
Art. 1. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. Nr 31,
poz. 214, z 1984 r. Nr 35, poz. 187, z 1988 r. Nr 19,
poz. 132, z 1989 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 34, poz. 178 i 182,
z 1990 r. Nr 20, poz. 121, z 1991 r. Nr 55, poz. 234, Nr 88,
poz. 400 i Nr 95, poz. 425, z 1992 r. Nr 54, poz. 254
i Nr 90, poz. 451, z 1994 r. Nr 136, poz. 704, z 1995 r.
Nr 132, poz. 640, z 1996 r. Nr 89, poz. 402 i Nr 106,
poz. 496, z 1997 r. Nr 98, poz. 604, Nr 133, poz. 882 i 883
i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 131, poz. 860, Nr 155,
poz. 1016 i Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 49, poz. 483
i Nr 70, poz. 778 oraz z 2000 r. Nr 6, poz. 69) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zasady corocznego podwy˝szania przeci´t-
nego wynagrodzenia urz´dników paƒstwo-
wych okreÊlajà przepisy o kszta∏towaniu wy-
nagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝eto-
wej. Do urz´dników paƒstwowych, w tym do
Prezesa i wiceprezesów jednostek, o których
mowa w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 4a, przepisów
ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradza-
niu osób kierujàcych niektórymi podmiotami
prawnymi (Dz. U. Nr 26, poz. 306) nie stosu-
je si´.”;

2) w art. 24 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Rada Ministrów mo˝e, w drodze rozporzà-
dzenia, utworzyç dodatkowy fundusz nagród
dla urz´dników paƒstwowych, z przeznacze-
niem na nagrody za szczególne osiàgni´cia
w pracy zawodowej, w wysokoÊci 3% plano-
wanych wynagrodzeƒ osobowych pozosta-
jàcych w dyspozycji kierowników urz´dów.”;  

3) w art. 26:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Urz´dnikowi paƒstwowemu przenoszonemu
do pracy w innej miejscowoÊci przys∏ugujà
zwrot kosztów przeniesienia, diety, zwrot
kosztów podró˝y oraz inne Êwiadczenia.”,

b) dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia, wysokoÊç i warunki wyp∏acania
Êwiadczeƒ urz´dnikom paƒstwowym prze-
niesionym do pracy w innej miejscowoÊci,
w szczególnoÊci diet za czas przejazdu i za
pierwszà dob´ pobytu w nowym miejscu
zamieszkania, zwrotu poniesionych kosz-
tów podró˝y, przewozu urzàdzenia domo-
wego, zakwaterowania oraz dodatku za roz-
∏àk´, z uwzgl´dnieniem okresu, na jaki
urz´dnik zosta∏ przeniesiony, jak równie˝ je-
go stanu rodzinnego, bioràc pod uwag´, ˝e

za cz∏onków rodziny uwa˝a si´ ma∏˝onka,
dzieci oraz inne osoby prowadzàce z nim
wspólne gospodarstwo domowe, je˝eli
przesiedlajà si´ wraz z urz´dnikiem.”;

4) w art. 30:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Rozk∏ad czasu pracy w tygodniu oraz jego
wymiar w poszczególnych dniach tygodnia
ustala kierownik urz´du zgodnie z zasadami
okreÊlonymi, w drodze rozporzàdzenia, przez
Prezesa Rady Ministrów.”,

b) dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Dni tygodnia nie b´dàcych dniami pracy
w urz´dzie nie wlicza si´ do urlopu wypo-
czynkowego.”;

5) w art. 36:

a) w ust. 3 wyraz „zespo∏ach” zast´puje si´ wyra-
zem „sk∏adach”,

b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Prezes Rady Ministrów okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb
post´powania wyjaÊniajàcego i dyscyplinar-
nego, zasady i tryb powo∏ywania i odwo∏y-
wania komisji dyscyplinarnych oraz rzeczni-
ków dyscyplinarnych, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci przebieg post´powania wy-
jaÊniajàcego i dyscyplinarnego, a tak˝e za-
pewnienie nale˝ytego dzia∏ania komisji
i rzeczników dyscyplinarnych.”;

6) dodaje si´ art. 361—368 w brzmieniu:

„Art. 361. 1. Rzecznika dyscyplinarnego urz´du, na
okres kadencji komisji dyscyplinarnej,
powo∏uje kierownik urz´du spoÊród
podleg∏ych mu urz´dników paƒstwo-
wych mianowanych.

2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna po-
st´powanie wyjaÊniajàce na polecenie
kierownika urz´du. O wszcz´ciu tego
post´powania rzecznik dyscyplinarny
zawiadamia urz´dnika, którego ono
dotyczy.

3. Decyzja o przekazaniu komisji dyscy-
plinarnej I instancji wniosku o wszcz´-
cie post´powania dyscyplinarnego na-
le˝y do kierownika urz´du.

Art. 362. Do zadaƒ rzecznika dyscyplinarnego na-
le˝y w szczególnoÊci:

1) prowadzenie post´powania wyjaÊnia-
jàcego,

Dziennik Ustaw Nr 66 — 4058 — Poz. 787

787

USTAWA

z dnia 26 lipca 2000 r.

o zmianie ustawy o pracownikach urz´dów paƒstwowych.



2) sk∏adanie wniosków o wszcz´cie post´-
powania dyscyplinarnego, je˝eli wyniki
post´powania wyjaÊniajàcego to uza-
sadniajà,

3) udzia∏ w rozprawach w charakterze
strony,

4) wnoszenie odwo∏aƒ od orzeczeƒ komi-
sji dyscyplinarnej I instancji,

5) udzia∏ w post´powaniu odwo∏awczym.

Art. 363. 1. Komisja dyscyplinarna I instancji 
wszczyna post´powanie dyscyplinarne
z dniem zg∏oszenia wniosku rzecznika
dyscyplinarnego o wszcz´cie post´po-
wania.

2. Obwiniony ma prawo korzystania z po-
mocy wybranego przez siebie obroƒcy,
z zastrze˝eniem przepisów o ochronie
tajemnicy ustawowo chronionej.

3. W wypadku gdy rzecznik dyscyplinarny
wniós∏ o orzeczenie kary wydalenia
z pracy w urz´dzie, a obwiniony nie ma
obroƒcy z wyboru, przewodniczàcy
sk∏adu orzekajàcego wyznacza obroƒc´
spoÊród urz´dników paƒstwowych.

4. Komisja dyscyplinarna I instancji wy-
daje orzeczenie po przeprowadzeniu
rozprawy, w toku której wys∏uchuje
rzecznika dyscyplinarnego i obwinio-
nego oraz jego obroƒcy, je˝eli zosta∏
ustanowiony, a tak˝e po rozpatrzeniu
innych dowodów majàcych znaczenie
w sprawie.

5. Nieusprawiedliwione niestawiennic-
two obwinionego lub jego obroƒcy na
rozprawie nie wstrzymuje rozpoznania
sprawy.

6. Rozprawa jest jawna dla urz´dników
paƒstwowych mianowanych. W uza-
sadnionych wypadkach sk∏ad orzekajà-
cy mo˝e wy∏àczyç jawnoÊç rozprawy,
jednak˝e og∏oszenie orzeczenia jest
jawne.

Art. 364. 1. Orzeczenie powinno byç og∏oszone
bezpoÊrednio po naradzie.

2. W wyjàtkowych wypadkach mo˝na od-
roczyç og∏oszenie orzeczenia na czas
nie d∏u˝szy ni˝ 3 dni. O terminie og∏o-
szenia orzeczenia przewodniczàcy sk∏a-
du orzekajàcego zawiadamia strony
bezpoÊrednio po zakoƒczeniu narady.

3. Po og∏oszeniu orzeczenia przewodni-
czàcy sk∏adu orzekajàcego podaje ust-
nie zasadnicze motywy rozstrzygni´cia.

4. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem dor´-
cza si´ stronom z urz´du, nie póêniej
ni˝ w ciàgu 7 dni od dnia jego og∏osze-
nia.

Art. 365. 1. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej
I instancji strony majà prawo wniesie-

nia odwo∏ania. W odwo∏aniu mo˝na za-
skar˝yç ca∏oÊç orzeczenia lub jego
cz´Êç.

2. Odwo∏anie wnosi si´ do komisji dyscy-
plinarnej II instancji za poÊrednictwem
komisji dyscyplinarnej I instancji, która
wyda∏a zaskar˝one orzeczenie, w termi-
nie 14 dni od dnia dor´czenia orzecze-
nia wraz z uzasadnieniem.

Art. 366. 1. Przed up∏ywem terminu do wniesienia
odwo∏ania orzeczenie nie ulega wyko-
naniu.

2. Wniesienie odwo∏ania w terminie
wstrzymuje wykonanie orzeczenia.

Art. 367. 1. W post´powaniu przed komisjà dyscy-
plinarnà II instancji stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy o post´powaniu przed
komisjà dyscyplinarnà I instancji.

2. Od orzeczeƒ komisji dyscyplinarnej II
instancji stronom s∏u˝y skarga do Na-
czelnego Sàdu Administracyjnego.

Art. 368. 1. Odpis prawomocnego orzeczenia komi-
sji dyscyplinarnej do∏àcza si´ do akt
osobowych urz´dnika paƒstwowego
mianowanego.

2. Prawomocne orzeczenie o ukaraniu
podlega niezw∏ocznemu wykonaniu.”;

7) dodaje si´ art. 371 w brzmieniu:

„Art. 371. W post´powaniu przed komisjami dys-
cyplinarnymi I i II instancji w sprawach
nieuregulowanych w niniejszym rozdzia-
le stosuje si´ odpowiednio przepisy Ko-
deksu post´powania karnego.”;

8) w art. 43 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister Obrony Narodowej okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, jednostki wojskowe oraz sta-
nowiska, na których stosunek pracy z pracow-
nikami okreÊlonymi w ust. 1 nawiàzuje si´
w drodze mianowania lub umowy o prac´,
a tak˝e dostosuje organizacj´ komisji dyscypli-
narnych do struktury organizacyjnej jednostek
wojskowych.”

Art. 2. Post´powanie dyscyplinarne w sprawie nie-
zakoƒczonej prawomocnym orzeczeniem przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy toczy si´ wed∏ug
przepisów tej ustawy.

Art. 3. Prezes Rady Ministrów og∏osi w Dzienniku
Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej jednolity tekst ustawy
z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów
paƒstwowych, z uwzgl´dnieniem zmian wynikajàcych
z przepisów og∏oszonych przed dniem wydania jedno-
litego tekstu.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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