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USTAWA

z dnia 27 lipca 2001 r.

o s∏u˝bie zagranicznej.

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. Ustawa okreÊla organizacj´ i funkcjonowa-
nie s∏u˝by zagranicznej, a tak˝e szczególne prawa
i obowiàzki osób wchodzàcych w jej sk∏ad.

Art. 2. 1. W sk∏ad s∏u˝by zagranicznej wchodzà:

1) cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnieni
w ministerstwie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwe-
go do spraw zagranicznych, 

2) nieb´dàce cz∏onkami korpusu s∏u˝by cywilnej oso-
by zatrudnione w s∏u˝bie zagranicznej, z zastrze˝e-
niem ust. 2,

3) pe∏nomocni przedstawiciele Rzeczypospolitej Pol-
skiej w innym paƒstwie lub przy organizacji mi´-
dzynarodowej.

2. Nie wchodzà w sk∏ad s∏u˝by zagranicznej:

1) osoby zatrudnione w placówce zagranicznej Rze-
czypospolitej Polskiej na podstawie umowy o pra-
c´ zawartej zgodnie z prawem paƒstwa przyjmujà-
cego, 

2) osoby zatrudnione w placówce zagranicznej Rze-
czypospolitej Polskiej na podstawie umowy o pra-
c´ zawartej na czas okreÊlony — wykonywania
funkcji na placówce przez cz∏onka rodziny — chyba
˝e sà one cz∏onkami korpusu s∏u˝by cywilnej,

3) konsul honorowy, o którym mowa w ustawie okre-
Êlonej w art. 4 pkt 3.

Art. 3. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do
osób wchodzàcych w sk∏ad s∏u˝by zagranicznej, zwa-
nych dalej „cz∏onkami s∏u˝by zagranicznej”, z wy∏àcze-
niem ˝o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ w placówkach zagra-
nicznych, stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 18 grudnia
1998 r. o s∏u˝bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49,
poz. 483, Nr 70, poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz
z 2001 r. Nr 102, poz. 1116 i Nr 111, poz. 1194).

Art. 4. Ilekroç w ustawie jest mowa o:

1) ambasadorze — oznacza to, mianowanego w trybie
okreÊlonym w Konstytucji, pe∏nomocnego przed-
stawiciela Rzeczypospolitej Polskiej w innym paƒ-
stwie lub przy organizacji mi´dzynarodowej, 

2) placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej,
zwanej dalej „placówkà zagranicznà” — oznacza to
przedstawicielstwo dyplomatyczne, sta∏e przedsta-



wicielstwo przy organizacji mi´dzynarodowej,
urzàd konsularny, instytut polski lub innà placów-
k´ podleg∏à ministrowi w∏aÊciwemu do spraw za-
granicznych, majàcà siedzib´ poza granicami Rze-
czypospolitej Polskiej,

3) konsulu — oznacza to osob´ wyznaczonà do wyko-
nywania funkcji konsularnych okreÊlonych w usta-
wie z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 9, poz. 34,
z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 117, poz. 757,
z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268
oraz z 2001 r. Nr 42, poz. 475),

4) s∏u˝bie cywilnej — oznacza to s∏u˝b´ cywilnà, w ro-
zumieniu ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝-
bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102,
poz. 1116 i Nr 111, poz. 1194),

5) paƒstwie przyjmujàcym — oznacza to paƒstwo
przyjmujàce w rozumieniu Konwencji wiedeƒskiej
o stosunkach dyplomatycznych, sporzàdzonej
w Wiedniu dnia 18 kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r.
Nr 37, poz. 232),

6) cz∏onkach rodziny — oznacza to wspó∏ma∏˝onka,
dzieci w∏asne, przysposobione oraz inne dzieci
wzi´te na utrzymanie i wychowanie w ramach ro-
dzin zast´pczych, w wieku do lat 18 bàdê b´dàce
w wieku okreÊlonym odr´bnymi przepisami doty-
czàcymi zasi∏ków rodzinnych i piel´gnacyjnych,
a tak˝e osoby niepe∏nosprawne wymagajàce sta∏ej
opieki cz∏onka s∏u˝by zagranicznej.

Rozdzia∏ 2 

Organizacja i funkcjonowanie s∏u˝by zagranicznej

Art. 5. 1. S∏u˝bà zagranicznà kieruje minister w∏a-
Êciwy do spraw zagranicznych.

2. S∏u˝ba zagraniczna dzia∏a w ministerstwie obs∏u-
gujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych
i w placówkach zagranicznych.

Art. 6. 1. W s∏u˝bie zagranicznej tworzy si´ stano-
wisko dyrektora generalnego s∏u˝by zagranicznej.

2. Dyrektor generalny s∏u˝by zagranicznej jest dy-
rektorem generalnym urz´du w rozumieniu przepisów
o s∏u˝bie cywilnej, wykonujàcym tak˝e zadania okre-
Êlone w ustawie.

3. Dyrektorem generalnym s∏u˝by zagranicznej
mo˝e zostaç osoba posiadajàca stopieƒ dyplomatycz-
ny, o którym mowa w art. 8.

Art. 7. 1. Zadania s∏u˝by zagranicznej wykonujà:

1) personel dyplomatyczno-konsularny, który stano-
wià, z zastrze˝eniem ust. 2, cz∏onkowie s∏u˝by za-
granicznej posiadajàcy stopieƒ dyplomatyczny,

2) personel pomocniczy,

3) personel obs∏ugi.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dy-
rektor generalny s∏u˝by zagranicznej mo˝e powierzyç
obowiàzki cz∏onka personelu dyplomatyczno-konsu-
larnego na czas okreÊlony osobie, która spe∏nia wyma-
gania okreÊlone w art. 12 ust. 1 pkt 2—5, oddelegowa-
nej lub wyznaczonej, za zgodà dyrektora generalnego
s∏u˝by zagranicznej, w trybie okreÊlonym w odr´bnych
przepisach, do s∏u˝by zagranicznej — zatrudniajàc jà
na podstawie umowy o prac´ i nadajàc jej odpowiedni
stopieƒ dyplomatyczny.

Art. 8. 1. Ustanawia si´, z zastrze˝eniem art. 10
ust. 2, nast´pujàce stopnie dyplomatyczne w s∏u˝bie
zagranicznej:

1) ambasador tytularny, 

2) radca - minister,

3) I radca, 

4) radca, 

5) I sekretarz,

6) II sekretarz, 

7) III sekretarz,  

8) attaché.

2. Najni˝szym stopniem dyplomatycznym jest sto-
pieƒ attaché.

Art. 9. 1. Stopnie dyplomatyczne sà jednoczeÊnie
stanowiskami pracy, a w placówkach zagranicznych
funkcjami, na których cz∏onek personelu dyplomatycz-
no-konsularnego wykonuje czynnoÊci s∏u˝bowe.

2. Zatrudnienie cz∏onka personelu dyplomatyczno-
-konsularnego na stanowisku kierowniczym w s∏u˝bie
zagranicznej, o którym mowa w art. 27 ust. 2 pkt 1, nie
powoduje zmiany posiadanego stopnia dyplomatycz-
nego.

Art. 10. 1. Stosunek s∏u˝bowy oraz wynikajàce z nie-
go prawa i obowiàzki ̋ o∏nierzy pe∏niàcych s∏u˝b´ w pla-
cówkach zagranicznych okreÊlajà odr´bne przepisy.

2. Osobom wyznaczonym do wykonywania zadaƒ
Ministra Obrony Narodowej w placówce zagranicznej
nadaje si´ stopieƒ dyplomatyczny: 

1) attaché obrony (wojskowego, morskiego, lotnicze-
go) albo

2) zast´pcy attaché obrony (wojskowego, morskiego,
lotniczego).

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych i Mi-
nister Obrony Narodowej okreÊlà, w drodze zarzàdze-
nia, szczególne zasady wykonywania obowiàzków
s∏u˝bowych przez osoby, o których mowa w ust. 1,
a tak˝e organizacj´ i funkcjonowanie w placówkach
zagranicznych ataszatów obrony, z uwzgl´dnieniem
przepisów o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodo-
wych.
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Art. 11. 1. Stopnie dyplomatyczne, z zastrze˝eniem
ust. 2, nadaje dyrektor generalny s∏u˝by zagranicznej.

2. Stopieƒ ambasadora tytularnego, na wniosek
dyrektora generalnego s∏u˝by zagranicznej, nadaje mi-
nister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych. 

Art. 12. 1. Stopieƒ dyplomatyczny mo˝na, z zastrze-
˝eniem ust. 2, art. 7 ust. 2 oraz art. 18 ust. 1, nadaç
cz∏onkowi s∏u˝by zagranicznej, który: 

1) odby∏, z zastrze˝eniem art. 40 ust. 2, aplikacj´ dy-
plomatyczno-konsularnà, o której mowa w art. 38,
albo jest urz´dnikiem s∏u˝by cywilnej lub ukoƒczy∏
Krajowà Szko∏´ Administracji Publicznej,

2) z∏o˝y∏ egzamin dyplomatyczno-konsularny,

3) zna co najmniej dwa j´zyki obce,

4) posiada tytu∏ magistra lub równorz´dny,

5) wykazuje si´ odpowiednim stanem zdrowia psy-
chicznego i fizycznego.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
cz∏onkowi s∏u˝by zagranicznej niespe∏niajàcemu wy-
magaƒ okreÊlonych w ust. 1 pkt 1—4, w zwiàzku z wy-
konywaniem zadaƒ w placówce zagranicznej, mo˝na
nadaç stopieƒ dyplomatyczny na czas niezb´dny do
wykonywania tych zadaƒ.

3. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia:

1) rodzaje badaƒ lekarskich, jakim podlega cz∏onek
s∏u˝by zagranicznej ubiegajàcy si´ o stopieƒ dyplo-
matyczny,

2) rodzaje dokumentów potwierdzajàcych spe∏nienie
warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 5

— majàc na wzgl´dzie charakter zadaƒ wykonywa-
nych przez cz∏onków personelu dyplomatyczno-kon-
sularnego.

Art. 13. 1. Nadanie kolejnego, wy˝szego stopnia
dyplomatycznego cz∏onkowi personelu dyplomatycz-
no-konsularnego nast´puje stosownie do przebiegu
s∏u˝by, posiadanych kwalifikacji zawodowych i oceny
s∏u˝bowej: 

1) na wniosek lub po zasi´gni´ciu opinii kierujàcego
placówkà zagranicznà — w stosunku do cz∏onka
personelu dyplomatyczno-konsularnego wykonu-
jàcego zadania w placówce zagranicznej, 

2) na wniosek bezpoÊredniego prze∏o˝onego po uzy-
skaniu pozytywnej oceny s∏u˝bowej — w stosunku
do cz∏onków personelu dyplomatyczno-konsular-
nego, innych ni˝ wymienieni w pkt 1.

2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach
cz∏onkowi personelu dyplomatyczno-konsularnego,
który otrzyma∏ pozytywnà ocen´ s∏u˝bowà, mo˝na
nadaç wy˝szy stopieƒ dyplomatyczny na czas okreÊlo-
ny, nie d∏u˝szy ni˝ rok, z pomini´ciem kolejnoÊci nada-

wanych stopni i z zawieszeniem na ten czas dotychcza-
sowego stopnia. 

Art. 14. 1. Cz∏onek personelu dyplomatyczno-kon-
sularnego, przy otrzymaniu po raz pierwszy stopnia
dyplomatycznego, sk∏ada Êlubowanie nast´pujàcej
treÊci:

„Przyrzekam i zobowiàzuj´ si´ godnie reprezento-
waç Rzeczpospolità Polskà, dbaç o jej interesy
i dobre imi´, rzetelnie i sumiennie wykonywaç po-
wierzone mi obowiàzki.”

2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw zagranicznych i po zasi´gni´ciu opi-
nii Szefa S∏u˝by Cywilnej, okreÊli, w drodze zarzàdze-
nia, tryb, form´ i ceremonia∏ nadania stopnia dyploma-
tycznego oraz sk∏adania Êlubowania, o którym mowa
w ust. 1, uwzgl´dniajàc historyczne tradycje i zwyczaje
dyplomatyczne. 

Art. 15. 1. Przedstawicielstwem dyplomatycznym
w innym paƒstwie lub sta∏ym przedstawicielstwem
przy organizacji mi´dzynarodowej kieruje ambasador,
a do czasu obj´cia placówki zagranicznej przez amba-
sadora — kierownik przedstawicielstwa, którego wy-
znacza, spoÊród cz∏onków personelu dyplomatyczno-
-konsularnego, i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw
zagranicznych.

2. Placówkà zagranicznà, innà ni˝ wymieniona
w ust. 1, kieruje kierownik placówki zagranicznej, któ-
rego wyznacza, spoÊród personelu dyplomatyczno-
-konsularnego, i odwo∏uje minister w∏aÊciwy do spraw
zagranicznych na wniosek dyrektora generalnego s∏u˝-
by zagranicznej. 

Art. 16. Kierujàcy placówkà zagranicznà:

1) jest prze∏o˝onym wszystkich cz∏onków s∏u˝by za-
granicznej w kierowanej przez niego placówce za-
granicznej oraz osób, o których mowa w art. 2
ust. 2,

2) odpowiada przed dyrektorem generalnym s∏u˝by
zagranicznej za prawid∏owe gospodarowanie mie-
niem, przestrzeganie dyscypliny finansów publicz-
nych, przestrzeganie przepisów, w szczególnoÊci
przepisów prawa pracy oraz przepisów dotyczà-
cych tajemnic ustawowo chronionych.

Art. 17. 1. Ambasadora mianuje i odwo∏uje Prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra
w∏aÊciwego do spraw zagranicznych, zaakceptowany
przez Prezesa Rady Ministrów. 

2. Ambasador, z zastrze˝eniem art. 16 pkt 2, podle-
ga s∏u˝bowo ministrowi w∏aÊciwemu do spraw zagra-
nicznych.

3. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw zagranicznych, okreÊli, w drodze za-
rzàdzenia, form´ i tryb wydawania poleceƒ ambasado-
rowi, kierujàc si´ zadaniami s∏u˝by zagranicznej i po-
trzebami polityki paƒstwa.
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Art. 18. 1. Dyrektor generalny nawiàzuje z ambasa-
dorem, który przed mianowaniem nie by∏ cz∏onkiem
s∏u˝by zagranicznej, stosunek pracy na podstawie po-
wo∏ania, na czas pe∏nienia funkcji ambasadora, nada-
jàc mu, z zastrze˝eniem art. 11 ust. 2, na ten czas sto-
pieƒ dyplomatyczny.

2. Odwo∏anie przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej ambasadora, o którym mowa w ust. 1, jest
równoznaczne z odwo∏aniem w rozumieniu przepisów
prawa pracy. 

Art. 19. Ambasador w paƒstwie przyjmujàcym,
w zakresie swoich pe∏nomocnictw, w szczególnoÊci: 

1) reprezentuje Rzeczpospolità Polskà,

2) chroni interesy Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej
obywateli, zgodnie z prawem mi´dzynarodowym
i prawem paƒstwa przyjmujàcego,

3) uczestniczy w czynnoÊciach przedstawicieli orga-
nów w∏adzy publicznej w zakresie prowadzonych
przez nich negocjacji i podejmowanych dzia∏aƒ, za-
pewnia  wspó∏dzia∏anie tych przedstawicieli, dba
o zgodnoÊç ich czynnoÊci z za∏o˝eniami polskiej
polityki zagranicznej, a tak˝e udziela im pomocy
i wspó∏dzia∏a z nimi w zakresie ich zadaƒ w stosun-
kach z paƒstwem przyjmujàcym,

4) dzia∏a na rzecz promocji Polski, a zw∏aszcza polskiej
kultury, nauki i gospodarki,

5) udziela pomocy i wspó∏dzia∏a w zakresie niezb´d-
nym do wykonywania zadaƒ przez cz∏onków s∏u˝-
by zagranicznej oraz innych osób delegowanych
do za∏atwienia okreÊlonych spraw w paƒstwie
przyjmujàcym, 

6) nadzoruje dzia∏alnoÊç wszystkich placówek zagra-
nicznych w paƒstwie przyjmujàcym,

7) prowadzi rokowania z paƒstwem przyjmujàcym,

8) popiera przyjazne stosunki mi´dzy Rzeczàpospolità
Polskà a paƒstwem przyjmujàcym, 

9) zaznajamia si´ z warunkami, wydarzeniami i dzia-
∏alnoÊcià prowadzonà przez paƒstwo przyjmujàce
i przekazuje w∏aÊciwym organom w∏adzy publicz-
nej Rzeczypospolitej Polskiej informacje na ten te-
mat.

Art. 20. Ambasador przy organizacji mi´dzynaro-
dowej, zwanej dalej „organizacjà”, w szczególnoÊci:

1) reprezentuje Rzeczpospolità Polskà wobec organi-
zacji,

2) utrzymuje ∏àcznoÊç mi´dzy Rzeczàpospolità Polskà
a organizacjà,

3) prowadzi rokowania z organizacjà i w ramach orga-
nizacji,

4) zaznajamia si´ z dzia∏alnoÊcià prowadzonà przez
organizacj´ i przekazuje w∏aÊciwym organom w∏a-
dzy publicznej Rzeczypospolitej Polskiej informa-
cj´ na temat jej dzia∏alnoÊci,

5) zapewnia udzia∏ Rzeczypospolitej Polskiej w pra-
cach organizacji,

6) chroni interesy Rzeczypospolitej Polskiej, jej oby-
wateli oraz polskich osób prawnych w stosunkach
z organizacjà,

7) popiera realizacj´ celów i zasad organizacji przez
wspó∏prac´ z organizacjà i w ramach organizacji, 

8) uczestniczy, poza granicami Rzeczypospolitej Pol-
skiej oraz w zakresie przedmiotu dzia∏alnoÊci orga-
nizacji, w czynnoÊciach przedstawicieli organów
w∏adzy publicznej w zakresie prowadzonych przez
nich negocjacji i podejmowanych dzia∏aƒ, zapew-
nia  wspó∏dzia∏anie tych przedstawicieli, dba
o zgodnoÊç ich czynnoÊci z za∏o˝eniami polskiej
polityki zagranicznej, a tak˝e udziela im pomocy
i wspó∏dzia∏a z nimi w zakresie ich zadaƒ w stosun-
kach z organizacjà.

Art. 21. 1. Funkcje konsula wykonuje, wyznaczony
przez dyrektora generalnego s∏u˝by zagranicznej, cz∏o-
nek personelu dyplomatyczno-konsularnego, który
z∏o˝y∏ egzamin konsularny.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, zakres egzaminu konsu-
larnego oraz sposób jego przeprowadzania, uwzgl´d-
niajàc mo˝liwoÊç powtarzania egzaminu, a tak˝e spo-
sób powo∏ywania cz∏onków komisji egzaminacyjnej
oraz wysokoÊç ich wynagrodzenia.

Art. 22. 1. Urz´dem konsularnym kieruje konsul al-
bo konsul honorowy, o którym mowa w przepisach
okreÊlonych w art. 4 pkt 3.

2. Funkcje konsulów oraz tryb post´powania przed
konsulem okreÊlajà przepisy, o których mowa w art. 4
pkt 3.

Art. 23. 1. Placówki zagraniczne podlegajà okreso-
wej inspekcji wykonywanej na polecenie dyrektora ge-
neralnego s∏u˝by zagranicznej.

2. Zakres i szczegó∏owy tryb kontroli okreÊli, w dro-
dze zarzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw zagra-
nicznych, z uwzgl´dnieniem organizacji s∏u˝b kontrol-
nych, wymagaƒ, jakie muszà spe∏niaç kontrolujàcy, ich
uprawnieƒ w toku przeprowadzania czynnoÊci kontro-
lnych, a tak˝e dokumentów, jakie muszà posiadaç kon-
trolujàcy, jak te˝ uprawnieƒ przys∏ugujàcych w toku
czynnoÊci kontrolnych kierujàcemu kontrolowanà pla-
cówkà zagranicznà.

Rozdzia∏ 3

Prawa i obowiàzki cz∏onków s∏u˝by zagranicznej

Art. 24. 1. Stanowisko w s∏u˝bie zagranicznej wy-
znacza i odwo∏uje ze stanowiska dyrektor generalny
s∏u˝by zagranicznej.

2. Je˝eli wyznaczenie stanowiska pociàga za sobà
zmian´ miejsca pobytu cz∏onka s∏u˝by zagranicznej,
wyznaczenie stanowiska nast´puje z wyprzedzeniem
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nie krótszym ni˝ 3 miesiàce, chyba ˝e na skrócenie te-
go okresu cz∏onek s∏u˝by zagranicznej wyrazi∏ zgod´
lub jeÊli za skróceniem okresu przemawiajà szczególne
potrzeby s∏u˝by zagranicznej.

Art. 25. 1. Przeniesienia, o którym mowa w art. 51
ustawy o s∏u˝bie cywilnej, urz´dnika s∏u˝by cywilnej
do s∏u˝by zagranicznej dokonuje Szef S∏u˝by Cywilnej
w porozumieniu z dyrektorem generalnym s∏u˝by za-
granicznej.

2. Przeniesienie, o którym mowa w art. 52 ust. 2
ustawy o s∏u˝bie cywilnej, urz´dnika s∏u˝by cywilnej
do s∏u˝by zagranicznej nast´puje na wspólny wniosek
Szefa S∏u˝by Cywilnej i dyrektora generalnego s∏u˝by
zagranicznej.

Art. 26. 1. Dyrektor generalny s∏u˝by zagranicznej,
je˝eli przemawia za tym szczególna potrzeba s∏u˝by za-
granicznej, mo˝e przenieÊç cz∏onka personelu dyplo-
matyczno-konsularnego w stan nieczynny; przepisy
art. 57 ustawy o s∏u˝bie cywilnej stosuje si´ odpowied-
nio, z tym ˝e czynnoÊci Szefa S∏u˝by Cywilnej wykonu-
je dyrektor generalny s∏u˝by zagranicznej. 

2. O przeniesieniu cz∏onka personelu dyplomatycz-
no-konsularnego w stan nieczynny, przed∏u˝eniu okre-
su pozostawania w stanie nieczynnym oraz wezwaniu
i podj´ciu wykonywania obowiàzków s∏u˝bowych
przez cz∏onka tego personelu — dyrektor generalny
s∏u˝by zagranicznej powiadamia Szefa S∏u˝by Cywil-
nej.

Art. 27. 1. Wynagrodzenie cz∏onków s∏u˝by zagra-
nicznej sk∏ada si´ z wynagrodzenia okreÊlonego dla
cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej, z tym ˝e cz∏onkom
personelu dyplomatyczno-konsularnego przys∏uguje
dodatek s∏u˝by zagranicznej z tytu∏u posiadanego
stopnia dyplomatycznego.

2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw zagranicznych, po zasi´gni´ciu opi-
nii Szefa S∏u˝by Cywilnej, okreÊli, w drodze rozporzà-
dzenia:

1) stanowiska w s∏u˝bie zagranicznej, w tym stanowi-
ska kierownicze w s∏u˝bie zagranicznej, a w ich ra-
mach stanowiska obsadzane w drodze konkursu —
z uwzgl´dnieniem porównywalnoÊci stanowisk
pracy personelu dyplomatyczno-konsularnego ze
stanowiskami w s∏u˝bie cywilnej oraz stanowiska
personelu pomocniczego i personelu obs∏ugi —
z uwzgl´dnieniem specyfiki zadaƒ wykonywanych
na tych stanowiskach,

2) mno˝niki do ustalenia wynagrodzenia zasadnicze-
go cz∏onków korpusu s∏u˝by zagranicznej,

3) mno˝niki dodatku s∏u˝by zagranicznej,

4) mno˝niki dodatku z tytu∏u zajmowania stanowiska
kierowniczego w ramach personelu dyplomatycz-
no-konsularnego

— kierujàc si´ specyfikà i charakterem zadaƒ s∏u˝by
zagranicznej.

Art. 28. 1. O stanowiska obsadzane w drodze kon-
kursu mo˝e ubiegaç si´ cz∏onek personelu dyploma-
tyczno-konsularnego lub osoba, która spe∏nia wyma-
gania okreÊlone w art. 12 ust. 1 pkt 2—5 oraz inne wa-
runki sformu∏owane w og∏oszeniu o konkursie.

2. Konkursy na stanowiska, o których mowa w ust. 1,
przeprowadza dyrektor generalny s∏u˝by zagranicznej,
z wy∏àczeniem konkursu na stanowisko dyrektora gene-
ralnego s∏u˝by zagranicznej, który przeprowadza Szef
S∏u˝by Cywilnej z udzia∏em wyznaczonych przez mini-
stra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych cz∏onków per-
sonelu dyplomatyczno-konsularnego posiadajàcych
stopnie dyplomatyczne nie ni˝sze ni˝ radca.

3. W celu przeprowadzenia konkursu dyrektor ge-
neralny s∏u˝by zagranicznej powo∏uje zespó∏ konkur-
sowy. W sk∏ad zespo∏u konkursowego wchodzà: dyrek-
tor generalny s∏u˝by zagranicznej, trzej cz∏onkowie
personelu dyplomatyczno-konsularnego wyznaczeni
przez dyrektora generalnego s∏u˝by zagranicznej oraz
trzej przedstawiciele Szefa S∏u˝by Cywilnej. 

4. Konkursy na stanowiska, o których mowa
w ust. 1, og∏asza si´ w Biuletynie S∏u˝by Cywilnej,
w ministerstwie obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego
do spraw zagranicznych oraz w placówkach zagranicz-
nych, z co najmniej miesi´cznym wyprzedzeniem
przed otwarciem konkursu — powiadamiajàc o tym
Szefa S∏u˝by Cywilnej.

Art. 29. 1. Warunki pracy w placówkach zagranicz-
nych powinny zapewniaç prawid∏owe i godne wykony-
wanie zadaƒ s∏u˝by zagranicznej.

2. Cz∏onek s∏u˝by zagranicznej wykonujàcy obo-
wiàzki s∏u˝bowe w placówce zagranicznej mo˝e otrzy-
maç, na swój pisemny wniosek, wynagrodzenie w wa-
lucie paƒstwa przyjmujàcego.

3. Cz∏onkowi s∏u˝by zagranicznej wykonujàcemu
obowiàzki s∏u˝bowe w placówce zagranicznej przys∏u-
guje dodatek zagraniczny na pokrycie zwi´kszonych
kosztów zwiàzanych z wykonywaniem obowiàzków
s∏u˝bowych w placówce zagranicznej, uwzgl´dniajàcy
poziom kosztów utrzymania w paƒstwie przyjmujà-
cym.

4. Cz∏onkowi s∏u˝by zagranicznej wykonujàcemu
obowiàzki s∏u˝bowe w placówce zagranicznej zapew-
nia si´:

1) nieodp∏atne korzystanie z lokalu mieszkalnego od-
powiedniego do sytuacji rodzinnej cz∏onka s∏u˝by
zagranicznej oraz cz´Êciowy zwrot kosztów jego
eksploatacji,

2) pokrycie kosztów podró˝y przesiedleniowej, w tym
przewozu mienia, oraz, raz na 2 lata, podró˝y urlo-
powej do kraju cz∏onka s∏u˝by zagranicznej i cz∏on-
ków jego rodziny, a tak˝e zwrot kosztów podró˝y
i przewozu w przypadkach szczególnych i loso-
wych, 

3) zwrot uzasadnionych, udokumentowanych kosz-
tów leczenia w paƒstwie przyjmujàcym oraz kosz-
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tów leczenia przebywajàcych z nim stale za grani-
cà cz∏onków rodziny,

4) zwrot op∏at za nauk´ dzieci ze wzgl´du na szczegól-
ne warunki paƒstwa przyjmujàcego, je˝eli nie ma-
jà one mo˝liwoÊci ucz´szczania do bezp∏atnej pu-
blicznej szko∏y typu podstawowego lub Êredniego,

5) zasi∏ek adaptacyjny, na pokrycie kosztów zagospo-
darowania si´ w paƒstwie przyjmujàcym,

6) rycza∏t z tytu∏u u˝ywania do celów s∏u˝bowych sa-
mochodów osobowych i motocykli nieb´dàcych
w∏asnoÊcià pracodawcy.

5. Ambasadorowi i konsulowi kierujàcemu urz´-
dem konsularnym, którego ma∏˝onek przebywa wraz
z nim na placówce zagranicznej i nie jest zatrudniony
na podstawie art. 31 ust. 1, przys∏uguje dodatek na po-
krycie zwi´kszonych kosztów utrzymania rodziny.

6. Do osób niepe∏nosprawnych wymagajàcych sta-
∏ej opieki cz∏onka s∏u˝by zagranicznej stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy dotyczàce dzieci cz∏onka s∏u˝by za-
granicznej.

Art. 30. Prezes Rady Ministrów, na wniosek mini-
stra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia:

1) wysokoÊç i szczegó∏owe zasady przyznawania i wy-
p∏aty dodatku zagranicznego,  

2) rodzaje, wysokoÊç, tryb i szczegó∏owe zasady przy-
znawania Êwiadczeƒ, o których mowa w art. 29
ust. 4 i 5 

— uwzgl´dniajàc funkcje dyplomatyczne lub konsu-
larne na placówce, specyfik´ paƒstw przyjmujàcych
i kierujàc si´ potrzebà zachowania warunków socjal-
no-bytowych porównywalnych do warunków posia-
danych przez cz∏onków korpusu dyplomatycznego
lub konsularnego innych paƒstw, a tak˝e majàc na
wzgl´dzie wypadki szczególne, takie jak zwiàzane ze
zgonami lub innymi wyjàtkowymi wydarzeniami ro-
dzinnymi.

Art. 31. 1. Je˝eli wymagajà tego szczególne potrze-
by s∏u˝by zagranicznej, ma∏˝onkowie oraz osoby pozo-
stajàce ze sobà w stosunku pokrewieƒstwa lub powi-
nowactwa oraz w stosunku przysposobienia, opieki lub
kurateli mogà byç, za zgodà dyrektora generalnego
s∏u˝by zagranicznej, zatrudnione w tej samej placówce
zagranicznej, nawet gdyby powsta∏ mi´dzy nimi stosu-
nek podleg∏oÊci s∏u˝bowej. 

2. Ma∏˝onek ambasadora albo konsula kierujàcego
urz´dem konsularnym nie mo˝e podejmowaç zatrud-
nienia poza granicami kraju w czasie pe∏nienia funkcji
przez wspó∏ma∏˝onka, z zastrze˝eniem ust. 1. 

Art. 32. 1. Je˝eli wymagajà tego potrzeby s∏u˝by za-
granicznej, cz∏onek s∏u˝by zagranicznej wykonuje pra-
c´ poza normalnymi godzinami pracy, a w wyjàtko-
wych przypadkach tak˝e w niedziele i Êwi´ta, bez pra-
wa do oddzielnego wynagrodzenia i prawa do czasu
wolnego w zamian za czas przepracowany.

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje si´ do cz∏onków s∏u˝-
by zagranicznej b´dàcych kobietami w cià˝y oraz do
cz∏onków s∏u˝by zagranicznej sprawujàcych piecz´
nad osobami wymagajàcymi sta∏ej opieki lub opieku-
jàcych si´ dzieçmi w wieku do 8 lat, chyba ˝e na takà
prac´ wyra˝à oni zgod´. 

3. Cz∏onek s∏u˝by zagranicznej ma prawo do nie-
przerwanego 11-godzinnego odpoczynku. 

Art. 33. 1. Cz∏onek s∏u˝by zagranicznej wykonujàcy
obowiàzki s∏u˝bowe w placówce zagranicznej, je˝eli
wymagajà tego szczególne potrzeby s∏u˝by zagranicz-
nej, obowiàzany jest wykonywaç polecenia kierujàce-
go placówkà niezwiàzane z pe∏nionà funkcjà.

2. Cz∏onek s∏u˝by zagranicznej wykonujàcy obo-
wiàzki s∏u˝bowe w placówce zagranicznej, je˝eli wy-
magajà tego potrzeby s∏u˝by zagranicznej, mo˝e byç
czasowo przeniesiony do innej placówki zagranicznej.
Czas tego przeniesienia nie powinien przekraczaç
6 miesi´cy.

3. Cz∏onkowi personelu dyplomatyczno-konsular-
nego, w przypadku, o którym mowa w ust. 2, je˝eli czas
przeniesienia przekracza 3 miesiàce, przys∏uguje wy-
nagrodzenie przewidziane dla stopnia dyplomatyczne-
go lub funkcji dyplomatycznej, na których okresowo
wype∏nia obowiàzki, je˝eli jest ono wy˝sze od dotych-
czasowego.

Art. 34. 1. Cz∏onkowi personelu dyplomatyczno-
-konsularnego po 10 latach pozostawania w s∏u˝bie za-
granicznej przys∏uguje urlop dodatkowy w wymiarze
6 dni roboczych, a po 20 latach — 12 dni roboczych.

2. Cz∏onkowi s∏u˝by zagranicznej w okresie s∏u˝by
w placówce zagranicznej w miejscu o klimacie szcze-
gólnie szkodliwym dla zdrowia przys∏uguje, w okresie
s∏u˝by w tej placówce, urlop dodatkowy w wymiarze
5 dni roboczych rocznie.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych,
w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, wykaz
miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla zdrowia
przebywajàcych w nich na placówkach zagranicznych
cz∏onków s∏u˝by zagranicznej.

Art. 35. 1. Do urlopu wypoczynkowego cz∏onka
s∏u˝by zagranicznej wykonujàcego obowiàzki s∏u˝bo-
we w placówce zagranicznej nie wlicza si´ przypadajà-
cych w tym okresie dni nieb´dàcych dniami pracy
w paƒstwie przyjmujàcym.

2. Cz∏onkowi s∏u˝by zagranicznej, wykonujàcemu
obowiàzki s∏u˝bowe w placówce zagranicznej, je˝eli
przemawia za tym interes s∏u˝by zagranicznej, mo˝e
byç, za jego zgodà, udzielony urlop wypoczynkowy
∏àcznie za 2 lata kalendarzowe, zamiast dwóch corocz-
nych urlopów wypoczynkowych.

Art. 36. 1. Cz∏onek s∏u˝by zagranicznej nie mo˝e po-
dejmowaç zatrudnienia lub wykonywaç innych zaj´ç

Dziennik Ustaw Nr 128 — 9989 — Poz. 1403



zarobkowych bez pisemnej zgody dyrektora general-
nego s∏u˝by zagranicznej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, warunki:

1) og∏aszania przez cz∏onków s∏u˝by zagranicznej prac
naukowych i publicystycznych zwiàzanych ze sto-
sunkami mi´dzynarodowymi, a tak˝e rozpo-
wszechniania w Êrodkach masowego przekazu
wiadomoÊci dotyczàcych takich stosunków lub
s∏u˝by zagranicznej, w tym udzielania wywiadów
i og∏aszania prac naukowych,

2) przyjmowania upominków i innych Êwiadczeƒ
o podobnym charakterze

— bioràc pod uwag´ interes s∏u˝by zagranicznej i tra-
dycje w dyplomacji oraz zapewnienie rozwoju intelek-
tualnego i naukowego cz∏onków s∏u˝by zagranicznej.

Art. 37. 1. Cz∏onek s∏u˝by zagranicznej za narusze-
nie obowiàzków s∏u˝bowych odpowiada dyscyplinar-
nie na zasadach okreÊlonych w przepisach o s∏u˝bie cy-
wilnej, z zastrze˝eniem ust. 2—4.

2. W s∏u˝bie zagranicznej dzia∏a rzecznik dyscypli-
narny s∏u˝by zagranicznej, b´dàcy rzecznikiem dyscy-
plinarnym w rozumieniu przepisów o s∏u˝bie cywilnej.

3. Do ambasadorów, o których mowa w art. 18
ust. 1, nie stosuje si´ przepisów art. 107 ust. 2 pkt 4—6
ustawy o s∏u˝bie cywilnej.

4. W placówce zagranicznej post´powanie wyja-
Êniajàce mo˝e prowadziç zamiast rzecznika dyscypli-
narnego s∏u˝by zagranicznej cz∏onek personelu dyplo-
matyczno-konsularnego wyznaczony, na wniosek
rzecznika, przez dyrektora generalnego s∏u˝by zagra-
nicznej.

Art. 38. 1. W celu przygotowania do s∏u˝by zagra-
nicznej osób nieposiadajàcych stopnia dyplomatycz-
nego ustanawia si´ odbywanà w ministerstwie obs∏u-
gujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych
aplikacj´ dyplomatyczno-konsularnà, trwajàcà rok
i szeÊç miesi´cy oraz obejmujàcà równie˝ s∏u˝b´ przy-
gotowawczà w rozumieniu ustawy o s∏u˝bie cywilnej,
z zastrze˝eniem ust. 3.

2. Program aplikacji dyplomatyczno-konsularnej,
w cz´Êci nieobejmujàcej s∏u˝by przygotowawczej,
przygotowuje dyrektor generalny s∏u˝by zagranicznej
po zasi´gni´ciu opinii Szefa S∏u˝by Cywilnej.

3. W przypadku odbycia s∏u˝by przygotowawczej
aplikacja trwa rok i obejmuje jedynie program przygo-
towany przez dyrektora generalnego s∏u˝by zagranicz-
nej, o którym mowa w ust. 2.

Art. 39. 1. Aplikantem dyplomatyczno-konsular-
nym mo˝e zostaç osoba, b´dàca obywatelem polskim,
spe∏niajàca wymagania okreÊlone w art. 12 ust. 1
pkt 3—5.

2. Nabór na aplikacj´ jest otwarty oraz odbywa si´
w drodze konkursu. Konkurs ma na celu sprawdzenie
poziomu wiedzy ogólnej i stopnia znajomoÊci j´zyka
obcego u kandydatów oraz ich predyspozycji i przydat-
noÊci do pracy w s∏u˝bie zagranicznej, przy czym
sprawdzenie wiedzy odbywane jest z zachowaniem za-
sady anonimowoÊci.

3. Og∏oszenie o konkursie na aplikacj´ zamieszcza
w Biuletynie S∏u˝by Cywilnej dyrektor generalny s∏u˝-
by zagranicznej, który konkurs organizuje i przeprowa-
dza.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, po zasi´gni´ciu opinii
Szefa S∏u˝by Cywilnej, szczegó∏owe zasady i tryb prze-
prowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 2,
z uwzgl´dnieniem przeprowadzania testów, w tym te-
stów psychologicznych, treÊci i formy wniosku o przy-
j´cie na aplikacj´ dyplomatyczno-konsularnà, z mo˝li-
woÊcià wykorzystania elektronicznych Êrodków prze-
kazu danych.

Art. 40. 1. Aplikacj´ dyplomatyczno-konsularnà or-
ganizuje i przeprowadza dyrektor generalny s∏u˝by za-
granicznej.

2. Dyrektor generalny s∏u˝by zagranicznej mo˝e
skróciç okres aplikacji dyplomatyczno-konsularnej lub
zwolniç z obowiàzku jej odbywania osob´ spe∏niajàcà
warunki, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3—5, któ-
rej doÊwiadczenie zawodowe w sferze stosunków za-
granicznych gwarantuje fachowe wykonywanie obo-
wiàzków cz∏onka personelu dyplomatyczno-konsular-
nego s∏u˝by zagranicznej. 

Art. 41. 1. Aplikacja dyplomatyczno-konsularna koƒ-
czy si´ egzaminem dyplomatyczno-konsularnym.

2. Celem egzaminu dyplomatyczno-konsularnego
jest sprawdzenie wiedzy, kwalifikacji i posiadania pre-
dyspozycji niezb´dnych do wykonywania obowiàzków
cz∏onka personelu dyplomatyczno-konsularnego.

3. Absolwent Krajowej Szko∏y Administracji Pu-
blicznej oraz urz´dnik s∏u˝by cywilnej, spe∏niajàcy wy-
mogi, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 3—5, a tak˝e
osoba, o której mowa w art. 40 ust. 2, mogà przystàpiç
do egzaminu dyplomatyczno-konsularnego bez ko-
niecznoÊci odbycia aplikacji dyplomatyczno-konsular-
nej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych okre-
Êli, w drodze rozporzàdzenia, organizacj´ aplikacji dy-
plomatyczno-konsularnej, sposób dokumentowania
znajomoÊci j´zyków obcych oraz szczegó∏owe zasady
i tryb dopuszczenia do egzaminu dyplomatyczno-kon-
sularnego oraz zakres tego egzaminu, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem sposobu powo∏ywania cz∏onków ko-
misji egzaminacyjnej, wysokoÊci ich wynagrodzenia
oraz sposobu przeprowadzania egzaminu dyploma-
tyczno-konsularnego, z zachowaniem zasady anoni-
mowoÊci przy sprawdzaniu wiedzy i z uwzgl´dnieniem
mo˝liwoÊci powtarzania egzaminu.

Dziennik Ustaw Nr 128 — 9990 — Poz. 1403



Rozdzia∏ 4

Przepisy szczególne

Art. 42. 1. W ministerstwie obs∏ugujàcym ministra
w∏aÊciwego do spraw zagranicznych tworzy si´ Êrodki
specjalne, w rozumieniu przepisów o finansach pu-
blicznych, w celu wsparcia finansowania inwestycji
i utrzymania placówek zagranicznych oraz finansowa-
nia wydatków wynikajàcych z art. 27 i 29. 

2. Ârodki specjalne tworzy si´ z nast´pujàcych êró-
de∏:

1) op∏at z tytu∏u zrycza∏towanych kosztów rzeczywi-
stych za wykonywane czynnoÊci konsularne,

2) wp∏ywów ze sprzeda˝y sk∏adników majàtkowych
placówek zagranicznych,

3) przychodów uzyskiwanych z najmu pokoi goÊcin-
nych, mieszkaƒ i lokali s∏u˝bowych w placówkach
zagranicznych,

4) zwrotów w paƒstwie przyjmujàcym placówkom za-
granicznym kwot podatku od towarów i us∏ug,

5) odsetek z tytu∏u wk∏adów i lokat na rachunkach
bankowych placówek zagranicznych,

6) darowizn, spadków i zapisów.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do
spraw bud˝etu i ministrem w∏aÊciwym do spraw zagra-
nicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, tryb wy-
datkowania Êrodków, a tak˝e rodzaj sprawozdawczoÊci
i tryb przekazywania danych o przychodach ze Êrod-
ków specjalnych oraz tryb przekazywania na rachunek
Êrodka specjalnego jego przychodów — bioràc pod
uwag´ uzyskiwanie przychodów w ró˝nych walutach
i w bankach ró˝nych paƒstw.

Art. 43. 1. Zamówienia publiczne, o wartoÊci od po-
nad 3 000 euro do 200 000 euro sk∏adane przez placów-
k´ zagranicznà na roboty budowlane, dostawy lub
us∏ugi wykonywane poza granicami kraju, wymagajà
uprzedniej zgody dyrektora generalnego s∏u˝by zagra-
nicznej, która okreÊla równie˝ zakres uprawnieƒ kieru-
jàcego placówkà zagranicznà przy udzielaniu zamó-
wienia.

2. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, warunki, jakim musi odpowiadaç zamówie-
nie, o którym mowa w ust. 1, oraz szczegó∏owy tryb wy-
dawania i zakres zgody, a tak˝e zakres i sposób 
prowadzenia dokumentacji zamówienia — kierujàc si´
koniecznoÊcià zapewnienia ochrony interesów paƒ-
stwa przy wykonywaniu zamówienia, jak te˝ zapewnie-
nia kontroli prawid∏owoÊci udzielania zamówienia i wy-
datkowania Êrodków na jego realizacj´ z uwzgl´dnie-
niem specyfiki i szczególnych obowiàzków s∏u˝by za-
granicznej wykonywanej w placówkach zagranicznych.

Rozdzia∏ 5

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych 

Art. 44. W ustawie z dnia 25 lutego 1964 r. — Kodeks
rodzinny i opiekuƒczy (Dz. U. Nr 9, poz. 59, z 1975 r.

Nr 45, poz. 234, z 1986 r. Nr 36, poz. 180, z 1990 r. Nr 34,
poz. 198, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1998 r. Nr 117,
poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532 i z 2000 r. Nr 122,
poz. 1322) w art. 1 dodaje si´  § 4 w brzmieniu:

„§ 4. M´˝czyzna i kobieta, b´dàcy obywatelami pol-
skimi przebywajàcymi za granicà, mogà za-
wrzeç ma∏˝eƒstwo przed konsulem lub przed
osobà wyznaczonà do wykonywania funkcji
konsula.”

Art. 45. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 86, poz. 953, Nr 98, poz. 1071 i Nr 123, poz. 1353)
w art. 47 skreÊla si´ wyrazy „urz´dników s∏u˝by dyplo-
matyczno-konsularnej oraz”.

Art. 46. W ustawie z dnia 13 lutego 1984 r. o funk-
cjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 9,
poz. 34, z 1997 r. Nr 114, poz. 739, z 1998 r. Nr 117,
poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 120,
poz. 1268 i z 2001 r. Nr 42, poz. 475) wprowadza si´ na-
st´pujàce zmiany :

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2 .1. Konsulem mo˝e byç mianowany ten, kto :

1) jest obywatelem polskim i korzysta
z pe∏ni praw publicznych,

2) ma pe∏nà zdolnoÊç do czynnoÊci praw-
nych,

3) jest nieskazitelnego charakteru oraz ze
wzgl´du na posiadane kwalifikacje
i praktyk´ zawodowà daje r´kojmi´ na-
le˝ytego wykonywania obowiàzków
s∏u˝bowych, zgodnie z prawem i inte-
resami Rzeczypospolitej Polskiej,

4) posiada tytu∏ magistra lub równorz´d-
ny,

5) nie by∏ karany za przest´pstwo pope∏-
nione z winy umyÊlnej,

6) spe∏nia inne wymogi okreÊlone
w przepisach o pracownikach s∏u˝by
dyplomatyczno-konsularnej. 

2. Je˝eli wymagajà tego potrzeby s∏u˝by,
wykonywanie funkcji konsula mo˝na po-
wierzyç osobie, która nie spe∏nia wymo-
gów okreÊlonych w ust. 1 w pkt 4.”;

2) art. 9 otrzymuje brzmienie:

„Art. 9. Ilekroç w ustawie jest mowa o obywatelach
polskich, odnosi si´ to, z wy∏àczeniem prze-
pisów art. 11—13, 16, 23—26, odpowiednio
do osób prawnych, instytucji i innych pol-
skich jednostek organizacyjnych.”;

3) art. 12 i 13 otrzymujà brzmienie:

„Art. 12. 1. Konsul, o ile nie zabrania tego prawo
paƒstwa przyjmujàcego, z urz´du po-
dejmuje przed sàdami lub innymi w∏a-
dzami tego paƒstwa czynnoÊci nie-
zb´dne dla ochrony praw i interesów
obywateli polskich, je˝eli z powodu nie-
obecnoÊci lub innej wa˝nej przyczyny
nie mogà oni w odpowiednim czasie
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broniç swoich praw i interesów ani nie
ustanowili pe∏nomocników. O podj´ciu
tych czynnoÊci konsul zawiadamia nie-
zw∏ocznie osob´ zainteresowanà.

2. Konsul, za zgodà ministra w∏aÊciwego
do spraw zagranicznych i na podstawie
udzielonego pe∏nomocnictwa, mo˝e
zast´powaç lub zapewniaç zast´pstwo
obywateli polskich przed sàdami i in-
nymi organami paƒstwa przyjmujàce-
go w celu ochrony praw i interesów re-
prezentowanych osób, o ile nie zabra-
nia tego prawo paƒstwa przyjmujàce-
go.

3. Przyj´cie pe∏nomocnictwa konsul mo˝e
uzale˝niç od dostarczenia dokumentów
oraz wskazania innych dowodów i oko-
licznoÊci potwierdzajàcych istnienie
wymagajàcych ochrony praw i intere-
sów obywatela polskiego, a ponadto
od z∏o˝enia na piÊmie zobowiàzania do
pokrycia poniesionych kosztów.

Art. 13. Konsul czuwa, aby obywatele polscy za-
trzymani, aresztowani lub w inny sposób
pozbawieni wolnoÊci w paƒstwie przyj-
mujàcym mieli zapewnionà ochron´
prawnà i traktowanie zgodne z prawem te-
go paƒstwa oraz z prawem i zwyczajami
mi´dzynarodowymi. W szczególnoÊci mo-
˝e podejmowaç nast´pujàce dzia∏ania:
1) zwracaç si´ do sàdów i innych orga-

nów paƒstwa przyjmujàcego o udziele-
nie informacji o przyczynach zatrzyma-
nia, aresztowania lub pozbawienia wol-
noÊci w inny sposób, a zw∏aszcza o za-
rzutach stawianych tym obywatelom,

2) odwiedzaç tych obywateli oraz porozu-
miewaç si´ z nimi w inny sposób,

3) na wniosek obywatela u∏atwiaç mu po-
rozumiewanie si´ z rodzinà i innymi
osobami bliskimi.”;

4) art. 15 otrzymuje brzmienie:
„Art. 15. Konsul wykonuje czynnoÊci dotyczàce za-

bezpieczenia i realizacji spadków lub in-
nych nale˝noÊci przys∏ugujàcych Skarbo-
wi Paƒstwa.”;

5) art. 22 otrzymuje  brzmienie:
„Art. 22. Konsul wykonuje czynnoÊci konsularne

na podstawie upowa˝nienia ministra w∏a-
Êciwego do spraw zagranicznych, a w sto-
sunku do czynnoÊci okreÊlonych w art. 19
ust. 1—3, art. 20 i 21 upowa˝nienia mini-
stra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych
wydanego w porozumieniu z ministrem
w∏aÊciwym do spraw sprawiedliwoÊci.”;

6) w art. 23 w ust. 1:
a) w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ przecinkiem,
b) dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) wydaje zast´pcze dokumenty podró˝y oby-
watelom innych paƒstw oraz udziela wiz

uprawniajàcych do wjazdu do innych
paƒstw.”;

7) art. 25 otrzymuje brzmienie:
„Art. 25. Konsul:

1) wydaje decyzje o przyj´ciu oÊwiadcze-
nia w sprawie wyboru i odzyskania
obywatelstwa polskiego,

2) wydaje decyzje w sprawie uznania za
osob´ pochodzenia polskiego w rozu-
mieniu ustawy z dnia 9 listopada 2000 r.
o repatriacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118
i z 2001 r. Nr 42, poz. 475),

3) przyjmuje od osób zamieszka∏ych
w okr´gu konsularnym podania
o nadanie przez Prezydenta Rzeczypo-
spolitej Polskiej obywatelstwa pol-
skiego oraz podania o wyra˝enie przez
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zgody na zrzeczenie si´ obywatelstwa
polskiego.”;

8) art. 28 otrzymuje  brzmienie:
„Art. 28. 1. Konsul wykonuje funkcje w odniesieniu

do statków podnoszàcych polskà ban-
der´ oraz ich za∏óg, pasa˝erów i ∏adun-
ków, a w szczególnoÊci:
1) kontroluje, czy statek jest uprawnio-

ny do podnoszenia bandery polskiej,
oraz wystawia statkowi, który otrzy-
ma∏ polskà przynale˝noÊç, tymczaso-
we Êwiadectwo polskiej przynale˝no-
Êci statku, 

2) przeprowadza inspekcje statku lub
wyst´puje z wnioskiem do organu
administracji paƒstwa, w którego
porcie przebywa statek, o przeprowa-
dzenie inspekcji lub przeglàdów stat-
ku zwiàzanych z przed∏u˝eniem wa˝-
noÊci mi´dzynarodowych Êwiadectw,

3) przed∏u˝a termin wa˝noÊci dokumen-
tów bezpieczeƒstwa statku i doku-
mentów dotyczàcych ochrony Êrodo-
wiska morskiego,

4) wydaje statkom o polskiej przynale˝-
noÊci dokumenty przewidziane w od-
r´bnych przepisach oraz przed∏u˝a
termin ich wa˝noÊci,

5) wystawia ksià˝eczki ˝eglarskie oraz
przed∏u˝a termin ich wa˝noÊci,

6) w razie uszkodzenia lub innego wy-
padku morskiego statku udziela po-
mocy w organizowaniu akcji ratowni-
czej oraz podejmuje czynnoÊci nie-
zb´dne  dla zapewnienia bezpieczeƒ-
stwa uratowanych osób, jak równie˝
zabezpieczenia ich mienia oraz ∏a-
dunku  i mienia statku,  a tak˝e intere-
sów armatora polskiego,

7) przyjmuje protesty morskie oraz
przes∏uchuje kapitana i innych cz∏on-
ków za∏ogi, a tak˝e pasa˝erów na
okolicznoÊç wypadku morskiego,
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8) uczestniczy przy wszelkich czynno-
Êciach podejmowanych na statku
przez w∏adze paƒstwa przyjmujàcego
zwiàzanych z zatrzymaniem, areszto-
waniem lub pozbawieniem wolnoÊci
w inny sposób cz∏onka za∏ogi statku
wzgl´dnie pasa˝era albo zaj´cia mie-
nia znajdujàcego si´ na statku,

9) zapewnia opiek´ i pomoc prawnà
cz∏onkom za∏ogi statku w razie ich za-
trzymania, aresztowania lub pozba-
wienia wolnoÊci w inny sposób, a tak-
˝e przy rozpatrywaniu przez sàdy i or-
gany administracyjne paƒstwa przyj-
mujàcego spraw dotyczàcych tych
osób,

10) udziela pomocy cz∏onkom za∏ogi stat-
ku pozosta∏ym na làdzie z powodu
choroby lub z innych przyczyn oraz
umo˝liwia im powrót do Rzeczypo-
spolitej Polskiej,

11) podejmuje interwencje w razie dys-
kryminowania  przez w∏adze paƒstwa
przyjmujàcego statku lub cz∏onków
jego za∏ogi.

2. O czynnoÊciach, o których mowa
w ust. 1 pkt 1—3, konsul powiadamia
polskà instytucj´ klasyfikacyjnà i urzàd
morski w∏aÊciwy dla portu macierzyste-
go statku.

3. Szczegó∏owy zakres funkcji, o których
mowa w ust. 1, okreÊlajà odr´bne prze-
pisy.”;

9) art. 30 otrzymuje  brzmienie:
„Art. 30. Konsul odmówi wykonania czynnoÊci,

która by∏aby sprzeczna z prawem lub za-
sadami wspó∏˝ycia spo∏ecznego.”;

10) dodaje si´ art. 32a w brzmieniu:
„Art. 32a. Konsul prowadzi, w szczególnoÊci w for-

mie zapisu elektronicznego, rejestry
spraw, rejestry czynnoÊci konsularnych,
jak równie˝ inne rejestry okreÊlone od-
r´bnymi przepisami i przetwarza
umieszczone w nich dane osobowe na
zasadach okreÊlonych w przepisach od-
r´bnych.”

Art. 47. W ustawie z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamó-
wieniach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 119, poz. 773,
z 1999 r. Nr 45, poz. 437, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 93,
poz. 1027 i Nr 110, poz. 1167 oraz z 2001 r. Nr 56,
poz. 580, Nr 76, poz. 813 i Nr 113, poz. 1208) w art. 6
w ust. 1:

1) w pkt 7 na koƒcu kropk´ zast´puje si´ przecinkiem;

2) dodaje si´ pkt 8 w brzmieniu:
„8) udzielania zamówieƒ o wartoÊci od ponad 3 000

EURO do 200 000 EURO przez placówk´ zagra-
nicznà Rzeczypospolitej Polskiej na towary
i us∏ugi wykonywane poza granicami kraju, okre-
Êlonych w przepisach o s∏u˝bie zagranicznej.”

Art. 48. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o Pol-
skim Instytucie Spraw Mi´dzynarodowych (Dz. U.
Nr 156, poz. 777) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) art. 3 otrzymuje brzmienie:

„Art. 3. Szczegó∏owy zakres dzia∏ania i organizacj´
Instytutu okreÊla statut Instytutu nadany,
w drodze rozporzàdzenia, przez Prezesa
Rady Ministrów, na wniosek ministra w∏a-
Êciwego do spraw zagranicznych —
z uwzgl´dnieniem organizacji i funkcjono-
wania s∏u˝by zagranicznej.”;

2) w art. 5 w ust. 2 wyrazy „Ministra Spraw Zagranicz-
nych” zast´puje si´ wyrazami „ministra w∏aÊciwe-
go do spraw zagranicznych”;

3) w art. 6 w ust. 2 wyrazy „Minister Spraw Zagranicz-
nych” zast´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy
do spraw zagranicznych”;

4) w art. 7:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Oddzia∏ zamiejscowy tworzy, w drodze roz-
porzàdzenia, minister w∏aÊciwy do spraw za-
granicznych, na wniosek Dyrektora Instytu-
tu, po zasi´gni´ciu opinii Rady Instytutu —
z uwzgl´dnieniem mo˝liwoÊci zatrudnienia
na terenie dzia∏ania oddzia∏u pracowników
o odpowiednich kwalifikacjach.”,

b) w ust. 3 wyrazy„Ministra Spraw Zagranicznych”
zast´puje si´ wyrazami „ministra w∏aÊciwego
do spraw zagranicznych”;

5) w art. 10 wyrazy „Minister Spraw Zagranicznych”
zast´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy do
spraw zagranicznych”;

6) w art. 11:
a) wyrazy „Minister Spraw Zagranicznych” zast´-

puje si´ wyrazami „Minister w∏aÊciwy do spraw
zagranicznych”, 

b) wyrazy „Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej” za-
st´puje si´ wyrazami „ministrem w∏aÊciwym do
spraw pracy”,

c) kropk´ zast´puje si´ myÊlnikiem i dodaje si´ wy-
razy „kierujàc si´ charakterem zadaƒ Instytutu.”;

7) w art. 12 wyrazy „Minister Spraw Zagranicznych”
zast´puje si´ wyrazami „minister w∏aÊciwy do
spraw zagranicznych”.

Art. 49. W ustawie z dnia 9 stycznia 1997 r. — Ko-
deks celny (Dz. U. z 2001 r. Nr 75, poz. 802, Nr 89,
poz. 972 i Nr 110, poz. 1189) w art. 1904 dodaje si´
§ 2a w brzmieniu:

„§ 2a. Warunek, o którym mowa w § 1 pkt 1, nie doty-
czy cz∏onków s∏u˝by zagranicznej.”

Art. 50. W ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o s∏u˝-
bie cywilnej (Dz. U. z 1999 r. Nr 49, poz. 483, Nr 70,
poz. 778 i Nr 110, poz. 1255 oraz z 2001 r. Nr 102,
poz. 1116 i Nr 111, poz. 1194) w art. 111 ust. 1 i 2 otrzy-
mujà brzmienie: 

„1. Wy˝szà Komisj´ Dyscyplinarnà powo∏uje Prezes
Rady Ministrów.

2. W sk∏ad Wy˝szej Komisji Dyscyplinarnej wchodzi
15 cz∏onków powo∏ywanych przez Prezesa Rady

Dziennik Ustaw Nr 128 — 9993 — Poz. 1403



Ministrów na okres 6 lat, w tym 12 cz∏onków po-
wo∏ywanych na wniosek Szefa S∏u˝by Cywilnej
spoÊród urz´dników s∏u˝by cywilnej oraz 3 cz∏on-
ków powo∏ywanych przez dyrektora 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.”

Art. 51. W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repa-
triacji (Dz. U. Nr 106, poz. 1118 i z 2001 r. Nr 42,
poz. 475) w art. 5 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych, w po-
rozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw we-
wn´trznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia,
wzór wniosku o uznanie za osob´ pochodzenia
polskiego oraz szczegó∏owy tryb post´powania
w sprawach wydawania przez konsula decyzji
o uznaniu za osob´ pochodzenia polskiego w ro-
zumieniu ustawy.”

Rozdzia∏ 6

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 52. Ambasadorowie pe∏niàcy swoje funkcje
w dniu wejÊcia ustawy w ˝ycie pe∏nià je na zasadach
dotychczasowych do czasu odwo∏ania w trybie okre-
Êlonym w Konstytucji.

Art. 53. 1. Z dniem wejÊcia ustawy w ˝ycie:

1) cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnieni
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych stajà si´
cz∏onkami s∏u˝by zagranicznej,

2) osoby zatrudnione w placówkach zagranicznych,
z wy∏àczeniem osób, o których mowa w art. 2
ust. 2, stajà si´ cz∏onkami s∏u˝by zagranicznej,

3) dyrektor generalny w Ministerstwie Spraw Zagra-
nicznych staje si´ dyrektorem generalnym s∏u˝by
zagranicznej, 

4) pracownicy oddelegowani lub wyznaczeni, w try-
bie okreÊlonym w przepisach odr´bnych, do pracy
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub w pla-
cówkach zagranicznych, z dniem wejÊcia ustawy
w ˝ycie, stajà si´ cz∏onkami personelu dyploma-
tyczno-konsularnego zatrudnionymi na podstawie
umowy o prac´ w s∏u˝bie zagranicznej; przepisy
art. 54 stosuje si´ odpowiednio.

2. Z dniem wejÊcia ustawy w ˝ycie osoby, o których
mowa w ust. 1 i art. 2 ust. 2, wykonujà swoje obowiàz-
ki na dotychczasowych warunkach.

Art. 54. 1. Osobom zatrudnionym w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych i w placówkach zagranicznych,
spe∏niajàcym wymagania okreÊlone w art. 12 ust. 1
pkt 4 i 5 oraz znajàcym przynajmniej jeden j´zyk obcy,
odpowiednio dyrektor generalny s∏u˝by zagranicznej
lub minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych, w ter-
minie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie, nada,
z zastrze˝eniem ust. 4, stopieƒ dyplomatyczny odpo-
wiedni do zajmowanego stanowiska, bioràc pod uwa-
g´ stopieƒ s∏u˝bowy nadany na podstawie przepisów
rozporzàdzenia Rady Ministrów z dnia 24 marca 1983 r.
w sprawie niektórych praw i obowiàzków pracowni-

ków s∏u˝by dyplomatyczno-konsularnej (Dz. U. Nr 20,
poz. 90), przy czym osoby, które przed zatrudnieniem
w placówce zagranicznej nie by∏y zatrudnione w Mini-
sterstwie Spraw Zagranicznych stopieƒ dyplomatycz-
ny otrzymujà na czas okreÊlony, do dnia odwo∏ania
z placówki zagranicznej.

2. Osoby wykonujàce obowiàzki s∏u˝bowe w pla-
cówce zagranicznej wykonujà je do czasu odwo∏ania
z placówki zagranicznej, pe∏niàc funkcje posiadane
w dniu wejÊcia ustawy w ˝ycie.

3. Osobom, które w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy nie
posiadajà stopnia s∏u˝bowego nadanego na podsta-
wie przepisów rozporzàdzenia Rady Ministrów, okre-
Êlonego w ust. 1, lub te˝ nie spe∏niajà wymagaƒ okre-
Êlonych w art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5 oraz nie znajà j´zyka
obcego, dyrektor generalny s∏u˝by zagranicznej wy-
znacza, z zastrze˝eniem ust. 4, stanowisko, przy czym
osobom, które przed zatrudnieniem w placówce zagra-
nicznej nie by∏y zatrudnione w Ministerstwie Spraw
Zagranicznych —  dyrektor generalny s∏u˝by zagranicz-
nej wyznacza stanowisko na czas okreÊlony, do dnia
odwo∏ania z placówki zagranicznej.

4. Wyznaczenie stanowiska osobom, które nie spe∏-
niajà wymogu okreÊlonego w art. 12 ust. 1 pkt 3, nast´-
puje na okres nie d∏u˝szy ni˝ 5 lat od dnia wejÊcia usta-
wy w ˝ycie.

Art. 55. W okresie 5 lat od dnia wejÊcia ustawy
w ˝ycie okreÊlony w art. 12 ust. 1 pkt 1 wymóg odbycia
aplikacji dyplomatyczno-konsularnej uwa˝a si´ za
spe∏niony tak˝e w przypadku, gdy doÊwiadczenie za-
wodowe danej osoby w sferze stosunków zagranicz-
nych gwarantuje fachowe wykonywanie obowiàzków
cz∏onka personelu dyplomatyczno-konsularnego s∏u˝-
by zagranicznej. 

Art. 56. Prowadzone z udzia∏em konsula post´po-
wania w sprawach spadkowych, wszcz´te i niezakoƒ-
czone do dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie, toczà si´ wed∏ug
przepisów dotychczasowych.

Art. 57. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicznych
mo˝e wyraziç zgod´ na utrzymanie zatrudnienia poza
granicami kraju przez zatrudnionego w dniu wejÊcia
w ˝ycie ustawy ma∏˝onka ambasadora albo ma∏˝onka
konsula kierujàcego urz´dem konsularnym.

Art. 58. Do czasu wejÊcia w ˝ycie przepisów wyko-
nawczych, okreÊlonych w ustawie, nie d∏u˝ej jednak ni˝
przez okres 2 lat od dnia wejÊcia ustawy w ˝ycie, zacho-
wujà moc przepisy rozporzàdzenia Rady Ministrów,
o którym mowa w art. 54 ust. 1, i przepisy wykonawcze
wydane na podstawie ustawy okreÊlonej w art. 4 pkt 4
— w zakresie niesprzecznym z niniejszà ustawà. 

Art. 59. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 6 mie-
si´cy od dnia og∏oszenia, z tym ˝e art. 42, w zakresie,
w jakim dotyczy utworzenia Êrodka specjalnego w ce-
lu wsparcia inwestycji i utrzymania placówek zagra-
nicznych, oraz art. 43 wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2002 r.
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