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Art. 1. Ustawa okreÊla zasady wspó∏pracy cz∏on-
ków Rady Ministrów oraz innych organów admini-
stracji rzàdowej w sprawach zwiàzanych z cz∏onko-
stwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
w ramach Komitetu do Spraw Europejskich.

Art. 2. 1. Tworzy si´ Komitet do Spraw Europej-
skich, zwany dalej „Komitetem”. 

2. W sk∏ad Komitetu wchodzà:

1) Przewodniczàcy Komitetu — minister w∏aÊciwy do
spraw cz∏onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej, reprezentowany przez Sekre-
tarza do Spraw Europejskich b´dàcego sekreta-
rzem stanu w urz´dzie obs∏ugujàcym tego mini-
stra, z zastrze˝eniem ust. 4;

2) cz∏onkowie:
a) ministrowie, których szczegó∏owy zakres dzia∏a-

nia okreÊlajà przepisy wydane na podstawie
art. 33 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24,
poz. 199, z póên. zm.2)), reprezentowani przez
sekretarza stanu albo podsekretarza stanu, z za-
strze˝eniem ust. 4,

b) Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów albo
wyznaczony przez niego sekretarz stanu lub
podsekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady
Ministrów.

3. Prezes Rady Ministrów przewodniczy posiedze-
niom Komitetu, ilekroç bierze w nich udzia∏. W takim
przypadku Przewodniczàcy Komitetu uczestniczy
w posiedzeniu jako cz∏onek.

4. W ka˝dym czasie w pracach Komitetu mo˝e
braç udzia∏ minister.

5. W posiedzeniach Komitetu mogà uczestniczyç,
bez prawa udzia∏u w podejmowaniu rozstrzygni´ç, za-
proszeni przez Przewodniczàcego Komitetu przedsta-
wiciele organów administracji rzàdowej oraz inne za-
proszone przez niego osoby.

Art. 3. 1. Rada Ministrów mo˝e upowa˝niç Komi-
tet do: 

1) rozpatrywania i rozstrzygania w zakresie: 
a) stanowisk dotyczàcych dokumentów Unii Euro-

pejskiej podlegajàcych konsultacjom z paƒ-
stwami cz∏onkowskimi oraz ich ocen sformu∏o-
wanych przez w∏aÊciwe instytucje lub inne or-
gany Unii Europejskiej,

b) przygotowania organów administracji rzàdo-
wej do wykonywania zadaƒ wynikajàcych
z cz∏onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej,

c) informowania spo∏eczeƒstwa o procesach inte-
gracji europejskiej i cz∏onkostwie Rzeczypospo-
litej Polskiej w Unii Europejskiej,

d) instrukcji na posiedzenia Rady i Komitetu Sta-
∏ych Przedstawicieli  oraz sprawozdaƒ z tych
posiedzeƒ, a tak˝e informacji w sprawie stano-
wisk na posiedzenia Rady Europejskiej i infor-
macji o wynikach tych posiedzeƒ,

e) projektów inicjatyw i stanowisk w sprawach
zwiàzanych z funkcjonowaniem i politykà Unii
Europejskiej,

f) za∏o˝eƒ do stanowisk Rzeczypospolitej Polskiej
w post´powaniach przed organami sàdowymi
Unii Europejskiej oraz w prowadzonych przez
instytucje Unii Europejskiej post´powaniach
w sprawie naruszenia przez Rzeczpospolità Pol-
skà prawa Unii Europejskiej,

g) informacji na temat wykorzystania przez Rzecz-
pospolità Polskà mechanizmów wsparcia finan-
sowego Unii Europejskiej i paƒstw cz∏onkow-
skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym
Handlu (EFTA),

h) dokumentów zwiàzanych z koordynacjà wdra-
˝ania prawa Unii Europejskiej do polskiego sys-
temu prawa,

i) wspó∏pracy Rady Ministrów z Sejmem i Sena-
tem w sprawach zwiàzanych z cz∏onkostwem
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,
okreÊlonych w odr´bnych przepisach;

2) uzgadniania projektów dokumentów rzàdowych
zawierajàcych: 
a) stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej wobec

projektów umów mi´dzynarodowych ustana-
wiajàcych Wspólnoty Europejskie oraz Uni´ Eu-
ropejskà lub okreÊlajàcych zasady ich dzia∏ania,

b) stanowiska Rzeczypospolitej Polskiej przedsta-
wiane w Radzie Europejskiej,

c) skargi kierowane w imieniu Rzeczypospolitej
Polskiej do organów sàdowych Unii Europej-
skiej, 

d) strategi´ dzia∏ania Rzeczypospolitej Polskiej
w ramach Unii Europejskiej.

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 31 lipca

1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze sta-
nowiska paƒstwowe, ustaw´ z dnia 7 lipca 1994 r. o gwaran-
towanych przez Skarb Paƒstwa ubezpieczeniach eksporto-
wych, ustaw´ z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów,
ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzà-
dowej, ustaw´ z dnia 6 lipca 2001 r. o ustanowieniu progra-
mu wieloletniego „Program dla Odry — 2006”, ustaw´
z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej, ustaw´ z dnia
20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju oraz usta-
w´ z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238,
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.

1277
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z dnia 27 sierpnia 2009 r.

o Komitecie do Spraw Europejskich1)
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2. Rada Ministrów mo˝e upowa˝niç Komitet do
rozpatrywania, rozstrzygania i uzgadniania spraw in-
nych ni˝ wymienione w ust. 1, zwiàzanych z cz∏onko-
stwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. 

3. W przypadku gdy Rada Ministrów nie upowa˝ni
Komitetu w sprawach zwiàzanych z cz∏onkostwem
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, o któ-
rych mowa w ust. 1 i 2, rozpatrywanie, rozstrzyganie
i uzgadnianie tych spraw nast´puje na zasadach
i w trybie okreÊlonych w regulaminie pracy Rady
Ministrów.

Art. 4. 1. Przewodniczàcy Komitetu kieruje pracà
Komitetu. 

2. Przewodniczàcy Komitetu mo˝e, z w∏asnej ini-
cjatywy lub na wniosek cz∏onka Komitetu, tworzyç ze-
spo∏y robocze, okreÊlajàc ich sk∏ad, zakres zadaƒ oraz
tryb i harmonogram prac.

Art. 5. 1. Posiedzenia Komitetu odbywajà si´
w obecnoÊci co najmniej po∏owy jego sk∏adu.

2. Rozstrzygni´cia Komitetu zapadajà w drodze
uzgodnienia. W przypadku braku takiego uzgodnienia
Przewodniczàcy Komitetu, w porozumieniu z cz∏on-
kiem Komitetu w∏aÊciwym ze wzgl´du na przedmiot
sprawy, sporzàdza protokó∏ rozbie˝noÊci, który podle-
ga rozpatrzeniu przez Rad´ Ministrów.

Art. 6. Szczegó∏owy sposób i tryb dzia∏ania Komi-
tetu okreÊla regulamin przyj´ty przez Komitet i za-
twierdzony przez Rad´ Ministrów.

Art. 7. 1. Komitet przyjmuje plan pracy Komitetu
i przedstawia go Radzie Ministrów do zatwierdzenia.

2. Przewodniczàcy Komitetu przedstawia Radzie
Ministrów pó∏roczne sprawozdania z realizacji planu,
o którym mowa w ust. 1.

Art. 8. Obs∏ug´ Komitetu zapewnia urzàd obs∏ugu-
jàcy ministra w∏aÊciwego do spraw cz∏onkostwa Rze-
czypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

Art. 9. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wyna-
grodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska
paƒstwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z póên. zm.3))
w art. 2 w pkt 4 skreÊla si´ wyrazy „ , Sekretarza Ko-
mitetu Integracji Europejskiej”.

Art. 10. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. o gwaran-
towanych przez Skarb Paƒstwa ubezpieczeniach eks-
portowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 59, poz. 609, z 2004 r.
Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1204) wpro-
wadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 10 w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) Êrodki przekazane przez ministra w∏aÊciwego
do spraw cz∏onkostwa Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Unii Europejskiej, okreÊlone w art. 20
ust. 1,”;

2) w art. 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Minister w∏aÊciwy do spraw cz∏onkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
mo˝e przekazaç Korporacji, na wydzielone
rachunki, Êrodki uzyskane z Unii Europejskiej
lub z innych êróde∏ na wspieranie eksportu do
krajów nienale˝àcych do OECD, z przeznacze-
niem na finansowanie przedsi´wzi´ç eksporto-
wych.”.

Art. 11. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Ra-
dzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z póên.
zm.4)) w art. 14c pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) wspó∏dzia∏anie z ministrem w∏aÊciwym do spraw
cz∏onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Eu-
ropejskiej w sprawie dostosowania prawa pol-
skiego do prawa Unii Europejskiej i jego wykony-
wania;”. 

Art. 12. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 65,
poz. 437, z póên. zm.5)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany: 

1) w art. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Kierowanie dzia∏ami administracji rzàdowej,
o których mowa w art. 5 pkt 8 i 27, powierza
si´ jednemu ministrowi.”;

2) w art. 5 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) cz∏onkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej;”; 

3) w art. 8 w ust. 2 po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a
w brzmieniu:

„3a) wspó∏prac´ w tworzeniu Wspólnej Taryfy
Celnej;”; 

4) w art. 9 ust. 1 i 2 otrzymujà brzmienie: 

„1. Dzia∏ gospodarka obejmuje sprawy gospo-
darki, w tym konkurencyjnoÊci gospodarki,
wspó∏pracy gospodarczej z zagranicà, energe-
tyki, oceny zgodnoÊci, miar i probiernictwa,

———————
3) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50,
poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178,
z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1, z 1995 r.
Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73, poz. 350,
Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139, poz. 647,
z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r. Nr 110, poz. 1255,
z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552, z 2001 r. Nr 154,
poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214, poz. 1805 i Nr 240,
poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391 i Nr 65, poz. 595,
z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116, poz. 1202, Nr 210,
poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774, z 2005 r. Nr 169, poz. 1417,
z 2008 r. Nr 214, poz. 1345 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r.
Nr 33, poz. 254 i Nr 56, poz. 459.

———————
4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238,
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414
i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170,
poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817 i Nr 157, poz. 1241.

5) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 107, poz. 732, Nr 120,
poz. 818 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 63, poz. 394,
Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 68,
poz. 574, Nr 77, poz. 649 i Nr 157, poz. 1241.

ww
w.

rc
l.g

ov
.p

l



Dziennik Ustaw Nr 161 — 12348 — Poz. 1277

w∏asnoÊci przemys∏owej, innowacyjnoÊci,
dzia∏alnoÊci gospodarczej, promocji gospodar-
ki polskiej w kraju i za granicà oraz wspó∏pracy
z organizacjami samorzàdu gospodarczego.

2. Do ministra w∏aÊciwego do spraw gospodarki
nale˝à w szczególnoÊci sprawy:

1) kszta∏towania warunków podejmowania
i wykonywania dzia∏alnoÊci gospodarczej;

2) podejmowania dzia∏aƒ sprzyjajàcych wzro-
stowi konkurencyjnoÊci oraz innowacyjno-
Êci gospodarki polskiej; 

3) formu∏owania za∏o˝eƒ wspó∏pracy gospo-
darczej z zagranicà;

4) wspó∏pracy z organizacjami mi´dzynaro-
dowymi o charakterze gospodarczym oraz
prowadzenia dzia∏aƒ w zakresie kszta∏to-
wania i realizacji zasad wymiany handlo-
wej Unii Europejskiej z krajami trzecimi,
w tym w szczególnoÊci w ramach wspólnej
polityki handlowej Unii Europejskiej;

5) promocji gospodarki, w tym wspierania
rozwoju eksportu i inwestycji polskich za
granicà oraz wspierania nap∏ywu bezpo-
Êrednich inwestycji zagranicznych;

6) nadzoru nad Êwiadczeniem us∏ug zwiàza-
nych z podpisem elektronicznym w rozu-
mieniu przepisów o podpisie elektronicz-
nym;

7) funkcjonowania krajowych systemów ener-
getycznych, z uwzgl´dnieniem zasad racjo-
nalnej gospodarki i potrzeb bezpieczeƒstwa
energetycznego kraju;

8) dzia∏alnoÊci zwiàzanej z wykorzystaniem
energii atomowej na potrzeby spo∏eczno-
-gospodarcze kraju;

9) kontroli obrotu z zagranicà towarami,
technologiami i us∏ugami o znaczeniu stra-
tegicznym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa,
a tak˝e dla utrzymania mi´dzynarodowego
pokoju i bezpieczeƒstwa w zwiàzku z poro-
zumieniami i zobowiàzaniami mi´dzynaro-
dowymi;

10) wprowadzania Êrodków administrowania
obrotem z zagranicà towarami i us∏ugami,
a tak˝e sprawy przywozu i wywozu techno-
logii.”; 

5) art. 13 otrzymuje brzmienie:

„Art. 13. 1. Dzia∏ cz∏onkostwo Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej obejmuje
sprawy: 
1) udzia∏u organów administracji rzàdo-

wej w pracach organów Unii Euro-
pejskiej;

2) dzia∏alnoÊci informacyjnej i eduka-
cyjnej s∏u˝àcej rozpowszechnianiu
wiedzy o integracji europejskiej i za-
sadach funkcjonowania Unii Euro-
pejskiej oraz polityce Rady Mini-
strów w tej dziedzinie;

3) zgodnoÊci polskiego systemu pra-
wa z prawem Unii Europejskiej oraz
ochrony interesów Rzeczypospolitej

Polskiej w post´powaniach przed
organami sàdowymi Unii Europej-
skiej i Trybuna∏em Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA);

4) przygotowania organów administra-
cji rzàdowej do wykonywania zadaƒ
wynikajàcych z cz∏onkostwa Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej;

5) zatrudnienia obywateli polskich w in-
stytucjach i agendach Unii Europej-
skiej.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw cz∏onko-
stwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej w zakresie spraw, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 1, w szczegól-
noÊci opracowuje strategi´ polityki
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach
Unii Europejskiej oraz inicjuje i opra-
cowuje dokumenty rzàdowe zwiàzane
z udzia∏em w pracach organów Unii
Europejskiej lub opiniuje je pod wzgl´-
dem zgodnoÊci z tà strategià.

3. Minister w∏aÊciwy do spraw cz∏onko-
stwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej w zakresie spraw, o któ-
rych mowa w ust. 1 pkt 3, w szczegól-
noÊci:

1) koordynuje proces wdra˝ania pra-
wa Unii Europejskiej do polskiego
systemu prawa;

2) przedstawia Radzie Ministrów opi-
nie o zgodnoÊci z prawem Unii
Europejskiej rzàdowych projektów
aktów prawa powszechnie obowià-
zujàcego oraz projektów umów
mi´dzynarodowych;

3) opiniuje, na zasadach okreÊlonych
w regulaminie Sejmu, projekty
ustaw co do ich zgodnoÊci z pra-
wem Unii Europejskiej;

4) zapewnia, z zastrze˝eniem przepisów
odr´bnych, reprezentacj´ Rzeczypo-
spolitej Polskiej w post´powaniach
przed organami sàdowymi Unii Eu-
ropejskiej i Trybuna∏em Europejskie-
go Porozumienia o Wolnym Handlu
(EFTA).”;

6) art. 32 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 32. 1. Dzia∏ sprawy zagraniczne obejmuje
sprawy:

1) stosunków Rzeczypospolitej Pol-
skiej z innymi paƒstwami i organiza-
cjami mi´dzynarodowymi; 

2) reprezentowania i ochrony intere-
sów Rzeczypospolitej Polskiej za
granicà, w tym tak˝e przed sàdami
i trybuna∏ami mi´dzynarodowymi,
z zastrze˝eniem art. 13 ust. 1 pkt 3;

3) koordynacji polityki zagranicznej
Rzeczypospolitej Polskiej;
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4) reprezentowania i ochrony intere-
sów polskich obywateli oraz pol-
skich osób prawnych za granicà,
a tak˝e wspó∏pracy z Polakami za-
mieszka∏ymi za granicà, w tym
wspierania polskich instytucji kultu-
ralnych i oÊwiatowych za granicà; 

5) mi´dzynarodowej wspó∏pracy na
rzecz rozwoju i pomocy humanitar-
nej; 

6) kszta∏towania mi´dzynarodowego
wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej;

7) dyplomacji publicznej i kulturalnej,
a tak˝e wspierania dzia∏aƒ promujà-
cych polskà gospodark´, kultur´, j´-
zyk, turystyk´, technik´ i nauk´ re-
alizowanych w ramach innych dzia-
∏ów.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicz-
nych w zakresie spraw okreÊlonych
w ust. 1 pkt 3 koordynuje dzia∏alnoÊç
organów administracji rzàdowej oraz
podleg∏ych im jednostek przez: 
1) coroczne opracowywanie, uzgad-

nianie i wnoszenie do rozpatrzenia
przez Rad´ Ministrów dokumentu
rzàdowego okreÊlajàcego kierunki
i cele polskiej polityki zagranicznej
oraz promocji interesów Rzeczypo-
spolitej Polskiej na nast´pny rok,
a tak˝e opracowywanie i przedk∏a-
danie Radzie Ministrów wieloletnich
strategii w zakresie spraw zagra-
nicznych;

2) opiniowanie pod wzgl´dem zgod-
noÊci z dokumentem, o którym mo-
wa w pkt 1, i przedk∏adanie Prezeso-
wi Rady Ministrów opinii na temat
rocznych i wieloletnich planów
wspó∏pracy zagranicznej ministrów;

3) wspó∏uczestniczenie w istotnych
dla interesów Rzeczypospolitej Pol-
skiej relacjach mi´dzynarodowych.

3. Rada Ministrów, nie póêniej ni˝ do
dnia 20 grudnia ka˝dego roku, przyj-
muje dokument, o którym mowa
w ust. 2 pkt 1; na jego podstawie mini-
ster w∏aÊciwy do spraw zagranicznych
przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej
Polskiej informacj´ o zadaniach pol-
skiej polityki zagranicznej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw zagranicz-
nych ustala organizacj´ i kieruje dzia-
∏alnoÊcià placówek zagranicznych Rze-
czypospolitej Polskiej, w rozumieniu
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie
zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403,
z póên. zm.6)), a tak˝e koordynuje dzia-
∏ania zwiàzane z zapewnieniem ich
bezpieczeƒstwa.”;

7) w art. 38: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Minister kierujàcy dzia∏em administracji rzà-
dowej podejmuje w odniesieniu do tego
dzia∏u czynnoÊci w zakresie wspó∏pracy z za-
granicà we wspó∏pracy z ministrem w∏aÊci-
wym do spraw zagranicznych, a w zakresie
cz∏onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej — we wspó∏pracy
z ministrem w∏aÊciwym do spraw cz∏onko-
stwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Euro-
pejskiej.”,

b) dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Ministrowie w zakresie kierowanych przez
nich dzia∏ów administracji rzàdowej opraco-
wujà roczne i wieloletnie plany wspó∏pracy
zagranicznej.”. 

Art. 13. W ustawie z dnia 6 lipca 2001 r. o usta-
nowieniu programu wieloletniego „Program dla
Odry — 2006” (Dz. U. Nr 98, poz. 1067 i Nr 154,
poz. 1800, z 2002 r. Nr 216, poz. 1827 oraz z 2008 r.
Nr 220, poz. 1427) w art. 5 w ust. 2: 

1) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) po jednym przedstawicielu ministrów w∏aÊci-
wych do spraw: gospodarki wodnej, finansów
publicznych, administracji publicznej, cz∏onko-
stwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej, rozwoju wsi, rozwoju regionalnego,
gospodarki, transportu, gospodarki morskiej
i Êrodowiska,”;

2) uchyla si´ pkt 3.

Art. 14. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie
zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z póên. zm.7))
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) art. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej
zatrudnieni w ministerstwie obs∏ugu-
jàcym ministra w∏aÊciwego do spraw
zagranicznych,

2) nieb´dàce cz∏onkami korpusu s∏u˝by
cywilnej osoby zatrudnione w s∏u˝bie
zagranicznej,

3) pe∏nomocni przedstawiciele Rzeczy-
pospolitej Polskiej w innym paƒstwie
lub przy organizacji mi´dzynarodo-
wej,

4) cz∏onkowie s∏u˝by zagranicznej prze-
niesieni na stanowiska w komórkach
organizacyjnych ministerstwa za-
pewniajàcych obs∏ug´ zadaƒ mini-
stra w∏aÊciwego do spraw cz∏onko-
stwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej.

———————
6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217
i 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.

———————
7) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217
i 1218 i Nr 220, poz. 1600 oraz z 2008 r. Nr 227, poz. 1505.
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2. W sk∏ad s∏u˝by zagranicznej nie wcho-
dzà:

1) cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej
zatrudnieni w ministerstwie, o któ-
rym mowa w ust. 1 pkt 1, w komór-
kach organizacyjnych zapewniajà-
cych obs∏ug´ zadaƒ ministra w∏aÊci-
wego do spraw cz∏onkostwa Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej,

2) osoby zatrudnione w placówce za-
granicznej Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie umowy o prac´ zawar-
tej zgodnie z prawem paƒstwa przyj-
mujàcego,

3) osoby zatrudnione w placówce za-
granicznej Rzeczypospolitej Polskiej
na podstawie umowy o prac´ zawar-
tej na czas okreÊlony — wykonywa-
nia funkcji na placówce przez cz∏onka
rodziny — chyba ˝e sà one cz∏onkami
korpusu s∏u˝by cywilnej,

4) konsul honorowy, o którym mowa
w ustawie okreÊlonej w art. 4 pkt 3.”; 

2) w art. 5 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Z zastrze˝eniem art. 2 ust. 1 pkt 4, s∏u˝ba za-
graniczna nie dzia∏a w komórkach organizacyj-
nych ministerstwa zapewniajàcych obs∏ug´
zadaƒ ministra w∏aÊciwego do spraw cz∏onko-
stwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej.”;

3) w art. 6 po ust. 2 dodaje si´ ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Dyrektor generalny s∏u˝by zagranicznej wy-
konuje zadania dyrektora generalnego urz´-
du wobec cz∏onków s∏u˝by zagranicznej oraz
cz∏onków korpusu s∏u˝by cywilnej, o których
mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 i 3.”; 

4) po art. 24 dodaje si´ art. 24a w brzmieniu: 

„Art. 24a. Cz∏onek s∏u˝by zagranicznej mo˝e byç
przeniesiony na stanowisko w komórce
organizacyjnej ministerstwa zapewnia-
jàcej obs∏ug´ zadaƒ ministra w∏aÊciwe-
go do spraw cz∏onkostwa Rzeczypospo-
litej Polskiej w Unii Europejskiej.”;

5) w art. 28a dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. O stanowiska dyrektorów biur do spraw
bud˝etu i finansów, administracyjnych i majàt-
kowych placówek zagranicznych, audytu we-
wn´trznego, a tak˝e informatyki w urz´dzie
obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw
zagranicznych mo˝e ubiegaç si´ tak˝e cz∏onek
personelu pomocniczego lub inna osoba spe∏-
niajàca wymagania okreÊlone w art. 12 ust. 1
pkt 4 i 5, którzy spe∏niajà dodatkowo wymaga-
nia okreÊlone w art. 53 ustawy z dnia 21 listo-
pada 2008 r. o s∏u˝bie cywilnej.”.

Art. 15. W ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. Nr 116,
poz. 1206, z póên. zm.8)) w art. 39 w ust. 4 w pkt 1 lit. d
otrzymuje brzmienie:

„d) ministra w∏aÊciwego do spraw cz∏onkostwa Rze-
czypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej,”.

Art. 16. W ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r.
o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104,
z póên. zm.9)) w art. 49 w ust. 1 uchyla si´ pkt 7.

Art. 17. 1. Znosi si´ Komitet Integracji Europej-
skiej.

2. Urzàd Komitetu Integracji Europejskiej ulega
likwidacji.

Art. 18. 1. Nale˝noÊci i zobowiàzania urz´du Komi-
tetu Integracji Europejskiej stajà si´ nale˝noÊciami
i zobowiàzaniami urz´du obs∏ugujàcego ministra w∏a-
Êciwego do spraw cz∏onkostwa Rzeczypospolitej Pol-
skiej w Unii Europejskiej.

2. Mienie Skarbu Paƒstwa znajdujàce si´ w dyspo-
zycji urz´du Komitetu Integracji Europejskiej, w tym
nieruchomoÊci znajdujàce si´ w jego trwa∏ym zarzà-
dzie, staje si´ mieniem odpowiednio w dyspozycji
oraz w trwa∏ym zarzàdzie urz´du obs∏ugujàcego mini-
stra w∏aÊciwego do spraw cz∏onkostwa Rzeczypospo-
litej Polskiej w Unii Europejskiej.

3. W prawa i obowiàzki Przewodniczàcego Komi-
tetu Integracji Europejskiej i Sekretarza Komitetu Inte-
gracji Europejskiej wst´puje minister w∏aÊciwy do
spraw cz∏onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej. 

4. W prawa i obowiàzki urz´du Komitetu Integracji
Europejskiej wst´puje urzàd obs∏ugujàcy ministra
w∏aÊciwego do spraw cz∏onkostwa Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej.

5. Post´powania oraz sprawy wszcz´te w urz´dzie
Komitetu Integracji Europejskiej i niezakoƒczone
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy sà prowadzone
przez urzàd obs∏ugujàcy ministra w∏aÊciwego do
spraw cz∏onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej.

Art. 19. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy cz∏on-
kowie korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnieni w urz´dzie
Komitetu Integracji Europejskiej stajà si´ cz∏onkami
korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnionymi w urz´dzie
obs∏ugujàcym ministra w∏aÊciwego do spraw zagra-
nicznych.

———————
8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2005 r. Nr 90, poz. 759 i Nr 267, poz. 2251, z 2006 r.
Nr 149, poz. 1074 i Nr 249, poz. 1832 oraz z 2008 r. Nr 216,
poz. 1370.

9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104,
poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381
i Nr 249, poz. 1832, z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88,
poz. 587, Nr 115, poz. 791 i Nr 140, poz. 984, z 2008 r.
Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370
i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 62,
poz. 504, Nr 72, poz. 619 i Nr 79, poz. 666.
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2. Osobom zatrudnionym na wy˝szych stanowi-
skach w s∏u˝bie cywilnej w urz´dzie Komitetu Integra-
cji Europejskiej dyrektor generalny s∏u˝by zagranicz-
nej wyznaczy na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ 3 mie-
siàce, stanowiska w urz´dzie obs∏ugujàcym ministra
w∏aÊciwego do spraw zagranicznych i okreÊli wyna-
grodzenie nie ni˝sze od otrzymywanego przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 20. 1. Dyrektor generalny urz´du Komitetu In-
tegracji Europejskiej, w terminie 14 dni od dnia og∏o-
szenia ustawy, zawiadamia na piÊmie pracowników,
o których mowa w art. 19, o zmianach, jakie majà na-
stàpiç w zakresie ich stosunków pracy. Przepisy
art. 231 § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks
pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z póên. zm.10))
stosuje si´ odpowiednio.

2. Przepisu ust. 1 zdanie drugie nie stosuje si´ do
urz´dników s∏u˝by cywilnej, do których stosuje si´
przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o s∏u˝bie
cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 157,
poz. 1241).

Art. 21. 1. Dyrektor generalny s∏u˝by zagranicznej
proponuje, w terminie 3 miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, nowe warunki pracy i p∏acy pracow-
nikom, o których mowa w art. 19, zgodne z ich kwali-
fikacjami i przygotowaniem zawodowym.

2. Dyrektor generalny s∏u˝by zagranicznej, bioràc
pod uwag´ doÊwiadczenie zawodowe danej osoby,
w tym doÊwiadczenie w sferze stosunków zagranicz-
nych, proponuje nowe warunki pracy i p∏acy pracow-
nikom, o których mowa w art. 19, niezatrudnionym
w komórkach organizacyjnych zapewniajàcych obs∏u-
g´ zadaƒ ministra w∏aÊciwego do spraw cz∏onkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, spe∏nia-
jàcym wymagania okreÊlone w art. 12 ust. 1 pkt 3—5
ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie zagranicznej
(Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z póên. zm.11)), a po ich przy-
j´ciu nadaje im stopieƒ dyplomatyczny.

3. Pracownikom, o których mowa w art. 19, nieza-
trudnionym w komórkach organizacyjnych zapewnia-
jàcych obs∏ug´ zadaƒ ministra w∏aÊciwego do spraw

cz∏onkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europej-
skiej, oraz cz∏onkom s∏u˝by zagranicznej nieposiada-
jàcym stopnia dyplomatycznego dyrektor generalny
s∏u˝by zagranicznej, na ich wniosek z∏o˝ony w termi-
nie 30 dni od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, nadaje sto-
pieƒ dyplomatyczny na okres 3 lat, je˝eli osoby te
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy:

1) spe∏niajà wymagania okreÊlone w art. 12 ust. 1
pkt 4 i 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o s∏u˝bie za-
granicznej;

2) udokumentujà znajomoÊç jednego j´zyka obcego
w sposób okreÊlony w przepisach o s∏u˝bie zagra-
nicznej;

3) posiadajà co najmniej trzyletnie doÊwiadczenie
zawodowe w pracy w urz´dach obs∏ugujàcych
ministrów i przewodniczàcych komitetów wcho-
dzàcych w sk∏ad Rady Ministrów lub w urz´dach
centralnych organów administracji rzàdowej.

4. W przypadku potwierdzenia znajomoÊci drugie-
go j´zyka obcego oraz ukoƒczenia szkoleƒ okreÊlo-
nych przez pracodawc´ przez osob´, której nadano
stopieƒ dyplomatyczny w trybie okreÊlonym w ust. 3,
w okresie 3 lat od dnia jego nadania stopieƒ dyploma-
tyczny uwa˝a si´ za nadany na czas nieokreÊlony. 

5. Dyrektor generalny s∏u˝by zagranicznej mo˝e
wypowiedzieç umow´ o prac´ z zachowaniem trzy-
miesi´cznego okresu wypowiedzenia pracownikowi,
który otrzyma∏ stopieƒ dyplomatyczny w trybie okreÊ-
lonym w ust. 3, a który w okresie 3 lat od dnia jego
nadania nie potwierdzi∏ znajomoÊci drugiego j´zyka
obcego oraz nie ukoƒczy∏ szkoleƒ okreÊlonych przez
pracodawc´.

6. Przepisy ust. 1—5 stosuje si´ odpowiednio
w przypadku nadania stopnia dyplomatycznego przez
ministra w∏aÊciwego do spraw zagranicznych.

Art. 22. Przepisy art. 19—21 stosuje si´ odpowied-
nio do pracowników urz´du Komitetu Integracji Euro-
pejskiej, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy:

1) sà oddelegowani, w tym do instytucji i agend Unii
Europejskiej, z tym ˝e czynnoÊci okreÊlone
w art. 21 ust. 1 i 2 wobec tych pracowników dyrek-
tor generalny s∏u˝by zagranicznej wykonuje za po-
Êrednictwem konsulów Rzeczypospolitej Polskiej
w paƒstwach przyjmujàcych, na terytoriach któ-
rych znajdujà si´ instytucje lub agendy, do których
nastàpi∏o oddelegowanie;

2) przebywajà na urlopie macierzyƒskim lub wycho-
wawczym albo urlopie bezp∏atnym, z tym ˝e ter-
miny, o których mowa w art. 21 ust. 1 i 3—5, liczy
si´ od dnia zakoƒczenia urlopu.

Art. 23. 1. Pracownicy urz´du Komitetu Integracji
Europejskiej, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy sà
zatrudnieni na stanowiskach pomocniczych, robotni-
czych i obs∏ugi, nieobj´tych mno˝nikowym systemem
wynagradzania, stajà si´ pracownikami gospodar-
stwa pomocniczego Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych, z zachowaniem dotychczasowych warunków
pracy i p∏acy. 

———————
10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407,
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732
i Nr 167, poz. 1398, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711, Nr 133,
poz. 935, Nr 217, poz. 1587 i Nr 221, poz. 1615, z 2007 r.
Nr 64, poz. 426, Nr 89, poz. 589, Nr 176, poz. 1239, Nr 181,
poz. 1288 i Nr 225, poz. 1672, z 2008 r. Nr 93, poz. 586,
Nr 116, poz. 740, Nr 223, poz. 1460 i Nr 237, poz. 1654
oraz z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 56, poz. 458, Nr 58,
poz. 485, Nr 98, poz. 817, Nr 99, poz. 825, Nr 115, poz. 958
i Nr 157, poz. 1241.

11) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217
i 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz
z 2009 r. Nr 161, poz. 1277.
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2. Dyrektor generalny urz´du Komitetu Integracji
Europejskiej, w terminie 14 dni od dnia og∏oszenia
ustawy, zawiadamia na piÊmie pracowników, o któ-
rych mowa w ust. 1, o zmianach, jakie majà nastàpiç
w zakresie ich stosunków pracy. Przepisy art. 231 § 4
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy sto-
suje si´ odpowiednio.

3. Pracownikom, o których mowa w ust. 1, dyrek-
tor gospodarstwa pomocniczego Ministerstwa Spraw
Zagranicznych proponuje, w terminie 3 miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, nowe warunki pracy
i p∏acy, uwzgl´dniajàc ich przygotowanie zawodowe.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
pracowników zatrudnionych w urz´dzie Komitetu Inte-
gracji Europejskiej na stanowiskach pomocniczych,

robotniczych i obs∏ugi, którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie
ustawy przebywajà na urlopie macierzyƒskim, wycho-
wawczym albo urlopie bezp∏atnym, z tym ˝e termin,
o którym mowa w ust. 3, liczy si´ od dnia zakoƒczenia
urlopu.

Art. 24. Traci moc ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r.
o Komitecie Integracji Europejskiej (Dz. U. Nr 106,
poz. 494 oraz z 2001 r. Nr 154, poz. 1800).

Art. 25. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2010 r., z wyjàtkiem art. 20 oraz art. 23 ust. 2, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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