
Art. 1. W ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracow-
nikach samorzàdowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1593, z póên. zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) art. 7 otrzymuje brzmienie:

„Art. 7. 1. Do mianowanych pracowników samo-
rzàdowych stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 10 ust. 1—1b i 5 ustawy
z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracowni-
kach urz´dów paƒstwowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z póên. zm.2)). 

2. Mianowanego pracownika samorzàdo-
wego mo˝na, na jego wniosek lub za je-
go zgodà, przenieÊç do pracy u innego
pracodawcy samorzàdowego albo na
stanowisko urz´dnicze w urz´dzie w ro-
zumieniu art. 2 ustawy z dnia 18 grud-
nia 1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U.
z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z póên. zm.3)),
w tej samej lub innej miejscowoÊci.
Przeniesienia dokonuje pracodawca sa-
morzàdowy albo dyrektor generalny
urz´du, w którym mianowany pracow-
nik samorzàdowy ma byç zatrudniony,
w porozumieniu z pracodawcà samo-
rzàdowym dotychczas zatrudniajàcym
pracownika.

3. W uzasadnionych przypadkach miano-
wany pracownik samorzàdowy mo˝e
byç przeniesiony, na okres do szeÊciu
miesi´cy, do innego pracodawcy samo-
rzàdowego, w tej samej lub innej miej-
scowoÊci, do pracy zgodnej z posiada-

nymi kwalifikacjami. W okresie przenie-
sienia przys∏uguje mu wynagrodzenie
stosowne do wykonywanej pracy, lecz
nie ni˝sze od dotychczasowego. Prze-
niesienie takie dopuszczalne jest tylko
raz na dwa lata.

4. Niedopuszczalne jest czasowe przenie-
sienie, o którym mowa w ust. 3, bez
zgody zainteresowanego, do pracodaw-
cy samorzàdowego majàcego siedzib´
w innej miejscowoÊci, kobiety w cià˝y
lub mianowanego pracownika samo-
rzàdowego sprawujàcego opiek´ nad
dzieckiem w wieku do czternastu lat,
a tak˝e w wypadkach, gdy stojà temu na
przeszkodzie wa˝ne wzgl´dy osobiste
lub rodzinne mianowanego pracownika
samorzàdowego.”;

2) po art. 7 dodaje si´ art. 7a w brzmieniu:

„Art. 7a. 1. Pracownika samorzàdowego, o któ-
rym mowa w art. 2 pkt 4, mo˝na, na je-
go wniosek lub za jego zgodà, prze-
nieÊç do pracy u innego pracodawcy
samorzàdowego albo na stanowisko
urz´dnicze w urz´dzie, o którym mowa
w art. 7 ust. 2, w ka˝dym czasie, je˝eli
nie narusza to wa˝nego interesu pra-
codawcy samorzàdowego, który do-
tychczas zatrudnia∏ pracownika, i prze-
mawia za tym szczególny interes s∏u˝-
by cywilnej.

2. Przeniesienia dokonuje pracodawca sa-
morzàdowy albo dyrektor generalny
urz´du, w którym pracownik samorzàdo-
wy ma byç zatrudniony, w porozumieniu
z pracodawcà samorzàdowym dotych-
czas zatrudniajàcym pracownika.”.

Art. 2. 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.4)) po art. 77 dodaje si´ art. 77a w brzmieniu:

„Art. 77a. 1. W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach, na wniosek dyrektora generalnego
urz´du, o którym mowa w art. 2 ust. 1
ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝-
bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49,
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———————
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 214,
poz. 1806 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 23, poz. 192
i Nr 122, poz. 1020. 

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 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.

———————
4) 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 oraz z 2005 r.
Nr 10, poz. 71, Nr 14, poz. 114 i Nr 169, poz. 1417. 
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USTAWA

z dnia 10 marca 2006 r.

o zmianie ustawy o pracownikach samorzàdowych, ustawy o Najwy˝szej Izbie Kontroli
oraz ustawy o s∏u˝bie cywilnej



poz. 483, z póên. zm.5)), Prezes Najwy˝-
szej Izby Kontroli mo˝e przenieÊç pra-
cownika nadzorujàcego lub wykonujàce-
go czynnoÊci kontrolne albo pracownika
zatrudnionego na stanowisku admini-
stracyjnym lub obs∏ugi do pracy na sta-
nowisku urz´dniczym w tym urz´dzie.

2. Przeniesienie, o którym mowa w ust. 1,
dokonywane jest za zgodà pracownika;
na czas przeniesienia pracownikowi
udzielany jest urlop bezp∏atny w Naj-
wy˝szej Izbie Kontroli.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝-
bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z póên.
zm.6)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 2:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Stanowiska urz´dnicze w urz´dach mogà
zajmowaç tak˝e osoby oddelegowane lub

przeniesione na podstawie odr´bnych prze-
pisów do wykonywania zadaƒ poza jednost-
kà organizacyjnà, w której sà zatrudnione,
je˝eli za przeniesieniem przemawia szcze-
gólny interes s∏u˝by cywilnej.”,

b) dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Osoby, o których mowa w ust. 3, stajà si´
z dniem przeniesienia pracownikami s∏u˝by
cywilnej. Do sta˝u pracy w s∏u˝bie cywilnej
tych osób zalicza si´ okres zatrudnienia
w jednostce organizacyjnej, z której nastà-
pi∏o przeniesienie do s∏u˝by cywilnej.”;

2) w art. 25 w ust. 4 wyrazy „6 miesi´cy” zast´puje
si´ wyrazami „2 miesiàce”;

3) w art. 27 dodaje si´ ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Osoby, o których mowa w art. 2 ust. 3, zwol-
nione sà z odbywania s∏u˝by przygotowaw-
czej, o ile w jednostce organizacyjnej, z której
zosta∏y przeniesione, zatrudnione by∏y w dniu
przeniesienia na czas nieokreÊlony i przepra-
cowa∏y w tej jednostce co najmniej 3 lata.”.

Art. 4. W okresie 3 lat od dnia wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej ustawy o stanowiska wymienione w art. 41
ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 3, mogà ubiegaç
si´ cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej nieb´dàcy
urz´dnikami s∏u˝by cywilnej.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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———————
5) 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.

6) 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. 


