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Warszawa, 29 listopada 2018 r.                

Opinia do ustawy o  zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu 

informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 

oraz treści tych dokumentów 

(druk nr 1025) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa wprowadza negatywną przesłankę zatrudnienia w służbie zagranicznej. 

W służbie zagranicznej oraz na stanowiskach, o których mowa w art. 28a ust. 1 ustawy 

o służbie zagranicznej (kierownicze stanowisko w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw zagranicznych, będące wyższym stanowiskiem w służbie cywilnej) nie 

będzie mogła być zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 

1990 r. pracowała lub pełniła służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub była 

współpracownikiem tych organów w rozumieniu ustawy z dnia 18 października 2006 r. 

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 

oraz treści tych dokumentów. 

Służba zagraniczna działa w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw 

zagranicznych i w placówkach zagranicznych. W jej skład wchodzą: 

1)   członkowie korpusu służby cywilnej zatrudnieni w ministerstwie obsługującym ministra 

właściwego do spraw zagranicznych; 

2)    niebędące członkami korpusu służby cywilnej osoby zatrudnione w służbie 

zagranicznej; 

3)    pełnomocni przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub przy 

organizacji międzynarodowej; 
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4)   członkowie służby zagranicznej przeniesieni na stanowiska w komórkach 

organizacyjnych ministerstwa zapewniających obsługę zadań ministra właściwego do 

spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. 

Negatywna przesłanka zatrudnienia w służbie zagranicznej znajdzie zastosowanie 

również w odniesieniu do niebędących członkami służby zagranicznej osób: 

1) o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy o służbie zagranicznej (członkowie 

korpusu służby cywilnej zatrudnieni w ministerstwie obsługującym ministra właściwego 

do spraw zagranicznych, w komórkach organizacyjnych zapewniających obsługę zadań 

ministra właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 

Europejskiej oraz osoby zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej 

na podstawie umowy o pracę zawartej na czas określony – wykonywania funkcji na 

placówce przez członka rodziny); 

2) zatrudnionych w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, 

3) zatrudnionych w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw 

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

o pracownikach urzędów państwowych, 

4) zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez  ministra 

właściwego do spraw zagranicznych 

– o ile osoby te są obywatelami polskimi. 

W następstwie zmiany w ustawie o służbie zagranicznej zmieniono również ustawę 

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 

oraz treści tych dokumentów. Po pierwsze, przyjęto, że osobą pełniącą funkcję publiczną jest 

również osoba, o której mowa w dodawanym do ustawy o służbie zagranicznej art. 2a ust. 2 

(osoby wymienione w poprzednim akapicie), a po drugie wskazano, że osoby takie będą 

składały oświadczenie lustracyjne ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych. 

Ustawa przewiduje, że stosunki pracy osób zatrudnionych w służbie zagranicznej oraz 

osób, objętych obowiązkiem lustracyjnym w następstwie noweli, które przed dniem wejścia 

w życie ustawy złożyły dokumenty, potwierdzające ich pracę lub służbę w organach 

bezpieczeństwa państwa lub współpracę z tymi organami, wygasną po upływie 60 dni od dnia 

wejścia w życie ustawy. 
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Osoby objęte obowiązkiem lustracyjnym w następstwie noweli, które przed dniem jej 

wejścia w życie, nie złożyły odpowiedniego dokumentu lustracyjnego, będą obowiązane do 

złożenia takiego dokumentu w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. Stosunek 

pracy osoby, która złoży dokument, potwierdzający pracę lub służbę w organach 

bezpieczeństwa państwa lub współpracę z tymi organami, wygaśnie w terminie 30 dni od 

dnia złożenia dokumentu. Niezłożenie dokumentu przez osobę do tego obowiązaną będzie 

traktowane jako obligatoryjna przesłanka pozbawienia pełnionej funkcji publicznej. 

Minister właściwy do spraw zagranicznych niezwłocznie, nie później niż w terminie 

7 dni, licząc od dnia ogłoszenia ustawy, przekaże Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej – 

Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu listę osób obowiązanych do 

złożenia oświadczenia. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu będzie obowiązany w terminie 21 dni od dnia otrzymania 

listy przekazać ministrowi informację o osobach, które złożyły dokumenty potwierdzające 

pracę, służbę lub współpracę z organami bezpieczeństwa państwa. Obowiązanym do 

zawiadomienia o wygaśnięciu stosunków pracy będzie dyrektor generalny służby 

zagranicznej. 

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia z wyjątkiem przepisu, 

który nakłada na ministra właściwego do spraw zagranicznych obowiązek przekazania 

Prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu listy osób obowiązanych do złożenia oświadczenia oraz przepisu, który nakłada na 

Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu obowiązek przekazania informacji o osobach, które złożyły dokumenty 

potwierdzające pracę, służbę lub współpracę z organami bezpieczeństwa państwa. Przepisy te 

wejdą w życie z dniem ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 72. posiedzeniu w dniu 22 listopada 2018 r. Projekt ustawy był 

przedłożeniem poselskim (druk sejmowy nr 3012). Marszałek Sejmu skierował projekt 

w dniu 7 listopada 2018 r. do Komisji Spraw Zagranicznych oraz Komisji Ustawodawczej, do 

pierwszego czytania. Komisje po przeprowadzeniu pierwszego czytania i rozpatrzeniu 

projektu na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2018 r. wniosły o jego uchwalenie w brzmieniu 

zawartym w sprawozdaniu (druk sejmowy nr 3012). Drugie czytanie przeprowadzono 
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21 listopada 2018 r. W trakcie dyskusji zgłoszono 7 poprawek i w związku z tym, Sejm 

ponownie skierował projekt do komisji. W trzecim czytaniu przyjęto wszystkie zgłoszone 

poprawki. W trakcie prac nad projektem w Sejmie nie dokonano w odniesieniu do niego 

zmian, które miałyby zasadnicze znaczenie z merytorycznego punktu widzenia. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

1) art. 1, art. 2a ust. 1 – w przepisie tym przyjęto, że stanowiska, o których mowa 

w art. 28a ust. 1 ustawy o służbie zagranicznej, nie wchodzą w skład służby 

zagranicznej. Przepis ten budzi wątpliwość co do zgodności z obowiązującym stanem 

prawnym. Przepis art. 28a ust. 1 określa warunki, jakie musi spełniać osoba, aby można 

było ją powołać na kierownicze stanowisko w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw zagranicznych, będące wyższym stanowiskiem w służbie 

cywilnej. Przepis ten zamieszczono w rozdziale – „Prawa i obowiązki członków służby 

zagranicznej”. Miejsce przepisu w strukturze aktu wskazuje, że ustawodawca uznaje 

stanowiska, o których mowa w art. 28a, za stanowiska w służbie zagranicznej. Wniosek 

ten potwierdza treść art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o służbie zagranicznej. W myśl tego 

przepisu, w skład służby zagranicznej wchodzą m.in. członkowie korpusu służby 

cywilnej zatrudnieni w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw 

zagranicznych (ministerstwo jest urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw 

zagranicznych). Co więcej, w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy o służbie cywilnej, przez 

członka korpusu służby cywilnej rozumie się również osobę zatrudnioną na wyższym 

stanowisku w służbie cywilnej. Powyższe potwierdza tezę, że osoby zatrudnione na 

stanowiskach, o których mowa w art. 28a ust. 1 ustawy o służbie zagranicznej, wchodzą 

w skład służby zagranicznej (z tego samego założenia wychodzili wnioskodawcy 

projektu druk sejmowy nr 2992 oraz komisje sejmowe druk sejmowy nr 3012). 

    Przyjęcie, że osoby zatrudnione na stanowiskach, o których mowa w art. 28a 

ust. 1 ustawy o służbie zagranicznej, nie wchodzą w skład służby zagranicznej, skutkuje 

tym, że w odniesieniu do osób zajmujących takie stanowiska ustawa będzie 

nieskuteczna i niefunkcjonalna. Osoby te bowiem nie mieszczą się w definicji pojęcia 

„osoba pełniąca funkcję publiczną” (nie będą objęte zakresem art. 4 pkt 11 i 11a ustawy 

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–

1990 oraz treści tych dokumentów), a tym samym nie będą obowiązane składać 

dokumentów lustracyjnych. Co więcej, art. 3–5 opiniowanej ustawy również nie 
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odnoszą się do takich osób. Przyjęte rozwiązanie generować będzie lukę prawną 

i uniemożliwi częściowo realizację zamysłu prawodawcy.  

    Sformułowanie propozycji poprawki będzie możliwe po ustaleniu intencji 

ustawodawcy. Niemniej racjonalne wydaje się przywrócenie brzmienia art. 2a ust. 1 

zaproponowanego w sprawozdaniu komisji sejmowych (druk nr 3012). Analizowany 

przepis otrzymał ostateczne brzmienie w następstwie poprawki zgłoszonej w drugim 

czytaniu (skreślenie w ust. 1 odniesienia do stanowisk, o których mowa w art. 28a 

ust. 1). 

 

2) art. 1, art. 2a ust. 2 – w związku z tym, że ustawa o służbie zagranicznej określa 

organizację i funkcjonowanie służby zagranicznej, a także szczególne prawa i obowiązki 

osób wchodzących w jej skład, dodawany do niej art. 2a ust. 2, który określa negatywny 

warunek zatrudnienia w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw 

zagranicznych albo w placówce zagranicznej osób niebędących członkami służby 

zagranicznej, nie mieści się w określonym przez ustawę zakresie podmiotowym aktu. 

Zgodnie z § 3 ust. 2 Zasad techniki prawodawczej, w ustawie nie zamieszcza się 

przepisów, które regulowałyby sprawy wykraczające poza wyznaczony przez nią zakres 

przedmiotowy oraz podmiotowy. Jeżeli ustawodawca zamierza zmodyfikować zakres 

ustawy powinien dokonać stosowanej modyfikacji regulacji wyznaczającej zakres 

przedmiotowy lub podmiotowy. 

    Mając na względzie powyższe warto rozważyć dodanie w art. 1 ustawy 

przepisu, który wskazywałby, że ustawa o służbie zagranicznej reguluje również 

szczególne zasady zatrudniania w ministerstwie obsługującym ministra właściwego do 

spraw zagranicznych oraz w placówce zagranicznej niektórych osób niebędących 

członkami służby zagranicznej. 

 

3) art. 4 ust. 2 oraz art. 5 – w następstwie przyjęcia przez Sejm poprawek zgłoszonych 

w drugim czytaniu, należałoby ujednolicić przepisy ustawy w zakresie terminologii 

i sposobu wyrażania analogicznej treści.  W przypadku nieprzyjęcia poprawki dotyczącej 

art. 4 ust. 3 zaproponowanej w kolejnym punkcie opinii, należałoby również – w celu 

ujednolicenia z innymi przepisami ustawy – zmodyfikować ten przepis (ewentualna 

poprawka: w art. 4 w ust. 3 wyrazy „mowa w ust. 1” zastępuje się wyrazami „mowa 

w art. 7 ust. 1, art. 7a ust. 2 oraz art. 11 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2”). 
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Propozycja poprawek: 

w art. 4 w ust. 2 wyrazy „potwierdzające ich” zastępuje się wyrazem „potwierdzające”, 

w art. 5: 

a) w ust. 1 użyte dwukrotnie wyrazy „ogłoszenia ustawy” zastępuje się wyrazami 

„ogłoszenia niniejszej ustawy”, 

b) w ust. 2 wyrazy „pracę, służbę” zastępuje się wyrazami „pracę lub służbę”, 

c) w ust. 3 skreśla się wyrazy „w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 2”; 

 

4) art. 4 ust. 3 – ustawodawca przesądził, że w przypadku niezłożenia dokumentów 

lustracyjnych przez osoby, o których mowa w art. 4 ust. 1, nastąpi skutek, o którym 

mowa w art. 21e ust. 1 ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów, tzn. niezłożenie 

dokumentów traktowane będzie jako obligatoryjna przesłanka pozbawienia osoby 

pełnionej przez nią funkcji publicznej. Zaistnienie obligatoryjnej przesłanki pozbawienia 

osoby pełnionej funkcji nie oznacza, że z tym dniem nastąpi konstruktywny skutek 

w postaci pozbawienia funkcji (patrz art. 21e ust. 3 ustawy o ujawnianiu informacji 

o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych 

dokumentów). W związku z tym, nasuwa się pytanie, w jakim momencie wygaśnie 

stosunek pracy osoby, która nie złoży dokumentów lustracyjnych. Mając na względzie 

fakt, że możliwe są różne warianty, ustawodawca musi jednoznacznie przesądzić tę 

kwestię. Stosunek pracy może wygasnąć z mocy prawa z dniem, w którym upłynął 

termin na złożenie dokumentów, po 30 dniach od upływu tego terminu (czyli 

analogicznie jak w art. 4 ust. 2) albo z dniem doręczenia zawiadomienia, o którym 

mowa w art. 5 ust. 3.  

    Mając na względzie wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych, 

należałoby dodać do art. 4 przepis przesądzający moment wygaśnięcia stosunku pracy. 

W związku z przyjęciem przez ustawodawcę swego rodzaju domniemania, że 

niezłożenie dokumentów lustracyjnych oznacza de facto potwierdzenie pracy lub służby 

w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracę z tym organami, można założyć, że 

wolą ustawodawcy było, aby stosunek pracy osoby, która nie złożyła dokumentów 

lustracyjnych wygasał po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia 
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dokumentów. Rozwiązanie to pozwoli również, w sposób niebudzący wątpliwości, 

określić charakter zawiadomienia, o którym mowa w art. 5 ust. 3 (charakter 

deklaratywny). 

    W sformułowanej niżej poprawce proponuje się, również modyfikację art. 4 

ust. 3 w taki sposób, aby przepis ten odpowiadał treści art. 21e ust. 1 ustawy 

o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–

1990 oraz treści tych dokumentów. 

Propozycja poprawki: 

w art. 4: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3.  Niezłożenie dokumentów, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 7a ust. 2 oraz art. 11 

ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2, w terminie określonym w ust. 1, traktuje się jako 

obligatoryjną przesłankę pozbawienia osoby pełnionej przez nią funkcji publicznej, o której 

mowa w art. 21e ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2.”, 

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku niezłożenia dokumentów, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 7a ust. 2 

oraz art. 11 ust. 4 ustawy zmienianej w art. 2, w terminie określonym w ust. 1, stosunek pracy 

osoby, o której mowa w ust. 1, wygasa po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin 

do złożenia dokumentów.”. 

 

 

Jakub Zabielski 

Główny legislator 
 


