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przepisy art. 24c ustawy, o której mowa w ust. 1, stosuje 
się odpowiednio. 

4. Niestawienie się radnego, o którym mowa w 
ust. 3, w miejscu pracy w terminie 14 dni od dnia wej
ścia w życie ustawy, w celu uzgodnienia daty podjęcia 
pracy, jest równoznaczne z kontynuowaniem urlopu 
bezpłatnego, na warunkach określonych w ustawie wy
mienionej w ust. 1, chyba że uchybienie terminu nastą
piło bez winy radnego i stawił się on w miejscu pracy 
bezzwłocznie po ustaniu przyczyny uchybienia terminu. 

5. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do radnych, którzy 
po uzyskaniu urlopu bezpłatnego, a przed dniem wej 
ścia w życie ustawy, nawiązali stosunek pracy nie wy
wołujący skutków przewidzianych wart. 24b ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym, 
w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 ustawy wy
mienionej wart. 1 niniejszej ustawy. 

Art. 4. 1. Stwierdzenie przez radę gminy wygaśnię
cia mandatu radnego lub zrzeczenie się mandatu przez 
radnego, jeżeli wynikło ono z okoliczności, o których 
mowa wart. 8 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej wart. 1, 
w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy, nie mają mocy prawnej, jeżeli przed 
dniem wejścia w życie ustawy mandat nie został po
nownie obsadzony. 

2. O utracie mocy obowiązującej uchwały rady 
gminy stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego 

w okolicznościach, o których mowa w ust. 1, zarząd 
gminy powiadamia wyborców właściwego okręgu wy
borczego w drodze obwieszczenia. 

3. W przypadku obsadzenia mandatu radnego, oso
bie, która utraciła mandat w okolicznościach , o których 
mowa wart. 8 ust. 1 i 2 ustawy wymienionej wart. 1, 
w brzmieniu obowiązującym do dnia wejścia w życie 
niniejszej ustawy, nie przysługują roszczenia z tego ty
tułu . 

Art. 5. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy ulegają 
z mocy prawa umorzeniu postępowania wyborcze, 
prowadzone na podstawie ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin (Dz. U. 
z 1996 r. Nr 84, poz. 387), których celem jest obsadze
nie mandatu wygasłego w okolicznościach określo
nych wart. 8 ustawy, o której mowa wart. 1, 
w brzmieniu dotychczasowym. 

2. Informację o umorzeniu postępowania wybor
czego wojewoda podaje do wiadomości w sposób 
zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy oraz ogłasza, 
w formie obwieszczenia, w wojewódzkim dzienniku 
urzędowym. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni 
od dnia ogłoszenia. 
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USTAWA 

z dnia 5 lipca 1996 r. 

o służbie cywilnej. 

Rozdział 1 

Przepisy ogólne 

Art. 1. 1. W celu zapewnienia zawodowego, rzetel 
nego, bezstronnego i neutralnego politycznie wykony
wania zadań państwa ustanawia się służbę cywilną . 

2. Korpus służby cywilnej tworzą pracownicy zatrud
nieni, na podstawie ustawy, w urzędach określonych 
wart. 3, zwani dalej "urzędnikami służby cywilnej". 

Art. 2. Urzędników służby cywilnej zatrudnia się na 
podstawie mianowania w imieniu Rzeczypospolitej 
Polskiej . 

Art. 3. 1. Przepisom ustawy podlegają urzędnicy 
służby cywilnej zatrudnieni w urzędach administracji 
rządowej, zwanych dalej "urzędami". 

2. Przepisy ustawy stosuje się także do urzędników 
służby cywilnej zatrudnionych w innych urzędach niż 

wymienione w ust. 1, jeżeli odrębne przepisy tak stano
wią. 

Art. 4. Urzędnikiem służby cywilnej może być oso-
ba, która: 

1) jest obywatelem polskim, 

2) korzysta z pełni praw publicznych, 

3) nie była karana za przestępstwo popełnione z winy 
umyślnej, 

4) posiada kwalifikacje i predyspozycje wymagane do 
mianowania do służby cywilnej, 

5) jest nieskazitelnego charakteru, 

6) ma stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie 
w służbie cywilnej, 

7) może być zatrudniona w pełnym wymiarze czasu 
pracy. 


