
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. W celu zapewnienia zawodowego, rzetelne-
go, bezstronnego i politycznie neutralnego wykony-
wania 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 pracowni-
cy zatrudnieni na stanowiskach urz´dniczych: Êrednie-
go szczebla zarzàdzania, koordynujàcych, samodziel-
nych, specjalistycznych i wspomagajàcych w:

1) Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,

2) urz´dach ministrów i przewodniczàcych komite-
tów wchodzàcych w sk∏ad Rady Ministrów oraz
urz´dach centralnych organów administracji rzà-
dowej,

3) urz´dach wojewódzkich oraz innych urz´dach sta-
nowiàcych aparat pomocniczy terenowych orga-
nów administracji rzàdowej podleg∏ych ministrom
lub centralnym organom administracji rzàdowej,

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) G∏ównym Inspektoracie Inspekcji Handlowej,

6) Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyro-
bów Medycznych i Produktów Biobójczych,

7) 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 zajmo-
waç tak˝e osoby oddelegowane lub przeniesione na
podstawie odr´bnych przepisów do wykonywania za-
daƒ poza jednostkà organizacyjnà, w której sà zatrud-
nione.

4. Stanowiska urz´dnicze mogà zajmowaç pra-
cownicy w rozumieniu ustawy z dnia 16 wrzeÊnia
1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z póên. zm.2)), z wy∏àczeniem
stanowisk, o których mowa w art. 471 ust. 1, ustawy
z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy˝szej Izbie Kontroli
(Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937, z póên. zm.3)) oraz
ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samo-
rzàdowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593, z póên.
zm.4)), na zasadach okreÊlonych w rozdziale 4.

5. Prawa i obowiàzki cz∏onków korpusu s∏u˝by za-
granicznej oraz zasady organizacji i funkcjonowania
tej s∏u˝by okreÊlajà przepisy o s∏u˝bie zagranicznej.

Art. 3. W rozumieniu ustawy:

1) pracownik s∏u˝by cywilnej oznacza osob´ zatrud-
nionà na podstawie umowy o prac´ zgodnie z za-
sadami okreÊlonymi w ustawie;

2) urz´dnik s∏u˝by cywilnej oznacza osob´ zatrudnio-
nà 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;

2) korzysta z pe∏ni praw publicznych;
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1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia

26 stycznia 1982 r. — Karta Nauczyciela, ustaw´ z dnia
16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwo-
wych, ustaw´ z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach sa-
morzàdowych, ustaw´ z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej, ustaw´ z dnia 23 grudnia 1994 r.
o Najwy˝szej Izbie Kontroli, ustaw´ z dnia 11 kwietnia
1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bezpie-
czeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach 
1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne, ustaw´
z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdo-
wej, ustaw´ z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝bie Celnej, usta-
w´ z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo w∏asnoÊci przemy-
s∏owej, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicz-
nej, ustaw´ z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r. o transporcie drogo-
wym oraz ustaw´ z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych.

1218

USTAWA

z dnia 24 sierpnia 2006 r.

o s∏u˝bie cywilnej1)

————————
2) 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 oraz
z 2006 r. Nr 45, poz. 319.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291, z 2005 r.
Nr 10, poz. 71, Nr 14, poz. 114 i Nr 169, poz. 1417 oraz
z 2006 r. Nr 79, poz. 549.

4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214,
poz. 1806, z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192 i Nr 122,
poz. 1020 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 549 i Nr 169, poz. 1201.



3) nie by∏a karana za umyÊlne przest´pstwo lub
umyÊlne przest´pstwo skarbowe;

4) posiada kwalifikacje wymagane w s∏u˝bie cywil-
nej;

5) cieszy si´ nieposzlakowanà opinià.

Art. 5. 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 konkuren-
cyjny.

Art. 6. 1. Limit mianowaƒ urz´dników w s∏u˝bie cy-
wilnej na dany rok bud˝etowy oraz limity i Êrodki fi-
nansowe na wynagrodzenia, w tym wynagrodzenie
zasadnicze, dodatki specjalne, dodatki s∏u˝by cywilnej
i dodatki zadaniowe oraz szkolenia cz∏onków korpusu
s∏u˝by cywilnej okreÊla ustawa bud˝etowa.

2. Rada Ministrów ustala corocznie trzyletni plan li-
mitu mianowaƒ urz´dników w s∏u˝bie cywilnej
i przedk∏ada go do wiadomoÊci Sejmowi równocze-
Ênie z projektem ustawy bud˝etowej.

Art. 7. 1. W sprawach wynikajàcych ze stosunku
pracy cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej, nieuregulowa-
nych w ustawie, stosuje si´ przepisy Kodeksu pracy
i inne przepisy prawa pracy.

2. Spory o roszczenia ze stosunku pracy cz∏onka
korpusu s∏u˝by cywilnej rozpatrywane sà przez sàdy
pracy, chyba ˝e ustawa stanowi inaczej.

Rozdzia∏ 2

Organizacja s∏u˝by cywilnej

Art. 8. 1. Prezes Rady Ministrów sprawuje nadzór
nad s∏u˝bà cywilnà w zakresie zawodowego, rzetelne-
go, bezstronnego i politycznie neutralnego wykony-
wania zadaƒ paƒstwa.

2. Prezes Rady Ministrów, w drodze zarzàdzenia,
mo˝e wydawaç wytyczne i polecenia w zakresie prze-
strzegania zasad s∏u˝by cywilnej.

3. Zadania z zakresu s∏u˝by cywilnej realizuje,
z upowa˝nienia Prezesa Rady Ministrów, Szef Kance-
larii Prezesa Rady Ministrów, w tym w szczególnoÊci:

1) nadzoruje przestrzeganie zasad s∏u˝by cywilnej;

2) upowszechnia informacje na temat s∏u˝by cywil-
nej, w tym o wolnych stanowiskach pracy w s∏u˝-
bie cywilnej;

3) kieruje procesem zarzàdzania kadrami w s∏u˝bie
cywilnej;

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

5) planuje i nadzoruje wykorzystanie Êrodków, o któ-
rych mowa w art. 6 ust. 1;

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

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, organizacj´, zasady i tryb wykonywania za-
daƒ okreÊlonych w ust. 3, uwzgl´dniajàc koniecznoÊç
zapewnienia kadrowej i organizacyjnej obs∏ugi Szefa
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w tym delegowa-
nia uprawnieƒ.

Rozdzia∏ 3

Nawiàzanie stosunku pracy w s∏u˝bie cywilnej

Art. 9. 1. Dyrektor generalny urz´du organizuje na-
bór kandydatów do korpusu s∏u˝by cywilnej.

2. Nabór, o którym mowa w ust. 1, dotyczy tak˝e
absolwentów Krajowej Szko∏y Administracji Publicz-
nej.

Art. 10. 1. G∏ówny Lekarz Weterynarii organizuje
nabór na stanowiska granicznego lekarza weterynarii
i jego zast´pcy.

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

3. Przepisy art. 9 i 11—17 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 11. 1. Dyrektor generalny urz´du, z zastrze˝e-
niem art. 18, ma obowiàzek upowszechniaç informa-
cje o wolnych stanowiskach pracy w s∏u˝bie cywilnej
przez zapewnienie umieszczenia og∏oszenia o naborze
w miejscu powszechnie dost´pnym w siedzibie urz´-
du oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów, zwanym dalej „Biuletynem”.

2. Og∏oszenie o naborze powinno zawieraç:

1) nazw´ i adres urz´du;

2) okreÊlenie stanowiska pracy;

3) wymagania zwiàzane ze stanowiskiem pracy zgod-
nie z opisem danego stanowiska, ze wskazaniem,
które z nich sà niezb´dne, a które dodatkowe;

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 od dnia opublikowania tego og∏oszenia w Biu-
letynie.

4. Umieszczenie og∏oszenia o naborze w Biulety-
nie jest bezp∏atne. 

Art. 12. Informacje o wyniku naboru stanowià in-
formacj´ publicznà w zakresie obj´tym wymaganiami
okreÊlonymi w og∏oszeniu o naborze.

Art. 13. 1. Po up∏ywie terminu do sk∏adania doku-
mentów okreÊlonego w og∏oszeniu o naborze dyrek-
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tor generalny urz´du niezw∏ocznie upowszechnia list´
kandydatów, którzy spe∏niajà wymagania formalne
okreÊlone w og∏oszeniu o naborze, przez zapewnienie
umieszczenia jej w miejscu powszechnie dost´pnym
w siedzibie urz´du i opublikowanie jej w Biuletynie.

2. Lista, o której mowa w ust. 1, zawiera imi´ i na-
zwisko kandydata oraz jego miejsce zamieszkania
w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

3. Umieszczenie listy kandydatów w Biuletynie jest
bezp∏atne. 

Art. 14. 1. Sporzàdza si´ protokó∏ z przeprowadzo-
nego naboru.

2. Protokó∏ zawiera w szczególnoÊci:

1) okreÊlenie stanowiska pracy, na które by∏ prowa-
dzony nabór, liczb´ kandydatów oraz imiona, na-
zwiska 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) informacj´ o zastosowanych metodach i techni-
kach naboru;

3) uzasadnienie dokonanego wyboru.

Art. 15. Je˝eli stosunek pracy osoby wy∏onionej
w drodze naboru usta∏ w ciàgu trzech miesi´cy od
dnia nawiàzania stosunku pracy, dyrektor generalny
urz´du mo˝e zatrudniç na tym samym stanowisku ko-
lejnà osob´ spoÊród najlepszych kandydatów wymie-
nionych w protokole tego naboru. 

Art. 16. 1. Stosunek pracy pracownika s∏u˝by cy-
wilnej nawiàzuje si´ na podstawie umowy o prac´ na
czas nieokreÊlony lub na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy
ni˝ trzy lata. 

2. W przypadku osób podejmujàcych po raz pierw-
szy prac´ w s∏u˝bie cywilnej umow´ o prac´ zawiera
si´ na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ wskazany
w ust. 1.

3. Na umotywowany wniosek bezpoÊredniego
prze∏o˝onego dyrektor generalny urz´du mo˝e za-
wrzeç z pracownikiem umow´ o prac´ na czas nie-
okreÊlony przed up∏ywem terminu, o którym mowa
w ust. 1, jednak nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie roku. 

Art. 17. 1. Dyrektor generalny urz´du mo˝e skiero-
waç pracownika podejmujàcego po raz pierwszy pra-
c´ w s∏u˝bie cywilnej do odbycia s∏u˝by przygotowaw-
czej, je˝eli jego wiedza i doÊwiadczenie zawodowe
uzasadniajà koniecznoÊç przeszkolenia. 

2. S∏u˝ba przygotowawcza ma na celu teoretyczne
i praktyczne przygotowanie pracownika s∏u˝by cywil-
nej do nale˝ytego wykonywania obowiàzków s∏u˝bo-
wych.

3. S∏u˝b´ przygotowawczà organizuje dyrektor ge-
neralny urz´du, majàc na wzgl´dzie koniecznoÊç zapo-

znania pracownika z podstawowymi aktami prawnymi
normujàcymi funkcjonowanie urz´du oraz jego struk-
turà i zadaniami. 

4. S∏u˝ba przygotowawcza trwa nie d∏u˝ej ni˝ trzy
miesiàce. 

Art. 18. Prezes Rady Ministrów, zgodnie z odr´bny-
mi przepisami, wskazuje absolwentom kolejnych rocz-
ników Krajowej Szko∏y Administracji Publicznej pierw-
sze stanowiska pracy w s∏u˝bie cywilnej przedstawio-
ne przez Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Art. 19. O uzyskanie mianowania w s∏u˝bie cywil-
nej 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 generalne-
go urz´du na przystàpienie do post´powania kwa-
lifikacyjnego przed up∏ywem tego terminu, jednak
nie wczeÊniej ni˝ po up∏ywie dwóch lat od nawià-
zania stosunku pracy w s∏u˝bie cywilnej;

3) posiada tytu∏ magistra lub równorz´dny;

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

5) jest ˝o∏nierzem rezerwy lub nie podlega po-
wszechnemu obowiàzkowi obrony. 

Art. 20. 1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
okreÊla i publikuje w Biuletynie wzór zg∏oszenia do po-
st´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 Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w ter-
minie 14 dni od opublikowania ustawy bud˝etowej,
podaje do publicznej wiadomoÊci poprzez og∏oszenie
w Biuletynie maksymalnà liczb´ nowych mianowaƒ
w danym roku. 

Art. 21. 1. Pracownik s∏u˝by cywilnej kieruje do
Szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zg∏oszenie
do post´powania kwalifikacyjnego. Zg∏oszenie do po-
st´powania kwalifikacyjnego w danym roku kalenda-
rzowym sk∏ada si´ w okresie od dnia 1 stycznia do
dnia 31 maja. 

2. Absolwenci Krajowej Szko∏y Administracji Pu-
blicznej, którzy spe∏niajà warunki okreÊlone w art. 19
pkt 1 i 4, sk∏adajà do Szefa Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów wniosek o mianowanie w s∏u˝bie cywilnej.
Wnioski o mianowanie sk∏ada si´ w okresie od dnia
1 stycznia do dnia 31 maja.

3. Dyrektor generalny w∏aÊciwego urz´du potwier-
dza spe∏nianie przez pracownika s∏u˝by cywilnej sk∏a-
dajàcego zg∏oszenie lub wniosek, o których mowa
w art. 20 ust. 1, warunków okreÊlonych w art. 4 
pkt 1—3 i art. 19.
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Art. 22. 1. Krajowa Szko∏a Administracji Publicz-
nej, z zastrze˝eniem art. 21 ust. 2, prowadzi post´po-
wanie kwalifikacyjne dla pracowników s∏u˝by cywilnej
ubiegajàcych si´ o mianowanie.

2. W celu przeprowadzenia post´powania kwalifi-
kacyjnego powo∏ywany jest zespó∏ sprawdzajàcy.

3. W toku post´powania kwalifikacyjnego spraw-
dza si´ wiedz´, umiej´tnoÊci i predyspozycje kierow-
nicze niezb´dne do wype∏niania zadaƒ s∏u˝by cywil-
nej.

4. Wyniki post´powania kwalifikacyjnego wyra˝a
si´ w punktach.

5. Punkty przyznaje si´ osobno za wiedz´, umiej´t-
noÊci i predyspozycje kierownicze.

6. Ostatecznym wynikiem post´powania kwalifika-
cyjnego sà punkty, o których mowa w ust. 4 i 5. 

7. Ostateczne wyniki post´powania kwalifikacyjne-
go stanowiàce sumy punktów wy˝sze od minimalnych
liczb punktów za wiedz´, umiej´tnoÊci i predyspozycje
kierownicze okreÊlone w rozporzàdzeniu Prezesa Rady
Ministrów, podlegajà uszeregowaniu w porzàdku ma-
lejàcym.

8. Ostateczne wyniki post´powania kwalifikacyjne-
go, o których mowa w ust. 7, publikowane sà w Biule-
tynie. 

Art. 23. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
z upowa˝nienia Prezesa Rady Ministrów, sprawuje
nadzór nad post´powaniem kwalifikacyjnym. 

Art. 24. 1. Osoba przyst´pujàca do post´powania
kwalifikacyjnego wnosi za nie op∏at´ w wysokoÊci nie
wy˝szej ni˝ 50 % minimalnego wynagrodzenia za pra-
c´ przewidzianego w przepisach o minimalnym wyna-
grodzeniu za prac´. 

2. Op∏ata, o której mowa w ust. 1, stanowi przy-
chód Krajowej Szko∏y Administracji Publicznej. 

Art. 25. 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.

Art. 26. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, sposób przeprowadzania post´powa-
nia kwalifikacyjnego w s∏u˝bie cywilnej, ustalajàc:

1) zakres tematyczny post´powania kwalifikacyjnego,

2) organizacj´ i sposób prowadzenia post´powania
kwalifikacyjnego oraz szczegó∏owe zasady przyzna-
wania punktów, o których mowa w art. 22 ust. 5,

3) minimalne liczby punktów, o których mowa
w art. 22 ust. 7, nie ni˝sze ni˝ 3/5 maksymalnych
mo˝liwych do uzyskania liczb punktów,

4) rodzaje dokumentów potwierdzajàcych spe∏nianie
warunku okreÊlonego w art. 19 pkt 4,

5) wysokoÊç i sposób wnoszenia op∏aty, o której mo-
wa w art. 24

— bioràc pod uwag´ koniecznoÊç sprawdzenia w po-
st´powaniu kwalifikacyjnym wiedzy, umiej´tnoÊci
i predyspozycji kierowniczych wymaganych od
urz´dnika s∏u˝by cywilnej.

Art. 27. 1. Mianowaƒ dokonuje si´ w ramach limi-
tu, o którym mowa w art. 6 ust. 1.

2. Prezes Rady Ministrów dokonuje w imieniu Rze-
czypospolitej Polskiej mianowania pracownika s∏u˝by
cywilnej, który ukoƒczy∏ w danym roku post´powanie
kwalifikacyjne z liczbami punktów wy˝szymi od liczb
punktów, o których mowa w art. 22 ust. 7, i z miejscem
uprawniajàcym do mianowania lub ukoƒczy∏ Krajowà
Szko∏´ Administracji Publicznej.

3. Osiàgni´cie miejsca uprawniajàcego do miano-
wania oznacza uzyskanie w post´powaniu kwalifika-
cyjnym co najmniej najni˝szych liczb punktów pozwa-
lajàcych na mianowanie wszystkich osób, które uzy-
ska∏y te liczby punktów bez koniecznoÊci przekrocze-
nia limitu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. Ustalenie
miejsca uprawniajàcego do mianowania nast´puje po
uwzgl´dnieniu liczby mianowaƒ absolwentów Krajo-
wej Szko∏y Administracji Publicznej.

4. Z dniem mianowania dotychczasowy stosunek
pracy przekszta∏ca si´ w stosunek pracy na podstawie
mianowania.

5. Osoba, która otrzyma∏a mianowanie oraz posia-
da pi´cioletni sta˝ pracy, otrzymuje Êwiadectwo po-
twierdzajàce kwalifikacje do pracy na wysokich stano-
wiskach.

Art. 28. 1. Akt mianowania urz´dnika s∏u˝by cywil-
nej zawiera imi´ i nazwisko urz´dnika oraz dat´ mia-
nowania.

2. Akt mianowania sporzàdza si´ na piÊmie.

Art. 29. 1. Urz´dnik s∏u˝by cywilnej sk∏ada uroczy-
ste Êlubowanie o nast´pujàcej treÊci:

„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”.

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”.

3. Z∏o˝enie Êlubowania urz´dnik s∏u˝by cywilnej
potwierdza podpisem.

Art. 30. 1. Dyrektor generalny urz´du przyznaje
urz´dnikowi s∏u˝by cywilnej, w terminie siedmiu dni
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od dnia mianowania, najni˝szy stopieƒ s∏u˝bowy przy-
s∏ugujàcy od dnia mianowania.

2. Przyznanie stopnia s∏u˝bowego nast´puje w for-
mie pisemnej.

Rozdzia∏ 4

Zmiana i ustanie stosunku pracy w s∏u˝bie cywilnej

Art. 31. 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 sta-
nowisko w tym samym urz´dzie, uwzgl´dniajàc jego
przygotowanie zawodowe.

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 stanowi-
sku, przez okres trzech miesi´cy nast´pujàcych po
miesiàcu, w którym zosta∏ przeniesiony na nowe sta-
nowisko. WysokoÊç dodatku s∏u˝by cywilnej pozosta-
je bez zmiany.

Art. 32. 1. Je˝eli przemawia za tym interes s∏u˝by
cywilnej, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów mo-
˝e przenieÊç urz´dnika s∏u˝by cywilnej do innego urz´-
du w tej samej miejscowoÊci.

2. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, je˝eli
przemawia za tym szczególny interes s∏u˝by cywilnej,
mo˝e przenieÊç, na okres nie d∏u˝szy ni˝ dwa lata,
urz´dnika s∏u˝by cywilnej do innego urz´du w innej
miejscowoÊci. Przenoszàc urz´dnika do innej miejsco-
woÊci Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów zapewnia
mu odpowiednie warunki mieszkaniowe, z uwzgl´dnie-
niem jego sytuacji rodzinnej. 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 opieku-
nem 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. 33. 1. Przeniesienie cz∏onka korpusu s∏u˝by cy-
wilnej 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, dokonu-
je dyrektor generalny urz´du, w którym cz∏onek korpu-
su s∏u˝by cywilnej ma byç zatrudniony, w porozumie-
niu z dyrektorem generalnym urz´du, w którym do-
tychczas jest zatrudniony.

Art. 34. 1. Pracownicy, o których mowa w art. 2
ust. 4, mogà zostaç przeniesieni na stanowisko urz´d-
nicze w s∏u˝bie cywilnej.

2. Przeniesienia dokonuje dyrektor generalny urz´-
du, w którym pracownik ma byç zatrudniony w poro-

zumieniu z dotychczasowym pracodawcà. O przenie-
sieniu informuje si´ Szefa Kancelarii Prezesa Rady Mi-
nistrów. 

3. Pracownicy, o których mowa w ust. 1, z dniem
przeniesienia stajà si´ pracownikami s∏u˝by cywilnej. 

Art. 35. Przeniesienie cz∏onka korpusu s∏u˝by cy-
wilnej poza korpus s∏u˝by cywilnej nast´puje na pod-
stawie odr´bnych przepisów. 

Art. 36. W razie likwidacji urz´du, w którym urz´d-
nik s∏u˝by cywilnej wykonuje prac´ lub reorganizacji
tego urz´du w sposób uniemo˝liwiajàcy dalsze zatrud-
nienie urz´dnika Szef Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów przenosi go do innego urz´du w tej samej lub
innej miejscowoÊci oraz zobowiàzuje dyrektora gene-
ralnego tego urz´du do wyznaczenia urz´dnikowi sta-
nowiska, uwzgl´dniajàc jego przygotowanie zawodo-
we. 

Art. 37. 1. Od decyzji okreÊlonej w art. 32 i 36
urz´dnikowi s∏u˝by cywilnej przys∏uguje odwo∏anie
do Prezesa Rady Ministrów w ciàgu 14 dni od dnia do-
r´czenia decyzji.

2. Wniesienie odwo∏ania nie wstrzymuje wykona-
nia decyzji. 

Art. 38. 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´ wynagro-
dzenia przys∏ugujàcego mu do dnia tymczasowego
aresztowania.

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 tym-
czasowego aresztowania wlicza si´ do okresu zatrud-
nienia, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze
cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej.

Art. 39. 1. Dyrektor generalny urz´du mo˝e zawie-
siç cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej w pe∏nieniu obo-
wiàzków, je˝eli zosta∏o wszcz´te przeciwko niemu po-
st´powanie dyscyplinarne lub karne.

2. Okres zawieszenia, o którym mowa w ust. 1,
trwa do czasu zakoƒczenia post´powania dyscyplinar-
nego 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 zatrud-
nienia, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze
cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej.
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Art. 40. Stosunek pracy urz´dnika s∏u˝by cywilnej
wygasa w razie:

1) odmowy z∏o˝enia Êlubowania;

2) zrzeczenia si´ obywatelstwa polskiego;

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 publicz-
nych 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 przeniesie-
nia, o którym mowa w art. 31 i 32 lub niepodj´cia
pracy w urz´dzie, do którego urz´dnik zosta∏ prze-
niesiony w trybie art. 36. 

Art. 41. 1. Rozwiàzanie stosunku pracy urz´dnika
s∏u˝by cywilnej nast´puje, z zachowaniem trzymie-
si´cznego okresu wypowiedzenia, w razie:

1) dwukrotnej, nast´pujàcej po sobie, negatywnej
oceny, o której mowa w art. 52 ust. 1;

2) stwierdzenia przez lekarza orzecznika Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych trwa∏ej niezdolnoÊci do
pracy uniemo˝liwiajàcej wykonywanie obowiàz-
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) post´powania karnego toczàcego si´ przeciwko
urz´dnikowi przez okres d∏u˝szy ni˝ trzy miesiàce.

2. Rozwiàzanie stosunku pracy urz´dnika s∏u˝by
cywilnej mo˝e nastàpiç, z zachowaniem trzymiesi´cz-
nego 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) likwidacji urz´du, je˝eli nie jest mo˝liwe przenie-
sienie, o którym mowa w art. 36.

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 trwajà-
cej d∏u˝ej ni˝ rok.

4. W razie niezdolnoÊci do pracy z powodu choro-
by, 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 pie-
ni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie choro-
by 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 porozumie-
nia 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:

1) ci´˝kiego naruszenia przez urz´dnika podstawo-
wych obowiàzków cz∏onka korpusu s∏u˝by cywil-
nej, je˝eli wina urz´dnika jest oczywista;

2) pope∏nienia przez urz´dnika w czasie trwania sto-
sunku pracy przest´pstwa, które uniemo˝liwia dal-
sze zatrudnienie, je˝eli przest´pstwo jest oczywi-
ste lub zosta∏o stwierdzone prawomocnym wyro-
kiem;

3) zawinionej przez urz´dnika utraty uprawnieƒ ko-
niecznych do wykonywania pracy na zajmowa-
nym stanowisku, je˝eli nie jest mo˝liwe wyznacze-
nie urz´dnikowi stanowiska uwzgl´dniajàcego je-
go 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 rozwiàza-
nie stosunku pracy.

Art. 42. WygaÊni´cie i rozwiàzanie stosunku pracy
urz´dnika s∏u˝by cywilnej jest równoznaczne z utratà
mianowania. 

Art. 43. W okresie wypowiedzenia cz∏onek korpusu
s∏u˝by cywilnej mo˝e byç zwolniony z pe∏nienia obo-
wiàzków, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Art. 44. 1. W razie rozwiàzania stosunku pracy
z urz´dnikiem s∏u˝by cywilnej z przyczyn okreÊlonych
w art. 41 ust. 2 pkt 3, w okresie mi´dzy ustaniem za-
trudnienia w likwidowanym urz´dzie a podj´ciem pra-
cy lub dzia∏alnoÊci gospodarczej urz´dnikowi temu
przys∏uguje Êwiadczenie pieni´˝ne ze Êrodków bud˝e-
tu paƒstwa, przez okres nie d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy,
obliczane jak ekwiwalent pieni´˝ny za urlop wypo-
czynkowy. Âwiadczenie to nie przys∏uguje urz´dniko-
wi, 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 chorobo-
wy 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 rozu-
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mieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych — na takich warunkach, na
jakich wlicza si´ okres pobierania zasi∏ku dla bezrobot-
nych, okreÊlonych w przepisach o promocji zatrudnie-
nia i instytucjach rynku pracy. Od Êwiadczenia pieni´˝-
nego urzàd odprowadza sk∏adk´ na ubezpieczenia
spo∏eczne na zasadach przewidzianych dla wynagro-
dzenia wyp∏acanego w czasie trwania stosunku pracy.

Art. 45. Dyrektor generalny urz´du rozwiàzuje sto-
sunek pracy lub stwierdza wygaÊni´cie stosunku pra-
cy urz´dnika s∏u˝by cywilnej. 

Art. 46. 1. W razie przeniesienia cz∏onka korpusu
s∏u˝by cywilnej do innego urz´du jego akta osobowe
wraz z pozosta∏à dokumentacjà w sprawach zwiàza-
nych ze stosunkiem pracy przekazuje si´ do urz´du,
w którym cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej ma byç za-
trudniony.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do pra-
cowników przeniesionych zgodnie z art. 34.

Rozdzia∏ 5

Obowiàzki cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej

Art. 47. 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 wy-
konywaç powierzone zadania;

5) dochowywaç tajemnicy ustawowo chronionej;

6) rozwijaç wiedz´ zawodowà;

7) godnie zachowywaç si´ w s∏u˝bie oraz poza nià.

2. Dyrektor generalny urz´du jest obowiàzany za-
pewniç cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej w∏aÊciwe
warunki do wykonywania obowiàzków okreÊlonych
w ustawie.

Art. 48. 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 prze-
konany, ˝e polecenie jest niezgodne z prawem albo za-
wiera znamiona pomy∏ki, jest on obowiàzany na pi-
Êmie poinformowaç o tym prze∏o˝onego. W razie pi-
semnego 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 prze-
st´pstwa lub wykroczenia, o czym niezw∏ocznie infor-
muje dyrektora generalnego urz´du.

Art. 49. 1. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej przy
wykonywaniu obowiàzków s∏u˝bowych nie mo˝e kie-
rowaç 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∏óca-
jàcej normalne funkcjonowanie urz´du.

4. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej nie mo˝e ∏à-
czyç pracy w s∏u˝bie cywilnej z mandatem radnego. 

5. Urz´dnik s∏u˝by cywilnej nie ma prawa tworze-
nia partii politycznych ani uczestniczenia w nich.

6. Urz´dnik s∏u˝by cywilnej nie mo˝e pe∏niç funkcji
w zwiàzkach zawodowych.

Art. 50. 1. W s∏u˝bie publicznej nie mo˝e powstaç
stosunek podleg∏oÊci s∏u˝bowej mi´dzy ma∏˝onkami
oraz osobami pozostajàcymi ze sobà w stosunku po-
krewieƒstwa do drugiego stopnia w∏àcznie lub powi-
nowactwa pierwszego stopnia oraz w stosunku przy-
sposobienia, opieki lub kurateli.

2. U˝yte w ust. 1 okreÊlenie „s∏u˝ba publiczna”
oznacza s∏u˝b´ cywilnà oraz paƒstwowy zasób kadro-
wy w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.
o paƒstwowym zasobie kadrowym i wysokich stano-
wiskach paƒstwowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1217).

Art. 51. 1. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej nie mo-
˝e podejmowaç dodatkowego zatrudnienia bez pisem-
nej zgody dyrektora generalnego urz´du ani wykony-
waç 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 ge-
neralnego urz´du. 

Art. 52. 1. Nie rzadziej ni˝ raz na 24 miesiàce i nie
cz´Êciej ni˝ raz na 12 miesi´cy bezpoÊredni prze∏o˝ony
sporzàdza na piÊmie okresowà ocen´ urz´dnika s∏u˝-
by cywilnej, wraz z wnioskami dotyczàcymi jego indy-
widualnego programu rozwoju zawodowego.

2. Ocena okresowa sporzàdzana jest nie wczeÊniej
ni˝ po up∏ywie szeÊciu miesi´cy od dnia podj´cia pra-
cy na danym stanowisku.

3. Ocena okresowa sporzàdzana jest przed zmianà
stanowiska pracy, wià˝àcà si´ z istotnà zmianà zakre-
su obowiàzków, je˝eli od dnia sporzàdzenia ostatniej
oceny okresowej up∏yn´∏o wi´cej ni˝ szeÊciu miesi´cy.

4. Ocena, o której mowa w ust. 1, dotyczy wykony-
wania przez urz´dnika s∏u˝by cywilnej obowiàzków
wynikajàcych z opisu zajmowanego przez niego sta-
nowiska pracy. Ocen´ niezw∏ocznie dor´cza si´ urz´d-
nikowi s∏u˝by cywilnej.
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5. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe zasady przeprowadzania ocen
urz´dników s∏u˝by cywilnej kierujàc si´ potrzebà sta-
∏ego doskonalenia jakoÊci wykonywania obowiàzków
przez cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej.

Art. 53. 1. Od oceny s∏u˝y, w ciàgu siedmiu dni od
dnia dor´czenia oceny, sprzeciw do dyrektora general-
nego urz´du. 

2. Sprzeciw rozpatruje si´ w terminie 14 dni od
dnia wniesienia.

3. W razie uwzgl´dnienia sprzeciwu ocen´ okreso-
wà zmienia si´ albo sporzàdza po raz drugi. Od oceny
okresowej sporzàdzonej po raz drugi przys∏uguje
sprzeciw na zasadach okreÊlonych w ust. 1 i 2.

4. W razie nierozpatrzenia sprzeciwu w terminie al-
bo nieuwzgl´dnienia sprzeciwu od oceny okresowej,
urz´dnik s∏u˝by cywilnej mo˝e, w terminie 14 dni od
dnia dor´czenia decyzji dyrektora generalnego urz´-
du, odwo∏aç si´ do sàdu pracy.

Art. 54. 1. Stanowiska urz´dnicze w korpusie s∏u˝-
by cywilnej podlegajà opisowi i wartoÊciowaniu.

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

Rozdzia∏ 6

Uprawnienia cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej

Art. 55. 1. Wynagrodzenie pracownika s∏u˝by cy-
wilnej sk∏ada si´ z wynagrodzenia zasadniczego prze-
widzianego dla zajmowanego stanowiska pracy, do-
datku specjalnego wynikajàcego ze specyfiki i charak-
teru wykonywanych zadaƒ oraz dodatku za wielolet-
nià prac´ w s∏u˝bie cywilnej.

2. Wynagrodzenie urz´dnika s∏u˝by cywilnej sk∏a-
da si´ z wynagrodzenia zasadniczego przewidzianego
dla zajmowanego stanowiska pracy, dodatku specjal-
nego wynikajàcego ze specyfiki i charakteru wykony-
wanych zadaƒ, dodatku za wieloletnià prac´ w s∏u˝bie
cywilnej oraz dodatku s∏u˝by cywilnej z tytu∏u posia-
danego stopnia s∏u˝bowego.

Art. 56. 1. Ustanawia si´ dziewi´ç stopni s∏u˝bo-
wych urz´dników s∏u˝by cywilnej.

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

Art. 57. 1. Wynagrodzenie zasadnicze przewidzia-
ne dla zajmowanego stanowiska pracy oraz dodatek
s∏u˝by cywilnej z tytu∏u posiadanego stopnia s∏u˝bo-
wego ustala si´ z zastosowaniem mno˝ników kwoty
bazowej, której wysokoÊç ustalonà wed∏ug odr´bnych
zasad okreÊla ustawa bud˝etowa.

2. Dodatek specjalny wynikajàcy ze specyfiki i cha-
rakteru wykonywanych zadaƒ przyznaje si´ kwotowo
ze Êrodków na wynagrodzenia, przewidzianych na do-
datki 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´ charak-
terem i specyfikà zadaƒ wykonywanych przez urz´dy
w danym roku bud˝etowym.

Art. 58. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej mo˝e
otrzymaç dodatek zadaniowy za wykonywanie dodat-
kowych, powierzonych mu przez pracodawc´ zadaƒ
na okres wykonywania tych zadaƒ, ze Êrodków prze-
znaczonych na wynagrodzenia.

Art. 59. 1. Urz´dnik s∏u˝by cywilnej mo˝e otrzymaç
kolejny stopieƒ s∏u˝bowy po uzyskaniu pozytywnej
oceny, o której mowa w art. 52 ust. 1, je˝eli zawiera
ona umotywowany wniosek bezpoÊredniego prze∏o-
˝onego o przyznanie urz´dnikowi kolejnego stopnia
s∏u˝bowego. 

2. Urz´dnik s∏u˝by cywilnej, który od otrzymania
ostatniego stopnia s∏u˝bowego, uzyska∏ drugà pozy-
tywnà ocen´, o której mowa w art. 52 ust. 1, na naj-
wy˝szym przewidzianym poziomie, otrzymuje kolejny
stopieƒ s∏u˝bowy.

Art. 60. 1. Cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej przy-
s∏uguje dodatek za wieloletnià prac´ w s∏u˝bie cywil-
nej w wysokoÊci wynoszàcej po pi´ciu latach pracy
5 % miesi´cznego wynagrodzenia zasadniczego. Do-
datek ten wzrasta o 1 % za ka˝dy dalszy rok pracy a˝
do osiàgni´cia 20 % miesi´cznego wynagrodzenia za-
sadniczego.

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´b-
nych 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 komunistycz-
nej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej), jak równie˝ w organach bezpie-
czeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w or-
ganach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z ni-
mi w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje pu-
bliczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z póên. zm.5))
w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lipca
1989 r.
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Art. 61. 1. Za wieloletnià prac´ cz∏onek korpusu
s∏u˝by cywilnej otrzymuje nagrod´ jubileuszowà
w wysokoÊci:

1) po 20 latach pracy — 75 % wynagrodzenia mie-
si´cznego;

2) po 25 latach pracy — 100 % wynagrodzenia mie-
si´cznego;

3) po 30 latach pracy — 150 % wynagrodzenia mie-
si´cznego;

4) po 35 latach pracy — 200 % wynagrodzenia mie-
si´cznego;

5) po 40 latach pracy — 300 % wynagrodzenia mie-
si´cznego;

6) po 45 latach pracy — 400 % wynagrodzenia mie-
si´cznego.

2. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 1, wli-
cza si´ wszystkie poprzednie zakoƒczone okresy za-
trudnienia oraz inne udowodnione okresy, je˝eli z mo-
cy odr´bnych przepisów podlegajà one wliczeniu do
okresu pracy, od którego zale˝à uprawnienia pracow-
nicze.

3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie
wlicza si´ okresów zatrudnienia w partii komunistycz-
nej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej), jak równie˝ w organach bezpie-
czeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w or-
ganach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z ni-
mi w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje pu-
bliczne w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lip-
ca 1989 r.

Art. 62. Cz∏onkom korpusu s∏u˝by cywilnej przy-
s∏uguje dodatkowe wynagrodzenie roczne na zasa-
dach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

Art. 63. 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 wy-
sokoÊci 3 % planowanych wynagrodzeƒ osobowych
pozostaje w dyspozycji dyrektorów generalnych urz´-
dów i mo˝e byç przez nich podwy˝szany w ramach po-
siadanych Êrodków na wynagrodzenia.

Art. 64. 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 emerytu-
r´, 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 przy-
s∏uguje w wysokoÊci szeÊciomiesi´cznego wynagro-
dzenia.

2. Do okresu pracy, o którym mowa w ust. 1, wli-
cza si´ wszystkie poprzednie zakoƒczone okresy za-
trudnienia oraz inne udowodnione okresy, je˝eli z mo-
cy odr´bnych przepisów podlegajà one wliczeniu do
okresu pracy, od którego zale˝à uprawnienia pracow-
nicze.

3. Do okresów pracy, o których mowa w ust. 2, nie
wlicza si´ okresów zatrudnienia w partii komunistycz-
nej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej
Partii Robotniczej), jak równie˝ w organach bezpie-
czeƒstwa paƒstwa w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia
11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w or-
ganach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z ni-
mi w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje pu-
bliczne w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 1 lip-
ca 1989 r.

4. Odpraw´, o której mowa w ust. 1, oblicza si´ jak
ekwiwalent pieni´˝ny za urlop wypoczynkowy.

Art. 65. 1. Cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej dele-
gowanemu 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
zgodnie z art. 32 ust. 2, oprócz udost´pnienia mieszka-
nia odpowiedniego do jego sytuacji rodzinnej, przy-
s∏uguje zwrot kosztów przeniesienia, zwrot op∏at za
udost´pnione czasowo mieszkanie oraz jednorazowe
Êwiadczenie w wysokoÊci trzymiesi´cznego wynagro-
dzenia. Do kosztów przeniesienia zalicza si´ koszty
przejazdu urz´dnika i cz∏onków jego rodziny oraz prze-
wozu mienia.

3. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 2, pokry-
wane sà z rezerwy bud˝etowej przeznaczonej na funk-
cjonowanie s∏u˝by cywilnej.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe warunki przyznawania Êwiad-
czeƒ, o których mowa w ust. 2, przys∏ugujàcych urz´d-
nikowi s∏u˝by cywilnej przeniesionemu do pracy w in-
nej miejscowoÊci, bioràc pod uwag´ koniecznoÊç zre-
kompensowania urz´dnikowi kosztów zwiàzanych
z przeniesieniem do innej miejscowoÊci.

Art. 66. 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 po-
nownie zatrudniç go, uwzgl´dniajàc jego przygotowa-
nie 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 sied-
miu dni od uprawomocnienia si´ orzeczenia.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w razie
rozwiàzania stosunku pracy urz´dnika s∏u˝by cywilnej
z przyczyny okreÊlonej w art. 41 ust. 1 pkt 4.
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3. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´, je˝eli post´powa-
nie karne umorzono z powodu przedawnienia albo
amnestii, a tak˝e w razie warunkowego umorzenia po-
st´powania.

4. W razie odmowy ponownego zatrudnienia
w s∏u˝bie cywilnej, przys∏uguje odwo∏anie do sàdu
pracy. 

Art. 67. 1. Czas pracy cz∏onków korpusu s∏u˝by cy-
wilnej 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 wy-
miar w poszczególnych dniach tygodnia ustala dyrek-
tor generalny urz´du wed∏ug zasad okreÊlonych,
w drodze rozporzàdzenia, przez Prezesa Rady Mini-
strów. 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 cha-
rakter 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 nie-
dziele i Êwi´ta.

6. Pracownikowi s∏u˝by cywilnej za prac´ wykony-
wanà na polecenie prze∏o˝onego w godzinach nadlicz-
bowych przys∏uguje czas wolny w tym samym wymia-
rze. Na wniosek pracownika wolny czas mo˝e byç
udzielony w okresie bezpoÊrednio poprzedzajàcym
urlop wypoczynkowy lub po jego zakoƒczeniu.

7. Urz´dnikowi s∏u˝by cywilnej za prac´ w godzi-
nach nadliczbowych wykonywanà w porze nocnej
przys∏uguje czas wolny w tym samym wymiarze.

8. Urz´dnikowi s∏u˝by cywilnej za prac´ w niedzie-
l´ przys∏uguje dzieƒ wolny od pracy w najbli˝szym ty-
godniu, a za prac´ w Êwi´to przys∏uguje inny dzieƒ
wolny.

9. 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 wy-
magajàcymi sta∏ej opieki lub opiekujàcych si´ dzieçmi
w wieku do lat oÊmiu.

Art. 68. 1. Cz∏onkowi korpusu s∏u˝by cywilnej przy-
s∏ugujà Êwiadczenia emerytalne i rentowe na zasa-
dach okreÊlonych w przepisach o emeryturach i ren-
tach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.

2. W razie rozwiàzania z pracownikiem s∏u˝by cy-
wilnej 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. 69. Prezes Rady Ministrów, kierujàc si´ cha-
rakterem pracy wykonywanej przez cz∏onków korpusu
s∏u˝by cywilnej i potrzeba zapewnienia odpowiednie-
go poziomu wykonywania przez nich zadaƒ, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wykaz stanowisk w grupach stanowisk Êredniego
szczebla zarzàdzania, koordynujàcych, samodziel-
nych, specjalistycznych i wspomagajàcych;

2) kwalifikacje zawodowe pracowników wymagane
do wykonywania pracy na stanowiskach urz´dni-
czych, w zakresie nieuregulowanym w przepisach
szczególnych;

3) mno˝niki do ustalenia wynagrodzenia zasadnicze-
go 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;

5) warunki przyznawania i wyp∏acania dodatku, o któ-
rym mowa w art. 60 ust. 1;

6) warunki ustalania prawa do nagrody jubileuszo-
wej i jej wyp∏acania.

Art. 70. Prezes Rady Ministrów, majàc na wzgl´-
dzie szczególny charakter wykonywanych zadaƒ i wa-
runki ich wykonywania, mo˝e okreÊlaç, w drodze roz-
porzàdzenia:

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

— je˝eli te Êwiadczenia i dodatki by∏y przewidziane
w przepisach obowiàzujàcych w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

Art. 71. Cz∏onkom korpusu s∏u˝by cywilnej zatrud-
nionym na stanowisku kuratora oÊwiaty lub na stano-
wiskach 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),
a okres zatrudnienia na tych stanowiskach wlicza si´
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do okresu zatrudnienia, od którego zale˝à uprawnie-
nia nauczyciela okreÊlone w tej ustawie.

Art. 72. Na zasadach okreÊlonych w odr´bnych
przepisach cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej korzy-
stajà z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy pu-
blicznych.

Rozdzia∏ 7

Szkolenie i rozwój w s∏u˝bie cywilnej

Art. 73. 1. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej uczest-
niczy w szkoleniach w s∏u˝bie cywilnej.

2. Szkolenia w s∏u˝bie cywilnej obejmujà:

1) szkolenia centralne — planowane, organizowane
i nadzorowane przez Szefa Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów;

2) szkolenia powszechne — planowane, organizowa-
ne i nadzorowane przez dyrektora generalnego
urz´du;

3) szkolenia w ramach indywidualnego programu
rozwoju zawodowego urz´dnika s∏u˝by cywilnej
— planowane, organizowane i nadzorowane przez
dyrektora generalnego urz´du w porozumieniu
z zatrudnionym w danym urz´dzie urz´dnikiem
s∏u˝by cywilnej;

4) szkolenia specjalistyczne — planowane, organizo-
wane i nadzorowane przez dyrektora generalnego
urz´du, obejmujàce tematyk´ zwiàzanà z zadania-
mi urz´du.

Art. 74. 1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ustala corocznie plan szkoleƒ centralnych w s∏u˝bie
cywilnej.

2. Plan szkoleƒ centralnych zawiera, w szczególno-
Êci: 

1) priorytety szkoleniowe wobec cz∏onków korpusu
s∏u˝by cywilnej;

2) rodzaje szkoleƒ majàcych szczególne znaczenie
w danym roku;

3) inne zalecenia i informacje dla osób organizujà-
cych i nadzorujàcych szkolenia w s∏u˝bie cywilnej.

3. Przy ustalaniu programów szkoleƒ Kancelaria
Prezesa Rady Ministrów wspó∏dzia∏a w szczególnoÊci
z Krajowà Szko∏à Administracji Publicznej. 

Art. 75. Dyrektor generalny urz´du ustala, odr´b-
nie dla ka˝dego urz´dnika s∏u˝by cywilnej zatrudnio-
nego w kierowanym przez niego urz´dzie, indywidual-
ny program rozwoju zawodowego, stanowiàcy pod-
staw´ do kierowania urz´dnika s∏u˝by cywilnej na
szkolenia, bioràc pod uwag´ w szczególnoÊci:

1) ocen´ okresowà pracy urz´dnika s∏u˝by cywilnej,
dokonanà przez bezpoÊredniego prze∏o˝onego;

2) perspektywy wykonywania pracy zawodowej
przez urz´dnika s∏u˝by cywilnej;

3) potrzeby i mo˝liwoÊci urz´du w zakresie zatrudnie-
nia;

4) potrzeby i mo˝liwoÊci urz´dnika s∏u˝by cywilnej
ustalane w wyniku przeprowadzonych z nim
uzgodnieƒ.

Art. 76. 1. Uczestnictwo cz∏onka korpusu s∏u˝by cy-
wilnej w szkoleniach przewidzianych dla s∏u˝by cywil-
nej 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 przewidzia-
nych dla s∏u˝by cywilnej.

3. W wyjàtkowych przypadkach dyrektor general-
ny 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. 77. 1. Dyrektor generalny urz´du mo˝e skiero-
waç cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej majàcego wy-
kszta∏cenie prawnicze na aplikacj´ legislacyjnà. Wza-
jemne prawa i obowiàzki urz´du i cz∏onka korpusu
s∏u˝by cywilnej zwiàzane ze skierowaniem na aplika-
cj´ legislacyjnà okreÊla umowa zawarta mi´dzy dyrek-
torem generalnym urz´du a cz∏onkiem korpusu s∏u˝by
cywilnej.

2. Aplikacja legislacyjna koƒczy si´ egzaminem.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊla, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb organizowania
i odbywania aplikacji, uwzgl´dniajàc w szczególnoÊci:
dziedziny prawa b´dàce podstawà opracowania pro-
gramu aplikacji legislacyjnej, warunki i tryb przyjmo-
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 eta-
py dopuszczania do egzaminu koƒczàcego aplikacj´
oraz przeprowadzania go, sk∏ad komisji egzaminacyj-
nej oraz wzór zaÊwiadczenia stwierdzajàcego zdanie
egzaminu.

Art. 78. Koszty szkoleƒ w s∏u˝bie cywilnej sà po-
krywane ze Êrodków:

1) wyodr´bnionych w bud˝etach poszczególnych
urz´dów dla finansowania szkoleƒ powszechnych,
szkoleƒ w ramach indywidualnego programu roz-
woju 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 finansowa-
nia szkoleƒ centralnych.

Art. 79. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, szczegó∏owe warunki organizowania
i prowadzenia szkoleƒ w s∏u˝bie cywilnej obejmujàce
w szczególnoÊci:
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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∏ 8

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna 
cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej

Art. 80. 1. Cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej odpo-
wiada 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 na-
ruszeniu 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 powo-
du nieobecnoÊci w pracy nie ma mo˝liwoÊci z∏o˝enia
wyjaÊnieƒ, bieg trzymiesi´cznego terminu nie rozpo-
czyna si´, a rozpocz´ty ulega zawieszeniu do dnia je-
go stawienia si´ do pracy.

4. Je˝eli czyn cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej za-
wiera znamiona przest´pstwa, przedawnienie nast´-
puje nie wczeÊniej ni˝ przedawnienie przewidziane
w przepisach Kodeksu karnego.

5. Kara dyscyplinarna nie mo˝e zostaç zastosowa-
na po up∏ywie dwóch lat od dnia wszcz´cia post´po-
wania dyscyplinarnego.

Art. 81. 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;

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 ubiega-
nia si´ o zatrudnienie w korpusie s∏u˝by cywilnej przez
okres pi´ciu lat.

Art. 82. 1. Za mniejszej wagi naruszenie obowiàz-
ków cz∏onka korpusu s∏u˝by cywilnej dyrektor gene-
ralny urz´du mo˝e ukaraç cz∏onka korpusu upomnie-
niem na piÊmie. Ukaranie mo˝e byç poprzedzone po-
st´powaniem wyjaÊniajàcym.

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 prze-
kazuje spraw´ rzecznikowi dyscyplinarnemu. Przeka-
zanie sprawy rzecznikowi wszczyna post´powanie wy-
jaÊniajàce.

Art. 83. 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”.

Art. 84. 1. Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
tworzy po jednej komisji dyscyplinarnej dla co naj-
mniej trzech urz´dów.

2. Komisj´ dyscyplinarnà, w liczbie co najmniej
10 cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej, w tym przewod-
niczàcego i zast´pców przewodniczàcego, powo∏uje
si´ na okres trzech lat.

3. Komisja dyscyplinarna powo∏uje ze swojego
grona przewodniczàcego komisji i jego zast´pców.

4. Tryb pracy komisji dyscyplinarnej okreÊla regu-
lamin uchwalony przez komisj´ i zatwierdzony przez
Wy˝szà Komisj´ Dyscyplinarnà. 

Art. 85. 1. Wy˝szà Komisj´ Dyscyplinarnà powo∏u-
je Prezes Rady Ministrów.

2. W sk∏ad Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej wcho-
dzi 15 cz∏onków powo∏ywanych przez Prezesa Rady
Ministrów na okres szeÊciu lat, w tym 12 cz∏onków po-
wo∏ywanych na wniosek Szefa Kancelarii Prezesa Ra-
dy Ministrów spoÊród urz´dników s∏u˝by cywilnej
oraz trzech cz∏onków powo∏ywanych na wniosek dy-
rektora 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.
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4. Tryb pracy Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej okre-
Êla regulamin uchwalany przez Komisj´.

5. Obs∏ug´ prac Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej
zapewnia Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Art. 86. Na czas wykonywania zadaƒ w komisjach
dyscyplinarnych jej cz∏onkom przys∏uguje zwolnienie
od pracy zawodowej. 

Art. 87. Prezes Rady Ministrów okreÊla, w drodze
rozporzàdzenia, wynagrodzenie cz∏onków Wy˝szej Ko-
misji Dyscyplinarnej oraz komisji dyscyplinarnych,
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.

Art. 88. Wy˝sza Komisja Dyscyplinarna rozpatruje
odwo∏ania od orzeczeƒ komisji dyscyplinarnych.

Art. 89. Cz∏onkowie komisji dyscyplinarnych sà
niezawiÊli w zakresie orzecznictwa dyscyplinarnego
oraz nie sà zwiàzani rozstrzygni´ciami innych orga-
nów stosujàcych prawo, z wyjàtkiem prawomocnego
wyroku sàdu.

Art. 90. 1. Komisje dyscyplinarne orzekajà w sk∏a-
dzie:

1) w I instancji:

a) trzech cz∏onków, gdy rzecznik dyscyplinarny
wniós∏ o zastosowanie kary okreÊlonej w art. 81
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. 81 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2
pkt 4;

2) w II instancji pi´ciu cz∏onków, z których co naj-
mniej dwóch powinno posiadaç wykszta∏cenie
prawnicze, gdy rozpatrywana jest sprawa, co do
której orzeczono kar´ okreÊlonà w art. 81 ust. 1
pkt 6 oraz ust. 2 pkt 4.

2. Przewodniczàcy komisji dyscyplinarnej wyzna-
cza sk∏ad orzekajàcy i termin rozprawy.

3. W sprawach dotyczàcych urz´dników s∏u˝by cy-
wilnej przewodniczàcym sk∏adu jest urz´dnik s∏u˝by
cywilnej.

Art. 91. 1. Rzecznika dyscyplinarnego urz´du po-
wo∏uje dyrektor generalny urz´du spoÊród podleg∏ych
mu cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej.

2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna post´powanie
wyjaÊniajàce na polecenie dyrektora generalnego
urz´du i informuje go o dokonanych ustaleniach.
O wszcz´ciu tego post´powania rzecznik zawiadamia
osob´, której ono dotyczy.

3. Rzecznik postanawia o przekazaniu komisji dys-
cyplinarnej wniosku o wszcz´cie post´powania dyscy-
plinarnego albo, za zgodà dyrektora generalnego
urz´du, o umorzeniu post´powania wyjaÊniajàcego.

Art. 92. 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 wy-
branego przez siebie obroƒcy, z zastrze˝eniem przepi-
sów 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 orzeka-
jàcego 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 rozpa-
trzeniu innych dowodów majàcych znaczenie w spra-
wie.

4. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwi-
nionego lub jego obroƒcy nie wstrzymuje rozpoznania
sprawy.

5. Rozprawa jest jawna. W uzasadnionych przy-
padkach sk∏ad orzekajàcy mo˝e wy∏àczyç jawnoÊç roz-
prawy, 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.

7. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej strony
mogà odwo∏aç si´ do Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej
w ciàgu 14 dni od dnia dor´czenia orzeczenia.

Art. 93. 1. W post´powaniu przed Wy˝szà Komisjà
Dyscyplinarnà stosuje si´ odpowiednio przepisy
art. 92 ust. 1—6.

2. Od orzeczeƒ Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej
stronom oraz Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Mini-
strów przys∏uguje odwo∏anie do w∏aÊciwego ze wzgl´-
du na miejsce zamieszkania obwinionego sàdu apela-
cyjnego — sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

3. Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´ przepisy
Kodeksu post´powania cywilnego o apelacji. Od orze-
czenia sàdu apelacyjnego kasacja nie przys∏uguje.

Art. 94. 1. Odpis prawomocnego orzeczenia komi-
sji dyscyplinarnej do∏àcza si´ do akt osobowych
urz´dnika s∏u˝by cywilnej.

2. Dyrektor generalny urz´du wykonuje kary, o któ-
rych mowa w art. 81 ust. 1 pkt 3—5 oraz ust. 2 pkt 3
z chwilà uprawomocnienia si´ orzeczenia.
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Art. 95. 1. Kary dyscyplinarne okreÊlone w art. 81
ust. 1 pkt 1—5 oraz ust. 2 pkt 1—3 ulegajà zatarciu,
a odpis orzeczenia do∏àczony do akt osobowych pod-
lega zniszczeniu po up∏ywie trzech lat od dnia dor´cze-
nia prawomocnego orzeczenia o ukaraniu. Na wnio-
sek ukaranego zatarcie mo˝e nastàpiç po up∏ywie
dwóch lat.

2. Je˝eli w okresie przed zatarciem kary dyscypli-
narnej cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej b´dzie ponow-
nie ukarany dyscyplinarnie, termin trzech lat, o którym
mowa w ust. 1, liczy si´ od dnia dor´czenia prawo-
mocnego orzeczenia o ponownym ukaraniu.

3. W przypadku kary dyscyplinarnej okreÊlonej
w art. 81 ust. 1 pkt 6 oraz ust. 2 pkt 4 zatarcie oraz
zniszczenie odpisu orzeczenia nast´puje po up∏ywie
trzech lat od dnia up∏ywu okresu, na który kara zosta-
∏a orzeczona.

Art. 96. Prezes Rady Ministrów, kierujàc si´ potrze-
bà rzetelnego i sprawnego prowadzenia post´powa-
nia wyjaÊniajàcego i dyscyplinarnego, okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia, sposób prowadzenia tych post´-
powaƒ, w tym:

1) warunki powo∏ywania i odwo∏ywania cz∏onka ko-
misji dyscyplinarnej i rzecznika dyscyplinarnego;

2) zakres czynnoÊci rzecznika dyscyplinarnego, s∏u˝à-
cych wyjaÊnieniu sprawy;

3) organizacj´ i funkcjonowanie komisji dyscyplinar-
nych oraz tryb prowadzenia post´powania dyscy-
plinarnego, w tym tryb pracy komisji dyscyplinar-
nych;

4) warunki i sposób ustalania nale˝noÊci przys∏ugujà-
cych cz∏onkom komisji dyscyplinarnych, Êwiad-
kom, obroƒcom i bieg∏ym.

Art. 97. 1. Koszty obroƒcy z wyboru, który nie jest
cz∏onkiem korpusu s∏u˝by cywilnej, ponosi obwiniony.

2. Koszty bieg∏ych powo∏anych przez komisj´ dys-
cyplinarnà i koszty zleconych przez nià ekspertyz po-
nosi urzàd, przy którym dzia∏a komisja dyscyplinarna.

Rozdzia∏ 9

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 98. W ustawie z dnia 26 stycznia 1982 r. — Kar-
ta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674)
w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Nauczycielom mianowanym i dyplomowanym za-
trudnionym na stanowiskach, na których wymaga-
ne sà kwalifikacje pedagogiczne, w urz´dach orga-
nów administracji rzàdowej i kuratoriach oÊwiaty
przys∏uguje wynagrodzenie i inne Êwiadczenia,
okreÊlone dla cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej
w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝bie cy-
wilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218).”.

Art. 99. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 86, poz. 953, z póên. zm.6)) wprowadza si´ nast´pu-
jàce zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2:

a) dodaje si´ pkt 6—8 w brzmieniu:

„6) G∏ównym Inspektoracie Inspekcji Handlo-
wej,

7) Urz´dzie Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobój-
czych,

8) Biurze Nasiennictwa LeÊnego,”,

b) zdanie koƒcowe otrzymuje brzmienie:

„wobec których nie majà zastosowania przepisy
ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝bie cywil-
nej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218).”;

2) po art. 3 dodaje si´ art. 3a w brzmieniu:

„Art. 3a. Na stanowisko urz´dnika paƒstwowego
zatrudnionego w urz´dach wymienio-
nych w art. 1 ust. 1 mo˝e zostaç przenie-
siony w drodze porozumienia pracodaw-
ców cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej
w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia
2006 r. o s∏u˝bie cywilnej.”.

Art. 100. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pra-
cownikach samorzàdowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1593, z póên. zm.7)) po art. 3e dodaje si´
art. 3f w brzmieniu:

„Art. 3f. Na stanowisko urz´dnicze, w tym kierowni-
cze stanowiska urz´dnicze mo˝e zostaç prze-
niesiony cz∏onek korpusu s∏u˝by cywilnej
w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia
2006 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 170,
poz. 1218) w drodze porozumienia praco-
dawców.”.

Art. 101. W ustawie z dnia 12 paêdziernika 1990 r.
o Stra˝y Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997
oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711) w art. 5a ust. 3
otrzymuje brzmienie:

„3. Zadania dyrektora generalnego urz´du przewi-
dziane w ustawie z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝-
bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218) w stosun-
ku do pracowników zatrudnionych w:

1) Komendzie G∏ównej wykonuje Komendant
G∏ówny Stra˝y Granicznej;
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2) komendach oddzia∏ów, placówkach i dywizjo-
nach Stra˝y Granicznej wykonuje w∏aÊciwy
miejscowo komendant oddzia∏u Stra˝y Gra-
nicznej.”.

Art. 102. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Naj-
wy˝szej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937,
z póên. zm.8)) po art. 68 dodaje si´ art. 68a w brzmie-
niu:

„Art. 68a. 1. Na stanowisko pracownika nadzorujàce-
go lub wykonujàcego czynnoÊci kontrol-
ne mo˝e zostaç przeniesiony cz∏onek
korpusu s∏u˝by cywilnej w rozumieniu
ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝-
bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218)
w drodze porozumienia pracodawców.

2. Do przeniesienia, o którym mowa
w ust. 1, stosuje si´ art. 68 ust. 1 i 6.

3. Przeniesienia, o którym mowa w art. 34
ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.
o s∏u˝bie cywilnej, dokonuje Prezes Naj-
wy˝szej Izby Kontroli.”.

Art. 103. W ustawie z dnia 11 kwietnia 1997 r.
o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi w latach 
1944—1990 osób pe∏niàcych funkcje publiczne (Dz. U.
z 1999 r. Nr 42, poz. 428, z póên. zm.9)) w art. 3 ust. 1
otrzymuje brzmienie:

„1. Osobami pe∏niàcymi funkcje publiczne w rozu-
mieniu ustawy sà: Prezydent Rzeczypospolitej
Polskiej, pose∏, senator oraz osoba powo∏ana,
wybrana lub mianowana na okreÊlone w innych
ustawach kierownicze stanowisko paƒstwowe,
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Sejm,
Prezydium Sejmu, Senat, Sejm i Senat, Marsza∏-
ka Sejmu, Marsza∏ka Senatu lub Prezesa Rady Mi-
nistrów, dyrektor generalny w ministerstwie,
urz´dzie centralnym lub urz´dzie wojewódzkim
oraz s´dzia, prokurator i adwokat, a tak˝e rektor,
prorektor, kierownik podstawowej jednostki orga-
nizacyjnej w publicznej i niepublicznej szkole
wy˝szej, cz∏onek Rady G∏ównej Szkolnictwa Wy˝-
szego i cz∏onek Paƒstwowej Komisji Akredytacyj-
nej, cz∏onek Centralnej Komisji do Spraw Stopni
i Tytu∏ów.”.

Art. 104. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r.
o dzia∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r.

Nr 159, poz. 1548, z póên. zm.10)) w art. 33a w ust. 1
uchyla si´ pkt 10.

Art. 105. W ustawie z dnia 24 lipca 1999 r. o S∏u˝-
bie Celnej (Dz. U. z 2004 r. Nr 156, poz. 1641 i Nr 273,
poz. 2703, z 2005 r. Nr 167, poz. 1399 oraz z 2006 r.
Nr 104, poz. 708) w art. 22a uchyla si´ ust. 7.

Art. 106. 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.11)) w art. 2721 ust. 1
otrzymuje brzmienie:

„1. Do ekspertów i aplikantów eksperckich majà od-
powiednio zastosowanie przepisy art. 43 i art. 49
ust. 3, a do aplikantów eksperckich równie˝ prze-
pisy art. 61, art. 62 i art. 64 ustawy z dnia 24 sierp-
nia 2006 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 170,
poz. 1218).”.

Art. 107. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝-
bie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z 2004 r.
Nr 273, poz. 2703 oraz z 2006 r. Nr 170, poz. 1217)
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 za-
granicznej, zwanych dalej „cz∏onkami
s∏u˝by zagranicznej”, z wy∏àczeniem ˝o∏-
nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ w placówkach za-
granicznych, stosuje si´ przepisy ustawy
z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝bie cywilnej
(Dz. U. Nr 170, poz. 1218).”;

2) w art. 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) s∏u˝bie cywilnej — oznacza to s∏u˝b´ cywilnà,
w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.
o s∏u˝bie cywilnej,”;

3) w art. 25:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przeniesienia, o których mowa w art. 32 i 33
ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝bie
cywilnej, urz´dnika s∏u˝by cywilnej do s∏u˝-
by zagranicznej dokonuje dyrektor general-
ny urz´du w porozumieniu z dyrektorem ge-
neralnym s∏u˝by zagranicznej.”,

b) uchyla si´ ust. 2;

4) uchyla si´ art. 26;
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5) w art. 37:

a) po ust. 1 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Karami dyscyplinarnymi stosowanymi wo-
bec cz∏onków s∏u˝by zagranicznej sà:

1) upomnienie,

2) nagana,

3) nagana z ostrze˝eniem,

4) nagana z pozbawieniem mo˝liwoÊci
awansowania przez okres 2 lat do wy˝-
szej kategorii zaszeregowania,

5) obni˝enie kategorii zaszeregowania,

6) wydalenie z pracy w s∏u˝bie zagranicz-
nej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do ambasadorów, o których mowa w art. 18
ust. 1, nie stosuje si´ przepisów art. 81 ust. 1
pkt 5 i 6 ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.
o s∏u˝bie cywilnej.”;

6) w art. 38:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu przygotowania do s∏u˝by zagranicz-
nej osób nieposiadajàcych stopnia dyplo-
matycznego ustanawia si´ odbywanà w mi-
nisterstwie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊci-
wego do spraw zagranicznych aplikacj´ dy-
plomatyczno-konsularnà, trwajàcà rok.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.
o s∏u˝bie cywilnej dotyczàce s∏u˝by przygo-
towawczej stosuje si´ odpowiednio.”;

7) w art. 39 ust. 3 i 4 otrzymujà brzmienie:

„3. Og∏oszenie o konkursie na aplikacj´ zamiesz-
cza w Biuletynie Informacji Publicznej dyrektor
generalny s∏u˝by zagranicznej, który konkurs
organizuje i przeprowadza.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych
okreÊli w drodze rozporzàdzenia szczegó∏owe
zasady i tryb przeprowadzania konkursu, o któ-
rym mowa w ust. 2, z uwzgl´dnieniem prze-
prowadzania testów, w tym testów psycholo-
gicznych, treÊci i formy wniosku o przyj´cie na
aplikacj´ dyplomatyczno-konsularnà, z mo˝li-
woÊcià wykorzystania elektronicznych Êrod-
ków przekazu danych.”.

Art. 108. W ustawie z dnia 6 wrzeÊnia 2001 r.
o transporcie drogowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2088, z póên. zm.12)) w art. 77 ust. 1 i 2 otrzymujà
brzmienie:

„1. Do pracowników Inspekcji zatrudnionych na sta-
nowiskach urz´dniczych, w tym inspektorów, sto-
suje si´ przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 2006 r.
o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. Nr 170, poz. 1218), z za-
strze˝eniem ust. 2.

2. Do pracowników Inspekcji zatrudnionych na sta-
nowiskach inspektorów nie majà zastosowania
przepisy art. 4 ustawy, o której mowa w ust. 1.”.

Art. 109. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o fi-
nansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z póên.
zm.13)) 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 wynagro-
dzenia, o którym mowa w art. 112 ust. 3 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2002 r.
Nr 7, poz. 58, z póên. zm.14)) oraz wynagrodzeƒ
okreÊlonych dla pracowników urz´dów skarbo-
wych na podstawie art. 70 ustawy z dnia
24 sierpnia 2006 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U.
Nr 170, poz. 1218).”.

Rozdzia∏ 10

Przepisy przejÊciowe i dostosowujàce

Art. 110. 1. Stosunki pracy nawiàzane w urz´-
dach, o których mowa w art. 2, przed dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy, na podstawie mianowania na zasa-
dach okreÊlonych w ustawie z dnia 16 wrzeÊnia
1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwowych, po-
zostajà w mocy nie d∏u˝ej ni˝ do dnia 31 grudnia
2007 r., chyba ˝e wczeÊniej w sposób okreÊlony w ni-
niejszej ustawie zosta∏y przekszta∏cone, rozwiàzane
lub wygas∏y.

2. Z dniem 1 stycznia 2008 r. dotychczasowe sto-
sunki pracy osób zatrudnionych na podstawie miano-
wania na zasadach okreÊlonych w ustawie z dnia
16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwo-
wych przekszta∏cajà si´ w stosunki pracy na podsta-
wie umowy o prac´ na czas nieokreÊlony.

Art. 111. 1. Do pracowników zatrudnionych na
podstawie mianowania zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów
paƒstwowych stosuje si´ art. 10 ust. 1a, 1b i 5, 
art.13—16 oraz art. 27 ust. 3 tej ustawy.
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2. Osoby odwo∏ane z funkcji organu administracji
paƒstwowej lub innego stanowiska kierowniczego
w administracji paƒstwowej, które przed powo∏aniem
na t´ funkcj´ lub stanowisko by∏y urz´dnikami paƒ-
stwowymi mianowanymi zgodnie z przepisami usta-
wy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów
paƒstwowych, stajà si´ pracownikami s∏u˝by cywilnej
i w stosunku do nich stosuje si´ odpowiednio art. 45
ust. 2 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracowni-
kach urz´dów paƒstwowych.

3. Rozwiàzanie stosunku pracy z pracownikiem za-
trudnionym na podstawie mianowania zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracowni-
kach urz´dów paƒstwowych bez wypowiedzenia z wi-
ny pracownika mo˝e nastàpiç w razie:

1) ci´˝kiego naruszenia przez pracownika podstawo-
wych obowiàzków cz∏onka korpusu s∏u˝by cywil-
nej, je˝eli wina pracownika jest oczywista;

2) pope∏nienia przez pracownika w czasie trwania
stosunku pracy przest´pstwa, które uniemo˝liwia
dalsze zatrudnienie, je˝eli przest´pstwo jest oczy-
wiste lub zosta∏o stwierdzone prawomocnym wy-
rokiem;

3) zawinionej przez pracownika utraty uprawnieƒ ko-
niecznych do wykonywania pracy na zajmowa-
nym stanowisku, je˝eli nie jest mo˝liwe wyznacze-
nie pracownikowi stanowiska uwzgl´dniajàcego
jego przygotowanie zawodowe.

4. Rozwiàzanie stosunku pracy z pracownikiem za-
trudnionym na podstawie mianowania zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracowni-
kach urz´dów paƒstwowych bez wypowiedzenia z wi-
ny pracownika nie mo˝e nastàpiç po up∏ywie miesià-
ca od dnia uzyskania wiadomoÊci o okolicznoÊci uza-
sadniajàcej rozwiàzanie stosunku pracy.

Art. 112. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pra-
cownicy s∏u˝by cywilnej, zatrudnieni na podstawie
przepisów ustawy uchylanej w art. 133, stajà si´ pra-
cownikami s∏u˝by cywilnej w rozumieniu niniejszej
ustawy.

2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy urz´dnicy s∏u˝-
by cywilnej, mianowani na podstawie przepisów usta-
wy uchylanej w art. 133, stajà si´ urz´dnikami s∏u˝by
cywilnej w rozumieniu niniejszej ustawy.

3. Do wynagrodzenia cz∏onków korpusu s∏u˝by cy-
wilnej, o których mowa w ust. 1 i 2, stosuje si´ przepi-
sy o wynagrodzeniu w s∏u˝bie cywilnej wydane na
podstawie niniejszej ustawy.

4. Je˝eli wynagrodzenie cz∏onków korpusu s∏u˝by
cywilnej, o których mowa w ust. 1 i 2, jest ni˝sze od
przys∏ugujàcego poprzednio, przez okres trzech mie-
si´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy wyp∏a-
ca si´ im dodatek wyrównawczy w wysokoÊci ró˝nicy
mi´dzy wynagrodzeniem przys∏ugujàcym dotychczas
a wynagrodzeniem aktualnym.

Art. 113. W 2006 r. mianowaƒ urz´dników s∏u˝by
cywilnej dokonuje si´ na dotychczasowych zasadach,
z tym ˝e mianowaƒ dokonuje Prezes Rady Ministrów.

Art. 114. Do pracownika s∏u˝by cywilnej sprawujà-
cego w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy mandat radnego
zakazu ∏àczenia pracy w s∏u˝bie cywilnej z mandatem
radnego nie stosuje si´ do koƒca kadencji, na którà zo-
sta∏ wybrany.

Art. 115. Do urz´dników s∏u˝by cywilnej korzysta-
jàcych z urlopu dla poratowania zdrowia w dniu wej-
Êcia w ˝ycie ustawy stosuje si´ przepisy dotychczaso-
we.

Art. 116. Osoby, które naby∏y uprawnienia do do-
datkowego urlopu wypoczynkowego, o którym mowa
w art. 88 ustawy uchylanej w art. 133, zachowujà swo-
je uprawnienia do dnia 31 grudnia 2006 r.

Art. 117. Do post´powaƒ dotyczàcych naboru kan-
dydatów do korpusu s∏u˝by cywilnej wszcz´tych na
podstawie dotychczasowych przepisów i niezakoƒczo-
nych do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, stosuje si´ prze-
pisy dotychczasowe.

Art. 118. Do organizacji s∏u˝by przygotowawczej
wszcz´tej na podstawie dotychczasowych przepisów
i niezakoƒczonej do dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, sto-
suje si´ przepisy dotychczasowe.

Art. 119. 1. Znosi si´ centralny organ administracji
rzàdowej — Szefa S∏u˝by Cywilnej.

2. Likwiduje si´ urzàd obs∏ugujàcy Szefa S∏u˝by
Cywilnej.

Art. 120. Zadania i kompetencje Szefa S∏u˝by Cy-
wilnej stajà si´ zadaniami, które realizuje, z upowa˝-
nienia Prezesa Rady Ministrów, Szef Kancelarii Preze-
sa Rady Ministrów, w zakresie okreÊlonym niniejszà
ustawà.

Art. 121. 1. Sprawy wszcz´te i niezakoƒczone przez
Urzàd S∏u˝by Cywilnej sà prowadzone przez Kancela-
ri´ Prezesa Rady Ministrów.

2. Post´powania wszcz´te i niezakoƒczone przez
Urzàd S∏u˝by Cywilnej prowadzi Kancelaria Prezesa
Rady Ministrów.

Art. 122. 1. Nale˝noÊci i zobowiàzania Urz´du
S∏u˝by Cywilnej stajà si´ nale˝noÊciami i zobowiàza-
niami Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Prawa i obowiàzki wynikajàce z umów i porozu-
mieƒ zawartych przez Urzàd S∏u˝by Cywilnej przejmu-
je Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Art. 123. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze
zarzàdzenia, przeznaczenie mienia b´dàcego w posia-
daniu Urz´du S∏u˝by Cywilnej, z zastrze˝eniem przepi-

Dziennik Ustaw Nr 170 — 8834 — Poz. 1218



sów o gospodarce nieruchomoÊciami oraz przepisów
o finansach publicznych.

Art. 124. 1. Pracownicy Urz´du S∏u˝by Cywilnej
stajà si´ z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy pracownika-
mi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

2. Dyrektor Generalny Urz´du S∏u˝by Cywilnej,
w terminie siedmiu dni od dnia og∏oszenia niniejszej
ustawy, jest obowiàzany zawiadomiç na piÊmie pra-
cowników o zmianach, jakie majà nastàpiç w zakresie
ich stosunków pracy. Przepisy art. 231 § 4 Kodeksu
pracy stosuje si´ odpowiednio.

3. Stosunki pracy z pracownikami, o których mowa
w ust. 1, wygasajà po up∏ywie trzech miesi´cy od dnia
przejÊcia do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, je˝eli
przed up∏ywem tego terminu nie zostanà im zapropo-
nowane nowe warunki pracy lub p∏acy na dalszy okres
albo w razie nieprzyj´cia nowych warunków pracy lub
p∏acy.

4. WczeÊniejsze rozwiàzanie stosunku pracy z pra-
cownikiem mo˝e nastàpiç za wypowiedzeniem.

5. W przypadku wygaÊni´cia stosunku pracy, o któ-
rym mowa w ust. 3, lub wypowiedzenia, o którym mo-
wa w ust. 4, pracownikom przys∏ugujà Êwiadczenia
przewidziane dla pracowników, z którymi stosunki
pracy rozwiàzuje si´ z powodu likwidacji urz´du.

6. Przepisów ust. 2 zdanie drugie oraz ust. 3 i 4 nie
stosuje si´ do urz´dników s∏u˝by cywilnej, do których
stosuje si´ przepisy rozdzia∏u 4 niniejszej ustawy.

Art. 125. 1. W razie zastosowania kary okreÊlonej
w art. 108 ust. 1 ustawy uchylanej w art. 133, która nie
sta∏a si´ prawomocna na podstawie dotychczasowych
przepisów, rzecznik dyscyplinarny urz´du albo komi-
sja dyscyplinarna urz´du przekazuje spraw´ dyrekto-
rowi generalnemu urz´du w celu rozpatrzenia sprzeci-
wu na zasadach okreÊlonych w art. 82. Termin do
wniesienia sprzeciwu uwa˝a si´ za zachowany.

2. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciàgu 14 dni od dnia
przekazania sprawy przez rzecznika dyscyplinarnego
urz´du albo komisj´ dyscyplinarnà urz´du, jest rów-
noznaczne z jego uwzgl´dnieniem.

Art. 126. 1. Do kar orzeczonych, o których mowa
w art. 107 ustawy uchylanej w art. 133, stosuje si´ do-
tychczasowe przepisy o przedawnieniu i zatarciu kary. 

2. Do kary zastosowanej na podstawie art. 108
ust. 1 ustawy uchylanej w art. 133, która sta∏a si´ pra-
womocna przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej usta-
wy, stosuje si´ przepisy o przedawnieniu i zatarciu kary
dyscyplinarnej, chyba ˝e up∏ynà∏ ju˝ termin przedaw-
nienia.

Art. 127. Przy wykonywaniu orzeczeƒ komisji dys-
cyplinarnych, które sta∏y si´ wykonalne przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy
dotychczasowe.

Art. 128. 1. Komisje dyscyplinarne powo∏ane
przed dniem wejÊcia w ˝ycie przepisów niniejszej
ustawy dzia∏ajà do koƒca okresu, na który zosta∏y po-
wo∏ane.

2. Komisje dyscyplinarne utworzone dla kilku urz´-
dów przed dniem wejÊcia w ˝ycie przepisów niniejszej
ustawy, dzia∏ajà do koƒca okresu, na który zosta∏y po-
wo∏ane.

Art. 129. 1. W celu wykonania przepisów niniejszej
ustawy, Prezes Rady Ministrów mo˝e, w drodze rozpo-
rzàdzenia, dokonywaç przeniesienia planowanych do-
chodów i wydatków bud˝etowych tak˝e mi´dzy cz´-
Êciami bud˝etu paƒstwa, z zachowaniem przeznacze-
nia Êrodków publicznych wynikajàcego z ustawy bu-
d˝etowej.

2. Przepis art. 149 ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 109, stosuje si´ odpowiednio.

Art. 130. Dyrektor Generalny zlikwidowanego
Urz´du S∏u˝by Cywilnej w terminie 30 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy dokona wszystkich czynnoÊci
niezb´dnych do zakoƒczenia dzia∏alnoÊci urz´du.

Art. 131. Znosi si´ Rad´ S∏u˝by Cywilnej.

Art. 132. Przepisy wykonawcze wydane na podsta-
wie ustawy uchylanej w art. 133, zachowujà moc do
czasu wejÊcia w ˝ycie nowych przepisów wykonaw-
czych wydanych na podstawie niniejszej ustawy, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez szeÊç miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy.

Rozdzia∏ 11

Przepisy koƒcowe

Art. 133. Traci moc ustawa z dnia 18 grudnia
1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, z póên. zm.15)) z wyjàtkiem art. 6 ust. 1 oraz
art. 80 ust. 1 i ust. 2, które tracà moc z dniem 31 grud-
nia 2007 r.

Art. 134. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem art. 6 ust. 1,
art. 55, art. 57 ust. 2 i ust. 3 oraz art. 58, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2008 r.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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————————
15) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone 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, z 2004 r. Nr 33, poz. 287, Nr 179,
poz. 1845 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 10, poz. 71,
Nr 132, poz. 1110 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45,
poz. 319 i Nr 79, poz. 549.
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