej nie krót-
szy niż 6 miesięcy, funkcjonariuszowi celnemu pełniącemu służ-
bę na stanowisku urzędniczym w urzędzie albo osobie, o której
mowa w art. 2 ust. 3.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, osoba, której po-
wierza się pełnienie obowiązków, powinna spełniać warunki
określone dla danego stanowiska w przepisach odrębnych.

4. W Komendzie Głównej Policji, Komendzie Głównej Straży Gra-
nicznej i Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej obo-
wiązki na stanowisku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2,
można powierzyć również odpowiednio policjantowi, funkcjona-
riuszowi straży granicznej i strażakowi – pełniącemu służbę w
Komendzie.

5. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, obowiązki powie-
rza:

1) na stanowisku Głównego Inspektora Audytu Wewnętrznego –
minister właściwy do spraw finansów publicznych;

2) na stanowisku dyrektora generalnego urzędu – Prezes Rady
Ministrów na uzgodniony wniosek właściwego ministra, kie-
rownika urzędu centralnego lub wojewody i Szefa Służby
Cywilnej;

3) na stanowisku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 2:

a) członkowi korpusu służby cywilnej – dyrektor generalny
urzędu,

b) funkcjonariuszowi celnemu i osobie, o której mowa w
art. 2 ust. 3 – właściwy minister, kierownik urzędu cen-
tralnego lub wojewoda, na wniosek dyrektora generalne-
go urzędu;

4) na stanowisku, o którym mowa w art. 41 ust. 1 pkt 3 – wła-
ściwy wojewoda w porozumieniu z Głównym Lekarzem
Weterynarii.”;

9) w art. 57 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

„8. W razie przeniesienia w stan nieczynny urzędnika służby cywilnej zajmują-
cego stanowisko, o którym mowa w art. 41 ust. 1, przepisy art. 48a ust. 2-5
stosuje się odpowiednio.”;

10) w art. 58 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W razie tymczasowego aresztowania członka korpusu służby cywilnej zaj-
mującego stanowisko, o którym mowa w art. 41 ust. 1, przepisy art. 48a ust.
2-5 stosuje się odpowiednio.”;

11) w art. 59 dodaje się ust. 6 w brzmieniu:
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„6. W razie zawieszenia w pełnieniu obowiązków członka korpusu służby cy-
wilnej zajmującego stanowisko, o którym mowa w art. 41 ust. 1, przepisy
art. 48a ust. 2-5 stosuje się odpowiednio.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciw-
działaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231, z późn. zm.3)) po art. 3
dodaje się art. 3\ w brzmieniu:

„Art. 3a. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w
Agencji jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), oraz w miejscu powszechnie do-
stępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony
nabór.

 Art. 3b. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określo-
nymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 3c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o na-
borze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania te-
go ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 3d. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w
ogłoszeniu o naborze dyrektor generalny urzędu niezwłocznie
upowszechnia listę kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie
jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także
przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

 2.Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata
oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodek-
su cywilnego.

 Art. 3e. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do
zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór,
liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej
niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według po-
ziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogło-
szeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

                                                
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 167, poz.

1372, z 2003 r. Nr 80, poz. 719 i Nr 122, poz. 1143 oraz z 2004 r. Nr 29, poz. 257, Nr 99, poz. 1001
i Nr 152, poz. 1597.
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 Art. 3f. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia na-
boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia
żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego za-
mieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnie-
nie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie In-
formacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jed-
nostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

Art. 3g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w
ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można za-
trudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlep-
szych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepi-
sy art. 3f stosuje się odpowiednio.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z
1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.4)) po art. 59 dodaje się art. 59a-59g w brzmieniu:

„Art. 59a. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w
Kasie jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), oraz w miejscu powszechnie do-
stępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony
nabór.

Art. 59b. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określo-
nymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 59c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o nabo-
rze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 59d. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w
ogłoszeniu o naborze dyrektor generalny urzędu niezwłocznie
upowszechnia listę kandydatów, którzy spełniają wymagania

                                                
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz.

668 i Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr 45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz.
764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 228, poz. 2255 i Nr 229, poz. 2273
oraz z 2004 r. Nr 91, poz. 873 i Nr 146, poz. 1546.
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formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie
jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także
przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandy-
data oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów
Kodeksu cywilnego.

 Art. 59e. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do
zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Kasie.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór,
liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej
niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według po-
ziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogło-
szeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 59f. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia na-
boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia
żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce za-
mieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnie-
nie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie In-
formacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jed-
nostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

 Art. 59g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w
ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można za-
trudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlep-
szych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepi-
sy art. 59f stosuje się odpowiednio.”.

Art. 4.

W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2004 r. Nr 8,
poz. 65, Nr 64, poz. 594 i Nr 91, poz. 868) w art. 36k ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informacje o wolnych stanowiskach pracy w wywiadzie skarbowym, kan-
dydatach zgłaszających się do naboru na te stanowiska oraz o zatrudnieniu
w wyniku naboru na tych stanowiskach, nie podlegają upowszechnianiu ani
udostępnianiu.”.
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Art. 5.

W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rol-
nymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128) po art. 9 dodaje się art.
9a-9g w brzmieniu:

„Art. 9a. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w
Agencji jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), oraz w miejscu powszechnie do-
stępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony
nabór.

Art. 9b. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określo-
nymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 9c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o nabo-
rze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 9d. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w
ogłoszeniu o naborze dyrektor generalny urzędu niezwłocznie
upowszechnia listę kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie
jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także
przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata
oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodek-
su cywilnego.

Art. 9e. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do
zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór,
liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej
niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według po-
ziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogło-
szeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

 Art. 9f. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia na-
boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia
żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;
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2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnie-
nie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie In-
formacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jed-
nostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

 Art. 9g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w
ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można za-
trudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlep-
szych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepi-
sy art. 9f stosuje się odpowiednio.”.

Art. 6.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 1994 r. Nr 1, poz. 2, z późn. zm.5)) po art. 5a dodaje
się art. 5b-5h w brzmieniu:

„Art. 5b. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w
Agencji jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), oraz w miejscu powszechnie do-
stępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony
nabór.

Art. 5c. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określo-
nymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 5d. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o nabo-
rze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 5e. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w
ogłoszeniu o naborze dyrektor generalny urzędu niezwłocznie
upowszechnia listę kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie
jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także
przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                
5) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1994 r. Nr 80, poz. 369 i Nr 98, poz.

473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z
2000 r. Nr 48, poz. 547 i 550 i Nr 88, poz. 983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz.
452, Nr 125, poz. 1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197, z 2003
r. Nr 52, poz. 450, Nr 64, poz. 592, Nr 166, poz. 1611, Nr 171, poz. 1661 i Nr 199, poz. 1934 oraz z
2004 r. Nr 6, poz. 40, Nr 34, poz. 292, Nr 42, poz. 386 i Nr 96, poz. 959.
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2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata
oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodek-
su cywilnego.

Art. 5f. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do
zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór,
liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej
niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według po-
ziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogło-
szeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 5g. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia na-
boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia
żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnie-
nie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie In-
formacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jed-
nostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

Art. 5h. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w
ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można za-
trudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlep-
szych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepi-
sy art. 5g stosuje się odpowiednio.”.

Art. 7.

W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie
niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 85, z późn. zm.6)) po art.
12 dodaje się art. 12a-12g w brzmieniu:

„Art. 12a. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w
Biurach jest otwarty i konkurencyjny.

                                                
6) Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 127, poz. 1088, Nr 155,

poz. 1287 i Nr 199, poz. 1673, z 2003 r. Nr 210, poz. 2037 i Nr 229, poz. 2271 oraz z 2004 r. Nr
121, poz. 1264.
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2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), oraz w miejscu powszechnie do-
stępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony
nabór.

Art. 12b. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określo-
nymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 12c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o nabo-
rze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 12d. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w
ogłoszeniu o naborze dyrektor generalny urzędu niezwłocznie
upowszechnia listę kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie
jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także
przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata
oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodek-
su cywilnego.

Art. 12e. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do
zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór,
liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej
niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według po-
ziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogło-
szeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 12f. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia na-
boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia
żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnie-
nie niezatrudnienia żadnego kandydata.
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3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie In-
formacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jed-
nostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

Art. 12g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w
ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można za-
trudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlep-
szych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepi-
sy art. 12f stosuje się odpowiednio.”.

Art. 8.

W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 368, z późn. zm.7)) po art. 13 dodaje
się art. 13a-13g w brzmieniu:

„Art. 13a. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w
Agencji jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), oraz w miejscu powszechnie do-
stępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony
nabór.

Art. 13b. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określo-
nymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 13c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o nabo-
rze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 13d. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w
ogłoszeniu o naborze dyrektor generalny urzędu niezwłocznie
upowszechnia listę kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie
jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także
przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata
oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodek-
su cywilnego.

Art. 13e. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do
zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór,
liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej
niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według po-

                                                
7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 74, poz.

676, Nr 113, poz. 984 i Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 80, poz. 718, Nr 101, poz. 944, Nr 134, poz.
1267 i Nr 179, poz. 1750 oraz z 2004 r. Nr 6, poz. 39 i Nr 116, poz. 1203.
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ziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogło-
szeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

 Art. 13f. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia na-
boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia
żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnie-
nie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie In-
formacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jed-
nostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

Art. 13g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w
ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można za-
trudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlep-
szych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepi-
sy art. 13f stosuje się odpowiednio.”.

Art. 9.

W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia
Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego (Dz. U. Nr 90, poz. 405, z
późn. zm.8)) po art. 16 dodaje się art. 16a-16g w brzmieniu:

„Art. 16a. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w
Agencji jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), oraz w miejscu powszechnie do-
stępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony
nabór.

Art. 16b. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określo-
nymi w ogłoszeniu o naborze.

                                                
8) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr

80, poz. 509 i Nr 121, poz. 770, z 2000 r. Nr 48, poz. 550 i Nr 95, poz. 1041, z 2001 r. Nr 154, poz.
1800, z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r. Nr 1, poz. 15 i Nr 180, poz. 1759 oraz z 2004 r. Nr
116, poz. 1203.
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Art. 16c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o na-
borze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania te-
go ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 16d. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w
ogłoszeniu o naborze dyrektor generalny urzędu niezwłocznie
upowszechnia listę kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie
jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także
przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata
oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodek-
su cywilnego.

Art. 16e. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do
zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór,
liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej
niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według po-
ziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogło-
szeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 16f. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia na-
boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia
żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnie-
nie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie In-
formacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jed-
nostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

Art. 16g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w
ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można za-
trudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlep-
szych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepi-
sy art. 16f stosuje się odpowiednio.”.
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Art. 10.

W ustawie z dnia 30 maja 1996 r. o rezerwach państwowych oraz zapasach obo-
wiązkowych paliw (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 197 oraz z 2004 r. Nr 42, poz. 386)
po art. 11 dodaje się art. 11a-11g w brzmieniu:

„Art. 11a. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w
Agencji jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), oraz w miejscu powszechnie do-
stępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony
nabór.

Art. 11b. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określo-
nymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 11c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o nabo-
rze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 11d. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w
ogłoszeniu o naborze dyrektor generalny urzędu niezwłocznie
upowszechnia listę kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie
jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także
przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata
oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodek-
su cywilnego.

Art. 11e. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do
zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór,
liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej
niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według po-
ziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogło-
szeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 11f. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia na-
boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia
żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;
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3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnie-
nie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie In-
formacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jed-
nostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

Art. 11g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w
ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można za-
trudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlep-
szych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepi-
sy art. 11f stosuje się odpowiednio.”.

Art. 11.

W ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz za-
trudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.9)) po art.
53 dodaje się art. 53a-53g w brzmieniu:

„Art. 53a. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w
biurze Funduszu jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), oraz w miejscu powszechnie do-
stępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony
nabór.

Art. 53b. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określo-
nymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 53c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o nabo-
rze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 53d. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w
ogłoszeniu o naborze dyrektor generalny urzędu niezwłocznie
upowszechnia listę kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie
jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także
przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

                                                
9) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1997 r. Nr 160, poz. 1082, z 1998 r. Nr

99, poz. 628, Nr 106, poz. 668, Nr 137, poz. 887, Nr 156, poz. 1019 i Nr 162, poz. 1118 i 1126, z
1999 r. Nr 49, poz. 486, Nr 90, poz. 1001, Nr 95, poz. 1101 i Nr 111, poz. 1280, z 2000 r. Nr 48,
poz. 550 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 39, poz. 459, Nr 100, poz. 1080, Nr 125, poz. 1368, Nr
129, poz. 1444 i Nr 154, poz. 1792 i 1800, z 2002 r. Nr 169, poz. 1387, Nr 200, poz. 1679 i 1683 i
Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 7, poz. 79, Nr 90, poz. 844, Nr 223, poz. 2217 i Nr 228, poz. 2262
oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 99, poz. 1001.
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2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata
oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodek-
su cywilnego.

Art. 53e. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do
zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Funduszu.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór,
liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej
niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według po-
ziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogło-
szeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

 Art. 53f. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia na-
boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia
żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnie-
nie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie In-
formacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jed-
nostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

 Art. 53g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w
ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można za-
trudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlep-
szych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepi-
sy art. 53f stosuje się odpowiednio.”.

Art. 12.

W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887, z późn. zm.10)) po art. 74 dodaje się art. 74a-74g w brzmie-
niu:

                                                
10) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 162, poz. 1118 i 1126, z

1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72, poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z
2000 r. Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104 i Nr 119, poz. 1249, z 2001 r. Nr 8,
poz. 64, Nr 27, poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100, poz. 1080, Nr 110, poz. 1189,
Nr 111, poz. 1194, Nr 130, poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz.
365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169, poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i
Nr 241, poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135, poz. 1268, Nr 149, poz.
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„Art. 74a. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w
Zakładzie jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), oraz w miejscu powszechnie do-
stępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony
nabór.

Art. 74b. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określo-
nymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 74c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o nabo-
rze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

 Art. 74d. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w
ogłoszeniu o naborze dyrektor generalny urzędu niezwłocznie
upowszechnia listę kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie
jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także
przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata
oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodek-
su cywilnego.

 Art. 74e. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów
do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Zakładzie.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór,
liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej
niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według po-
ziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogło-
szeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

 Art. 74f. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia na-
boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia
żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

                                                                                                                                         
1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170, poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223, poz.
2217 i Nr 228, poz. 2255 oraz z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121,
poz. 1264, Nr 146, poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210, poz. 2135.
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3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnie-
nie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie In-
formacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jed-
nostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

Art. 74g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w
ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można za-
trudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlep-
szych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepi-
sy art. 74f stosuje się odpowiednio.”.

Art. 13.

W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed-
siębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.11)) po art. 11 dodaje się art. 11a-
11g w brzmieniu:

„Art. 11a. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w
Agencji jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), oraz w miejscu powszechnie do-
stępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony
nabór.

Art. 11b. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określo-
nymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 11c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o nabo-
rze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 11d. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w
ogłoszeniu o naborze dyrektor generalny urzędu niezwłocznie
upowszechnia listę kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie
jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także
przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata
oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodek-
su cywilnego.

 Art. 11e. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do
zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji.

2. Protokół zawiera w szczególności:
                                                
11) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz.

596 i Nr 216, poz. 1824 oraz z 2004 r. Nr 145, poz. 1537.
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1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór,
liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej
niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według po-
ziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogło-
szeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

 Art. 11f. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia na-
boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia
żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnie-
nie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie In-
formacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jed-
nostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

 Art. 11g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w
ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można za-
trudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlep-
szych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepi-
sy art. 11f stosuje się odpowiednio.”.

Art. 14.

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62,
poz. 627, z późn. zm.12)) po art. 415 dodaje się art. 415a-415g w brzmieniu:

„Art. 415a. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w
biurze Narodowego Funduszu i odpowiednio wojewódzkich fun-
duszy jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), oraz w miejscu powszechnie do-
stępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony
nabór.

                                                
12) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U Nr 115, poz. 1229, z 2002 r. Nr 74, poz.

676, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 233, poz. 1957, z 2003 r. Nr 46, poz. 392, Nr 80, poz.
717 i 721, Nr 162, poz. 1568, Nr 175, poz. 1693, Nr 190, poz. 1865 i Nr 217, poz. 2124 oraz z 2004
r. Nr 19, poz. 177, Nr 49, poz. 464, Nr 70, poz. 631, Nr 91, poz. 875, Nr 92, poz. 880, Nr 96, poz.
959 i Nr 121, poz. 1263.
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Art. 415b.  Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określo-
nymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 415c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o nabo-
rze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 415d. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w
ogłoszeniu o naborze dyrektor generalny urzędu niezwłocznie
upowszechnia listę kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie
jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a
także przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicz-
nej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata
oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodek-
su cywilnego.

 Art. 415e. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów
do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w biurze Narodowe-
go Funduszu i biurach wojewódzkich funduszy.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór,
liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej
niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według po-
ziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogło-
szeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

 Art. 415f. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia na-
boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia
żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnie-
nie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie In-
formacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jed-
nostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

Art. 415g.Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w
ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można za-
trudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlep-
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szych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepi-
sy art. 415f stosuje się odpowiednio.”.

Art. 15.

W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr
112, poz. 1198 oraz z 2002 r. Nr 153, poz. 1271) w art. 6 w ust. 1 w pkt 3 dodaje się
lit. g i h w brzmieniu:

„g) naborze kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska, w zakresie okre-
ślonym w przepisach odrębnych,

h) konkursie na wyższe stanowisko w służbie cywilnej, w zakresie określonym
w przepisach odrębnych,”.

Art. 16.

W ustawie z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz. U. Nr 169, poz. 1386 oraz
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703) po art. 17 dodaje się art. 17a-17g w brzmieniu:

„Art. 17a. 1.  Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w
PKN jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), oraz w miejscu powszechnie do-
stępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony
nabór.

 Art. 17b. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określo-
nymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 17c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o nabo-
rze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 17d. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w
ogłoszeniu o naborze dyrektor generalny urzędu niezwłocznie
upowszechnia listę kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie
jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także
przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata
oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodek-
su cywilnego.

 Art. 17e. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów
do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w PKN.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór,
liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej
niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według po-
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ziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogło-
szeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

 Art. 17f. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia na-
boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia
żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz miejsce jego za-
mieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnie-
nie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie In-
formacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jed-
nostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

Art. 17g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w
ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można za-
trudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlep-
szych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepi-
sy art. 17f stosuje się odpowiednio.”.

Art. 17.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektó-
rych rynków rolnych (Dz. U. Nr 42, poz. 386 oraz z 2004 r. Nr 97, poz. 964) po art.
6 dodaje się art. 6a-6g w brzmieniu:

„Art. 6a. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w
Agencji jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), oraz w miejscu powszechnie do-
stępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony
nabór.

 Art. 6b. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określo-
nymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 6c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o nabo-
rze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Art. 6d. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w
ogłoszeniu o naborze dyrektor generalny urzędu niezwłocznie
upowszechnia listę kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie
jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także
przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata
oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodek-
su cywilnego.

 Art. 6e. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów do
zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Agencji.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór,
liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej
niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według po-
ziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogło-
szeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 6f. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14 dni
od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia na-
boru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia
żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnie-
nie niezatrudnienia żadnego kandydata.

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie In-
formacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jed-
nostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

 Art. 6g. Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w
ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można za-
trudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlep-
szych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepi-
sy art. 6f stosuje się odpowiednio.”.

Art. 18.
W ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) po art. 107 dodaje się art.
107a-107g w brzmieniu:
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„Art. 107a. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w
Funduszu jest otwarty i konkurencyjny.

2. Ogłoszenie o naborze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 oraz
z 2002 r. Nr 153, poz. 1271), oraz w miejscu powszechnie do-
stępnym w jednostce organizacyjnej, w której jest prowadzony
nabór.

Art. 107b. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią
informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami określo-
nymi w ogłoszeniu o naborze.

Art. 107c. Termin do składania dokumentów, określony w ogłoszeniu o nabo-
rze, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia opublikowania tego
ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej.

Art. 107d. 1. Po upływie terminu do składania dokumentów określonego w
ogłoszeniu o naborze dyrektor generalny urzędu niezwłocznie
upowszechnia listę kandydatów, którzy spełniają wymagania
formalne określone w ogłoszeniu o naborze, przez umieszczenie
jej w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu, a także
przez opublikowanie jej w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imię i nazwisko kandydata
oraz jego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodek-
su cywilnego.

 Art. 107e. 1. Sporządza się protokół przeprowadzonego naboru kandydatów
do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy w Funduszu.

2. Protokół zawiera w szczególności:

1) określenie stanowiska pracy, na które był prowadzony nabór,
liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej
niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według po-
ziomu spełniania przez nich wymagań określonych w ogło-
szeniu o naborze;

2) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 107f. 1. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w terminie 14
dni od dnia zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia
naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrud-
nienia żadnego kandydata.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska pracy;

3) imię i nazwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania w
rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego;

4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnie-
nie niezatrudnienia żadnego kandydata.



Liczba stron : 27       Data :  05-04-01       Nazwa pliku : 3829-ustawa.doc
IV kadencja/druk nr 3346

27

3. Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie In-
formacji Publicznej i w miejscu powszechnie dostępnym w jed-
nostce organizacyjnej, w której był prowadzony nabór.

Art. 107g.Jeżeli stosunek pracy osoby wyłonionej w drodze naboru ustał w
ciągu 3 miesięcy od dnia nawiązania stosunku pracy, można za-
trudnić na tym samym stanowisku kolejną osobę spośród najlep-
szych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Przepi-
sy art. 107f stosuje się odpowiednio.”.

Art. 19.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.


