
 

 
Druk nr 3012      

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

 

 VIII kadencja 
 
 

S P R A W O Z D A N I E  
 KOMISJI SPRAW ZAGRANICZNYCH  
ORAZ KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

 

     o poselskim projekcie 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 2992) 
 

Marszałek Sejmu, zgodnie z art. 37 ust. 1 i art. 40 ust. 1 regulaminu Sejmu – po 
zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu – skierował w dniu 7 listopada 2018 r. powyższy projekt 
ustawy do Komisji Spraw Zagranicznych ora Komisji Ustawodawczej do pierwszego czytania. 

Komisja: Spraw Zagranicznych oraz Ustawodawcza po przeprowadzeniu pierwszego 
czytania oraz rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniu w dniu 20 listopada 2018 r.  

 
wnoszą: 
 
W y s o k i  S e j m  uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 
 
 

Warszawa, dnia 20 listopada  2018 r. 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Zastępca Przewodniczącego Komisji 
 Ustawodawczej   Spraw Zagranicznych 
    
 
 /-/ Marek Ast  /-/ Robert Tyszkiewicz   
 
 
  Sprawozdawca 
 
 
  /-/ Joanna Lichocka  
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Projekt 

U S T AWA  

z dnia …….. 2018 r. 

o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o ujawnianiu informacji o 

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

Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 

r. poz. 161 i 476 oraz z 2018 r. poz. 138) po art. 2 dodaje się art. 2a w brzmieniu: 

„Art. 2a. 1. W służbie zagranicznej nie może 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 

2186, z późn. zm.1)). 

2. Przepis ust. 1 stosuje się także do niebędących członkami służby 

zagranicznej osób: 

1) o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 1 i 3, 

2) zatrudnionych 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 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 

1608 i 1629), 

3) zatrudnionych 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 2018 r. poz. 

1915), 

4) zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez  

ministra właściwego do spraw zagranicznych 

– o ile osoby te są obywatelami polskimi.”. 

                                                
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 538, 

650, 651, 730, 1000, 1349, 1669, 1735 i … 
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Art. 2. W ustawie 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 2017 r. poz. 2186, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) w art. 4 po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu: 

„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 1 i 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 2018 r. poz. 917, 1000, 

1076, 1608 i 1629), 

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 

2018 r. poz. 1915), 

d)  zatrudnione w jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez 

ministra właściwego do spraw zagranicznych 

– o ile osoby te są obywatelami polskimi.”; 

2) w art. 8 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) pkt 11 i 11a – minister właściwy do spraw zagranicznych;”. 

Art. 3. Stosunki pracy osób zatrudnionych w służbie zagranicznej albo osób, o 

których mowa w art. 4 ust. 1, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

złożyły dokumenty potwierdzające ich pracę lub służbę w organach bezpieczeństwa 

państwa lub współpracę z tymi organami w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 2, 

wygasają po upływie 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

                                                
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 538, 

650, 651, 730, 1000, 1349, 1669, 1735. 
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Art. 4. 1. Niebędące członkami służby zagranicznej osoby, które są 

obywatelami polskimi, zatrudnione w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w: 

1) ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych albo 

w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 2 

ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy zmienianej w art. 1, 

2) placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o pracę 

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

U. z 2018 r. poz. 917, 1000, 1076, 1608 i 1629), 

3) ministerstwie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych na 

podstawie przepisów ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach 

urzędów państwowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1915), 

4) jednostkach organizacyjnych nadzorowanych przez ministra właściwego do 

spraw zagranicznych 

– są obowiązane do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 2, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Stosunki pracy osób, o których mowa w ust. 1, które złożyły oświadczenie 

potwierdzające ich pracę lub służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub 

współpracę z tymi organami w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 2, wygasają po 

upływie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia. 

3. W przypadku niezłożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 

określonym w ust. 1 następuje skutek, o którym mowa w art. 21e ust. 1 ustawy 

zmienianej w art. 2. 

Art. 5. 1. Minister właściwy do spraw zagranicznych niezwłocznie, nie później 

niż w terminie 7 dni, licząc od dnia ogłoszenia niniejszej ustawy, przekaże Prezesowi 

Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu listę osób obowiązanych do złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub 

służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w 

okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., o których mowa w art. 4, 

które w dniu ogłoszenia niniejszej ustawy są zatrudnione w ministerstwie 

obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych, w placówkach 

zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej albo w innych jednostkach organizacyjnych 

nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw zagranicznych. 



Liczba stron :  4     Data :   20.11.2018      Nazwa pliku :   789-2.NK.DOCX   4 
VIII kadencja/druk 2992 

 

2. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu w terminie 21 dni od dnia otrzymania listy, o której mowa w 

ust. 1, z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, przekaże 

ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych informację o osobach, które złożyły 

dokumenty, o których mowa w art. 7 ust. 1, art. 7a ust. 2 oraz art. 11 ust. 4 ustawy 

zmienianej w art. 2, potwierdzające pracę, służbę lub współpracę z organami 

bezpieczeństwa państwa. 

3. Dyrektor generalny służby zagranicznej, w terminie 14 dni od dnia wejścia 

w życie niniejszej ustawy w przypadku osób, o których mowa w art. 3, oraz w 

terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia przez osoby, o których mowa w art. 4, 

bądź upływu terminu do złożenia takiego oświadczenia przez osoby, o których mowa 

w art. 4, potwierdzającego pracę lub służbę w organach bezpieczeństwa państwa lub 

współpracę z tymi organami w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 2, jest 

obowiązany zawiadomić na piśmie osoby, o których mowa w art. 3 i art. 4, o 

wygaśnięciu ich stosunków pracy z mocy prawa. 

Art. 6. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z 

wyjątkiem art. 5 ust. 1 i 2, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia. 

 


