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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r.  

 

o służbie zagranicznej 

 

(druk nr 316) 

 
U S T A W A   z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 305, 

1610, 2112 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) 

 

Art. 41b. 

1. Z wnioskiem o oddelegowanie funkcjonariusza występuje kierownik urzędu państwowego, 

a w przypadku oddelegowania do urzędu administracji rządowej - dyrektor generalny tego 

urzędu. 

[2. W przypadku oddelegowania funkcjonariusza do pracy do urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw zagranicznych w celu pełnienia służby w placówce zagranicznej 

Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie 

zagranicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2040 oraz z 2019 r. poz. 9) z wnioskiem, o którym 

mowa w ust. 1, występuje Komendant Główny Straży Granicznej. Wniosek, o którym 

mowa w ust. 1, składa się do dyrektora generalnego służby zagranicznej.] 

<2. W przypadku oddelegowania funkcjonariusza do pracy do urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw zagranicznych w celu pełnienia służby w placówce 

zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 

stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. …) z wnioskiem, o którym mowa 

w ust. 1, występuje Komendant Główny Straży Granicznej. Wniosek, o którym 

mowa w ust. 1, składa się do Szefa Służby Zagranicznej.> 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać nazwę urzędu państwowego, 

wyznaczone stanowisko służbowe lub stopień dyplomatyczny dla funkcjonariusza, 

wysokość wynagrodzenia, kwalifikacje zawodowe oraz zakres wykonywanych zadań i 

obowiązków. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może zawierać wskazanie 

funkcjonariusza proponowanego do oddelegowania. 
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4. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć oddelegowania funkcjonariusza do 

wykonywania pracy w urzędach państwowych, w których wykonywane są zadania 

związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego lub wykonywane są 

czynności w sprawach cudzoziemców. 

5. Wniosek o oddelegowanie funkcjonariusza do wykonywania pracy w urzędzie 

obsługującym ministra właściwego do spraw administracji publicznej może dotyczyć 

wyłącznie stanowisk, na których w myśl odrębnych przepisów mogą być zatrudniani 

oddelegowani funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu lub 

strażacy Państwowej Straży Pożarnej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowych od osób fizycznych (Dz. U. z 

2020 r. poz.1426, z późn. zm.) 

Art. 21. 

1. Wolne od podatku dochodowego są: 

(pkt 1 – 109 pominięto) 

[110) wartość świadczeń przysługujących członkowi służby zagranicznej wykonującemu 

obowiązki służbowe w placówce zagranicznej oraz wartość świadczeń przysługujących 

pracownikom polskich jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów 

wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem wynagrodzeń za pracę, 

ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, dodatku zagranicznego (należności 

zagranicznej) oraz zasiłków chorobowych i macierzyńskich;] 

<110) wartość świadczeń przysługujących osobom wykonującym zadania służby 

zagranicznej w placówce zagranicznej oraz wartość świadczeń przysługujących 

pracownikom polskich jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów 

wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem wynagrodzeń za pracę, 

ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, oraz zasiłków chorobowych i 

macierzyńskich;> 
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(pkt 111 – 149 pominięto) 

(ust. 1a – 40 pominięto) 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1123, 1610 i 2112) 

Art. 49h. 

1. Przepisy art. 49c ust. 3 i 4 oraz art. 49d-49g stosuje się odpowiednio do strażaków, o 

których mowa w art. 49b ust. 2. 

2. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do strażaków: 

1)    o których mowa w art. 37e oraz w art. 106 ust. 1; 

2)   wchodzących w skład służby zagranicznej w rozumieniu [ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 

służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 211 i 284)]   <ustawy z dnia 21 stycznia 2021 

r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. …)>. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1220 i 2327) 

Art. 32. 

1. Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy: 

1) stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i organizacjami 

międzynarodowymi; 

2)  reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym 

także przed sądami i trybunałami międzynarodowymi, z zastrzeżeniem art. 13 ust. 1 

pkt 2; 

3) koordynacji polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej; 

4)   reprezentowania i ochrony interesów polskich obywateli oraz polskich osób prawnych 

za granicą, a także współpracy z Polakami zamieszkałymi za granicą, w tym 

wspierania polskich instytucji kulturalnych i oświatowych za granicą; 

5)  współpracy rozwojowej, w tym pomocy humanitarnej; 
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6)  kształtowania międzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej; 

6a) działalności informacyjnej i edukacyjnej służącej rozpowszechnianiu wiedzy o 

integracji europejskiej i zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej; 

6b)   inicjowania i koordynowania działań dotyczących zatrudnienia obywateli polskich w 

Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych; 

7)   dyplomacji publicznej i kulturalnej, a także wspierania działań promujących polską 

gospodarkę, kulturę, język, turystykę, technikę i naukę realizowanych w ramach 

innych działów. 

2. Minister właściwy do spraw zagranicznych w zakresie spraw określonych w ust. 1 pkt 3 

koordynuje działalność organów administracji rządowej oraz podległych im jednostek 

przez: 

1)   coroczne opracowywanie, uzgadnianie i wnoszenie do rozpatrzenia przez Radę 

Ministrów dokumentu rządowego określającego kierunki i cele polskiej polityki 

zagranicznej oraz promocji interesów Rzeczypospolitej Polskiej na następny rok, a 

także opracowywanie i przedkładanie Radzie Ministrów wieloletnich strategii w 

zakresie spraw zagranicznych; 

2)   opiniowanie pod względem zgodności z dokumentem, o którym mowa w pkt 1, i 

przedkładanie Prezesowi Rady Ministrów opinii na temat rocznych i wieloletnich 

planów współpracy zagranicznej ministrów; 

3)   współuczestniczenie w istotnych dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej relacjach 

międzynarodowych. 

3. Rada Ministrów, nie później niż do dnia 20 grudnia każdego roku, przyjmuje dokument, o 

którym mowa w ust. 2 pkt 1; na jego podstawie minister właściwy do spraw 

zagranicznych przedstawia Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej informację o zadaniach 

polskiej polityki zagranicznej. 

4. Minister właściwy do spraw zagranicznych ustala organizację i kieruje działalnością 

placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu [ustawy z dnia 27 lipca 

2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 211 i 284)] <ustawy z dnia 21 

stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. …)>, a także koordynuje działania 

związane z zapewnieniem ich bezpieczeństwa, z zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, ustala: 
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1) organizację Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii 

Europejskiej oraz zasady wyznaczania osób na stanowiska w Przedstawicielstwie, 

2) zasady wyznaczania osoby na stanowisko kierownicze w placówce zagranicznej 

Rzeczypospolitej Polskiej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, obsługujące w 

szczególności zadania ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej 

Polskiej w Unii Europejskiej 

-   uwzględniając potrzebę zapewnienia realizacji polityki państwa w zakresie spraw 

zagranicznych i członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, w 

szczególności udziału organów administracji rządowej w pracach instytucji i organów 

Unii Europejskiej, a także reprezentacji i ochrony interesów Rzeczypospolitej 

Polskiej. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 3 lutego 2001 r. o ochronie dziedzictwa Fryderyka Chopina (Dz. U. z 

2020 r. poz. 115)  

Art. 6. 

1. Osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym wyróżniającym się w ochronie 

dziedzictwa Fryderyka Chopina, w szczególności w kultywowaniu wiedzy i pamięci o 

kompozytorze, prowadzeniu badań i współdziałaniu w rozwijaniu wiedzy o twórczości i 

osobie Fryderyka Chopina, popularyzowaniu jego twórczości, a także pozyskiwaniu, 

gromadzeniu, zabezpieczaniu i udostępnianiu przedmiotów oraz miejsc związanych z jego 

życiem i twórczością, nadaje się odznakę honorową "Zasłużony dla Ochrony Dziedzictwa 

Fryderyka Chopina", zwaną dalej "Odznaką". 

2. Odznakę nadaje się tej samej osobie fizycznej albo jednostce organizacyjnej tylko raz. 

3. Odznakę nadaje minister z własnej inicjatywy lub na wniosek: 

1)  innego ministra lub kierownika urzędu centralnego; 

2)  terenowego organu administracji rządowej albo organu jednostki samorządu 

terytorialnego; 

3)  kierownika placówki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 4 pkt 2 

[ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2040 oraz 
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z 2019 r. poz. 9)]  <art. 7 pkt 7 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie 

zagranicznej (Dz. U. poz. …)>; 

4)  podmiotu prowadzącego statutową działalność kulturalną, organizacji społecznej lub 

stowarzyszenia, działających na rzecz ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina; 

5)  kierownika publicznej albo niepublicznej szkoły artystycznej; 

6)  instytutu badawczego albo innej jednostki naukowej prowadzącej badania naukowe i 

poszerzającej wiedzę o życiu i twórczości Fryderyka Chopina. 

4. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera dane wnioskodawcy, w tym nazwę lub imię i 

nazwisko, adres do korespondencji, uzasadnienie wniosku oraz dane kandydata: 

1) w przypadku gdy kandydatem jest osoba fizyczna: 

a)  imię i nazwisko, 

b)  datę i miejsce urodzenia, 

c)  obywatelstwo, 

d)  adres zamieszkania albo do korespondencji, 

e)  wykształcenie i posiadane tytuły naukowe, 

f)  numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, 

g)  informacje w zakresie ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina; 

2) w przypadku gdy kandydatem jest jednostka organizacyjna: 

a)  nazwę, 

b)  siedzibę i adres, 

c)  charakter prowadzonej działalności, 

d)  datę utworzenia, 

e)  osiągnięcia w zakresie ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina. 

5. Okres przechowywania danych osobowych zawartych we wniosku, o którym mowa w ust. 

3, wynosi 80 lat. 

6. Wniosek, o którym mowa w ust. 3, podlega zaopiniowaniu przez komisję do spraw 

opiniowania wniosków o nadanie Odznaki, zwaną dalej "komisją", która rekomenduje 

ministrowi osobę lub jednostkę organizacyjną do nadania Odznaki. 

7. W skład komisji wchodzi od 5 do 9 osób, powoływanych przez ministra na okres roku, 

uznawanych za autorytety artystyczne i naukowe w dziedzinie badania życia i twórczości 

Fryderyka Chopina. Członkowie komisji pełnią swoje funkcje społecznie. 
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8. Członkowie Komisji wybierają spośród siebie Przewodniczącego Komisji oraz Sekretarza 

Komisji. 

9. Informacje o nadanych Odznakach są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na 

stronie podmiotowej ministra i zawierają następujące dane osobowe: 

1)  imię i nazwisko; 

2)  posiadane tytuły naukowe; 

3)  informacje dotyczące działalności zawodowej z uwzględnieniem działalności w 

zakresie ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina. 

10. Minister wydaje legitymację potwierdzającą nadanie Odznaki. 

11. Minister określi, w drodze rozporządzenia, wzór i tryb rozpatrywania wniosku, o którym 

mowa w ust. 3, sposób wręczenia Odznaki i noszenia miniatury Odznaki, tryb działania 

komisji, wzór Odznaki i jej miniatury, wzór legitymacji potwierdzającej nadanie Odznaki, 

sposób postępowania w przypadku zagubienia albo zniszczenia Odznaki lub legitymacji 

potwierdzającej nadanie Odznaki, w tym wydawania ich duplikatu, uwzględniając 

wyeliminowanie możliwości ponownego składania wniosku o tej samej treści oraz 

ujednolicenie sposobu składania wniosków, sprawne przeprowadzenie postępowania o 

nadanie Odznaki, wzornictwo stosowane w polskiej falerystyce oraz godne i uroczyste 

uhonorowanie osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych, którym jest nadawana 

Odznaka. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 

617 i 2320) 

Art. 27. 

[1. Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są również osoby zajmujące 

stanowiska lub pełniące funkcje: 

1)   w służbie zagranicznej, które posiadają stopień dyplomatyczny; 

2)   związane z przywilejami i immunitetami dyplomatycznymi na podstawie umów 

międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub zwyczajów 

międzynarodowych; 

3)   w wyniku skierowania do pracy w organizacjach międzynarodowych.] 



- 8 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

<1. Uprawnionymi do otrzymania paszportu dyplomatycznego są również osoby: 

1) wykonujące zadania służby zagranicznej, które posiadają stopień dyplomatyczny; 

2) zajmujące stanowiska lub pełniące funkcje: 

a) związane z przywilejami i immunitetami dyplomatycznymi na podstawie 

umów międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, lub 

zwyczajów międzynarodowych, 

b) w wyniku skierowania do pracy w organizacjach międzynarodowych.> 

2. Paszport dyplomatyczny przysługuje członkom rodziny w rozumieniu przepisów [ustawy z 

dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 211 i 284)]  <ustawy z 

dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. …)> osób, o których mowa 

w ust. 1, jeżeli pozostają z nimi we wspólnocie domowej i przesiedlają się z nimi za 

granicę. 

3. Członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1, nieprzesiedlający się za granicę są 

uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego w celu odwiedzin tych osób. 

4. Uprawnieni do otrzymania paszportu dyplomatycznego są także byli Prezydenci 

Rzeczypospolitej Polskiej, byli Prezesi Rady Ministrów oraz byli Ministrowie Spraw 

Zagranicznych, którzy zostali powołani do pełnienia tych funkcji, poczynając od dnia 24 

sierpnia 1989 r. 

Art. 28. 

1. Paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przysługuje członkom służby 

zagranicznej nieposiadającym stopnia dyplomatycznego oraz innym osobom 

skierowanym do wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej. 

2. Paszport służbowy Ministerstwa Spraw Zagranicznych przysługuje członkom rodziny w 

rozumieniu przepisów [ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej] <ustawy z 

dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej> osób, o których mowa w ust. 1, jeżeli 

pozostają z nimi we wspólnocie domowej i przesiedlają się z nimi za granicę. 

3. Członkowie rodzin osób, o których mowa w ust. 1, nieprzesiedlający się za granicę są 

uprawnieni do otrzymania paszportu służbowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 

celu odwiedzin tych osób. 
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U S T A W A   z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach 

organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 

2020 r. poz. 2141) 

Art. 4. 

Osobami pełniącymi funkcje publiczne w rozumieniu ustawy są: 

1)  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)  poseł, senator, poseł do Parlamentu Europejskiego; 

3)  osoba zajmująca kierownicze stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 31 lipca 

1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. z 

2020 r. poz. 1637); 

4)  członek Rady Polityki Pieniężnej; 

5)  członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego; 

6)  członek Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej; 

7)  Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia i jego zastępcy; 

8)  Prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i jego zastępcy; 

9)  Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i jego zastępcy; 

10)  Przewodniczący, Zastępcy Przewodniczącego oraz członkowie Komisji Nadzoru 

Finansowego; 

[11)  osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 

r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1854); 

11a)   niebędące członkami służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

o służbie zagranicznej osoby: 

a)   o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie 

zagranicznej,  

b)  zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o 

pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 1320), 

c)  zatrudnione w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw 

zagranicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o 

pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537), 

d)  zatrudnione w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez ministra 

właściwego do spraw zagranicznych 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2402432&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2411134&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2411134&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2411134:part=a2u2p3&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2389246&full=1
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-   o ile osoby te są obywatelami polskimi;] 

<11) osoby wchodzące w skład służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 

stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. …); 

11a) niebędące członkami służby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia 21 stycznia 

2021 r. o służbie zagranicznej osoby: 

a) o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie 

zagranicznej, 

b) zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 

umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), 

c) zatrudnione w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw 

zagranicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o 

pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 537), 

d) zatrudnione w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez ministra 

właściwego do spraw zagranicznych 

– o ile osoby te są obywatelami polskimi;> 

[11b)   osoby, o których mowa w art. 2a ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie 

zagranicznej, o ile osoby te są obywatelami polskimi;] 

12)  osoby powołane lub mianowane na podstawie przepisów innych ustaw na inne, niż 

wymienione w pkt 3-11 i 14, stanowiska przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

Sejm, Prezydium Sejmu, Senat, Prezydium Senatu, Sejm i Senat, Marszałka Sejmu, 

Marszałka Senatu lub Prezesa Rady Ministrów; 

13)  prezes sądu; 

14)  sędzia i prokurator; 

15)  kierownik powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury; 

16)  radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

17)  organ i członek organu jednostki samorządu terytorialnego, organu związku jednostek 

samorządu terytorialnego oraz organu jednostki pomocniczej jednostki samorządu 

terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy; 

17a)   członek zarządu związku metropolitalnego; 

18)   członek rady uczelni, rektor, członek kolegium elektorów, członek senatu, osoba będąca 

członkiem organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2411134:part=a2(a)u2p5&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2322827:part=a17u2&full=1
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szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086), osoba 

pełniąca funkcję organu w rozumieniu tego przepisu, prezydent federacji podmiotów 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki, członek zgromadzenia federacji podmiotów 

systemu szkolnictwa wyższego i nauki, osoba ubiegająca się o tytuł profesora, członek 

Rady Doskonałości Naukowej, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członek Komisji 

Ewaluacji Nauki oraz członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego; 

18a)  Dyrektor Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i jego zastępcy; 

18b)  członkowie Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; 

18c)   Prezes i Wiceprezesi Centrum Łukasiewicz; 

19)  członek rady nadzorczej, członek zarządu, dyrektor programu i jego zastępcy, wydawca 

lub autor audycji publicystycznej lub informacyjnej oraz dyrektor terenowego oddziału i 

agencji "Telewizji Polskiej - Spółka Akcyjna", "Polskiego Radia - Spółka Akcyjna", a 

także członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej oraz członek Rady Programowej 

"Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna", dyrektor oddziału, dyrektor biura, redaktor 

naczelny "Polskiej Agencji Prasowej - Spółka Akcyjna" oraz członek rady nadzorczej, 

członek zarządu, dyrektor i jego zastępcy w spółce radiofonii regionalnej; 

20)  (utracił moc); 

21)  (utracił moc); 

22)  dyrektor generalny Najwyższej Izby Kontroli oraz pracownicy Najwyższej Izby Kontroli 

nadzorujący lub wykonujący czynności kontrolne; 

23)  (utracił moc); 

24)  osoby zajmujące kierownicze stanowiska: 

a)  w urzędach organów władzy publicznej, w tym naczelnych i centralnych organach 

administracji państwowej: dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej, jego 

zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej, 

b)  w administracji rządowej w województwie: dyrektora i jego zastępcy, kierownika 

zespolonej służby, inspekcji lub straży i jego zastępcy, kierownika w organie 

administracji niezespolonej i jego zastępcy; 

25)  osoba zajmująca wysokie stanowisko państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 sierpnia 

2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych (Dz. U. 

poz. 1217, z późn. zm.)(2), inne niż wymienione w pkt 3, 7, 11 i 24; 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.525379&full=1
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26)  pracownicy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego zajmujący stanowiska dyrektora 

pionu i jego zastępcy, dyrektora departamentu lub jednostki równorzędnej i jego zastępcy 

oraz naczelnika wydziału lub jednostki równorzędnej; 

27)  pracownicy Narodowego Banku Polskiego zajmujący stanowiska dyrektora departamentu 

lub jednostki równorzędnej, jego zastępcy oraz naczelnika wydziału lub jednostki 

równorzędnej, jego zastępcy oraz doradcy prezesa, terenowego koordynatora inspekcji, 

głównego specjalisty kierującego zespołem, kierownika zespołu, kierownika sekcji i 

głównego specjalisty; 

28)  pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej; 

29)  członek Rady Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora oddziału 

wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, dyrektor i zastępcy dyrektora 

departamentów (komórek równorzędnych) w centrali Narodowego Funduszu Zdrowia 

oraz główny księgowy Narodowego Funduszu Zdrowia; 

29a)   kontrolerzy w rozumieniu art. 61e ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o 

świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1398, 1492, 1493, 1570 i 1875); 

30)  dyrektor (kierownik) komórki organizacyjnej w centrali Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych, dyrektor oddziału w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i ich zastępcy; 

31)  dyrektor biura centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, dyrektor oddziału 

regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i ich zastępcy; 

32)  skarbnik województwa, powiatu lub gminy oraz sekretarz powiatu lub gminy; 

32a)   skarbnik związku metropolitalnego oraz sekretarz związku metropolitalnego; 

33)  prezes, wiceprezes i członkowie samorządowych kolegiów odwoławczych; 

34)  pracownicy regionalnych izb obrachunkowych zajmujący stanowiska: prezesa, członka 

kolegium, naczelnika wydziału oraz inspektora do spraw kontroli; 

35)  (uchylony); 

36)  członek zarządu, członek rady nadzorczej banku państwowego; 

37)  dyrektor przedsiębiorstwa państwowego, jego zastępca oraz osoba zarządzająca 

przedsiębiorstwem na podstawie umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym; 

38)  (uchylony); 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2392817:part=a61(e)u1&full=1
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39)  członek zarządu, członek rady nadzorczej spółki handlowej z udziałem Skarbu Państwa, 

w której udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby 

akcji; 

40)  członek zarządu, członek rady nadzorczej w spółce handlowej z udziałem jednostki 

samorządu terytorialnego, w której udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 

50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji; 

41)  (uchylony); 

42)  osoba będąca przedstawicielem Skarbu Państwa w radzie nadzorczej spółki handlowej 

innej niż wymieniona w pkt 39; 

43)  osoba będąca przedstawicielem jednostki samorządu terytorialnego w radzie nadzorczej 

spółki handlowej, innej niż wymieniona w pkt 40; 

44)  pracownicy nauki i szkolnictwa wyższego: 

a)  (utraciła moc), 

b)   osoba pełniąca funkcję kierowniczą albo głównego księgowego w uczelni publicznej, 

c)   osoba zajmująca stanowisko dyrektora instytutu, wicedyrektora instytutu, kanclerza, 

głównego księgowego, prezesa, wiceprezesa, sekretarza naukowego w Polskiej 

Akademii Nauk lub w instytucie badawczym, 

d)   osoba zajmująca w instytucie działającym w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz 

stanowisko dyrektora lub zastępcy dyrektora; 

45)   dyrektor szkoły publicznej lub niepublicznej; 

46)  dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektor okręgowej komisji 

egzaminacyjnej; 

47)  adwokat, radca prawny, notariusz; 

48)  komornik; 

49)  (utracił moc); 

50)  (utracił moc); 

51)  audytor wewnętrzny w rozumieniu ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. poz. 2104, z późn. zm.)(4); 

52)  (utracił moc); 

53)  (utracił moc); 

54)  dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; 
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55)  żołnierze zawodowi zajmujący stanowiska służbowe o stopniach etatowych 

pułkowników (komandorów) i generałów (admirałów) oraz zajmujący stanowiska 

służbowe komendantów wojskowych komend uzupełnień oraz ich zastępców; 

56)  dyrektor i zastępcy dyrektora Narodowego Centrum Nauki; 

57)  dyrektor Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia; 

58)  osoba zatrudniona w jednostce organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej w 

rozumieniu art. 1 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji 

Skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 508, z późn. zm.) albo funkcjonariusz Służby Celno-

Skarbowej; 

59)  Szef Krajowej Administracji Skarbowej i jego zastępcy; 

60)  członek zarządu polskiego związku sportowego; 

61)  Dyrektor Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego i jego zastępcy, członkowie Rady Narodowego Instytutu Wolności - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego; 

61a)  Dyrektor Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka i jego 

zastępcy; 

61b)  Dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego i jego zastępcy; 

61c)  Dyrektor Instytutu Europy Środkowej i jego zastępcy; 

62)   osoba zatrudniona w Straży Marszałkowskiej i funkcjonariusz Straży Marszałkowskiej; 

63)  Komendant Straży Marszałkowskiej i jego zastępcy; 

64)  osoby pełniące funkcje organów albo wchodzące w skład organów Polskiego Związku 

Łowieckiego; 

65)  członkowie zarządu koła łowieckiego lub komisji rewizyjnej koła łowieckiego; 

66)  Prezes i zastępcy Prezesa Agencji Badań Medycznych oraz osoba pełniąca obowiązki 

Prezesa Agencji Badań Medycznych; 

67)  członkowie Rady Agencji Badań Medycznych; 

68)  Prezes Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego, Zastępca Prezesa Polskiej Agencji 

Nadzoru Audytowego oraz członkowie Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego; 

69)  państwowi inspektorzy sanitarni. 

Art. 8. 

Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego jest w stosunku do osób 

kandydujących na funkcję publiczną, o której mowa w art. 4: 
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1) pkt 1 i 2 - Państwowa Komisja Wyborcza; 

2) pkt 3: 

a)  w stosunku do osoby desygnowanej na stanowisko Prezesa Rady Ministrów - 

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 

b)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 

lub mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej lub Prezes Rady Ministrów - 

powołujący lub mianujący, 

c)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje, 

wybiera lub mianuje Sejm, Prezydium Sejmu, Sejm i Senat lub Marszałek Sejmu - 

Marszałek Sejmu, 

d)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 

lub mianuje Senat lub Marszałek Senatu - Marszałek Senatu, 

e)  w stosunku do kandydata na kierownicze stanowisko państwowe, na które powołuje 

lub mianuje organ inny niż wymienione w lit. b-d - organ powołujący lub mianujący; 

3) pkt 4 - Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 

4) pkt 5 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

5) pkt 6 - właściwy organ wybierający lub powołujący; 

6) pkt 7 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

7) pkt 8 - Prezes Rady Ministrów; 

8) pkt 9 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

9) pkt 10 - właściwy organ powołujący, wyznaczający lub delegujący; 

10)  pkt 11 i 11a - minister właściwy do spraw zagranicznych; 

[10a)   pkt 11b - minister właściwy do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 

Europejskiej;] 

11)  pkt 12 - właściwy organ powołujący lub mianujący; 

12)  pkt 13: 

a)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa sądu powszechnego oraz prezesa sądu 

wojskowego - Minister Sprawiedliwości, 

b)  w stosunku do kandydata na funkcję prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego - 

Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego; 

13)  pkt 14: 
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a)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego lub 

sędziego Trybunału Stanu - Marszałek Sejmu, 

b)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego Sądu 

Najwyższego - Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, 

c)  w stosunku do osoby niebędącej sędzią, ubiegającej się o stanowisko sędziego sądu 

administracyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa, 

d)  w stosunku do kandydata na stanowisko sędziego sądu powszechnego lub wojskowego 

- Krajowa Rada Sądownictwa, 

e)  w stosunku do kandydata na stanowisko prokuratora - Prokurator Generalny; 

14)  pkt 15 - Prokurator Generalny; 

15)  pkt 16 - Prezes Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej; 

16)  pkt 17 - w stosunku do osoby ubiegającej się o funkcję organu lub członka organu 

jednostki samorządu terytorialnego oraz członka organu jednostki pomocniczej jednostki 

samorządu terytorialnego, której obowiązek utworzenia wynika z ustawy, pochodzącego z 

wyborów powszechnych - właściwa komisja wyborcza; w stosunku do pozostałych osób - 

właściwy wojewoda; 

16a)  pkt 17a - właściwy wojewoda; 

17)  pkt 18 i 18a: 

a)  w stosunku do kandydata na członka rady uczelni, członka kolegium elektorów, 

członka senatu, członka organu w rozumieniu art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz do kandydata do pełnienia 

funkcji organu w rozumieniu tego przepisu - właściwy rektor, 

b)  w stosunku do osoby ubiegającej się o tytuł profesora - przewodniczący Rady 

Doskonałości Naukowej, 

c)  w stosunku do kandydata na rektora, prezydenta federacji podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, członka zgromadzenia federacji podmiotów systemu 

szkolnictwa wyższego i nauki, członka Rady Doskonałości Naukowej, członka 

Polskiej Komisji Akredytacyjnej, członka Komisji Ewaluacji Nauki, członka Rady 

Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany 

Akademickiej i na jego zastępcę - właściwy podmiot powołujący lub dokonujący 

wyboru; 

17a)  pkt 18b - właściwy organ powołujący; 
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17b)   pkt 18c - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; 

18)  pkt 19 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa, a w stosunku do członków rad nadzorczych jednostek 

publicznej radiofonii i telewizji - właściwy organ powołujący; 

19)  pkt 20- właściwy organ koncesyjny; 

20)  pkt 21(6): 

a)  w stosunku do członka zarządu lub rady nadzorczej wydawcy, wspólnika spółki 

osobowej będącej wydawcą lub osoby fizycznej będącej wydawcą w rozumieniu 

ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe - właściwy organ rejestracyjny, 

b)  (utraciła moc); 

21)  pkt 22 - Prezes Najwyższej Izby Kontroli; 

22)  pkt 23(7) - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

23)  pkt 24: 

a)  lit. a - odpowiednio właściwy minister lub kierownik urzędu, 

b)  lit. b - właściwy wojewoda; 

24)  pkt 25 - właściwy organ powołujący; 

25)  pkt 26 - Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego; 

26)  pkt 27 - Prezes Narodowego Banku Polskiego; 

27)  pkt 28 - Prezes Instytutu Pamięci Narodowej; 

28)  pkt 29 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

28a)   pkt 29a - Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia; 

29)  pkt 30 - Prezes Rady Ministrów; 

30)  pkt 31 - minister właściwy do spraw rozwoju wsi; 

31)  pkt 32 - właściwy organ powołujący; 

31a)   pkt 32a - właściwy wojewoda; 

32)  pkt 33 - Prezes Rady Ministrów; 

33)  pkt 34 - w stosunku do kandydata na prezesa regionalnej izby obrachunkowej - Prezes 

Rady Ministrów; w stosunku do kandydata na członka kolegium regionalnej izby 

obrachunkowej, a także naczelnika wydziału lub inspektora do spraw kontroli w 

regionalnej izbie obrachunkowej - prezes tej izby; 

34)  (uchylony); 

35)  pkt 36 - Prezes Rady Ministrów; 

javascript:void(0)
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36)  pkt 37 - właściwy organ założycielski; 

37)  pkt 39 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa; 

38)  pkt 40 - właściwy wojewoda; 

39)  pkt 42 - organ lub podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji lub udziałów 

należących do Skarbu Państwa; 

40)  pkt 43 - właściwy wojewoda; 

41)  pkt 44 - właściwy rektor lub kierownik jednostki zatrudniającej; 

42)  pkt 45 - właściwy kurator oświaty; 

43)  pkt 46 - minister właściwy do spraw oświaty i wychowania; 

44)  pkt 47: 

a)  w stosunku do osoby ubiegającej się o wpis na listę adwokatów lub radców prawnych - 

właściwa okręgowa rada adwokacka lub okręgowa izba radców prawnych, 

b)  w stosunku do osoby ubiegającej się o powołanie do wykonywania zawodu notariusza 

- Minister Sprawiedliwości; 

45)  pkt 48 - Minister Sprawiedliwości; 

46)  pkt 49(8) - Krajowa Rada Biegłych Rewidentów; 

47)  pkt 50- Krajowa Rada Doradców Podatkowych; 

48)  pkt 51 - kierownik jednostki sektora finansów publicznych; 

49)  (utracił moc); 

50)  (uchylony); 

51)   pkt 54 i 56 - minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki; 

52)  pkt 55 - Minister Obrony Narodowej; 

53)  pkt 57 - minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego; 

54)   pkt 58 - kierownik jednostki organizacyjnej Krajowej Administracji Skarbowej; 

55)   pkt 59 - minister właściwy do spraw finansów publicznych; 

56)  pkt 60 - minister właściwy do spraw kultury fizycznej; 

57)  pkt 61 - Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego; 

57a)   pkt 61a-61c - Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów; 

58)   pkt 62 - Komendant Straży Marszałkowskiej; 

59)   pkt 63 - Szef Kancelarii Sejmu; 

60)   pkt 64: 
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a)  w stosunku do kandydata na delegata na okręgowy zjazd delegatów Polskiego Związku 

Łowieckiego, kandydata na delegata na Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku 

Łowieckiego lub kandydata do Naczelnej Rady Łowieckiej - właściwy zarząd 

okręgowy, 

b)  w stosunku do innych osób - właściwy organ powołujący; 

61)   pkt 65 - właściwy organ wybierający; 

62)   pkt 66 i 67 - minister właściwy do spraw zdrowia; 

63)   pkt 68 - właściwy organ powołujący; 

64)   pkt 69 - właściwy organ powołujący. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2020 r. poz. 265 i 285)  

 

Art. 15. 

1. Szef Służby Cywilnej realizuje zadania określone w ustawie, w szczególności: 

1)   czuwa nad przestrzeganiem zasad służby cywilnej; 

2)   kieruje procesem zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej; 

3)   gromadzi informacje o korpusie służby cywilnej; 

4)   przygotowuje projekty aktów normatywnych dotyczących służby cywilnej; 

5)   monitoruje i nadzoruje wykorzystanie środków, o których mowa w art. 7 ust. 1; 

6)   planuje, organizuje i nadzoruje szkolenia centralne w służbie cywilnej; 

7)   upowszechnia informacje o służbie cywilnej; 

8)   zapewnia warunki upowszechniania informacji o wolnych stanowiskach pracy; 

9)   prowadzi współpracę międzynarodową w sprawach dotyczących służby cywilnej. 

2. Szef Służby Cywilnej przygotowuje i przedstawia Radzie Ministrów projekt strategii 

zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej, która zawiera diagnozę służby 

cywilnej, określenie celów strategicznych, systemu realizacji oraz ram finansowych. 

3. Rada Ministrów przyjmuje, w drodze uchwały, strategię zarządzania zasobami ludzkimi w 

służbie cywilnej. 

4. Szef Służby Cywilnej może zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o 

przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy. 
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5. Szef Służby Cywilnej przetwarza dane osobowe członków korpusu służby cywilnej oraz 

zbiera, wykorzystuje i przetwarza inne informacje w celu realizacji ustawowych zadań. 

6. Szef Służby Cywilnej zbiera i przetwarza szczegółowe dane o stanie zatrudnienia i 

wynagrodzeniach członków korpusu służby cywilnej. 

7. Szef Służby Cywilnej przedstawia Prezesowi Rady Ministrów, do końca marca każdego 

roku, sprawozdanie o stanie służby cywilnej i o realizacji zadań tej służby za rok 

poprzedni. Prezes Rady Ministrów w terminie 3 miesięcy przyjmuje albo odrzuca 

sprawozdanie. 

8. Szef Służby Cywilnej może tworzyć zespoły jako organy opiniodawcze lub doradcze w 

sprawach należących do zakresu działania Szefa Służby Cywilnej. 

9. Szef Służby Cywilnej określi, w drodze zarządzenia, standardy zarządzania zasobami 

ludzkimi w służbie cywilnej. 

10. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze zarządzenia, wytyczne w zakresie 

przestrzegania zasad służby cywilnej oraz zasady etyki korpusu służby cywilnej. 

 

<Art. 15a. 

W stosunku do pracowników korpusu służby cywilnej będących członkami służby 

zagranicznej zadania Szefa Służby Cywilnej określone w art. 15 ust. 1 pkt 2, 6 i 7 oraz 

ust. 5, 6 i 9 wykonuje Szef Służby Zagranicznej.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2020 r. poz. 848, 

1610, 2112 i 2320) 

Art. 147. 

1. Funkcjonariuszowi, na jego pisemny wniosek, można udzielić urlopu bezpłatnego, jeżeli 

nie zakłóci to funkcjonowania służby w jednostce organizacyjnej. Okresu urlopu 

bezpłatnego nie wlicza się do okresu służby w Służbie Więziennej. 

2. Funkcjonariuszowi, który wyjeżdża wspólnie z małżonkiem wyznaczonym do 

wykonywania zadań poza granicami państwa albo przeniesionym do wykonywania 

obowiązków służbowych w placówce zagranicznej w rozumieniu przepisów [ustawy z 

dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 211 i 284)]  <ustawy z 
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dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. …)>, na jego pisemny 

wniosek udziela się urlopu bezpłatnego na czas wykonywania przez małżonka zadań za 

granicą albo obowiązków służbowych w placówce zagranicznej. 

3. Funkcjonariuszowi pełniącemu z wyboru funkcje w związku zawodowym przysługują 

urlopy bezpłatne na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 maja 1991 r. o związkach 

zawodowych. 

4. Funkcjonariuszowi, który rozpoczyna urlop bezpłatny w ciągu miesiąca kalendarzowego, 

przysługuje uposażenie w wysokości 1/30 uposażenia miesięcznego za każdy dzień 

poprzedzający dzień rozpoczęcia urlopu bezpłatnego. Jeżeli funkcjonariusz pobrał już 

uposażenie za czas urlopu bezpłatnego, potrąca się odpowiednią część uposażenia przy 

najbliższej wypłacie. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. z 2020 r. poz. 195, 

1086 i 2320) 

Art. 3. 

1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 

1)   państwie przyjmującym - oznacza to państwo przyjmujące w rozumieniu Konwencji 

wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w Wiedniu dnia 24 kwietnia 

1963 r. (Dz. U. z 1982 r. poz. 98); 

2)   okręgu konsularnym - oznacza to obszar wykonywania funkcji konsularnych w 

rozumieniu Konwencji wiedeńskiej o stosunkach konsularnych, sporządzonej w 

Wiedniu dnia 24 kwietnia 1963 r.; 

3)   personelu dyplomatyczno-konsularnym - oznacza to personel dyplomatyczno-

konsularny w rozumieniu [ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. 

U. z 2018 r. poz. 2040 oraz z 2019 r. poz. 9)]  <ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o 

służbie zagranicznej (Dz. U. poz. …)>; 

4)   urzędzie konsularnym - oznacza to konsulat generalny, konsulat, wicekonsulat albo 

agencję konsularną, jak też wydział konsularny lub inną komórkę organizacyjną 

wyodrębnioną w strukturze przedstawicielstwa dyplomatycznego Rzeczypospolitej 

Polskiej, obsługujące konsula; 
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5)    (uchylony). 

2. Ilekroć w ustawie jest mowa o obywatelach polskich, odnosi się to, z wyłączeniem art. 20, 

art. 26 ust. 1, art. 36, art. 39, art. 48 i art. 120, odpowiednio do osób prawnych i jednostek 

organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, które mają siedzibę na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej. 

Art. 16. 

1. Konsul wykonuje funkcje konsularne osobiście. 

2. (3) Konsul może na piśmie upoważnić podległych mu urzędników konsularnych do 

wykonywania funkcji konsularnych w jego imieniu. 

3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą ministra właściwego do spraw zagranicznych, 

konsul może na piśmie upoważnić na czas określony członków personelu dyplomatyczno-

konsularnego albo personelu pomocniczego w rozumieniu [ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. 

o służbie zagranicznej]  <ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej> do 

wykonywania określonych czynności. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 796) 

Art. 16. 

1. Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze 

zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze 

terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do 

spraw wewnętrznych i Szefa ABW, a w przypadkach niecierpiących zwłoki - minister 

właściwy do spraw wewnętrznych, po zasięgnięciu opinii Szefa ABW, informując o tym 

niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów: 

1)   na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 

2)   na obszarze jednej lub kilku jednostek podziału terytorialnego kraju; 

3)   na obszarze określonym w sposób inny niż przez odniesienie do jednostek podziału 

terytorialnego kraju; 
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4)   dla określonych obiektów jednostek organizacyjnych administracji publicznej, 

prokuratury, sądów lub innych obiektów infrastruktury administracji publicznej lub 

infrastruktury krytycznej; 

5)   w przypadku gdy skutki zdarzenia o charakterze terrorystycznym mogą dotyczyć 

obywateli polskich przebywających za granicą Rzeczypospolitej Polskiej lub instytucji 

polskich albo polskiej infrastruktury mieszczących się poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej innych niż placówki zagraniczne Rzeczypospolitej Polskiej 

w rozumieniu [ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 2040 oraz z 2019 r. poz. 9)] <ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie 

zagranicznej (Dz. U. poz. …)>. 

2. Stopnie alarmowe lub stopnie alarmowe CRP wprowadza, zmienia i odwołuje, w drodze 

zarządzenia, w zależności od rodzaju zagrożenia zdarzeniem o charakterze 

terrorystycznym, Prezes Rady Ministrów, po zasięgnięciu opinii ministra właściwego do 

spraw zagranicznych i Szefa Agencji Wywiadu, a w przypadkach niecierpiących zwłoki - 

minister właściwy do spraw zagranicznych, po zasięgnięciu opinii Szefa Agencji 

Wywiadu, informując o tym niezwłocznie Prezesa Rady Ministrów: 

1)   dla określonych placówek zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu 

[ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej]  <ustawy z dnia 21 stycznia 

2021 r. o służbie zagranicznej>; 

2)   w odniesieniu do systemów teleinformatycznych ministra właściwego do spraw 

zagranicznych. 

3. Prezes Rady Ministrów niezwłocznie informuje Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 

Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

o wprowadzeniu, zmianie lub odwołaniu stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego 

CRP. 

4. Wprowadzenie stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP stanowi podstawę do 

realizacji przez organy administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji 

właściwych w sprawach bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego: 

1)   przedsięwzięć określonych przepisami wydanymi na podstawie ust. 5 albo 6, 

wynikających z ich kompetencji ustawowych; 

2)   przedsięwzięć i procedur zarządzania kryzysowego, jeżeli zostały przewidziane dla 

danego stopnia alarmowego lub stopnia alarmowego CRP w związku z wystąpieniem 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2411134&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.2411134&full=1


- 24 - 

 
Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 
 

zdarzenia o charakterze terrorystycznym i nie zostały określone w przepisach 

wydanych na podstawie ust. 5 albo 6. 

5. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres 

przedsięwzięć wykonywanych w ramach kompetencji ustawowych przez organy 

administracji publicznej oraz kierowników służb i instytucji właściwych w sprawach 

bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego w poszczególnych stopniach alarmowych 

wprowadzanych w trybie ust. 1 i stopniach alarmowych CRP, mając na uwadze 

konieczność zapewnienia sprawności przepływu informacji oraz minimalizacji skutków 

zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 

6. Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy 

zakres przedsięwzięć wykonywanych przez kierowników placówek zagranicznych 

Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu [ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie 

zagranicznej] <ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej> w 

poszczególnych stopniach alarmowych lub stopniach alarmowych CRP wprowadzanych 

w trybie ust. 2, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawności przepływu 

informacji oraz minimalizacji skutków zdarzeń o charakterze terrorystycznym. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. 2020 

r. poz. 505, 568, 695, 1087, 1106 i 2320) 

 

Art. 165. 

1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, za zgodą ministra właściwego do spraw 

finansów publicznych, oddelegować funkcjonariusza służby stałej do pełnienia funkcji 

przedstawiciela Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w polskich placówkach 

dyplomatycznych. Przepisy art. 164 ust. 4 i 6 stosuje się odpowiednio. 

2. Uposażenie oraz inne świadczenia pieniężne wynikające z ustawy nie przysługują 

funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1, otrzymującemu wynagrodzenie na podstawie 

umowy o pracę z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, na zasadach określonych w 

[ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 211 i 284)]  

<ustawie z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. …)>. 
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U S T A W A   z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. 

1843 oraz z 2020 r. poz. 1086) 

Art. 65. 

1. Zamawiający może odstąpić od wymagania użycia środków komunikacji elektronicznej, 

jeżeli: 

1)   z uwagi na wyspecjalizowany charakter zamówienia, użycie środków komunikacji 

elektronicznej wymagałoby narzędzi, urządzeń lub formatów plików, które nie są 

ogólnie dostępne lub nie są obsługiwane za pomocą ogólnie dostępnych aplikacji; 

2)   aplikacje do obsługi formatów plików, które nadają się do przygotowania ofert lub 

prac konkursowych, korzystają z formatów plików, których nie można obsługiwać za 

pomocą żadnych innych aplikacji otwartoźródłowych lub ogólnie dostępnych, lub są 

one objęte licencją i nie mogą zostać udostępnione do pobierania lub zdalnego 

wykorzystania przez zamawiającego; 

3)   użycie środków komunikacji elektronicznej wymagałoby pozyskania przez 

zamawiającego specjalistycznego sprzętu biurowego; 

4)   zamawiający wymaga przedstawienia modelu fizycznego, modelu w skali lub próbki, 

których nie można przekazać przy użyciu środków komunikacji elektronicznej; 

5)   jest to niezbędne z powodu naruszenia bezpieczeństwa środków komunikacji 

elektronicznej; 

6)   jest to niezbędne z uwagi na potrzebę ochrony informacji szczególnie wrażliwych, 

której nie można zagwarantować w sposób dostateczny przy użyciu środków 

komunikacji elektronicznej lub innych narzędzi, lub urządzeń, które są ogólnie 

dostępne dla wykonawców lub które mogłyby być udostępnione przez 

zamawiającego; 

7)   (20) zamówienie jest udzielane lub konkurs jest organizowany przez placówkę 

zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu [ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 

służbie zagranicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1854)] <ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. 

o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. …)> w państwie trzecim, niebędącym członkiem 

Unii Europejskiej, z którym Unia Europejska nie zawarła umowy o wzajemnym 

uznawaniu usług zaufania, o której mowa w art. 14 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 910/2014 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie 

identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 
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elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE 

(Dz. Urz. UE L 257 z 28.08.2014, str. 73), oraz wartość tego zamówienia lub 

konkursu jest mniejsza niż progi unijne. 

2. W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od wymagania użycia środków 

komunikacji elektronicznej, z uwagi na wystąpienie jednej z okoliczności, o której mowa 

w ust. 1, w szczególności w odniesieniu do wniosku o dopuszczenie do udziału w 

postępowaniu lub konkursie, oferty, pracy konkursowej albo ich części, podmiotowego 

środka dowodowego lub przedmiotowego środka dowodowego, można je przekazać, 

zgodnie z wyborem zamawiającego, za pośrednictwem operatora pocztowego w 

rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1041), osobiście lub za pośrednictwem posłańca. 

3. W przypadku odstąpienia przez zamawiającego od wymagania użycia środków 

komunikacji elektronicznej, z uwagi na wystąpienie jednej z okoliczności, o której mowa 

w ust. 1, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub konkursie, wnioski, o 

których mowa w art. 371 ust. 3, oferty lub ich części składa się zgodnie z wyborem 

zamawiającego, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej lub w formie lub postaci, o 

której mowa w art. 63. 

4. Zamawiający opisuje w protokole postępowania powody odstąpienia od wymogu użycia 

środków komunikacji elektronicznej. 

Art. 305. 

Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: 

1)   zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 1-5 i 7-14; 

2)  w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie podstawowym nie złożono żadnej 

oferty albo wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2 lub 5, a 

pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione; 

3)   zamówienie jest udzielane przez placówkę zagraniczną w rozumieniu [ustawy z dnia 27 

lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 2040 oraz z 2019 r. poz. 9)] 

<ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej>; 

4)   zamówienie jest udzielane na potrzeby własne jednostki wojskowej w rozumieniu ustawy 

z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 

Polskiej poza granicami państwa; 
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5)   zamówienie jest udzielane przez zamawiających mających siedzibę poza granicami 

państwa i jest wykonywane poza jego granicami. 


