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Nowa §luihn §§slllnn
prezydent Rp Andrzej Duda 7 stycznia podpisal ustawę z 30 grudnia 2015 r. o zmianie

ustawy o slużbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw. 0gloszona w Dzienniku

Ustaw zostala dzień późnie!,7aczęlaobowią3yłłłac po 14 dniach, a więc

23 stycznia bn

stawa zmienia zasadv ob::d;ł:r*i,*- łłrrud*iania i rł,v-nagradza-

nia osób zajnrującvch :rr-ższe :&nr:§isks *"slużbie qłvilnej,
a rvięc osób piasiuj.ącrch sta*łłł,iska rr;mienione w art. 52

ustawy o służbie crrł,ilnej. Tb rrr,in- d;-rektorz5, generalni urzędów,

szefowie departamentórł {biur} w ministersrwach czy urzędach cen-

tralnych organów administracji rządowej, atalżę ich zastępcy.

BEz Kol{xUn§U
Przy powolyrvaniu na lłryższe scanowiska zfezygnowano z konkursów

na lzecz obsadzania stanowisk w drodze powolania ptzez upruw-

nione organy. Osoba mianowana na to stanowisko, zgodnie z zapi,
sami nowelizacji, zostanie automatycznie wlączona do korpusu

służby cywilnej, wyłączona z obowiązku kierowania na służbę przy-

gotowawczą, wyłączona z §ystemu ocen okresowych, a jej wynagro-

dzenie będzie się składać z rłrynagrodzenia zasadniczego, dodatku
funkryjnego oraz dodatku za wieloletnią pracę w slużbie cywilnej,

BEz STAżU
Nowelizacja ogranicza kryteria, które musi spełniać osoba zajmująca

wyższe stanowisko w służbie cy,wi|nej. I r.ak z dotychczasorłrych
kryteriów określonych w art. 5j ustawy wykreślono pkt 4 i 5. Pierw-
szy z nich, w przypadku ubiegania się o stanowisko dyrektora ge-

neralnego urzędu warunkował objęcie tego stanowiska posiadaniem

co najmniej sześcioletniego stażu pracy, w tym co najmniej trzy-

letniego na stanowisku kierowniczym w jednostkach sektora fi-
nansów publiczn_vch. Punkt 5, w przypadku ubiegania się o pozos-
tałe wyższe stanorł,iska rr-arunkon,ał jego objęcie posiadaniem co

najmniej trzyletniego srażu pracl. !1, [§m co najmniej rocznego n3

stanowisku kierownicrym lub dił"u}etniegó n3 s.arto1l-isku slmo-
dzielnym, w jednostkach sektora finaąr;iś, płbłieznlch.

szEF i R§c
Zmienila się także procedura porł,ołttrani* i ad,u,ł:il-wania szefa

służby cywilnej, Od 23 srycznia br- kezes RaĄ }{ir:istŃlv będz-ie

powolywał szefa slużby cywilnej bez konieczrr*ści u.xsięęa"*i* *pirrii

Rady Służby Cywilnej. Odwolać go będzie m€ *- k*eĄ*r ce*sie,

Sama Rada Służby Cywilnej została zastąpiorła przez 
'Rłdę §lużbt

Publicznej, będącą organem opiniodawczo-doradcąrm pra3, Prezesie

Rady Ministrów.
Rada liczyć będzie od siedmiu do dziervięciu tzltlnkó*,. htórzs

powolywani bę dąprzezPrezesa Rady Ministrórł, na Łlemie kadencje,

Członkowie Rady będą wybięrani spośród osób, którl-ch *iedza, do-

świadczenie i autorytet dają rękojmię prawidłowej realizatji zadań,

Do kompetencji Rady nalężeć będzie m.in. ocena przebiegu po§tę-

powań kwalifikaryjnych w służbie cywilnej, na inne niż łn-ższe sta-

nowiska.

WY§AszAillE lfl EROWHIIóW
Uchwalona nowelizacja wygasza wszystkie stosunki pracy zawarte

z osobami zajmująrymi w dniu jej wejściaw Ącie wyższe stanowiska

rv stużbie cywilnej. Zostają one automarycznie rczlviązane po upłr,r,łlie

30 dni od dnia rvejścia w zycie nowelizacji, a więc 23 lutego br,,

1eżeli przed upływem tego terminu osobom tym nie zostaną zapro-

ponowane nowe warunki pracy lub placy albo w razie nieprzyjęcia

nourych warunkórv. Wcześniej sze rozvłiązanie stosunku prac1,, a więc
przed up\łvem 30 dni, będzie mogło nastąpić za wypowiedzeniem,

W razie wygaśnięcia stosunku pracy lub jego wypowiedzenia
ustawa przerł,iduje wypłatę odprawy w wysokości przewidzianej

dla pracownikórv, z którymi stosunki ptacy rozwiązuje się z porvodu

likwidacji urzędu. WVsokość odpraw określona jest w art. 8 usta\ly

z 13 marca 2003 r, o szczegllnyeh zasadach tozlłiąułwania z pra-

cownikami stosunków placy z przyczyn niedoryczących pracorvni-

ków (Dz.U. z 2075 r., poz. 192) i wynosi jednomiesięczne llyna-
grodzenie, jeżeli pracorvnik był zatrudniony u danego pracodarvcy

Lrócej niż 2 lata, dwumiesięczne, jeśli był zatrudniony od 2 do

8 lat, i trzymiesięczne, jeśli pracorval ponad 8 lat, Górną granicą

Uchwatona nowelizacia wyga§za wszystkie

stosunki p]acy zawarte z osobami zajmuiącymi

w dniu iei weiścia w życie wyż§ze stanowiska

w slużbie eywilnej, Zostaią one automatycznie

lozwiązane 23 lutego br.o ieśli do teg0 czasu

osobom tym nie zostaną zapr0pono§ane nOW8

warunki pracy lub placy albo w razae

niepnyięcia nowych warunków.

jest klr.ota 1S-krotnego minimalnego wynagrodzenia za pracę, usta-

Ianego na podstalvie odrębn_vch przepisów, obowiązującego w dniu

ronł:iązania stosunku pracy, którego odprawa nie może przekroczyć,

tBY§}l(01lTYtlUAGJA
Norvelizacja rczstrzyEatalrże kwestię konrynuacji konkursórv na rrry-

ższe stanowiska rozpoczęrych na podstawie dorvchczasorrrych prze-

pisów i niezakończonych do dnia wejścia lv żl,cie ustaw1,, Arr, 6

urru*y rozstrzyga, że zostają one automa§,cznie przenvane i zako6,

czofle z dniem wejścia w życie usta!ĘI.

lnaczej będzie w procedurze przeprow adzania ocen okresowych,

Ponieważ w przypadku urzędnikórv slużby cyrilnej uzyskanie pozy-

rywnej ocenyokresorvej umożlirvia pttyznanie im kolejnego stopnia

slużbowego, a co za rym idzie wyższego dodatku służby cywilnej

z tytułu posiadanego stopnia służbowego, będzie ona mogła być do-

kończona na dotychczasowych zasadach. l
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