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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie okreÊlenia stanowisk oraz mno˝ników do ustalenia sk∏adników wynagrodzenia 
w s∏u˝bie zagranicznej.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403)
zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:
1) stanowiska personelu dyplomatyczno-konsularne-

go, stanowiska personelu pomocniczego i stano-
wiska personelu obs∏ugi, a tak˝e stanowiska kie-
rownicze w s∏u˝bie zagranicznej — okreÊlone w za-
∏àczniku nr 1 do rozporzàdzenia;

2) stanowiska kierownicze w s∏u˝bie zagranicznej ob-
sadzane w drodze konkursu;

3) mno˝niki kwoty bazowej s∏u˝àce do ustalenia wy-
nagrodzenia zasadniczego cz∏onków korpusu s∏u˝-
by zagranicznej — okreÊlone w za∏àczniku nr 2 do
rozporzàdzenia;

4) mno˝niki kwoty bazowej s∏u˝àce do ustalenia wy-
sokoÊci dodatku s∏u˝by zagranicznej — okreÊlone
w za∏àczniku nr 3 do rozporzàdzenia;

5) mno˝niki kwoty bazowej s∏u˝àce do ustalenia wy-
sokoÊci dodatku z tytu∏u zajmowania stanowiska
kierowniczego w ramach personelu dyplomatycz-
no-konsularnego — okreÊlone w za∏àczniku nr 4 do
rozporzàdzenia.

§ 2. 1. Stanowiskami kierowniczymi w s∏u˝bie za-
granicznej sà stanowiska:

1) dyrektora generalnego s∏u˝by zagranicznej;
2) dyrektora departamentu (komórki równorz´dnej);
3) zast´pcy dyrektora departamentu (komórki równo-

rz´dnej);
4) kierownika placówki zagranicznej;
5) zast´pcy kierownika placówki zagranicznej;
6) kierownika wydzia∏u ekonomiczno-handlowego

placówki zagranicznej;
7) kierownika wydzia∏u konsularnego przedstawiciel-

stwa dyplomatycznego;
8) kierownika administracyjno-finansowego placówki

zagranicznej.

2. Stanowiska, o których mowa w ust. 1 pkt 1—3,
oraz stanowisko kierownika placówki zagranicznej —
Instytutu Polskiego sà obsadzane w drodze konkursu.

§ 3. Do dnia 31 grudnia 2003 r. cz∏onkowie persone-
lu dyplomatyczno-konsularnego otrzymujà dodatek
s∏u˝by zagranicznej, obliczony przy zastosowaniu
mno˝nika kwoty bazowej s∏u˝àcego do ustalenia wy-
sokoÊci dodatku s∏u˝by zagranicznej, w wysokoÊci 0,1.

§ 4. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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Za∏àcznik nr 1
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Za∏àcznik nr 2
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Za∏àcznik nr 3
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Za∏àcznik nr 4


