
U C H W A Ł A

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 7 listopada 2008 r.

w sprawie ustawy o służbie cywilnej

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu

24 października 2008 r. ustawy o służbie cywilnej, wprowadza do jej tekstu następujące

poprawki:

1) w art. 19:

a) w ust. 3 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) może skierować swojego przedstawiciela w celu obserwacji przebiegu procesu

naboru przeprowadzanego na stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej

podległej lub nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego

ministra, na które na podstawie odrębnych przepisów przeprowadza się

otwarty i konkurencyjny nabór.",

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu procesu naboru na

stanowisko określone w ust. 3 pkt 4, Rada może zwrócić się do Prezesa Rady

Ministrów o zarządzenie przeprowadzenia ponownego naboru.";

2) w art. 70 w pkt 5 wyraz "utraty" zastępuje się wyrazami "o pozbawieniu";
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3) w art. 134 po wyrazach "(Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z późn. zm.)" dodaje się

wyrazy "wprowadza się następujące zmiany:", pozostałą treść oznacza się jako pkt 1

oraz dodaje się pkt 2 w brzmieniu:

"2) art. 3a otrzymuje brzmienie:

"Art. 3a. Na stanowisko urzędnika państwowego zatrudnionego w urzędach

wymienionych w art. 1 ust. 1 może zostać przeniesiony w drodze

porozumienia pracodawców członek korpusu służby cywilnej

w rozumieniu ustawy z dnia ..... 2008 r. o służbie cywilnej.".";

4) w art. 135 w pkt 1, w ust. 5 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"Minister właściwy do spraw zdrowia odwołuje dyrektora Agencji.";

5) skreśla się art. 140;

6) po art. 157 dodaje się art. 157a w brzmieniu:

"Art. 157a. W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej

(Dz. U. z 2007 r. Nr 65, poz. 437, Nr 107, poz. 732, Nr 120, poz. 818 i

Nr 173, poz. 1218 oraz z 2008 r. Nr 63, poz. 394) po art. 33b dodaje się

art. 33c w brzmieniu:

"Art. 33c. W razie stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu naboru na

stanowisko kierownika jednostki organizacyjnej podległej lub

nadzorowanej przez Prezesa Rady Ministrów lub właściwego

ministra, na które na podstawie odrębnych przepisów

przeprowadza się otwarty i konkurencyjny nabór, Prezes

Rady Ministrów na wniosek Rady Służby Cywilnej, o której

mowa w ustawie z dnia ....... 2008 r. o służbie cywilnej, może

zarządzić ponowne przeprowadzenie naboru.".";

7) w art. 171 w pkt 6, w art. 28a dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 oraz dodaje

się ust. 2 w brzmieniu:

"2. O stanowisko zastępcy dyrektora biura w urzędzie obsługującym ministra

właściwego do spraw zagranicznych może ubiegać się także członek personelu

pomocniczego lub inna osoba spełniająca wymagania określone w art. 12 ust. 1 pkt
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4 i 5, którzy spełniają dodatkowo wymagania określone w art. 53 ustawy z dnia

...... o służbie cywilnej.";

8) w art. 183 przed pkt 1 dodaje się pkt ... w brzmieniu:

"...) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Prezesa UKE powołuje Prezes Rady Ministrów, spośród osób

zaproponowanych  przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Prezes Rady

Ministrów odwołuje Prezesa UKE.";";

9) w art. 189, w art. 8:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Prezes Agencji powołuje zastępców Prezesa Agencji spośród osób

wyłonionych w drodze otwartego i konkurencyjnego naboru. Prezes Agencji

odwołuje zastępców Prezesa Agencji.",

b) po ust. 12 dodaje się ust. 12a i 12b w brzmieniu:

"12a. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których mowa w ust. 2a,

powołuje Prezes Agencji.

 12b. Do sposobu przeprowadzenia naboru na stanowiska, o których mowa w ust.

2a, stosuje się odpowiednio ust. 3-12.";

10) po art. 189 dodaje się art. 189a w brzmieniu:

"Art. 189a. W ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr ..., poz. ...)

wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 125 w ust. 5 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Szef Służby Cywilnej na wniosek Generalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska – w odniesieniu do urzędnika służby cywilnej;";

2) art. 126 otrzymuje brzmienie:

"Art. 126. 1. Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska powołuje

Prezes Rady Ministrów, spośród osób wyłonionych w

drodze otwartego i konkurencyjnego naboru, na wniosek

ministra właściwego do spraw środowiska. Prezes Rady
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Ministrów odwołuje Generalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska.

2. Minister właściwy do spraw środowiska, na wniosek

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, powołuje

zastępców Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

spośród osób wyłonionych w drodze otwartego i

konkurencyjnego naboru. Minister właściwy do spraw

środowiska odwołuje zastępców Generalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska.

3. Stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska

może zajmować osoba, która:

1) posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny;

2) jest obywatelem polskim;

3) korzysta z pełni praw publicznych;

4) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne

przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) posiada kompetencje kierownicze;

6) posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co

najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku

kierowniczym, w zakresie ochrony środowiska;

7) posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw

należących do właściwości Generalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska.

4. Informację o naborze na stanowisko Generalnego Dyrektora

Ochrony Środowiska ogłasza się przez umieszczenie

ogłoszenia w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie

urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu i

Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów. Ogłoszenie powinno zawierać:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska;

3) wymagania związane ze stanowiskiem wynikające z

przepisów prawa;
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4) zakres zadań wykonywanych na stanowisku;

5) wskazanie wymaganych dokumentów;

6) termin i miejsce składania dokumentów;

7) informację o metodach i technikach naboru.

5. Termin, o którym mowa w ust. 4 pkt 6, nie może być

krótszy niż 10 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w

Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady

Ministrów.

6. Nabór na stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska przeprowadza zespół, powołany przez ministra

właściwego do spraw środowiska, liczący co najmniej 3

osoby, których wiedza i doświadczenie dają rękojmię

wyłonienia najlepszych kandydatów. W toku naboru ocenia

się doświadczenie zawodowe kandydata, wiedzę niezbędną

do wykonywania zadań na stanowisku, na które jest

przeprowadzany nabór, oraz kompetencje kierownicze.

7. Ocena wiedzy i kompetencji kierowniczych, o których

mowa w ust. 6, może być dokonana na zlecenie zespołu

przez osobę niebędącą członkiem zespołu, która posiada

odpowiednie kwalifikacje do dokonania tej oceny.

8. Członek zespołu oraz osoba, o której mowa w ust. 7, mają

obowiązek zachowania w tajemnicy informacji dotyczących

osób ubiegających się o stanowisko, uzyskanych w trakcie

naboru.

9. W toku naboru zespół wyłania nie więcej niż 3 kandydatów,

których przedstawia ministrowi właściwemu do spraw

środowiska.

10. Z przeprowadzonego naboru zespół sporządza protokół

zawierający:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór,

oraz liczbę kandydatów;

3) imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 3 najlepszych
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kandydatów uszeregowanych według poziomu

spełniania przez nich wymagań określonych w

ogłoszeniu o naborze;

4) informację o zastosowanych metodach i technikach

naboru;

5) uzasadnienie dokonanego wyboru albo powody

niewyłonienia kandydata;

6) skład zespołu.

11. Wynik naboru ogłasza się niezwłocznie przez

umieszczenie informacji w Biuletynie Informacji Publicznej

urzędu i Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii

Prezesa Rady Ministrów. Informacja o wyniku naboru

zawiera:

1) nazwę i adres urzędu;

2) określenie stanowiska, na które był prowadzony nabór;

3) imiona, nazwiska wybranych kandydatów oraz ich

miejsca zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu

cywilnego albo informację o niewyłonieniu kandydata.

12. Umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ogłoszenia o naborze

oraz o wyniku tego naboru jest bezpłatne.

13. Zespół przeprowadzający nabór na stanowiska, o których

mowa w ust. 2, powołuje Generalny Dyrektor Ochrony

Środowiska.

14. Do sposobu przeprowadzania naboru na stanowiska, o

których mowa w ust. 2, stosuje się odpowiednio ust. 3-

12.".".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ



UZASADNIENIE

Senat, rozpatrując ustawę o służbie cywilnej, postanowił wprowadzić do jej tekstu

10 poprawek.

Poprawka nr 1 jest wyrazem przekonania Senatu, że Rada Służby Cywilnej powinna

posiadać możliwość obserwowania naboru na stanowiska kierowników jednostek

organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów albo

właściwego ministra. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu procesu

takiego naboru Rada Służby Cywilnej będzie mogła zwrócić się do Premiera o

przeprowadzenie ponownego naboru. Poprawka nr 6, która jest konsekwencją przyjętych

rozwiązań, przyznaje Prezesowi Rady Ministrów kompetencje do zarządzenia ponownego

naboru. Brak takiego uprawnienia czyniłby niewykonalnym ewentualny wniosek Rady

Służby Cywilnej o zarządzenie ponownego naboru.

Poprawka nr 2 dostosowuje terminologię ustawy do pojęć stosowanych na gruncie

Kodeksu karnego.

Poprawka nr 3 poszerza zakres nowelizacji ustawy o pracownikach urzędów

państwowych o zmiany polegające na aktualizacji odesłań do nowej ustawy o służbie

cywilnej.

Senat uznał za konieczne uzupełnienie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i

przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ponieważ w nowelizacji tej ustawy nie wskazano podmiotu

uprawnionego do odwołania dyrektora Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Poprawka nr 4 określa, że jest to minister właściwy do spraw zdrowia.

W związku z uchwaleniem nowej ustawy o pracownikach samorządowych, Senat

stanął na stanowisku, że bezprzedmiotowy jest art. 140 wprowadzający zmiany do ustawy,

która ma być uchylona i zastąpiona nowym aktem prawnym. Z tego względu poprawka nr 5

zakłada skreślenie art. 140.

W ocenie Senatu wymóg posiadania stopnia dyplomatycznego w przypadku

stanowisk zastępców dyrektorów biur w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jest

rozwiązaniem zbyt restrykcyjnym. W przekonaniu Izby może to doprowadzić do ograniczenia

kręgu potencjalnych kandydatów na te stanowiska. Z uwagi na powyższe argumenty Senat

proponuje poprawkę nr 7.

W związku z uchyleniem ustawy o państwowym zasobie kadrowym i wysokich

stanowiskach państwowych Senat uznał za wskazane zmianę trybu powoływania Prezesa

Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i jego
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zastępców. Poprawka nr 8 wprowadza w tym zakresie stosowne zmiany do ustawy – Prawo

telekomunikacyjne, natomiast poprawka nr 10 wprowadza nowelizację ustawy o

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Poprawka nr 9 uzupełnia regulacje normatywne dotyczące Agencji Restrukturyzacji i

Modernizacji Rolnictwa o przepisy określające tryb powoływania zastępców Prezesa Agencji.

W przekonaniu Senatu są to zmiany, które uczynią kompletnymi rozwiązania ustawowe.


