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2. W sk∏ad komisji, o której mowa w ust. 1, wcho-
dzà kierownik komórki URTiP pe∏niàcy funkcj´ prze-
wodniczàcego komisji, kierownik komórki wyznaczo-
nej przez w∏aÊciwego ministra, Szefa ABW albo Szefa
AW oraz kierownik podmiotu, w stosunku do którego
istnieje przypuszczenie, ˝e u˝ywana przez ten podmiot
aparatura powoduje zak∏ócenia, oraz wyznaczeni przez
nich przedstawiciele.

3. Kierownik komórki wyznaczonej przez w∏aÊciwe-
go ministra, Szefa ABW albo Szefa AW udziela cz∏on-
kom komisji wszelkich potrzebnych informacji oraz za-
pewnia:
1) warunki do przeprowadzenia czynnoÊci pomiaro-

wych;
2) dost´p do danych technicznych aparatury oraz do

obiektów i pomieszczeƒ, w których aparatura ta si´
znajduje, o ile nie narusza to przepisów o ochronie
informacji niejawnych.

4. Komisja sporzàdza protokó∏ ze swoich czynnoÊci
podpisany przez cz∏onków komisji i przekazuje go Pre-
zesowi URTiP.

§ 6. 1. Kierownik komórki URTiP niezw∏ocznie infor-
muje u˝ytkownika, którego aparatura jest zak∏ócana,
o podj´tych dzia∏aniach i spodziewanym terminie eli-
minacji zak∏óceƒ.

2. Kierownik komórki URTiP, na wniosek u˝ytkowni-
ka, którego aparatura jest zak∏ócana, informuje go
o post´pie prac w zakresie eliminacji zak∏óceƒ.

3. Kierownik komórki wyznaczonej przez w∏aÊciwe-
go ministra, Szefa ABW albo Szefa AW niezw∏ocznie
zawiadamia kierownika komórki URTiP o wyelimino-
waniu zak∏óceƒ.

4. Kierownik komórki URTiP przekazuje informacj´,
o której mowa w ust. 3, u˝ytkownikowi, którego apara-
tura by∏a zak∏ócana.

§ 7. 1. W∏aÊciwi ministrowie, Szef ABW, Szef AW
oraz Prezes URTiP wyznaczà komórki do bezpoÊredniej
wspó∏pracy przy eliminacji zak∏óceƒ.

2. O wyznaczeniu komórki w∏aÊciwi ministrowie,
Szef ABW oraz Szef AW poinformujà niezw∏ocznie Pre-
zesa URTiP.

3. O wyznaczeniu komórki w URTiP Prezes URTiP
poinformuje niezw∏ocznie w∏aÊciwych ministrów, Sze-
fa ABW oraz Szefa AW.

§ 8. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.

Prezes Rady Ministrów: L. Miller
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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∏àczniki do rozporzàdzenia Prezesa Rady
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Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o s∏u˝bie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403) zarzà-
dza si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

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

2) rodzaje, wysokoÊç, tryb i szczegó∏owe zasady przy-
znawania Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych cz∏onkom
s∏u˝by zagranicznej wykonujàcym obowiàzki s∏u˝-
bowe w placówce zagranicznej.

§ 2. 1. Dodatek zagraniczny przys∏uguje cz∏onkowi
s∏u˝by zagranicznej od dnia podj´cia wykonywania
obowiàzków s∏u˝bowych w placówce zagranicznej do
dnia zakoƒczenia ich wykonywania. 

2. Za dzieƒ podj´cia wykonywania obowiàzków
s∏u˝bowych w placówce zagranicznej uwa˝a si´ dzieƒ
przyjazdu cz∏onka s∏u˝by zagranicznej do placówki za-
granicznej, wyznaczony przez pracodawc´.

§ 3. 1. Wyp∏ata dodatku zagranicznego nast´puje
z góry, w pierwszym dniu roboczym miesiàca. 

2. Wyp∏ata pierwszego dodatku zagranicznego na-
st´puje w dniu podj´cia wykonywania obowiàzków
s∏u˝bowych w placówce zagranicznej przez cz∏onka
s∏u˝by zagranicznej, a je˝eli dzieƒ ten przypada w dniu
wolnym od pracy, w nast´pnym dniu roboczym. 

§ 4. W przypadku odwo∏ania cz∏onka s∏u˝by zagra-
nicznej ze stanowiska w placówce zagranicznej lub
zgonu cz∏onka s∏u˝by zagranicznej, dodatek zagranicz-
ny wyp∏acony za miesiàc, w którym nastàpi∏o odwo∏a-
nie lub zgon, nie podlega zwrotowi. 

§ 5. 1. WysokoÊç dodatku zagranicznego przys∏ugu-
jàcego cz∏onkowi s∏u˝by zagranicznej wykonujàcemu
obowiàzki s∏u˝bowe w placówce zagranicznej ustala
pracodawca przy zastosowaniu mno˝ników okreÊlo-
nych w za∏àczniku do rozporzàdzenia, przyjmujàc za
podstaw´ dodatek zagraniczny bazowy w poszczegól-
nych paƒstwach przyjmujàcych. 

2. Dodatek zagraniczny bazowy w poszczególnych
paƒstwach przyjmujàcych oblicza si´ od dodatku za-
granicznego bazowego w Stanach Zjednoczonych
Ameryki (USA) przy zastosowaniu wskaêników kosz-
tów utrzymania w tych paƒstwach, wymienionych

Za∏àcznik nr 4
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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW

z dnia 23 grudnia 2002 r.

w sprawie dodatku zagranicznego i Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych cz∏onkom s∏u˝by zagranicznej wykonujàcym
obowiàzki s∏u˝bowe w placówce zagranicznej.


