
warszawa 2021

Analiza rozwiązań  
zawartych w nowej ustawie  
o służbie zagranicznej  
(druk senacki nr 316)  
z uwzględnieniem  
porównania do przepisów  
obowiązujących w innych  
państwach Unii Europejskiej

Opinie 
i ekspertyzy
OE–327

biuro analiz,
dokumentacji  
i korespondencji



Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji zamawia opinie, analizy i ekspertyzy 
sporządzone przez specjalistów reprezentujących różne punkty widzenia.
Wyrażone w materiale opinie odzwierciedlają jedynie poglądy autorów.
Korzystanie z opinii i ekspertyz zawartych w tym zbiorze bez zezwolenia Kancelarii 
Senatu dopuszczalne wyłącznie w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu  
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) i z zachowaniem wymogów tam przewidzianych.
W pozostałym zakresie korzystanie z opinii i ekspertyz wymaga każdorazowego
zezwolenia Kancelarii Senatu.

© Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa 2021

Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji
Dyrektor – Agata Karwowska-Sokołowska 
tel. 22 694 94 32, fax 22 694 94 28, 
e-mail: Agata.Karwowska-Sokolowska@senat.gov.pl

Wicedyrektor – Danuta Antoszkiewicz  
tel. 22 694 93 21, 
e-mail: Danuta.Antoszkiewicz@senat.gov.pl

Dział Analiz i Opracowań Tematycznych  
tel. 22 694 95 33, fax 22 694 94 28
Redaktor prowadzący – Dorota Rutkowska

Opracowanie graficzno-techniczne 
Centrum Informacyjne Senatu 
Dział Wydawniczy

Kancelaria Senatu 
luty 2021



3

dr hab. Brygida Kuźniak, prof. UJ 
dr Agata B. Capik, M.A.S. (European Integration),  
Executive M.B.L. – HSG

Analiza rozwiązań zawartych  
w nowej ustawie o służbie  
zagranicznej (druk senacki nr 316)  
z uwzględnieniem porównania  
do przepisów obowiązujących  
w innych państwach Unii Europejskiej

 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest analiza nowych względem 
dotychczasowego stanu prawnego rozwiązań systemowych i ustrojowych 
zawartych w uchwalonej przez Sejm ustawie z dnia 21 stycznia 2021 r. 
o służbie zagranicznej (druk senacki nr 316) – zwanej tu dalej „nową usta-
wą” wraz z dostarczeniem materiału poglądowego o charakterze prawno-
porównawczym w odniesieniu do wybranych państw Unii Europejskiej. 
Opracowanie składa się z dwóch części, z których pierwsza zawiera głów-
nie analizę systemowo-ustrojową dotyczącą zasad, instytucji i sposobu 
ich funkcjonowania, druga zaś obejmuje materiał prawnoporównawczy.

I.

Wiodącym aktem prawnym regulującym obecnie (stan na dzień 8.02.2021 r.)  
organizację i funkcjonowanie służby zagranicznej, jak również prawa 
i obowiązki wchodzących w jej skład dyplomatów, jest ustawa z dnia  
27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej z późn. zmianami – zwana tu dalej 
„starą ustawą”. „Nowa ustawa” uchyla „starą ustawę”, nie mamy zatem 
do czynienia z kolejną jej nowelizacją (których dotychczas było kilkana-
ście), ale z rewizją przedmiotowego aktu prawnego. Jest to o tyle istotne, 
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że „nowa ustawa”1, chociaż w dużej mierze bazuje na „starej ustawie” 
i zawiera szereg postanowień jednobrzmiących z postanowieniami w niej 
zawartymi, to jednak, w ocenie sporządzających niniejszą ekspertyzę, po-
ciąga za sobą nie tylko rewizję dotychczasowych rozwiązań w znacze-
niu formalno-prawnym, ale także materialnym, treściowym. „Nowa 
ustawa” wprowadza bowiem podział członków służby zagranicznej na 
dwa jej segmenty, mianowicie po pierwsze dyplomatów zawodowych, 
po drugie ambasadorów (pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospo-
litej Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej) 
i tym samym, co do zasady sytuuje ambasadorów poza korpusem dy-
plomatów zawodowych, czyniąc z nich nominatów politycznych – po-
wyższe wynika z art. 3 ust.1 oraz z art. 13 „nowej ustawy”. 

Co więcej, przepisy „nowej ustawy” są tak sformułowane, iż prima 
facie, powstać może nawet wątpliwość, czy w ogóle dyplomaci zawodowi 
mogą zostać ambasadorami, niemniej uwzględniając regulacje zawarte 
w art. 41 ust. 1 i art. 49 ust. 4 „nowej ustawy” przesądzić należy, iż tak, 
co nie zmienia dającego się wyprowadzić z brzmienia art. 3 ust. 1 oraz 
z art. 13 „nowej ustawy” konceptu prawodawcy, iż będzie to następowało 
na zasadzie wyjątku, a może wręcz poniekąd „przypadkiem”, tzn. wtedy 
gdy dany nominat w pierwszym rzędzie satysfakcjonujący politycznie 
okaże się akurat osobą z szeregów zawodowej służby zagranicznej. Istot-
nym dopełnieniem powyższego stanu jest nowe rozwiązanie, zgodnie 
z którym stopień dyplomatyczny ambasadora będzie nadawany jedynie 
osobie mianowanej pełnomocnym przedstawicielem Rzeczypospolitej 
Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej i je-
dynie na czas pełnienia funkcji ambasadora. Dyplomaci zawodowi będą 
mogli natomiast uzyskać najwyżej stopień dyplomatyczny ministra peł-
nomocnego (art. 28 i art. 30 ust. 3). Zarysowany stan prawny dowodzi, 
iż wprowadzony zostanie podział na ambasadorów z tzw. nadania po-
litycznego oraz na obsługującą i wspierającą ich profesjonalną służbę 
dyplomatyczną. Dyplomaci zawodowi zostali w ten sposób znacząco 
zdeprecjonowani. Powyższe w stosunku do rozwiązań obowiązujących 
na gruncie „starej ustawy” stanowi istotne przewartościowanie, albo-
wiem „stara ustawa” zasadą czyniła jednak rekrutowanie ambasadorów 
z grona dyplomatów tworzących służbę zagraniczną. Ukształtowana 
na jej tle praktyka pokazywała co prawda, że relatywnie szeroko wy-
korzystywane były tzw. nominacje polityczne, co spowodowało, iż tzw. 
duch tej ustawy i zamysł leżący u jej zarania (istnienie jednolitej, profe-
sjonalnej służby zagranicznej, możliwie wolnej od bieżących wpływów 

 1 Pogrubione fragmenty tekstu układają się w jego streszczenie.
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politycznych i dzięki temu stabilnej, ciągłej oraz efektywnej) w procesie 
jej wykonywania gubił się oraz tracił na znaczeniu. I obecnie ten właśnie 
kierunek został przypieczętowany postanowieniami „nowej ustawy”. 
W pełni uprawniona wydaje się zatem ocena, iż mamy do czynienia 
nie tyle z modyfikacją dotychczasowych rozwiązań prawnych, lecz 
ze zmianą o charakterze systemowym.

Podkreślić przy tym należy, iż w ocenie prawnika internacjona-
listy dokonywana rewizja stanu prawnego jest dopuszczalna, w tym 
znaczeniu, iż nie generuje sprzeczności z prawem międzynarodowym 
publicznym. Prawo to bowiem nie reguluje organizacji i funkcjonowa-
nia służby zagranicznej poszczególnych państw, w szczególności nie 
formułuje wymagań jakie winien spełnić kandydat na członka personelu 
dyplomatycznego ani kandydat na szefa misji dyplomatycznej. W po-
szczególnych państwach stosuje się więc różnorodne praktyki, tzn. albo 
na szefów misji nominuje się dyplomatów zawodowych posiadających 
odpowiednie wykształcenie i przygotowanie zawodowe, albo dopuszcza 
się możliwość podejmowania w tym względzie decyzji o charakterze po-
litycznym tj. nominowania tych, którzy tworzą zaplecze polityczne partii 
rządzącej. Zaletą korzystania z dyplomatów zawodowych jest uwolnienie 
decyzji personalnych tyczących służby dyplomatycznej od wewnętrz-
nych konstelacji politycznych, zaś zaletą dopuszczenia możliwości do-
konania nominacji politycznej jest elastyczność systemu pozwalająca 
na maksymalne dopasowanie osoby ambasadora do warunków danego 
państwa przyjmującego. 

Tak czy inaczej, prawo międzynarodowe nie reguluje tych kwestii 
pozostawiając je do decyzji poszczególnych państw. Prawo międzyna-
rodowe wprowadza jedynie wymóg uzyskania agrément, czyli zgody 
państwa przyjmującego na konkretną osobę proponowaną na szefa mi-
sji dyplomatycznej. Zapytanie w tej kwestii dane państwo wysyłające 
kieruje poufnie do państwa przyjmującego, a nazwisko konkretnej oso-
by, która będzie szefem misji ujawnia się dopiero po uzyskaniu owego 
agrément. Państwo przyjmujące ma przy tym prawo odrzucić wskaza-
ną kandydaturę bez podawania przyczyn odmowy, lecz czyni to z za-
chowaniem dyskrecji. Głębiej jednak prawo międzynarodowe nie sięga 
swymi regulacjami w obszar problematyki służby dyplomatycznej po-
szczególnych państw. W szczególności prawo to nie formułuje katalogu 
stopni dyplomatycznych i poszczególne państwa mają swobodę w tym 
względzie, tzn. mogą mocą swego prawa krajowego ustanowić konkretny 
katalog tych stopni. 

Tu warto wyjaśnić pewne nieporozumienie, do którego w odniesie-
niu do tej tematyki dochodzi relatywnie często. Mianowicie na gruncie 
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art. 14 Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyplomatycznych, ustano-
wiono klasy szefów misji dyplomatycznych („art. 14. 1. Szefowie misji 
dzielą się na trzy klasy, a mianowicie: (a) ambasadorów i nuncjuszów, 
akredytowanych przy głowach państw, oraz innych szefów misji rów-
norzędnego stopnia; (b) posłów, ministrów i internuncjuszów, akredy-
towanych przy głowach państw; (c) chargé d’affaires, akredytowanych 
przy ministrach spraw zagranicznych. 2. Poza sprawami pierwszeństwa 
i etykiety nie będzie się czyniło żadnych różnic między szefami misji 
w zależności od ich klasy – Dz.U. z 1965 r. Nr. 37, poz. 232, 233.). Kla-
sy szefów misji nie są jednak tożsame ze stopniami dyplomatycznymi 
ustanawianymi przez przepisy prawa krajowego. W minionych wiekach 
klasa szefa misji dyplomatycznej symbolizowała moc i wagę państwa, 
przy czym tylko wpływowe mocarstwa rezerwowały dla siebie prawo 
wysyłania ambasadorów, pozostałe państwa musiały zaś zadowolić się 
posługiwaniem posłami, ministrami i chargés d’affaires. Sytuację te 
zmieniły ustalenia dokonane na Kongresie wiedeńskim (1815 r.), które 
z niewielkimi zmianami obowiązują współcześnie, bowiem znalazły 
swe odzwierciedlenie w Konwencji wiedeńskiej o stosunkach dyploma-
tycznych (1961 r.). Obecnie wszystkie państwa mają prawo posługiwania 
się wszystkimi klasami i zazwyczaj wymieniają przedstawicieli klasy 
pierwszej (co do zasady ambasadorów), zaś druga klasa w praktyce dy-
plomatycznej wyraźnie zanika2. Podział na klasy (dokonany przez prawo 
międzynarodowe, który jak wskazano wyżej skutkuje współcześnie je-
dynie zróżnicowaniem w zakresie precedencji i etykiety, np. przyjmuje 
się, że tylko ambasadorowi przysługuje kurtuazyjny tytuł ekscelencji), 
jest niezależny od podziału na stopnie (dokonywanego przepisami prawa 
wewnętrznego poszczególnych państw i skutkującego zazwyczaj tym,  
że osoby posiadające konkretny stopień są upoważnione do odpowied-
niego stanowiska lub funkcji, na których wykonują czynności zawodowe, 
a nadane im stopnie z reguły wynikają z ich stażu pracy i posiadanych 
kwalifikacji). Klasy i stopnie bywają ze sobą czasami mylone, bowiem 
po pierwsze często stopnie ustanowione w poszczególnych państwach 
pokrywają się z klasami, a po drugie dlatego, że i klasy, i stopnie bywają 
nazywane rangami. Wyjaśnienie tu zamieszczone okaże się przydatne 
w dalszym toku wywodu. 

W tym miejscu warto podnieść, że czym innym jest wskazany wyżej 
brak sprzeczności wprowadzanych systemowych krajowych rozwiązań 
prawnych z prawem międzynarodowym, a czym innym jest ocena czy 
wprowadzone zmiany skutkować będą maksymalizacją jakości pracy 

 2 J. Sutor, Prawo dyplomatyczne i konsularne, Warszawa 2012, s. 154-155.
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podlegającego im dyplomaty oraz czy posiadają przymiot funkcjonal-
ności w stosunkach międzynarodowych, a zatem czy są narzędziem 
ułatwiającym efektywne działania dyplomatów państwa. To pierw-
sze, czyli brak sprzeczności z normami międzynarodowoprawnymi nie 
musi oznaczać tego drugiego, a w przedmiotowym przypadku, w opinii 
sporządzających niniejszą ekspertyzę, to drugie jawi się jako wątpliwe. 

Po pierwsze współcześnie, szczególnie w państwach europejskich, 
do relacji dyplomatycznych szeroko wykorzystuje się profesjonalną, 
dobrze przygotowaną, zawodową służbę dyplomatyczną (co ma zna-
czenie zwłaszcza przy uwzględnieniu różnorodnych aspektów współ-
czesności takich, jak postępująca integracja europejska czy narastające 
zagrożenie terrorystyczne). Ustanowienie prawem polskim odstępstwa 
w tym względzie w odniesieniu do funkcji ambasadora pociąga za sobą 
ryzyko dotyczące jego wiedzy i umiejętności w zakresie przygotowa-
nia dyplomatycznego, albowiem przy możliwości dokonywania tzw. 
politycznych nominacji rodzi się pokusa podejmowania decyzji per-
sonalnych podyktowanych w pierwszym rzędzie bieżącymi, głównie 
wewnętrznymi potrzebami politycznymi ugrupowania w danym cza-
sie rządzącego. Tu podkreślić należy, że „stara ustawa” nie eliminowała 
ani nie ograniczała w sposób istotny takiego ryzyka, zaś „nowa ustawa” 
ten stan rzeczy wyraźnie sankcjonuje i ugruntowuje. 

Po drugie, warto przyjmować takie krajowe rozwiązania prawne, 
które będą zbliżone do rozwiązań obowiązujących w innych państwach, 
a przynajmniej będą dla obcych dyplomatów czytelne i zrozumiałe, po-
nieważ ten czynnik w sposób znaczący pozytywnie wpływa na współ-
pracę. Podobieństwa w zakresie normowanej wewnętrznym prawem 
poszczególnych państw organizacji ich służby zagranicznej zauwa-
żalnie ułatwiają współpracę o charakterze międzynarodowym, zaś 
odmienności utrudniają. By nie być gołosłownym warto wskazać, że na 
polu dyplomacji, w zakresie dwustronnych kontaktów wykształciła się 
taka praktyka, iż członek służby zagranicznej posiadający dany stopień 
dyplomatyczny utrzymuje kontakty z członkiem obcej służby dyploma-
tycznej o analogicznym stopniu, a zatem np. ambasador kontaktuje się 
z ambasadorem, sekretarz z sekretarzem itd. Tymczasem wedle „nowej 
ustawy” dyplomaci zawodowi, co do zasady, nie będą mogli uzyskać 
stopnia ambasadora i w ten sposób zostaną zdeprecjonowani (art. 30 
ust. 3 in fine: „stopień ambasadora nadaje się na czas pełnienia funkcji 
osobie mianowanej pełnomocnym przedstawicielem Rzeczypospolitej 
Polskiej w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej”). 
Jednym z efektów tego może być skomplikowanie kontaktów akredy-
towanych w Polsce dyplomatów z polskimi członkami korpusu służby 
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zagranicznej czynnymi w kraju (w MSZ) – obcy ambasadorowie, w bra-
ku ambasadorów tytularnych w MSZ mogą np. każdorazowo domagać 
się kontaktu z ministrem, co z perspektywy zachodnioeuropejskiej kwa-
lifikować należałoby jako ewenement protokolarny3, względnie polscy 
dyplomaci zawodowi funkcjonujący w centrali (MSZ) będą z gorszej,  
tj. niższej pozycji komunikować się ze swymi zagranicznymi odpowied-
nikami. Takie komplikacje mogą, ale oczywiście nie muszą w praktyce 
wystąpić. Generalnie jednak, wprowadzane postanowieniami „nowej 
ustawy” obniżenie statusu dyplomaty zawodowego ocenić należy 
jako niepożądane. Obniżenie to, co podkreślić należy, wynika nie tyl-
ko z postanowień, w myśl których ukoronowaniem kariery dyploma-
tów zawodowych będzie jedynie stopień ministra pełnomocnego, nie 
zaś ambasadora (art. 28 i art. 30 ust. 3), ale także z tego, iż na obecnym 
etapie, o ile nie pełnią oni funkcji ambasadora, zostaną zdegradowani: 
„Członkowie służby zagranicznej, którzy w dniu wejścia w życie ustawy 
posługują się stopniem dyplomatycznym ambasadora tytularnego i nie 
pełnią funkcji pełnomocnego przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej 
w innym państwie lub przy organizacji międzynarodowej w dniu wej-
ścia w życie ustawy otrzymują stopień dyplomatyczny ministra pełno-
mocnego” – art. 88 ust. 3 (w tym miejscu powstaje zresztą wątpliwość 
jak pogodzić tę regulację z zasadą praw nabytych, a także wypada tu 
przywołać zarysowane wyżej rozróżnienie klas szefów misji dyploma-
tycznych od stopni dyplomatycznych, co oznacza, że Konwencja wie-
deńska o stosunkach dyplomatycznych z zawartym w niej podziałem 
na klasy szefów misji dyplomatycznych w żadnym wypadku nie wy-
musza wewnątrzkrajowej degradacji dyplomatów posiadających sto-
pień ambasadora tylko dlatego, że funkcji ambasadora nie pełnią i co 
do zasady pełnić nie będą). Nadto, do obniżenia pozycji dyplomaty za-
wodowego, a tym samym atrakcyjności zawodu, prowadzą – poprzez 
umniejszenie pewności kariery zawodowej – i inne postanowienia „no-
wej ustawy”, takie jak w szczególności pewne ograniczenia nałożone na 
korpus służby zawodowej (art. 16 ust. 2), spośród których największe 
wątpliwości budzi zakaz pełnienia funkcji w związkach zawodowych. 
Przychylić się w tym względzie należy do opinii organizacji zakładowej 
NSZZ Solidarność Pracowników Służby Zagranicznej RP, która wyraziła 
pogląd, iż wspomniany zakaz pozostaje w sprzeczności z art. 59 Konsty- 
tucji RP, a także z Konwencją nr 151 Międzynarodowej Organizacji Pra-
cy dotyczącą ochrony prawa organizowania się i procedury określania 

 3 Por. J. Barcz, Komentarz do ustawy z 27.7.2001 r. o służbie zagranicznej, Kwartalnik 
prawa publicznego, nr 4/2001, s.197.
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warunków zatrudnienia w służbie publicznej4. Do tej samej kategorii, 
tzn. uszczuplających pewność kariery zawodowej, należą przepisy prze-
widujące możliwość odwołania dyplomaty zawodowego ze stanowiska 
w placówce zagranicznej do pełnienia obowiązków w urzędzie obsługu-
jącym ministra właściwego do spraw zagranicznych z powodu nieobec-
ności w pracy wywołanej w szczególności dłuższą chorobą czy urlopami 
macierzyńskim, ojcowskim, rodzicielskim (art. 52), jak również przepisy 
statuujące wygaśnięcie stosunku pracy dyplomaty zawodowego z powo-
du osiągnięcia wieku emerytalnego (65 lat) – (art.4 w związku z art. 3 
ust. 1 pkt 1). Przy czym przepisy te naznaczone są różnymi aspektami 
nierównościowego traktowania osób wchodzących w skład służby za-
granicznej, a mianowicie: limit wieku 65 lat nie odnosi się do pełnomoc-
nych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innym państwie lub 
przy organizacji międzynarodowej; przepis art. 4 ust. 3 daje możliwość 
podejmowania przez Ministra Spraw Zagranicznych uznaniowych de-
cyzji skutkujących pozostawieniem po ukończeniu 65 lat w stosunku 
zatrudnienia jednych pracowników, a innych nie. 

Na uwagę zasługuje także niesprecyzowanie przez ustawę zasad 
awansu (zdobywania stopni dyplomatycznych) poprzez pozostawienie 
tej kwestii do określenia drogą rozporządzenia (art. 30 ust. 4). Poza tym 
„nowa ustawa” obniża prestiż zawodu poprzez wprowadzenie nowych, 
łatwiejszych ścieżek dostępu do dyplomacji, w szczególności poprzez 
utworzenie kategorii pracownika zagranicznego (art. 7 pkt 10, art. 18) 
oraz możliwość nadania stopnia dyplomatycznego bez konieczności od-
bycia aplikacji dyplomatyczno-konsularnej lub ukończenia seminarium 
dyplomatyczno-konsularnego (art. 89 ust. 2). 

Podsumowując, należy stwierdzić, iż na tle obowiązującego obec-
nie w Polsce stanu prawnego, pożądane byłyby zmiany organizacji 
i funkcjonowania służby zagranicznej nie tyle w kierunku zaryso-
wanym wyżej (usytuowanie ambasadora co do zasady poza korpusem 
zawodowych dyplomatów oraz towarzyszące temu obniżenie statusu za-
wodowej służby dyplomatycznej), lecz w kierunku jej silniejszej profe-
sjonalizacji, a tym samym wzmocnienia jej ciągłości i stabilności oraz 
ugruntowania jednolitości, poprzez tworzenie gwarancji prawnych 
uwalniających ją od wewnętrznych zawirowań politycznych. Dodat-
kowo, podkreślić należy, że pewność i przewidywalność ścieżki kariery 
dyplomaty zawodowego (co zakłóca „nowa ustawa”) oraz wysoki status 
tej profesji (od czego odchodzi „nowa ustawa”), któremu towarzyszy jej 

 4 http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?documentId=A31BF7C27A5F-
5FE1C125866F00408D48 – dostęp w dniu 5.02.2021 r.
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atrakcyjność, przyciągająca do zawodu najlepszych, generalnie sprzyjają 
długofalowo dobrej jakości służby zagranicznej.

Pod rządami współczesnego prawa międzynarodowego profesjo-
nalizacja szerokiego spektrum coraz to bardziej skomplikowanych 
relacji zachodzących w społeczności międzynarodowej rysuje się jako 
jej przymiot tak uniwersalny, jak i istotny. Na tym tle, wprowadzane 
mocą „nowej ustawy” rozwiązania, przynajmniej po części ocenić 
należy jako odmienne.

Postanowienia „nowej ustawy”, która dokonuje nakreślonej wy-
żej zmiany systemowej sprowadzającej się do możliwości całkowitego 
„wyprowadzenia” ambasadorów z zawodowego korpusu służby dyplo-
matycznej oraz równoległego zdeprecjonowania segmentu dyplomacji 
zawodowej, wprowadzają także, w wyżej wymienionym celu lub kom-
plementarnie do niego, szereg nowych instytucji, rozumianych zarówno 
jako instytucje-organy, jak i instytucje-konstrukty prawne. W ocenie 
sporządzających niniejszą ekspertyzę krytycznej analizy wymagają 
następujące z nich: 

– instytucja Szefa Służby Zagranicznej,
– instytucja Konwentu Służby Zagranicznej,
– instytucja tajemnicy dyplomatycznej,
– instytucja zastępcy kierującego placówką zagraniczną, odpo-

wiedzialnego przed dyrektorem generalnym za prawidłowe 
gospodarowanie mieniem, przestrzeganie dyscypliny finan-
sów publicznych, przestrzeganie przepisów, w szczególności 
przepisów prawa pracy oraz przepisów dotyczących tajemnic 
ustawowo chronionych.

W odniesieniu do instytucji Szefa Służby Zagranicznej, który po-
myślany jest jako pierwszy dyplomata państwa i którego pozycję wy-
znaczają w szczególności postanowienia art. 9 i 11, podkreślić należy,  
że zauważalna jest dysproporcja pomiędzy przysługującym mu 
władztwem a wymaganiami jakie zostały sformułowane pod adre-
sem osoby, która może nim zostać. Do kompetencji Szefa Służby Za-
granicznej należą m.in. kompetencje takie jak: koordynowanie procesu 
zarządzania zasobami ludzkimi w służbie zagranicznej; planowanie 
i organizowanie szkoleń w służbie zagranicznej; kierowanie Akademią 
Dyplomatyczną; upowszechnianie informacje o służbie zagranicznej. 
Z dalszych przepisów wynika przy tym, że Szef Służby Zagranicznej 
m.in.: nadaje stopnie dyplomatyczne (z wyłączeniem stopnia ambasado-
ra, który po podpisaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej aktu 
mianowania na ambasadora nadaje Minister Spraw Zagranicznych) 
– art. 30; wchodzi w skład dokonującego oceny kandydatów do objęcia 
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funkcji ambasadora w państwie przyjmującym albo ambasadora przy 
organizacji międzynarodowej Konwentu Służby Zagranicznej – art. 39 
ust. 4 i 6; organizuje i przeprowadza nabór na aplikację dyplomatycz-
no-konsularną, w tym określa limit przyjęć w danym roku kalenda-
rzowym oraz przygotowuje program aplikacji, jak również program 
seminarium dyplomatyczno-konsularnego, do którego także kieruje, 
przy czym seminarium to jest jedną z dróg i warunkiem do zdobycia 
stopnia dyplomatycznego – art. 43 i art. 45 oraz art. 31 ust. 1 pkt 2. Po-
siadając jednak tak znaczące kompetencje, osoba Szefa Służby Zagra-
nicznej nie musi być rekrutowana z grona zawodowych dyplomatów 
oraz nie musi legitymować się doświadczeniem zdobytym w służbie 
zagranicznej, a wystarczy, że wykaże iż 3 lata pracowała na stanowisku 
kierowniczym związanym bezpośrednio ze stosunkami międzynaro-
dowymi – art. 11 ust. 1 pkt 5. 

Poza tym należy uwypuklić, że ustawa o służbie zagranicznej sta-
nowi lex specialis w stosunku do ustawy o służbie cywilnej (art. 6), przy 
czym utworzenie Szefa Służby Zagranicznej generalnie prowadzi do 
uszczuplenia kompetencji Szefa Służby Cywilnej, realizującego zadania 
przy pomocy dyrektorów generalnych urzędów (art. 17 ustawy o służ-
bie cywilnej – Dz. U. z 2020 r. poz. 265). Konstrukcja ta wraz z wieloma 
postanowieniami „nowej ustawy” w zakresie kompetencji Szefa Służby 
Zagranicznej, zestawionymi z kompetencjami Dyrektora generalnego 
służby zagranicznej, może budzić obawy co do czytelnego i jednoznacz-
nego ich podziału.

Jeżeli chodzi o instytucję Konwentu Służby Zagranicznej (art. 39 
ust. 4-11) oceniającego kandydatów na ambasadorów, to skład jego sta-
nowi realizację konstytucyjnej zasady współdziałania władz w zakre-
sie polityki zagranicznej. Wątpliwości budzi jednak to, że Konwent 
obradować ma na niejawnych posiedzeniach i protokół zawierający 
finalną opinię stanowić ma dokument będący informacją niejawną 
w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie in-
formacji niejawnych, któremu nadaje się klauzulę, o której mowa w art. 5 
ust. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, 
i nie będzie podlegał udostępnieniu. Rozwiązanie takie można odczyty-
wać jako nawiązanie do konstruktu jakim jest agrément (o której była 
mowa w początkowej części niniejszego opracowania). Niemniej zwrócić 
uwagę należy, że czym innym jest dyskrecja tycząca delikatnych spraw 
personalnych występujących w relacjach międzynarodowych, gdzie na-
leży dołożyć starań by ewentualne zastrzeżenie co do konkretnej osoby 
kandydata na ambasadora nie zostało odebrane jako nieufność państwa 
przyjmującego wobec wysyłającego lub w skrajnym przypadku jako brak 
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woli do utrzymywania stosunków dyplomatycznych, czym innym jest 
natomiast wewnątrzkrajowy proces nominacji takiej osoby, który wy-
maga transparentności, albowiem ambasador chronić ma interesy pań-
stwa i obywateli, nie zaś interesy władz (o czym niżej). Opinii publicznej 
należy się zatem informacja w omawianym zakresie. Podkreślić należy, 
iż do tej pory wypracowano zasadę, zgodnie z którą składową procesu 
nominacji ambasadora jest jawne przesłuchanie przez Sejmową Komisję 
Spraw Zagranicznych. Nie jest przy tym jasne czy rozwiązanie wpro-
wadzane przez „nową ustawę” wyruguje owo przesłuchanie, czy nie.

Należy jednak stwierdzić, iż opinia Konwentu nie będzie wiążąca dla 
Ministra Spraw Zagranicznych oraz że podejmowana będzie w drodze 
uchwały, niemniej przepisy „nowej ustawy” nie precyzują w jakim try-
bie uchwała będzie podejmowana, a zatem czy w ogóle przez głosowanie 
(czy np. przez osiągnięcie konsensu) oraz jaką wagę w ewentualnym 
głosowaniu będzie miał głos każdego członka Konwentu (nie zostało 
przesądzone jaką większością będą podejmowane uchwały tzn. zwykłą, 
bezwzględną czy kwalifikowaną).

Co się tyczy tajemnicy dyplomatycznej, o której mowa w art. 7 
pkt 12 „nowej ustawy”, to ocenić należy, iż wprowadzenie dodatkowej 
kategorii prawnej będącej jednocześnie kategorią niezdefiniowaną 
precyzyjnie (przepis art. 7 pkt 12 zawiera szereg sformułowań ocen-
nych, które można dowolnie weryfikować jak np. szkodzenie polityce 
zagranicznej czy naruszanie międzynarodowego wizerunku Rzeczypo-
spolitej), która ma funkcjonować obok kategorii informacji niejawnej, 
nie jest pożądane zarówno w perspektywie dostępu obywateli do in-
formacji o działaniach instytucji państwa, jak i w perspektywie pracy 
samych dyplomatów, którzy będą funkcjonować pod presją możliwych 
zarzutów co do złamania tej tajemnicy.

W kwestii instytucji zastępcy kierującego placówką zagraniczną 
(art. 36 ust. 2), który miałby wyręczyć ambasadora w przedmiocie odpo-
wiedzialności za prawidłowe gospodarowanie mieniem, przestrzeganie 
dyscypliny finansów publicznych, przestrzeganie przepisów, w szcze-
gólności przepisów prawa pracy oraz przepisów dotyczących tajemnic 
ustawowo chronionych, prima facie sądzić można, że regulacja ta przy-
nosi pożądane przez szefów misji udogodnienie. Zwrócić jednak należy 
uwagę, że stanowi ona przypieczętowanie deprofesjonalizacji funkcji 
ambasadora. 

Omówienia wymaga również problematyka odwoływania amba-
sadorów. Otóż art. 39 ust. 1 i 2 „nowej ustawy” (tak samo jak i regulacje 
zawarte w „starej ustawie”) stanowi: „1. Ambasadora mianuje i odwołuje 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra właściwego do 
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spraw zagranicznych, zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów. 
2. Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europej-
skiej mianuje i odwołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wspólny 
wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz ministra 
właściwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Eu-
ropejskiej, zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów.” Istotnym 
tłem do pełnego i prawidłowego rozumienia tego przepisu są postano-
wienia Art. 133 ust. 1 Konstytucji RP, zgodnie z którymi: „Prezydent Rze-
czypospolitej jako reprezentant państwa w stosunkach zewnętrznych: 
(...) mianuje i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej 
Polskiej w innych państwach i przy organizacjach międzynarodowych 
(...)”. To uprawnienie prezydenta wynikające z Konstytucji rozumieć 
należy jako uprawnienie władcze, nie zaś jako organu nadającego je-
dynie formę rozstrzygnięciom podejmowanym przez Ministra Spraw 
Zagranicznych i Prezesa Rady Ministrów. Zawarta w Konstytucji zasada 
współdziałania władz nie obliguje Prezydenta do podporządkowania się 
wnioskowi płynącemu ze strony przedstawiciela rządu, a jedynie obli-
guje do poszukiwania kompromisu. Głowa państwa nie jest prawnie 
związana złożonymi wnioskami o odwołanie ambasadora, ale nie 
jest też możliwe, aby głowa państwa mogła sprawować omawianą 
kompetencję bez akceptacji konkretnych rozstrzygnięć przez Mini-
stra Spraw Zagranicznych i Prezesa Rady Ministrów. Powyższe kon-
stytucyjnie określone kompetencje Prezydenta oraz przedstawicieli 
rządu nabierają przy tym szczególnej mocy w okresie kohabitacji5.

Dokonując niniejszej analizy warto także uzupełniająco zasygna-
lizować, że na krytyczną ocenę zasługuje dający się zauważyć brak 
staranności w  zakresie redagowania omawianego aktu prawnego,  
co prawdopodobnie wynika z bardzo szybkiego tempa jego uchwalenia. 
Powyższe widoczne jest w szczególności w tym, że tekst ustawy nie jest 
wolny od zbędnych powtórzeń (np. art. 43 ust. 1 i ust. 8), jak i w uchybie-
niu dotyczącym numeracji rozdziałów (po rozdziale drugim nie pojawia 
się rozdział trzeci, tylko od razu czwarty). 

Nadto warto zauważyć, że treść art. 2 „nowej ustawy”, który nie 
dotyczy ani organizacji i funkcjonowania służby zagranicznej, ani praw 
i obowiązków osób wchodzących w jej skład [1. Służba zagraniczna chro-
ni interesy Rzeczypospolitej Polskiej w relacjach z innymi państwami, 

 5 Por. M. Safjan, L. Bosek (red.), Konstytucja RP. Tom II. Komentarz do art. 87–243, 
C. H. Beck 2016 - komentarz do art. 133 (B. Szczurowski); P. Tuleja (red.), Konsty-
tucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Wolters Kluwer 2019 – komentarz do 
art. 133 (P. Czarny).



14

organizacjami międzynarodowymi i innymi podmiotami zagraniczny-
mi. 2. Służba zagraniczna chroni interesy obywateli polskich za granicą 
na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo 
konsularne (Dz. U. z 2020 r. poz. 195, 1686 i 2320)], wykracza poza jej 
przedmiot zakreślony postanowieniami art. 1. Niemniej treść art. 2 nie 
budzi zastrzeżeń, przeciwnie, istotnym jest to, by służba zagraniczna 
chroniła interesy właśnie państwa i jego obywateli, nie zaś zmieniają-
cych się, sprawujących władzę w danym czasie rządów, a tym bardziej 
ugrupowań politycznych stojących za danym rządem. Służba zagra-
niczna winna być w pełni służbą państwową, a nie rządową, czy też 
(w skrajnych przypadkach) postrzeganą jako partyjna. Ocenić przy 
tym należy, iż „nowa ustawa”, która co do zasady systemowo sytuuje 
ambasadorów poza korpusem służby zawodowej (i tym samym szeroko 
otwiera drogę woluntaryzmowi decyzyjnemu w kwestiach personal-
nych) oraz zawiera wspierające to rozwiązanie liczne postanowienia 
ustrojowe, nie stwarza w pełni zadawalających gwarancji prawnych 
w przywołanym aspekcie.

Na zakończenie niniejszych rozważań warto dodać, że aktualnie 
w Internecie znajdują się udostępnione pro bono opinie zawierające war-
tościowe spostrzeżenia (w tym uwagi o dużym stopniu szczegółowości) 
dotyczące „nowej ustawy”, pochodzące od fachowych gremiów zrzesza-
jących głównie, choć nie jedynie, praktyków. Rekomenduje się obrócenie 
zainteresowania na: Uwagi do projektu ustawy o służbie zagranicznej 
sformułowane przez „Konferencję Ambasadorów RP” będącą zgroma-
dzeniem byłych przedstawicieli RP6, a także na Uwagi Stowarzyszenia 
Absolwentów Krajowej Szkoły Administracji Publicznej do projektu 
ustawy o służbie zagranicznej7.

II.

Jak już wskazano wyżej prawo międzynarodowe publiczne nie odnosi 
się do kwestii organizacji i funkcjonowania służby dyplomatycznej 
poszczególnych państw, a w szczególności nie formułuje warunków ja-
kie powinien spełnić kandydat na ambasadora, pozostawiając to zagad-
nienie regulacjom wewnętrznym poszczególnych państw. W państwach 

 6 https://ambasadorowie.org/2021/01/22/uwagi-do-projektu-ustawy-o-sluzbie-zagra-
nicznej/ – dostęp w dniu 6.02.2021 r.

 7 http://www.saksap.pl/uwagi-saksap-do-projektu-ustawy-o-sluzbie-zagranicznej-
druk-nr-877/ – dostęp w dniu 6.02.2021 r.



15

członkowskich Unii Europejskiej (i nie tylko) w relacjach dyplomatycz-
nych szeroko wykorzystuje się dyplomatów zawodowych i wyraźnie 
obecny jest urzędniczy wariant tej kariery. Tendencję tę zauważają tak 
praktycy, jak i odnotowuje ją doktryna, w tym polska (w formie takiej  
np. konstatacji: „Niektóre z państw, w tym zwłaszcza państwa euro-
pejskie (np. Wielka Brytania, Francja, Niemcy, kraje skandynawskie),  
na szefów misji nominują wyłącznie zawodowych dyplomatów – pra-
cowników służby dyplomatycznej. W innych krajach, jak USA, występu-
ją często nominacje polityczne, zaś szefostwo placówki dyplomatycznej 
traktuje się jako nagrodę za poparcie ugrupowania politycznego zwy-
cięskiego w wyborach. W Polsce obowiązuje model mieszany, w którym 
obok zawodowych dyplomatów funkcje szefa misji powierza się osobom 
spoza służby dyplomatycznej (np. politykom, przedstawicielom świata 
nauki, kultury)”8. Podkreślić przy tym należy, że obowiązujące w po-
szczególnych państwach regulacje prawne składają się na swoistą mo-
zaikę różnorodnych rozwiązań, zwłaszcza rozwiązań przyjmowanych  
na poziomie dużej szczegółowości. 

W tym miejscu niniejszego opracowania prezentuje się materiał 
poglądowy o charakterze prawnoporównawczym, odnoszący się do 
wybranych państw Unii Europejskiej oraz wybranych problemów, 
który pomyślany jest jako przynoszący odpowiedź na kwestie szcze-
gółowe sygnalizowane przez zlecającego ekspertyzę. Kryterium dobo-
ru państw nie jest przy tym w pełni przypadkowe. Sporządzającym 
niniejszą ekspertyzę zależało, by zaprezentować informacje dotyczące 
zarówno państw założycielskich Wspólnot (Francja, Niemcy, Luksem-
burg), z uwzględnieniem najsilniej wpływowych systemów prawnych 
kontynentalnej Europy (Francja, Niemcy), jak i państwa, które przy-
stąpiło do Unii już po traktacie z Maastricht (Austria – 1995 r.), a także 
państwa relatywnie świeżego członka UE i wywodzącego się z bloku 
byłych państw socjalistycznych (Litwa – 2004 r.).

W poddanych analizie państwach członkowskich w praktyce ob-
serwuje się stosunkowo jednoznaczną tendencję promowania pro-
fesjonalnej służby dyplomatycznej w drodze obsadzania stanowisk 
ambasadorów zawodowymi dyplomatami oraz wysoko wykwalifiko-
wanymi urzędnikami państwowymi9. Analiza regulacji obowiązują-
cych w wybranych państwach członkowskich UE prowadzi nadto do 

 8 J. Barcik [w:] J. Barcik, T. Srogosz, Prawo międzynarodowe publiczne, Warszawa 
2017, s. 461.

 9 Przykładowo w Republice Federalnej Niemiec, czy Republice Austrii w tym celu 
tworzone są listy rezerwowe urzędników.
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wniosku, iż państwa te wykazują szczególną dbałość o wysoki profe-
sjonalizm dyplomatów zawodowych. 

Republika Federalna Niemiec

W systemie prawnym Republiki Federalnej Niemiec (dalej RFN) kwestie 
organizacji oraz funkcjonowania służby zagranicznej reguluje w szczegól-
ności ustawa o służbie zagranicznej (niem. Gesetz über den Auswärtigen 
Dienst) z 1991 r. (dalej GAD), z późniejszymi zmianami10, zwłaszcza uzu-
pełniona ustawą o utworzeniu Federalnego Urzędu Spraw Zagranicznych 
(niem. Gesetz über die Errichtung eines Bundesamts für Auswärtige Ange-
legenheiten) z 2020 r. (dalej BAAGG)11 wraz z federalną ustawą o służbie 
cywilnej (niem. Bundesbeamtengesetz)12 z 2009 r. (dalej BBG) oraz ustawą 
o nowym porządku służby cywilnej (niem. Dienstrechtsneuordnungsge-
setz)13 z 2009 r. (dalej DNeuG), z późniejszymi zmianami. 

Prawo niemieckie dość precyzyjnie reguluje tak kwalifikacje, jak 
i przesłanki, jakie powinni spełniać urzędnicy państwowi. Podstawową 
normą są postanowienia art. 33 ust. 4 Ustawy Zasadniczej (niem. Grund-
gesetz, dalej GG)14 przewidujące zastrzeżenie o charakterze funkcjonal-
nym, stanowiąc, iż „Wykonywanie suwerennych uprawnień powierzane 
jest jako stałe zadanie z reguły członkom służby publicznej pozostają-
cym w publicznoprawnym stosunku służby i lojalności”15. Zgodnie z tym 

 10 Gesetz über den Auswärtigen Dienst (GAD) z  dnia 30 sierpnia 1990 roku, BGBl. 
I s. 1842; ostatnio zmieniana postanowieniami art. 175 rozporządzenia z dnia 19 
czerwca 2020 roku, BGBl. I s. 1328. 

 11 Obowiązuje od dnia 24 czerwca 2020 roku, Gesetz über die Errichtung eines Bun-
desamts für Auswärtige Angelegenheiten und zur Änderung des Gesetzes über den 
Auswärtigen Dienst, des Aufenthaltsgesetzes und zur Anpassung anderer Gesetze 
an die Errichtung des Bundesamts (BfAAGEG k.a.Abk.) – Ustawa o  utworzeniu 
Federalnego Urzędu Spraw Zagranicznych oraz o zmianie ustawy o służbie za-
granicznej, ustawy o pobycie oraz o dostosowaniu innych ustaw do utworzenia 
Urzędu Federalnego (BfAAGEG), ustawa z dnia 12 czerwca 2020 roku, BGBl. I s. 
1241 (Nr. 28). 

 12 Obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku, Bundesbeamtengesetz (BBG) z dnia 5 lu-
tego 2009 roku, BGBl. I s. 160 (Nr. 7); ostatnio zmieniona ustawą z dnia 20 listopa-
da 2019 roku, BGBl. I s. 1626.

 13 Dienstrechtsneuordnungsgesetz (DNeuG), ustawa z dnia 5 lutego 2009 roku, BGBl. 
I s. 160, 462; ostatnio zmieniona ustawą z dnia 20 grudnia 2011, BGBl. I s. 2842.

 14 Obowiązuje od dnia 24 maja 1949 roku, Grundgesetz für die Bundesrepublik 
Deutschland (GG), ustawa z dnia 23 maja 1949 roku, BGBl. s. 1; ostatnio zmieniana 
ustawą z dnia 29 września 2020 roku, BGBl. I s. 2048.

 15 Tłumaczenie własne, niem. Die Ausübung hoheitlicher Befugnisse ist als ständige 
Aufgabe in der Regel Angehörigen des öffentlichen Dienstes zu übertragen, die in 
einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehen.
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postanowieniem, na szefów placówek zagranicznych Niemiec co do za-
sady powoływani są urzędnicy państwowi. 

W myśl postanowień § 11 ust. (1) GAD, zgodnie z którymi w skład 
służby zagranicznej wchodzą urzędnicy państwowi (niem. Beamten), 
pracownicy zatrudnieni przez państwo (niem. Angestellten) oraz pra-
cownicy (niem. Arbeiter), ambasador w chwili objęcia placówki dyplo-
matycznej poza granicami kraju musi należeć do służby zagranicznej. 
Warto w tym kontekście zauważyć, iż urzędnicy wchodzący w skład 
służby zagranicznej są (federalnymi) urzędnikami służby cywilnej, i co 
do zasady, stosuje się w odniesieniu do nich przepisy powszechnie obo-
wiązujące państwowych urzędników federalnych, chyba że prawo sta-
nowi inaczej16. Na zasadzie wyjątku od reguły, postanowienia § 13 GAD 
przewidują możliwość tymczasowego zatrudnienia w ramach służby 
zagranicznej przez federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych człon-
ków innych urzędów federalnych, zwłaszcza do zadań specjalistycznych. 
Zatrudnieni w tym trybie są w okresie zatrudnienia członkami służby 
zagranicznej, a zatem do ich obowiązków i praw stosuje się odpowied-
nio przepisy GAD17. 

Na mocy postanowień § 12 ust. (1) GAD18, kwalifikacje do kariery 
szczebla średniego (niem. mittlerer), wyższego (niem. gehobener) oraz 
najwyższego (niem. höherer) służby zagranicznej uzyskuje się w drodze 
odbycia służby przygotowawczej, zakończonej pozytywnym wynikiem 
testu zawodowego. Szczegóły kariery zawodowej, szkolenia i egzaminu 
określa Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicznych w drodze roz-
porządzenia (niem. Rechtsverordnung), w którym może być również 
uregulowany czas trwania służby przygotowawczej, z uwzględnieniem 
specjalnych uwarunkowań służby zagranicznej. Nadmienić w tym miej-
scu należy, iż kwalifikacje nabyte w trakcie innej, niż służba zagraniczna, 
kariery zawodowej, mogą zostać uznane za równoważne kwalifikacje do 
wykonywania zawodu w ramach służby zagranicznej, jeżeli wymagana 
wiedza i umiejętności były również przedmiotem szkolenia i egzaminu 

 16 § 11 ust. (2) GAD.
 17 § 13 ust. (1) GAD w brzmieniu op cit.
 18 Niemiecka Ustawa o Służbie Zagranicznej, Gesetz über den Auswärtigen Dienst 

(GAD) z dnia 30 sierpnia 1990 roku, BGBl. I s. 1842; ostatnio zmieniana postano-
wieniami art. 175 rozporządzenia z dnia 19 czerwca 2020 roku, BGBl. I  s. 1328 
(Elfte Zuständigkeitsanpassungsverordnung), obowiązuje od dnia 1 stycznia 1991 
roku. Postanowienia § 12 ust. (1) w brzmieniu zmienionym przez postanowienia 
art. 8 Dienstrechtsneuordnungsgesetz (DNeuG), ustawa z dnia 5 lutego 2009 roku, 
BGBl. I s. 160, 462, z ostatnimi zmianami postanowień art. 5 z dnia 20 grudnia 
2011 roku, BGBl. I S. 2842.
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lub zadań realizowanych w poprzednim etapie kariery19. Natomiast inni 
kandydaci do służby zagranicznej w rozumieniu postanowień § 19 fede-
ralnej ustawy o służbie cywilnej20 muszą wykazać nabycie wymaganej 
wiedzy oraz umiejętności w ramach swojego doświadczenia życiowego 
i zawodowego21. W tym przypadku o kwalifikacjach kandydata decyduje 
Federalna Komisja ds. Personalnych (niem. Bundespersonalausschuss) 
lub wyznaczona przezeń niezależna komisja22. 

Do służby zagranicznej w Republice Federalnej Niemiec dopuszcza-
ni są obywatele Niemiec w rozumieniu postanowień art. 116 GG23. Należy 
w tym miejscu zauważyć, iż zgodnie z przyjętą praktyką, równoczesne 
posiadanie obywatelstwa innego państwa, jak i inne, niż niemieckie, 
obywatelstwo członka rodziny, nie stanowi z reguły przeszkody w przy-
jęciu do służby zagranicznej. Poza obywatelstwem, istotną przesłankę 
stanowi również kryterium zdrowotne (odporność organizmu), podda-
wane weryfikacji już na wstępnym etapie naboru do służby zagranicz-
nej24 pod kątem możliwości bycia obsadzonym w każdym dowolnym 
miejscu na świecie, w szczególności także na obszarach charakteryzu-
jących się wyższym stopniem zagrożenia zdrowia niż obszar Republiki 
Federalnej Niemiec, bez jednoczesnej gwarancji należytej opieki lekar-
skiej. Także już na etapie procedury naboru sprawdzane są – zgodnie 
ze sformułowanym przez służbę zagraniczną wzorcem25– zdolności 
przywódcze kandydata do służby zagranicznej, ponadprzeciętne zdol-
ności intelektualne oraz znakomite zorientowanie w dziedzinie polityki. 
Wreszcie, również przed rozpoczęciem służby przygotowawczej w służ-
bie zagranicznej, a po uzyskaniu pozytywnego wyniku testu sprawdzają-
cego, kandydat, wraz z małżonkiem/partnerem życiowym, poddawany 
jest sprawdzianowi bezpieczeństwa (niem. Sicherheitsüberprüfung)  

 19 §12 ust. (2) GAD w brzmieniu op cit.
 20 Obowiązuje od dnia 12 lutego 2009 roku, Bundesbeamtengesetz (BBG) z dnia 5 lu-

tego 2009 roku, BGBl. I s. 160 (Nr. 7); ostatnio zmieniona ustawą z dnia 20 listopa-
da 2019 roku, BGBl. I s. 1626. 

 21 § 12 ust. (3) GAD w brzmieniu op cit.
 22 § 19 BBG, op cit.
 23 Obowiązuje od dnia 24 maja 1949 roku, Grundgesetz für die Bundesrepublik 

Deutschland (GG), ustawa z dnia 23 maja 1949 roku, BGBl. s. 1; ostatnio zmieniana 
ustawą z dnia 29 września 2020 roku, BGBl. I s. 2048.

 24 Z tego powodu Wydział Zdrowia Służby Zagranicznej przeprowadza badania le-
karskie bezpośrednio po zakończeniu procedury naboru do służby zagranicznej. 

 25 Por. instrukcja opracowana przez federalne MSZ, Auswärtiges Amt, WeltweitWir 
– Beruf und Karriere im Auswärtigem Amt, s. 11, punkt 3 – https://www.auswaer-
tiges-amt.de/blob/214508/506c23e0b157a7a3f61f2b7c30273bd7/weltweit-data.pdf 
– dostęp w dniu 7.02.2021 r..
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– np. w zakresie odporności na szantaż itp. – od którego wyniku zależy 
ostatecznie zatrudnienie w ramach służby zagranicznej26. 

Procedura rekrutacyjna dla wszystkich trzech szczebli kariery 
urzędniczej składa się z części pisemnej oraz ustnej. Postępowanie 
pisemne obejmuje test sprawdzający (niem. Einigungstest) kwalifika-
cje intelektualne kandydata w odniesieniu do danego szczebla kariery 
urzędniczej oraz poziom znajomości języków obcych27. Natomiast w czę-
ści ustnej postępowania rekrutacyjnego w centrum uwagi znajduje się 
osobowość oraz motywacja kandydata, w tym w szczególności kompe-
tencje społeczne i międzykulturowe. (niem. soziale und interkulturelle 
Kompetenz)28.

Ambasador Niemiec za granicą jest osobistym przedstawicielem 
Prezydenta Federalnego wobec obcej głowy państwa. O mianowaniu 
ambasadora decyduje najpierw rząd federalny (niem. Bundeskabinett) 
na wniosek federalnego MSZ. Decyzja ta podlega zatwierdzeniu przez 
Prezydenta Federalnego. Następnie federalne MSZ kieruje do państwa 
przyjmującego zapytanie, czy wyraża ono zgodę na powołanie danego 
dyplomaty na ambasadora. Po uzyskaniu agrément, Prezydent Federal-
ny wyznacza kandydata na ambasadora i podpisuje odpowiednie pełno-
mocnictwo. Ambasador składa listy uwierzytelniające głowie państwa 
przyjmującego. Akt ten, zwany akredytacją, umożliwia mu pełnienie 
funkcji ambasadora w państwie przyjmującym.

W świetle uregulowań prawa niemieckiego, całkowitą odpowiedzial-
ność za działalność i funkcjonowanie placówki ponosi szef placówki29. 

 26 Por. instrukcja opracowana przez federalne MSZ, Auswärtiges Amt, WeltweitWir 
– Beruf und Karriere im Auswärtigem Amt, s. 11, punkt 3 – https://www.auswaer-
tiges-amt.de/blob/214508/506c23e0b157a7a3f61f2b7c30273bd7/weltweit-data.pdf 
– dostęp w dniu 5.02.2021 r..

 27 Zgodnie z postanowieniami § 30 GAD, Federalne Ministerstwo Spraw Zagranicz-
nych wspiera nabywanie i  rozwijanie umiejętności językowych potrzebnych do 
celów służbowych poprzez dalsze szkolenia, przyznawanie stypendiów i dodatków 
językowych. Należy jednak zaznaczyć, iż taki dodatek językowy nie przysługuje 
w przypadku nabywania znajomości języków, będących warunkiem zatrudnienia 
w  służbie zagranicznej (angielski bądź francuski jako pierwszy język obcy oraz 
drugi język obcy – arabski, bośniacki, chiński, Farsi, japoński, koreański, chor-
wacki, polski, portugalski, rosyjski, serbski, hiszpański lub turecki na poziomie B1 
zgodnie ze Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego, [ESOKJ]).

 28 Por. instrukcja opracowana przez Auswärtiges Amt, WeltweitWir – Beruf und 
Karriere im Auswärtigem Amt, s. 11, punkt 5 – https://www.auswaertiges-amt.
de/blob/214508/506c23e0b157a7a3f61f2b7c30273bd7/weltweit-data.pdf – dostęp 
w dniu 5.02.2021 r.

 29 § 3 ust. (3) GAD.
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W szczególności odpowiada on za prawidłowe wykonywanie zadań wy-
nikających ze stosunku pracy30.

Republika Austrii

Funkcjonowanie służby zagranicznej w Republice Austrii regulują w głów-
nej mierze postanowienia federalnej ustawy o zadaniach i organizacji 
służby zagranicznej – statutu (niem. Bundesgesetz über Aufgaben und 
Organisation des auswärtigen Dienstes – Statut)31 z 1999 r. (dalej GAOA), 
uzupełniane postanowieniami federalnej ustawy o liczbie, zakresie dzia-
łalności oraz utworzeniu ministerstw federalnych (niem. Bundesministe-
riengesetz)32 z 1986 r. 

W rozumieniu postanowień § 1 ust. (1) GAOA, służba zagraniczna 
to ta część ogólnej służby administracyjnej rządu federalnego, która 
pod kierownictwem i na odpowiedzialność federalnego Ministra Spraw 
Zagranicznych jest odpowiedzialna za sprawy przypisane do zakre-
su działalności federalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i jemu 
podległych oddziałów (w tym zagranicznych)33. 

W tym kontekście warto zwrócić uwagę na strukturę organizacyjną 
austriackiego MSZ i związane z nią zagadnienie uregulowania odpowie-
dzialności poszczególnych jednostek organizacyjnych w ramach służby 
zagranicznej. Po pierwsze, na mocy prawa austriackiego, bezpośred-
nim przełożonym wszystkich kierowników oddziałów MSZ (z konsu-
lami honorowymi włącznie) oraz szefem wszystkich departamentów 
podlegających właściwości federalnego MSZ jest Sekretarz Generalny 
przy Ministrze Spraw Zagranicznych34, będący odpowiednim (niem. 
geeigneten) urzędnikiem lub urzędnikiem kontraktowym (niem. Ve-
tragsbedienstete) najwyższej rangi, odpowiedzialnym za wszelkie kwe-
stie należące do zakresu działania Federalnego Ministerstwa Europy, 

 30 § 15 ust. (3) GAD. 
 31 Bundesgesetz über Aufgaben und Organisation des auswärtigen Dienstes – Sta-

tut, BGBl. I Nr. 129/1999, ze zmianami z 2018 roku, BGBl. I Nr. 30/2018.
 32 Bundesgesetz über die Zahl, den Wirkungsbereich und die Einrichtung der Bun-

desministerien (Bundesministeriengesetz) z  dnia 20 lutego 1986 roku, BGBl.  
Nr. 76/1986, z ostatnimi zmianami z dnia 31 stycznia 2021 roku BGBl. I Nr. 30/2021.

 33 § 1 ust. (1) GAOA. W tym kontekście służba zagraniczna musi wykonywać zadania 
spoczywające na Federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych i  podległych 
mu departamentach zgodnie z ustawą o ministerstwie federalnym z 1986 roku 
(Federalny Dziennik Ustaw nr 76) i innymi przepisami prawa oraz dbać o repu-
tację Republiki Austrii poza jej granicami wobec instytucji międzyrządowych, 
organizacji międzynarodowych i innych podmiotów prawa międzynarodowego,  
§ 1 ust. (2) GAOA.

 34 § 2 ust. (2) GAOA. 
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Integracji i Spraw Zagranicznych (niem. Bundesministeriums für Eu-
ropa, Integration und Äußeres)35. Po drugie, Generalnemu Sekretarzowi 
z kolei bezpośrednio podporządkowany jest Inspektor Generalny, stoją-
cy na czele jednostki organizacyjnej o charakterze kontrolnym, której 
podstawowym zadaniem jest przeprowadzanie audytu wewnętrznego 
oraz bieżąca kontrola prawidłowości wypełniania zadań służby zagra-
nicznej w całym resorcie – a zatem także w placówkach zagranicznych 
– pod kątem zgodności z prawem, celowości, efektywności ekonomicz-
nej oraz gospodarowania mieniem (oszczędności i gospodarności)36. 
Podobnie, jak w przypadku Sekretarza Generalnego, również funkcja 
Inspektora Generalnego powierzana jest odpowiedniemu (niem. geeigne-
ten) urzędnikowi państwowemu lub urzędnikowi kontraktowemu naj-
wyższej rangi w służbie zagranicznej. Wszyscy urzędnicy zatrudnieni 
w ramach służby zagranicznej, jak również wszyscy austriaccy konsule 
honorowi, zobowiązani są do przekazywania informacji Inspektorowi 
Generalnemu w zakresie wszelkich faktów, o których powzięli wiedzę 
w ramach pełnienia funkcji urzędniczych37. Po trzecie, regułą jest, iż 
funkcje kierownicze placówek (niem. Dienststellen), podległych fede-
ralnemu MSZ, takich jak ambasady, konsulaty, konsulaty generalne, 
stałe przedstawicielstwa Austrii przy Unii Europejskiej i innych insty-
tucjach międzyrządowych, a także przy organizacjach międzynarodo-
wych i konferencjach międzynarodowych38, ustawa powierza – o ile 
przepisy szczególne nie stanowią inaczej – odpowiednim (niem. geeigne-
ten) urzędnikom państwowym oraz urzędnikom kontraktowym rządu 
najwyższej (niem. höheren Dienstes) rangi. Na zasadzie odstępstwa od 
wspomnianej reguły, ustawa wyjątkowo dopuszcza możliwość powie-
rzenia tymczasowo funkcji kierowniczej ww. placówek odpowiedniemu 
urzędnikowi lub urzędnikowi kontraktowemu wyższej rangi, wyłącznie 
jako Chargé d’affaires ad interim, jeżeli jest to uzasadnione ze względu 
na rodzaj działalności, jaką ma wykonywać urzędnik lub urzędnik kon-
traktowy, i ten jest szczególnie odpowiedni do wykonywania tej działal-

 35 § 2 ust. (1) GAOA. 
 36 § 3 ust. (1) GAOA in fine. 
 37 § 3 ust. (2) GAOA.
 38 oraz misje w organizacjach międzynarodowych i na konferencjach międzynaro-

dowych delegacje na konferencje międzynarodowe lub inne instytucje prawa mię-
dzynarodowego, zgodnie z postanowieniami § 4 ust. (1) GAOA. Podobnie, zgodnie 
z postanowieniami § 4 ust. (3) GAOA, odpowiednim urzędnikom państwowym lub 
pracownikom kontraktowym wyższej służby powierza się kierowanie austriacki-
mi instytutami kultury i innymi wydziałami utworzonymi przez federalnego mi-
nistra spraw zagranicznych w celu wykonywania określonych zadań za granicą, 
o ile postanowienia § 4 ust. (3) GAOA nie stanowią inaczej. 
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ności. Wreszcie, po czwarte, ustawa zobowiązuje do utworzenia w każdej 
placówce stanowiska Kanclerza39, bezpośrednio podporządkowanego 
szefowi placówki, i odpowiedzialnego za wszelkie kwestie administra-
cyjne, techniczne i budżetowe w związku z działalnością placówki40, oraz 
sprawy konsularne, o ile takie należą do właściwości danej placówki41. 
Zgodnie z postanowieniami ustawy, co do zasady, na stanowisku Kanc-
lerza mogą być zatrudnieni wyłącznie urzędnicy (niem. Beamten) lub 
urzędnicy kontraktowi (niem. Vertragsbedienstete) najwyższej rangi, 
którzy już wcześniej wykazali swoje kwalifikacje (niem. Eignung) do 
wykonywania zadań o charakterze administracyjno-technicznym przez 
okres co najmniej sześciu miesięcy w jednej z placówek zagranicznych42. 
Na zasadzie wyjątku od wspomnianej powyżej reguły, ustawa dopusz-
cza jednak możliwość powierzenia wykonywania funkcji Kanclerza 
urzędnikowi lub urzędnikowi kontraktowemu służby specjalistycznej 
(niem. Fachdienst) w dwóch przypadkach: jeżeli w zasobach służby za-
granicznej brak jest odpowiedniego urzędnika lub urzędnika kontrak-
towego najwyższej rangi (niem. höheres Dienstes), spełniającego wyżej 
wymienione warunki, określone w ustawie, bądź gdy dany pracownik 
udowodnił już wcześniej, że nadaje się do tego celu, poprzez kilkuletnią, 
satysfakcjonującą (niech. erfolgreich) służbę za granicą i odpowiednie 
umiejętności językowe43.

W Republice Austrii, zgodnie z uregulowaniami GAOA, pracow-
nikami służby zagranicznej są urzędnicy państwowi (niem. Beamten) 
i urzędnicy kontraktowi (niem. Vertragsbedienstete) rządu federalnego 
w federalnym Ministerstwie Spraw Zagranicznych lub w podległych 
mu departamentach44. Osobną kategorię personelu Służby Zagranicz-
nej stanowi personel miejscowy (tzw. „pracownicy lokalni”), czyli osoby 
będące wyłącznie do dyspozycji w określonym miejscu zatrudnienia za 
granicą. W tym przypadku, w umowie o pracę, która ma zostać zawar-
ta z miejscowym personelem, należy uzgodnić, że do stosunku pracy 
będą miały co do zasady zastosowanie przepisy prawa obowiązujące 
w miejscu zatrudnienia.

 39 § 5 ust. (1) GAOA in fine. 
 40 § 5 ust. (1) GAOA in principio.
 41 czyli gdy dana placówka zagraniczna ma również do wykonania zadania konsu-

larne, bez podziału spraw, który przewiduje ich wykonywanie przez wydział kon-
sularny utworzony w tym celu za zgodą Federalnego Ministerstwa Spraw Zagra-
nicznych, zob. § 5 ust. (2) GAOA.

 42 § 5 ust. (3) GAOA. 
 43 § 5 ust. (4) GAOA.
 44 § 10 ust. (1) w związku z § 4 ust. (1) GAOA.
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Prawo austriackie przewiduje stosunkowo precyzyjne warunki na-
boru do służby zagranicznej. Mianowicie przed przyjęciem lub prze-
niesieniem do służby zagranicznej kandydat przechodzi procedurę 
selekcyjną przed powołaną w tym celu komisją45. Procedura rekruta-
cyjna ma na celu określenie tak osobistych, jak i zawodowych kwali-
fikacji kandydata pod kątem zamierzonego wykorzystania w ramach 
służby zagranicznej46. Jeżeli urzędnik, będący już członkiem służby za-
granicznej, zostaje awansowany bez pomyślnego zakończenia procedury 
rekrutacyjnej, przewidzianej dla danego poziomu wynagrodzenia lub 
grupy zatrudnienia, może on być zatrudniony tylko na stanowiskach, do 
których posiada niezbędne predyspozycje, wykazane przed przeniesie-
niem przez okres próbny trwający co najmniej sześć miesięcy. Jeżeli taki 
pracownik zewnętrzny pomyślnie przejdzie procedurę rekrutacyjną, 
przewidzianą dla nowego poziomu wynagrodzenia lub zatrudnienia, 
wówczas może on zostać zatrudniony na dowolnym stanowisku dla tego 
poziomu wynagrodzenia lub zatrudnienia47.

Republika Francuska

Organizacja i funkcjonowanie służby zagranicznej w Republice Francu-
skiej uregulowane są w sposób bardzo złożony, w szczególności postano-
wieniami Dekretu nr 51-1105 z 19 września 1951 r. w sprawie przepisów 
administracji publicznej w zakresie nadania specjalnego statusu przed-
stawicielom dyplomatyczno-konsularnym48, z późniejszymi zmianami, 
Dekretu nr 59-442 z dnia 21 marca 1959 r., ustanawiającego regulacje doty-
czące administracji publicznej i określającego wyższe stanowiska, na któ-
re nominacje pozostawia się do decyzji rządu, z późniejszymi zmianami, 

 45 Zgodnie z postanowieniami § 13 ust. (2) oraz § 14 ust. (1) i (2) GAOA, komisje re-
krutacyjne powoływane są przez Federalnego Ministra Spraw Zagranicznych, po 
wysłuchaniu przedstawicieli pracowników, na okres czterech lat. Składają się one 
z co najmniej trzech i nie więcej niż siedmiu członków oraz wymaganych zastęp-
ców członków. Przewodniczący i wyznaczony dla niego zastępca członka każdej 
komisji rekrutacyjnej muszą być urzędnikami najwyższej rangi, którzy byli już od 
kilku lat zatrudnieni w austriackich placówkach za granicą. Proces selekcji do za-
dań specjalistycznych przeprowadza komisja kwalifikacyjna dla wykwalifikowa-
nych pracowników średniego szczebla. Federalny Minister Spraw Zagranicznych 
musi określić dalsze szczegóły w drodze rozporządzenia. 

 46 § 13 ust. (1) GAOA.
 47 § 13 ust. (3) GAOA.
 48 Décret n° 51-1105 du 19 septembre 1951 portant règlement d’administration publi-

que pour la fixation du statut particulier des agents diplomatiques et consulaires  
– https://www.legifrance.gouv.fr/download/secu rePrint?token=jpkZJxRMgS2b4u-
FRga6A – dostęp w dniu 4.02.2021 r. 
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zwłaszcza postanowieniami Ustawy nr 84-16 z dnia 11 stycznia 1984 r. 
o przepisach statutowych (fr. dispositions statutaires) dotyczących pań-
stwowej służby cywilnej49 oraz Dekretu nr 85-779 z dnia 24 lipca 1985 r. 
wprowadzającego w życie artykuł 25 ustawy nr 84-16 z dnia 11 stycznia 
1984 r., dotyczącego wyższych stanowisk w administracji publicznej, na 
których powołanie pozostawia się decyzji Rządu50. Ponadto, należy tu 
również wymienić postanowienia Dekretu nr 69-222 z 6 marca 1969 r. 
w sprawie specjalnego statusu przedstawicieli dyplomatycznych i konsu-
larnych, w szczególności ze zmianami wprowadzonymi postanowieniami 
Dekretu nr 98-954 z dnia 27 października 1998 r., zmieniającego Dekret 
nr 69-222 z dnia 6 marca 1969 r. w sprawie specjalnego statusu przed-
stawicieli dyplomatycznych i konsularnych oraz określającego przepisy 
ustawowe mające zastosowanie do korpusu attachés ds. systemów infor-
macyjnych i komunikacyjnych51. 

Na mocy przywołanych powyżej regulacji, personel dyplomatyczny 
i konsularny tworzą ambasadorowie Francji oraz urzędnicy francuscy 
w randze ministrów pełnomocnych, doradców ds. zagranicznych (per-
sonel ogólny i personel d’Orient52), sekretarzy spraw zagranicznych53, 
sekretarzy kancelarii, attaché ds. systemów informacyjnych i komunika-
cyjnych, sekretarzy ds. systemów informacyjnych i komunikacyjnych54.

 49 Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique de l’Etat – https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JOR-
FTEXT000000501099/2021-02-07/ – dostęp w dniu 7.02.2021 r.

 50 Décret n°85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l’article 25 de la loi n° 84-
16 du 11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est 
laissée à la décision du Gouvernement – https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/
LEGITEXT000037288268/ – dostęp w dniu 7.02.2021 r.

 51 Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 
relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les 
dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d’infor-
mation et de communication – https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIAR-
TI000006509177/1998-10-28/ – dostęp w dniu 4.02.2021 r. 

 52 Nazwa pochodzi od geograficznego umiejscowienia urzędu w Paryżu. 
 53 Tj. personel ogólny, personel d’Orient oraz personel administracyjny, por. 

Décret n°98-954 du 27 octobre 1998 modifiant le décret n° 69-222 du 6 mars 1969 
relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires et fixant les 
dispositions statutaires applicables au corps des attachés des systèmes d’in-
formation et de communication – https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LE-
GIARTI000006509177/1998-10-28/ – dostęp w dniu 4.02.2021 r.

 54 Por art. 1 dekretu nr 69-222 z dnia 6 marca 1969 dotyczącego specjalnego statusu 
przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych (Décret n°69-222 du 6 mars 1969 
relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consulaires), z późniejszymi 
zmianami – https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LEGIARTI000006271572/2000-
-01-01/#LEGIARTI000006271572 – dostęp w dniu 8.02.2021 r.
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Zgodnie z  postanowieniami art. 25 wspomnianej wyżej ustawy 
z dnia 11 stycznia 1984 r.55 oraz dekretu wykonawczego z 24 lipca 1985 r.,  
do decyzji rządu zarówno w odniesieniu do powoływania, jak i zakończe-
nia funkcji, pozostają następujące wyższe stanowiska personelu dyploma-
tycznego: szef misji dyplomatycznej w randze ambasadora oraz szefowie 
urzędów konsularnych w randze konsula generalnego (wymienieni w za-
łączniku I do ww. dekretu56). W tym kontekście na uwagę jednakże za-
sługuje fakt, iż dostęp osób niebędących urzędnikami państwowymi do 
ww. stanowisk nie wiąże się z automatycznym włączeniem ich w poczet 
administracji publicznej lub służby57, wręcz przeciwnie: przywołane regu-
lacje prawne expressis verbis wyłączają tego rodzaju automatyzm. Ponad-
to mianowania na stanowiska, o których mowa powyżej, są zasadniczo 
odwołalne, i to niezależnie od tego, czy odwołania dotyczą urzędników 
służby cywilnej, czy osób nie będących urzędnikami58.

Na gruncie prawa francuskiego godność Ambasadora Francji nadaje 
Prezydent na posiedzeniu rady ministrów. Procedurę nominacji, status 
i obowiązki ambasadora Francji w innym państwie regulują co do za-
sady postanowienia dekretu z 1959 r.59, wraz z późniejszymi zmianami  

 55 Art. 25 zdanie 1 przywołanej ustawy z 1984 r. stanowi, iż Dekret Rady Stanu określa 
dla każdej administracji i służby wyższe stanowiska, na które nominacje pozosta-
wia się decyzji Rządu (fr. Un décret en Conseil d’Etat détermine, pour chaque admini-
stration et service, les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées 
à la décision du Gouvernement.), Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat – https://www.legifrance.gouv.
fr/loda/id/JORFTEXT000000501099/2021-02-07/ – dostęp w dniu 8.02.2021 r.

 56 Ostatnio zmienionego decyzją Rady Stanu z  2019 r., zgodnie z  którą, z  uwagi na 
charakter działalności placówki, do decyzji rządu bynajmniej nie pozostają sta-
nowiska konsula generalnego Francji w  Barcelonie, Bombaju, Bostonie, Kapszta-
dzie, Dżuddzie, Dubaï, Edynburgu, Erbil, Frankfurcie, Hong-Kongu, Stambule, 
Kyoto, Los Angeles, Marrakeszu, Mediolanie, Monachium, Québecu, Saint-Peters-
burgu, Sao Paulo, Szanghaju i Sydney. [décision du Conseil d’Etat n°424394, ECLI-
:FR:CESEC:2019:424394.20190327] – https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETA-
TEXT000038327806 – dostęp w dniu 7.02.2021 r. 

 57 Por. postanowienia art. 25 zdanie 2 ustawy z  1984 roku, Loi n° 84-16 du 11 ja-
nvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat  
– https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000501099/2021-02-07/ 
– dostęp w dniu 8.02.2021 r.

 58  Por. postanowienia art. 25 zdanie 3 ustawy z 1984 r. Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 
portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat – https://
www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000501099/2021-02-07/ – dostęp 
w dniu 8.02.2021 r.

 59 Décret n° 59-442 du 21 mars 1959 portant règlement d›administration publique  
et fixant les emplois supérieurs pour lesquels les nominations sont laissées à la 
décision du Gouvernement – https://www.legifrance.gouv.fr/download/secure-
Print?token=ssUSPW$BAJ56hg7pu5v2 – dostęp w dniu 04.02.2021 r.
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i uzupełnieniami. Zgodnie z postanowieniami art. 2 tego dekretu am-
basador Francji w innym państwie powoływany jest na wniosek Mini-
stra Spraw Zagranicznych przez Prezydenta Republiki Francuskiej60 
na posiedzeniu Rady Ministrów61, a zatem w drodze sformalizowanej 
procedury62. 

Warto w tym miejscu podkreślić, iż o ile obowiązujące w tej dziedzi-
nie uregulowania prawa francuskiego, w szczególności omówione po-
wyżej postanowienia art. 25 ww. ustawy z 1984 r., pozostawiają szeroki 
margines decyzyjny rządowi w tym zakresie, o tyle praktyka narzuca 
tu pewne ograniczenia, tak co do osoby kandydata na ambasadora, jak 
i specyfiki placówki, którą kandydat miałby objąć. Nadto, nad prawi-
dłową implementacją postanowień art. 25 ww. ustawy oraz przepisów 
wykonawczych dekretu z 1985 r. czuwa Rada Stanu (fr. Conseil d’État), 
pełniąca funkcję kontrolną wobec działań administracji63. 

W tym kontekście przykładowo można przywołać stosunkowo nie-
dawną próbę mianowania przychylnego prezydentowi E. Macronowi 
pisarza Philippe’a Bessona na konsula generalnego w Los Angeles64, 

 60 La dignité d’ambassadeur de France est conférée par le Président de la République 
en conseil des ministres. Trzeba przy tym pamiętać, iż w Republice Francuskiej 
Prezydent jest ostatecznym organem decydującym o  sprawach tak polityki za-
granicznej, jak i polityki obronnej, zaś znaczenie polityczne ministra spraw za-
granicznych jest ważne przede wszystkich w celu zapewnienia pewnej autonomii 
administracji dyplomatycznej. Zob. szerzej Ch. Lequesne, Nicolas Sarkozy et la di-
plomatie française’, Revue des Deux Mondes, October/November, 2011, ss. 85-94, 
por. Ch. Lequesne, J. Heilbronn, Senior Diplomats in the French Ministry of Foreign 
Affairs: When an Entrance Exam Still Determines the Career, The Hague Journal of 
Diplomacy 7 (2012) 269-285, s. 283.

 61 Zgodnie z postanowieniami dekretu z dnia 6 marca 1969 roku dotyczącego spe-
cjalnego statusu przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych, Décret n°69-
222 du 6 mars 1969 relatif au statut particulier des agents diplomatiques et consu-
laires. [fr. La dignité d’ambassadeur de France est conférée par le Président de la 
République en conseil des ministres.]

 62 Procedurę ta ma identyczny przebieg również w przypadku powoływania stałego 
przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej. Kiedy nazwisko kandyda-
ta zostanie wymienione w Radzie Ministrów, przyszły ambasador musi uzyskać 
zgodę kraju, w którym został powołany, aby zostać oficjalnie mianowany. Następ-
nie wysyła list uwierzytelniający do głowy państwa, aby powiadomić o nominacji, 
a następnie uzyskać immunitety, do których uprawnia go jego stopień.

 63  Oraz będąca jednocześnie najwyższym organem sądownictwa administracyjne-
go. Pamiętać należy, iż orzeczenia Rady Stanu w tym zakresie, wraz z uzasadnie-
niami, są publikowane oraz odgrywają olbrzymią rolę w praktyce ustrojowej. 

 64 Le Monde z dnia 27 marca 2019 roku, La nomination de Philippe Besson comme 
consul à Los Angeles annulée par le Conseil d’Etat – https://www.lemonde.fr/po-
litique/article/2019/03/27/la-nomination-de-philippe-besson-comme-consul-a-
los-angeles-annulee-par-le-conseil-d-etat_5442212_823448.html – data dostępu 
7.02.2021 r. 
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udaremnioną właśnie decyzją Rady Stanu65, unieważniającą stosowny 
dekret z 2018 r.66. Kwestionowany dekret zmieniał zasady powoływania 
szeregu „wyższych stanowisk”, w tym dwudziestu dwóch konsulów ge-
neralnych w ten sposób, iż głowa państwa (Prezydent Republiki) mogła-
by wyznaczać ambasadorów według własnego uznania, niezależnie od 
tego, czy byliby to urzędnicy państwowi, czy nie. Tekst dekretu z 2018 r.  
przewidywał, że znajduje to zastosowanie także do osób odpowiedzial-
nych za te stanowiska, które poprzednio przydzielono personelowi po-
siadającemu status przedstawicieli dyplomatycznych i konsularnych, 
z uwagi na umiejscowienie konkretnej placówki, oraz związany z poło-
żeniem geograficznym charakter działalności placówki. Kluczową rolę 
pełniły tutaj postanowienia aneksu, wymieniające 21 konsulaty general-
ne Francji w tych miejscach na świecie, gdzie obecność oraz charakter 
działalności placówki nie jest wyłącznie natury politycznej67. W świetle 
powyższego, Rada Stanu uznała, iż postanowienia dekretu z 2018 r. są 
nieważne, uzasadniając to przekroczeniem uprawnień68. Reasumując, 
teoretyczna furtka do nominacji o charakterze politycznym na sta-
nowiska ambasadorów, jaką zostawiają obowiązujące przepisy prawa 
francuskiego, jest stosunkowo skutecznie kontrolowana przez praktykę 
implementacji ram formalnoprawnych, przy udziale Rady Stanu.

 65 Décision du Conseil d’Etat n°424394, ECLI:FR:CESEC:2019:424394.20190327, tekst 
dostępny https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000038327806, data 
dostępu 7.02.2021 r. Decyzja ta była szeroko komentowana tak w kręgach politycz-
nych, jak i wśród zawodowych dyplomatów, por. La nomination de Philippe Besson 
consul à Los Angeles retoquée – Le Conseil d’État a annulé le décret d’août 2018 qui 
permettait au gouvernement de nommer les titulaires de 22 postes de consuls dans 
le monde, tekst dostępny https://www.lepoint.fr/politique/la-nomination-de-
philippe-besson-consul-a-los-angeles-retoquee-27-03-2019-2304321_20.php#, 
dostęp w dniu 8.02.2021 r. , Le Parisien, Le Conseil d’Etat annule la nomination de 
Philippe Besson au consulat de Los Angeles – https://www.leparisien.fr/politique/
le-conseil-d-etat-annule-la-nomination-de-philippe-besson-au-consulat-de-los-
angeles-27-03-2019-8041083.php – data dostępu 8.02.2021 r. 

 66 Dekret nr 2018-694 z dnia 3 sierpnia 2018 r. Zmieniający dekret nr 85-779 z dnia 
24 lipca 1985 r. Wprowadzający w życie art. 25 ustawy nr 84-16 z dnia 11 stycznia 
1984 r., ustalający stanowiska wyższego szczebla, na które powołanie pozosta-
wia się do decyzji rządu – Décret n° 2018-694 du 3 août 2018 modifiant le décret  
n° 85-779 du 24 juillet 1985 portant application de l’article 25 de la loi n° 84-16 du  
11 janvier 1984 fixant les emplois supérieurs pour lesquels la nomination est lais-
sée à la décision du Gouvernement – https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/LE-
GIARTI000037288274/2018-08-05/ – data dostępu 8.02.20221 r. 

 67 Jak to ma miejsce w przypadku konsulatu generalnego w Jerozolimie, w świetle 
faktu, iż Republika Francuska nie uznaje Autonomii Palestyńskiej. 

 68 Por. uzasadnienie decyzji Rady Stanu, Conseil d’État, Section, 27/03/2019, 
424394, Publié au recueil Lebon – https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETA-
TEXT000038327806 - data dostępu 8.02.2021 r. 
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Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, iż w przeciwieństwie do 
choćby Stanów Zjednoczonych, gdzie ambasadorowie zmieniają się z wraz 
ze zmianą na urzędzie prezydenta, we Francji nominacje polityczne są sto-
sunkowo rzadkie69. Wreszcie warto zaznaczyć, iż w literaturze przedmiotu 
wyraźnie podkreśla się znaczne osłabienie (począwszy od lat 90. ubiegłe-
go stulecia) tendencji do zatrudniania polityków wśród wysokich rangą 
urzędników służby cywilnej70. O słabnących tendencjach upolityczniania 
służby zagranicznej świadczy również kierunek zmian w funkcjonowaniu 
służby publicznej zawartych w Ustawie z 6 sierpnia 2019 r. o przekształ-
ceniu służby cywilnej71, wprowadzającej m.in. rozszerzenie możliwości 
wykorzystania pracowników kontraktowych, wzmocnienie wzorowego 
charakteru administracji w kwestiach etyki zawodowej i równości, oraz 
w szczególności – przegląd ram zarządzania zasobami ludzkimi72.

Regułą jest natomiast wybieranie dyplomatów z dobrym przygotowa-
niem zawodowym, urzędników wysokiej rangi, a zatem takich, którzy od 
kilku lat służą we francuskiej dyplomacji, oraz osiągnęli stopień ministra 
pełnomocnego (fr. ministre plénipotentiaire) lub przynajmniej stopień 
doradcy [pierwszej klasy] (fr. conseiller de première classe)73. 

 69 Zob. oficjalna strona francuskiego MSZ – https://www.diplomatie.gouv.fr/en/
the-ministry-and-its-network/missions-and-structure/what-diplomats-do/ar-
ticle/the-ambassador – data dostępu 8.02.2021 r. 

 70 C. Lequesne, J. Heilbronn, Senior Diplomats in the French Ministry of Foreign Affairs: 
When an Entrance Exam Still Determines the Career, The Hague Journal of Diploma-
cy 7 (2012) 269-285, s. 273 i przywołana tam literatura. Polemika – zob. Julie Malaure 
, Jean-Christophe Rufin : « Si l’ouverture des corps d’État à la société civile s’arrête 
à Besson, c’est un peu court » – https://www.lepoint.fr/politique/jean-christophe-
rufin-si-l-ouverture-des-corps-d-etat-a-la-societe-civile-s-arrete-a-besson-c-est-
un-peu-court-31-08-2018-2247236_20.php – data dostępu 8.02.2021 r. 

 71 Loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (1)  
– https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038889182/ – data dostę-
pu 8.02.2021 r. Jest to bardzo złożona (ustawie towarzyszy przeszło 50 rozporządzeń 
wykonawczych oraz 7 rozporządzeń) oraz szalenie istotna reforma, której założenia 
wpisują się w program „Działania publiczne 2022”, którego celem jest przyspiesze-
nie transformacji służby publicznej. Szczegółowe omówienie założeń tej reformy  
– zob. Guide de présentation de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation 
de la fonction publique et de son calendrier de mise en œuvre, szczegółowe omówie-
nie reformy służby publicznej z 2019 r. – https://www.fonction-publique.gouv.fr/
files/files/20190927-guide-presentation-LTFP.pdf – data dostępu 8.02.2021 r. 

 72 W tym – zreformowanie wstępnego i ustawicznego szkolenia urzędników kate-
gorii A oraz lepszej strukturyzacji tej ścieżki kariery. Niektóre z wprowadzonych 
środków są inspirowane prawem prywatnym, takie jak komitet społeczny, umowa 
w sprawie projektu, premia za niepewność w przypadku umów krótkich, a nawet 
rozwiązanie umowy.

 73 Por. wyjaśnienia na oficjalnej stronie MSZ Republiki Francuskiej – https://www.di-
plomatie.gouv.fr/IMG/pdf/Brochure_metiers2011.pdf – data dostępu 8.02.2021 r. 
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Mając powyższe na uwadze, należy przyjąć, iż – jako trzeci kraj na 
świecie pod względem liczebności służby konsularno-dyplomatycznej, 
Francja zdecydowanie promuje dyplomatów zawodowych. Nie można 
zapominać, iż kształcenie odpowiednich kadr we Francji ma długą i bo-
gatą tradycję. Szczegółowa analiza systemu oraz programu kształcenia 
zawodowego urzędników państwowych, w szczególności służby zagra-
nicznej, zasadniczo wykracza poza ramy niniejszej ekspertyzy. Nie można 
jednakże nie wspomnieć w tym miejscu o znanej i cieszącej się znakomitą 
renomą swoistej kuźni kadr zawodowych dyplomatów, Narodowej Szkole 
Administracji (ang. National School of Administration, fr. Ecole Natio-
nale d’Administration), prowadzącej specjalne programy dokształcania 
zawodowego dyplomatów, podobnie jak i – w zasadzie działającej rów-
nolegle, a powstałej poza systemem szkolnictwa publicznego – elitarnej 
Science Po74. Ponadto, w 2010 r. przy MSZ powołano dodatkową jednostkę 
kształcenia dyplomatów, a mianowicie Instytut Dyplomatyczny i Kon-
sularny, prowadzący program kształcenia urzędników najwyższej grupy 
(A)75. Mimo doskonałej renomy każdego z tych ośrodków szkoleniowych, 
sam system przygotowania profesjonalnych kadr krytykowany jest w li-
teraturze przedmiotu jako w głównej mierze niespójny, a co za tym idzie 
– mniej efektywny, niż mogłoby się to wydawać76. Różnorodność sposo-
bów, którymi zawodowy dyplomata może dostać się do struktur francu-
skiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europy prowadzi w efekcie 
do współistnienia w ramach resortu dwóch głównych grup - dyplomatów 
ENA i tak zwanych „dyplomatów z d’Orient” – każda broni określonych 
interesów i ról we francuskim Quai d’Orsay.

Wielkie Księstwo Luksemburga

Z zastrzeżeniem specyfiki politycznego systemu monarchii konstytucyj-
nej z reprezentacją parlamentarną, system prawny Wielkiego Księstwa 
Luksemburga (dalej WKL) przejął rozwiązania niemieckiego obszaru ję-
zykowego w zakresie organizacji i funkcjonowania Służby Zagranicznej, 

 74 Zob. szerzej na ten temat, M.Loriol La carrière des diplomates français : entre par-
cours individuel et structuration collective – https://journals.openedition.org/so-
ciologies/2936 – data dostępu 8.02.2021 r. 

 75 Szerzej na ten temat zob. opracowanie na oficjalnej stronie MSZ Republiki Fran-
cuskiej – https://www.diplomatie.gouv.fr/en/the-ministry-and-its-network/tra-
ining-of-diplomats-and-personnel/ – data dostępu 8.02.2021 r. 

 76 Krytyczną analizę oferują m.in. C. Lequesne, J. Heilbronn, Senior Diplomats in the 
French Ministry of Foreign Affairs: When an Entrance Exam Still Determines the 
Career, The Hague Journal of Diplomacy 7 (2012) 269-285, s. 273 i przywołana tam 
literatura.
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natomiast w zakresie samej procedury nominacji szefów misji zagranicz-
nych poniekąd powiela rozwiązania francuskiego systemu prezydenckiego.

Organizację i funkcjonowanie Służby Zagranicznej w WKL regulują 
w głównej mierze postanowienia prawa o organizacji korpusu dyplo-
matycznego z 1947 r.77 (dalej OKD), z późniejszymi zmianami, oraz po-
stanowienia normujące ogólny status urzędników państwowych z 1979 
r.78 (dalej SC), z późniejszymi zmianami, uzupełnione szeregiem rozpo-
rządzeń Wielkiego Księcia, mających charakter wykonawczy i w głów-
nej mierze doprecyzowujących kategorie urzędników państwowych 
uprawnionych do zajmowania określonych stanowisk w strukturach 
służby zagranicznej i ministerstwa SZ, w szczególności Rozporządze-
niem Wielkiego Księcia z dnia 18 grudnia 2015 r., określającym plan 
organizacyjny administracji centralnej Ministerstwa Spraw Zagranicz-
nych i Europejskich (dalej rozporządzenie o MSEZ)79.

W odróżnieniu od uregulowań francuskich, a w ślad za schema-
tem przyjętym na niemieckojęzycznym obszarze UE, system prawa 
luksemburskiego przewiduje jednolity system służby przygotowawczej 
urzędników państwowych (służby cywilnej)80. Kandydaci na urzędników 
służby cywilnej są rekrutowani w drodze dwuetapowych egzaminów 
wstępnych: ogólnego oraz szczegółowego. Ministerstwo Służby Cywilnej 
(franc. Ministère de la Fonction publique) organizuje kilka razy w roku 
egzaminy ogólne, uprawniające do podjęcia pracy w służbie cywilnej. 
Następnie kandydat, który uzyskał satysfakcjonujący wynik egzaminu 
ogólnego, musi pozytywnie przejść egzamin szczegółowy – ustny lub 
pisemny, bądź ustny i pisemny81 – organizowany przez daną jednostkę 
administracji publicznej. Pomyślne zdanie egzaminu szczegółowego jest 
przesłanką do rozpoczęcia dwuletniego stażu – służby przygotowawczej 

 77 Loi du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique, Mémorial A n° 35 de 1947 
– http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1947/06/30/n1/jo – dostęp w dniu 5.02.2021 r.

 78 Loi du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat - http://
legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/1979/04/16/n1/jo - dostęp w dniu 5.02.2021 r.

 79 Règlement grand-ducal du 18 décembre 2015 déterminant le plan d’organisation 
de l’administration centrale du Ministère des Affaires étrangères et européennes, 
Mémorial A n° 251 de 2015 – http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/12/18/
n6/jo – dostęp w dniu 5.02.2021 r..

 80 regulowany postanowieniami ustawy prawo z dnia 25 marca 2015 roku, określające 
system funkcjonowania i wynagrodzenia pracowników państwa, Loi du 25 mars 2015 
déterminant le régime et les indemnités des employés de l’Etat, Mémorial A n 59 de 2015  
– http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/03/25/n8/jo – dostęp w dniu 5.02.2021 r.  
– oraz postanowieniami szeregu rozporządzeń wykonawczych Wielkiego Księcia. 

 81 decyzja w tym przedmiocie leży w kompetencji jednostki administracji publicz-
nej, która organizuje nabór na określone stanowisko urzędnika służby cywilnej, 
o które ubiega się dany kandydat. 
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– zakończonego egzaminem końcowym na urzędnika służby cywilnej 
WKL, przeprowadzanym przez Narodowy Instytut Administracji Pu-
blicznej (franc. Insitut National d’Administration Publique)82. 

Aby zostać urzędnikiem służby cywilnej w WKL, kandydaci muszą 
być obywatelami jednego z państw członkowskich UE. Obywatelstwo 
luksemburskie jest jednakże warunkiem koniecznym w przypadku 
naboru na stanowiska, które wiążą się z bezpośrednim lub pośrednim 
udziałem w sprawowaniu władzy publicznej i w ramach ochrony intere-
sów państwowych83, jak na przykład stanowiska w strukturach korpusu 
służby dyplomatycznej84 Ponadto, kandydaci muszą korzystać z pełni 
praw obywatelskich i politycznych oraz cieszyć się nieposzlakowaną po-
stawą moralną. Co do zasady, konieczna jest zadawalająca znajomość 
trzech języków administracyjnych (luksemburskiego, francuskiego  
i niemieckiego)85, z wyjątkiem kandydatów, którzy nie potrzebują zna-
jomości jednego z ww. języków ze względu na charakter i poziom od-
powiedzialności na stanowisku, o które się ubiegają. W zależności od 
stanowiska w strukturze administracji publicznej, kandydat na urzęd-
nika służby cywilnej powinien również posiadać kwalifikacje intelek-
tualne, niezbędne do podjęcia studiów lub szkolenia zawodowego oraz 

 82 Narodowy Instytut Administracji Publicznej (INAP) jest partnerem administracji 
i służb państwa i gmin Wielkiego Księstwa Luksemburga w zakresie wstępnego 
i ustawicznego szkolenia zawodowego, w szczególności systematycznego rozwoju 
umiejętności zawodowych urzędników służby publicznej.

 83 Rozporządzenie Wielkiego Księcia z dnia 12 maja 2010 roku określające stanowi-
ska w organach administracji państwowej i instytucjach publicznych z bezpośred-
nim lub pośrednim udziałem w sprawowaniu władzy publicznej oraz w funkcjach 
mających na celu ochronę ogólnych interesów państwa lub innych osób prawnych 
prawa publicznego (franc. Règlement grand-ducal du 12 mai 2010 déterminant les 
emplois dans les administrations de l’Etat et les établissements publics comportant 
une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux 
fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des au-
tres personnes morales de droit public), Mémorial A n 78 de 2010 – http://legilux.
public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/05/12/n2/jo – dostęp w dniu 5.02.2021 r..

 84 Por. postanowienia art. 1 pkt (4) ww. rozporządzenia Wielkiego Księcia z  dnia  
12 maja 2010, op cit.

 85 Zob. prawo z  dnia 24 lutego 1984 roku o  systemie językowym (franc. Loi du 24 
février 1984 sur le régime des langues), Mémorial A n 16 de 1984 – http://legilux.
public.lu/eli/etat/leg/loi/1984/02/24/n1/jo – dostęp w dniu 5.02.2021 r., uzupełnio-
ne postanowieniami rozporządzenia Wielkiego Księcia z dnia 12 maja 2010 roku, 
określającego sposoby sprawdzania znajomości trzech języków administracyjnych 
w  ramach rekrutacji urzędników państwowych oraz urzędników kontraktowych 
administracji państwowej oraz urzędów publicznych (franc. Règlement grand-ducal 
du 12 mai 2010 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois langues 
administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administra-
tions de l’Etat et des établissements publics), Mémorial A n 78 de 2010 – http://legi-
lux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2010/05/12/n6/jo – dostęp w dniu 5.02.2021 r..
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spełniać wymagania fizyczne niezbędne do zajmowania stanowiska86. 
Urzędnikami służby cywilnej zostają kandydaci, którzy ukończyli służ-
bę przygotowawczą oraz pomyślnie zdali stosowne egzaminy końcowe.

Analiza postanowień całego szeregu aktów prawnych regulujących 
organizację i funkcjonowanie Służby Zagranicznej WKL prowadzi do 
wniosku, iż członkami służby Zagranicznej mogą być wyłącznie wyso-
cy urzędnicy służby cywilnej. Po pierwsze, na mocy znowelizowanych 
postanowień art. 1 OKD w skład personelu dyplomatycznego, oprócz 
pierwszych radców, posłów nadzwyczajnych oraz ministrów pełnomoc-
nych i stałego przedstawiciela przy Unii Europejskiej, wchodzą także 
urzędnicy najwyższej rangi (tj. grupy zaszeregowania – A, podgrupy 
administracyjnej A1)87. W tym kontekście należy zaznaczyć, iż oprócz 
tytułów radcy pierwszej klasy, radcy, zastępcy radcy, sekretarza i attaché,  
Minister Spraw Europejskich i Zagranicznych może88 upoważnić przed-
stawicieli dyplomatycznych, posiadających określone obowiązki, do 
posługiwania się specjalnymi tytułami, choć formalnie im nie przysłu-
gują89. Po drugie, pierwsi radcy pełnią funkcje Sekretarza Generalnego 
i Dyrektorów dyrekcji MSEZ90. Po trzecie, w myśl postanowień rozpo-

 86 tj. spełniać warunki sprawności fizycznej i psychicznej wymagane do wykonywa-
nia zawodu, potwierdzone zaświadczeniem lekarskim sporządzonym przez leka-
rza medycyny pracy w służbie publicznej, por. art. 3 ust. (1) lit. d) ustawy prawo 
z dnia 25 marca 2015 roku, określające system funkcjonowania i wynagrodzenia 
pracowników państwa, Loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemni-
tés des employés de l’Etat, Mémorial A n° 59 de 2015 – http://legilux.public.lu/eli/
etat/leg/loi/2015/03/25/n8/jo – dostęp w dniu 5.02.2021 r.

 87 tacy, jak doradcy upoważnieni do noszenia tytułu radcy ds. legacji pierwszego 
stopnia lub radcy ds. legacji, attaché, upoważnieni do noszenia tytułów zastępcy 
doradcy ds. poselstwa, sekretarza poselstwa pierwszego stopnia, sekretarza po-
selstwa lub attaché ds. poselstwa.

 88 jednakże bez możliwość modyfikowania ich rangi lub wynagrodzenia.
 89 Por. postanowienia art. 1 zdanie 2 in fine ustawy z 30 czerwca 1947 roku o orga-

nizacji korpusu dyplomatycznego [fr. Loi du 30 juin 1947 portant organisation du 
Corps diplomatique, Mémorial A n° 35 de 1947 - http://legilux.public.lu/eli/etat/
leg/loi/1947/06/30/n1/jo, ze zmianami wprowadzonymi na mocy ustawy z dnia 
25 marca 2015 roku – http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/loi/2015/03/25/n1/jo  
– dostęp w dniu 5.02.2021 r.

 90 Na mocy postanowień art. 1 MSEZ, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europej-
skich posiada sekretariat generalny i  osiem dyrekcji (kierowanych przez dyrek-
tora), których ogólne kompetencje określone są w  postanowieniach art. 3 MSEZ 
następująco: 1) dyrekcja pierwsza: sprawy polityczne, 2) dyrekcja druga: sprawy 
europejskie i międzynarodowe stosunki gospodarcze; 3) dyrekcja trzecia: protokół 
i kancelaria; 4) dyrekcja czwarta: finanse i zasoby ludzkie; 5) dyrekcja piąta: współ-
praca rozwojowa i działania humanitarne; 6) dyrekcja szósta: sprawy konsularne 
i  międzynarodowe stosunki kulturalne; 7) dyrekcja siódma: obrona; 8) dyrekcja 
ósma: imigracja.
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rządzenia MSEZ, za organizację i prawidłowe funkcjonowanie misji dy-
plomatycznych WKL odpowiada Sekretarz Generalny MSEZ, którym 
może być wyłącznie urzędnik państwowy najwyższego stopnia91 (tj. na-
leżący do grupy A192). Wreszcie warto również podkreślić, iż na gruncie 
prawa luksemburskiego, w świetle postanowień art. 17 ustawy SC, sta-
tusu urzędnika państwowego nie można łączyć z funkcją deputowanego 
w Izbie Deputowanych (parlamencie)93. 

Nominacji na stanowisko ambasadora, na wniosek Ministra Spraw 
Zagranicznych, dokonuje Wielki Książę94. Zauważyć w tym kontekście 
należy, iż co prawda Konstytucja przyznaje Wielkiemu Księciu preroga-
tywy w zakresie formowania rządu95, jednakże to uprawnienie jest, siłą 
rzeczy, ograniczone wynikami wyborów, a w praktyce sprowadza się do 
wyznaczenia przez Wielkiego Księcia osoby odpowiedzialnej za powołanie 
rządu (fr. formateur). To ta osoba po ukonstytuowaniu się rządu, z reguły 
zostaje premierem, i ona właśnie ma zasadniczy wpływ na przydział tek, 
skład rządu, dobór ministrów, a co za tym idzie – również osoba Ministra 
Spraw Europejskich i Zagranicznych nie jest wyznaczana przez Wielkiego 
Księcia. Konstytucyjne uprawnienie Wielkiego Księcia w zakresie formo-
wania rządu sprowadza się zatem w praktyce do samego uroczystego aktu 
nominacji członków rządu, zaproponowanych przez wyznaczoną uprzed-
nio przez Wielkiego Księcia osobę, oraz przyjęcia ślubowania. 

Republika Litewska

W Republice Litewskiej kwestie organizacji i  funkcjonowania służby 
zagranicznej reguluje ustawa o służbie dyplomatycznej96. Przedstawi-

 91 Por. art. 2 ust. (1) in fine w zw. z art. 2 ust. (2) Règlement grand-ducal du 18 décembre 
2015 déterminant le plan d’organisation de l’administration centrale du Ministère 
des Affaires étrangères et européennes, Mémorial A n° 251 de 2015 – http://legilux.
public.lu/eli/etat/leg/rgd/2015/12/18/n6/jo – dostęp w dniu 5.02.2021 r. 

 92 Schemat struktury kariery w administracji publicznej WKL dostępny (w języku 
francuskim) – https://fonction-publique.public.lu/fr/carriere/parcours-remune-
ration/fonctionnaire/structure-carriere.html# – dostęp w dniu 5.02.2021 r.. 
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cielem dyplomatycznym może być tylko dyplomata posiadający jeden 
z dwóch najwyższych stopni dyplomatycznych (zazwyczaj dyplomata 
w randze ambasadora). Zgodnie z art. 49 ust. 2 po uprzednim rozpatrze-
niu kandydatury na przedstawiciela dyplomatycznego w Komisji Spraw 
Zagranicznych Sejmu, za zgodą państwa obcego na przyjęcie (agrément), 
przedstawiciel powoływany jest dekretem Prezydenta RL, podpisanym 
także przez Prezesa Rady Ministrów.

Zgodnie z ww. ustawą procedura naboru do służby dyplomatycznej 
przedstawia się następująco: konkretne osoby są przyjmowane do służby 
dyplomatycznej w drodze konkursu publicznego. Regulamin konkur-
su jest zatwierdzany przez Ministra Spraw Zagranicznych. Dyplomatą 
może zostać tylko obywatel Republiki Litewskiej o nieposzlakowanej 
opinii, dobrej znajomości języka państwowego, w dobrym stanie zdro-
wia, posiadający wyższe wykształcenie i znajomość co najmniej dwóch 
języków obcych oraz spełniający wymagania kwalifikacyjne określo-
ne w instrukcji zatwierdzonej przez Ministra Spraw Zagranicznych. 
W służbie dyplomatycznej nie mogą pracować osoby skazane za po-
ważne przestępstwa. Z osobą, która spełnia warunki i wygrała kon-
kurs, jest zawierana umowa o pracę na czas określony na okres 1 roku 
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. W trakcie tego rocznego okre-
su przygotowawczego ostatecznie ocenia się przydatność danej osoby 
do służby dyplomatycznej. Minister Spraw Zagranicznych może skró-
cić czas trwania okresu przygotowawczego do 3 miesięcy. Co najmniej  
1 miesiąc przed zakończeniem okresu przygotowawczego Minister 
Spraw Zagranicznych podejmuje decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu 
danej osoby do służby dyplomatycznej. Dana osoba zostaje dyplomatą 
i rozpoczyna pracę w służbie dyplomatycznej Republiki Litewskiej, gdy: 
1) po zakończeniu okresu przygotowawczego uzyskuje pierwszy stopień 
dyplomatyczny, 2) składa ślubowanie, 3) zawiera umowę z MSZ. Opisana 
procedura stanowi tryb podstawowy. Istnieje jeszcze możliwość zawie-
rania umów o służbę dyplomatyczną na czas określony (art. 28 ustawy) 
co ma miejsce w sytuacji, gdy np. dotychczasowa osoba nie może chwilo-
wo pełnić funkcji. Jeżeli Prezydent Republiki, Przewodniczący Sejmu lub 
Prezes Rady Ministrów proponuje przyjęcie do służby dyplomatycznej 
osoby zajmującej stanowisko związane z realizacją polityki zagranicznej 
w Kancelarii Prezydenta, Kancelarii Sejmu, Kancelarii rządu, z osobą 
tą jest zawierana terminowa umowa o służbie dyplomatycznej, gdy zaś 
kończy się ten czas, to dana osoba może zostać przyjęta do służby dy-
plomatycznej bezterminowo, bez przeprowadzania konkursu, w opar-
ciu o decyzję Ministra Spraw Zagranicznych, z rekomendacją komisji 
atestacyjnej. 
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Komisja atestacji dyplomatów (Diplomatų atestacijos komisija)  
– zgodnie z procedurą ustanowioną przez Ministra Spraw Zagranicz-
nych rozpatruje kwestie oceny pracy dyplomatów, a także powoływania, 
czasowego przenoszenia dyplomatów, wysyłania dyplomatów w celu 
podnoszenia ich kwalifikacji, udziału w szkoleniach lub stażach zagra-
nicznych, nadawania lub odwoływania stopni dyplomatycznych i in-
nych spraw powierzonych przez Ministra Spraw Zagranicznych oraz 
przedstawia zalecenia w tych sprawach Ministrowi Spraw Zagranicz-
nych. Komisja opiniuje nadawanie stopni dyplomatycznych. 

Co ciekawe, na Litwie nie ma stricte aplikacji prawniczych, w tym 
i dyplomatycznej; generalnie dana osoba rozpoczyna pracę/staż i po 
pewnym okresie ma możliwość zdawania odpowiedniego egzaminu. 

W  podsumowaniu warto jeszcze raz przypomnieć, że prawo 
międzynarodowe publiczne pozostaje obojętne co do organizacji 
i funkcjonowania służby dyplomatycznej poszczególnych państw,  
im pozostawiając normowanie tych kwestii. Regulacje prawne obo-
wiązujące w poszczególnych państwach tworzą mozaikę różnorod-
nych rozwiązań, niemniej w szczególności w państwach należących 
do UE, w prawodawstwie, a zwłaszcza w praktyce widoczna jest ten-
dencja profesjonalizowania służby dyplomatycznej. Na tym tle do-
konywane przepisami „nowej ustawy” zmiany systemowe, a także 
lokujące się w zakresie szczegółowych rozwiązań prawnych zdepre-
cjonowanie polskich dyplomatów zawodowych jawi się jako czynnik, 
który w dłuższej perspektywie może odbić się niekorzystnie na jako-
ści służby dyplomatycznej.


