
warszawa 2021

Analiza zgodności  
z Konstytucją RP  
ustawy o służbie zagranicznej 
(druk senacki nr 316)

Opinie 
i ekspertyzy
OE–326

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

r.pr. prof. dr hab. Marek Chmaj

Analiza zgodności  
z Konstytucją RP  
ustawy o służbie zagranicznej 
(druk senacki nr 316)

 

Przywołane akty prawne

•	 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 2 kwietnia 1997 r. 
(Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483 ze zm.)

•	 Dyrektywa Rady 2000/78/WE z  dn. 27 listopada 2000 r.  
ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania 
w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz.U. UE z 2000 r., seria L,  
nr 303, poz. 16)

•	 Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz.U. z 2020 r.,  
poz. 1854)

•	 Ustawa z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicz-
nej (Dz.U. z 2020 r., poz. 2176)

•	 Ustawa z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. z 2020 r.,  
poz. 265 ze zm.)

•	 Ustawa z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych 
(Dz.U. z 2019 r., poz. 742)

•	 Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dn. 30 lipca 1992 r. 
Regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. z 2019 r., poz. 
1028 ze zm.)

•	 Uchwała Nr 190 Rady Ministrów z dn. 29 października 2013 r. Re-
gulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2016 r., poz. 1006 ze zm.)
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Zastosowane terminy

„Konstytucja”

„Ustawa”

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej  
z dn. 2 kwietnia 1997 r.
Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie  
zagranicznej (druk senacki 316)

„Projekt” Projekt ustawy o służbie zagranicznej  
(druk sejmowy nr 877)

„Regulamin 
Sejmu”

Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej  
z dn. 30 lipca 1992 r. Regulamin Sejmu  
Rzeczypospolitej Polskiej

„Regulamin 
pracy  
Rady Ministrów”

Uchwała Nr 190 Rady Ministrów  
z dn. 29 października 2013 r. Regulamin pracy 
Rady Ministrów

„u.s.c.” Ustawa z dn. 21 listopada 2008 r. o służbie 
cywilnej

„u.d.i.p.” Ustawa z dn. 6 września 2001 r. o dostępie  
do informacji publicznej

„u.o.i.n.” ustawa z dn. 5 sierpnia 2010 r. o ochronie  
informacji niejawnych

 
Przedmiot opinii

Przedmiotem niniejszej opinii prawnej jest analiza zgodności przepisów 
ustawy o służbie zagranicznej w brzmieniu, w jakim została przekazana 
do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (dalej: „Ustawa”), z Konstytucją Rze-
czypospolitej Polskiej, w tym również odpowiedź na następujące pytania:

1) czy Konwent Służby Zagranicznej, wskutek podjętej uchwały, 
może wstrzymać lub zablokować zaakceptowany przez Prezesa 
Rady Ministrów wniosek ministra właściwego ds. zagranicznych 
o mianowanie lub odwołanie ambasadora?

2) czy w świetle Ustawy możliwe jest powstanie sytuacji prawnej, 
w której mianowanie lub odwołanie ambasadora nie będzie moż-
liwe bez zgody Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej?

Stan prawny

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 21 stycznia 2021 r. uchwalił usta-
wę o służbie zagranicznej (druk sejmowy nr 877), która wpłynęła do 
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Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dn. 22 stycznia 2021 r. (druk se-
nacki nr 316).

Ustawa przewiduje szereg głęboko idących zmian w stosunku do 
obecnego stanu prawnego, uregulowanego przede wszystkim w ustawie 
z dn. 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej. Z uwagi na rozległość wpro-
wadzanych zmian, wskazać w tym miejscu należy na wybrane kierunki 
regulacji, najistotniejsze z punktu widzenia analizy zgodności Ustawy 
z Konstytucją:

•	 przewiduje się utworzenie stanowiska Szefa Służby Zagranicznej, 
odrębnego od dyrektora generalnego służby zagranicznej, przy 
czym przesłanki, które musi spełnić kandydat, są niższe od wyma-
gań stawianych wobec innych stopni i stanowisk przewidzianych 
w Ustawie (za wyjątkiem stopnia ambasadora),w szczególności 
zaś kandydat musi m.in.: posiadać tytuł zawodowy magistra lub 
równorzędny, posiadać 3-letni staż na stanowisku kierowniczym 
związanym ze stosunkami międzynarodowymi, znać co najmniej 
dwa języki obce, w tym jeden spośród języków roboczych Unii 
Europejskiej; kandydat nie musi być dyplomatą zawodowym  
(art. 9 i 11 Ustawy);

•	 przewiduje się wprowadzenie stopnia ministra pełnomocnego 
(art. 28 ust. 1 Ustawy);

•	 stopień ambasadora staje się stopniem dyplomatycznym nadawa-
nym kierownikowi ambasady tylko na czas kierowania ambasadą, 
bez odniesienia do długości stażu pracy w służbie zagranicznej 
czy dokonań zawodowych w dyplomacji; jedynymi warunkami 
dla nadania stopnia są: niekaralność, zdolność psychofizyczna do 
pełnienia funkcji i gotowość do podjęcia działań w każdym czasie 
i miejscu; ambasador nie musi spełniać wymogów niezbędnych 
w przypadku pozostałych stopni, w tym np. znajomości dwóch 
języków obcych, zdania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego 
czy posiadania tytułu magistra; ambasador nie będzie odpowiadał 
za gospodarowanie mieniem, przestrzeganie dyscypliny finansów 
publicznych czy przepisów prawa – czynności te wejdą w zakres 
kompetencji jego zastępcy; (art. 30 ust. 3, art. 31 ust. 1 i 3 oraz  
art. 36 ust. 2 Ustawy);

•	 wprowadza się zmianę zasad naboru kandydatów do służby za-
granicznej (art. 43 Ustawy);

•	 wprowadza się nową kategorię pracownika zagranicznego, która 
umożliwia zatrudnienie na placówce osoby znajdującej się do-
tychczas poza służbą zagraniczną i która nie ukończyła aplikacji 
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dyplomatyczno-konsularnej prowadzonej przez Akademię Dy-
plomatyczną (art. 18, art. 31 ust. 1 i art. 32 Ustawy);

•	 ogranicza się dopuszczalność prowadzenia działalności publicz-
nej przez dyplomatów zawodowych, co obejmuje m.in. zakaz 
publicznego manifestowania poglądów politycznych, udziału 
w akcjach strajkowych i protestacyjnych, łączenia pracy ze spra-
wowaniem mandatu posła, senatora, radnego, tworzenia i na-
leżenia do partii politycznych, pełnienia funkcji związkowych, 
pracowania w urzędach administracji państwa obcego (art. 16 
ust. 2 Ustawy).

W dalszej kolejności przytoczyć należy następujące przepisy Ustawy:
•	 art. 7 pkt 12 Ustawy wprowadza definicję „tajemnicy dyploma-

tycznej”, przez którą rozumieć należy „informacje, dane oraz wie-
dzę, niestanowiące informacji niejawnych w rozumieniu przepisów 
ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejaw-
nych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742), z którymi członek służby zagra-
nicznej zapoznał się w związku z pełnieniem obowiązków i które  
ze względu na dobro służby zagranicznej mogły być udostępnione 
wyłącznie osobom do tego uprawnionym, a ich ujawnienie mogłoby 
szkodzić polityce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej i naruszać 
jej wizerunek międzynarodowy”; zgodnie z art. 48 ust. 2 Ustawy, 
„[c]złonek służby zagranicznej jest obowiązany do zachowania ta-
jemnicy dyplomatycznej”; zgodnie zaś z art. 16 ust. 3 pkt 3 Ustawy, 
naruszenie tajemnicy dyplomatycznej stwierdzone prawomoc-
nym orzeczeniem w postępowaniu dyscyplinarnym skutkuje wy-
gaśnięciem stosunku pracy dyplomaty zawodowego; ponadto, 
zgodnie z art. 39 ust. 11 Ustawy, protokół z posiedzenia Konwen-
tu Służby Zagranicznej jest informacją niejawną w rozumieniu  
art. 2 pkt 3 u.o.i.n. i nie podlega udostępnieniu;

•	 art. 4 ust. 1 Ustawy powoduje wygaśnięcie stosunku pracy w służ-
bie zagranicznej dyplomatów zawodowych, którzy ukończyli  
65 lat, przy czym na ich wniosek, minister właściwy ds. zagranicz-
nych może w drodze niezaskarżalnej decyzji orzec o przedłużeniu 
stosunku pracy; z uwagi na art. 80 Ustawy; na analogicznych za-
sadach wygasa stosunek pracy 65-latków zatrudnionych w służ-
bie zagranicznej w chwili wejścia w życie ustawy;

•	 na mocy art. 9 ust. 1 Ustawy, w służbie zagranicznej utworzono 
stanowisko Szefa Służby Zagranicznej, do którego kompetencji 
należy wykonywanie zadań o charakterze organizacyjno-zarzą-
dzającym w procesie zarządzania zasobami ludzkimi w służ-
bie zagranicznej (zadania odpowiadają zadaniom Szefa Służby 
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Cywilnej z art. 15 u.s.c.); Szef Służby Zagranicznej przejmuje za-
sadniczą część kompetencji Szefa Służby Cywilnej w stosunku do 
pracowników służby cywilnej będących członkami służby zagra-
nicznej (art. 68 Ustawy);

•	 zgodne z art. 16 ust. 3 Ustawy, stosunek pracy dyplomaty zawo-
dowego wygasa w przypadku (1) ciężkiego naruszenia obowiąz-
ków pracowniczych stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem 
w postępowaniu dyscyplinarnym, (2) skazania prawomocnym 
wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo 
skarbowe, (3) naruszenia tajemnicy dyplomatycznej stwierdzone-
go prawomocnym orzeczeniem w postępowaniu dyscyplinarnym 
oraz (4) w przypadku ukończenia przez dyplomatę wieku 65 lat; 
zgodnie natomiast z art. 41 ust. 3, stosunek pracy ambasadora 
wygasa z dniem odwołania;

•	 stosownie do art. 39 ust. 1 Ustawy, „[a]mbasadora mianuje i od-
wołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek ministra 
właściwego do spraw zagranicznych, zaakceptowany przez Prezesa 
Rady Ministrów”; przed skierowaniem wniosku, minister musi 
uzyskać opinię Konwentu Służby Zagranicznej w składzie: mini-
ster właściwy ds. zagranicznych lub osoba przez niego wskazana, 
Szef Służby Zagranicznej, przedstawiciel KPRM i przedstawiciel 
Kancelarii Prezydenta (ust. 4–6); Konwent obraduje na posie-
dzeniach niejawnych (ust. 7), które zwołuje minister właściwy  
ds. zagranicznych (ust. 8); członkowie Konwentu wyrażają opinię 
w formie uchwały (ust. 9); ustawa nie przewiduje szczegółowych 
zasad zwoływania i obradowania Konwentu, w tym wymogu kwo-
rum lub terminów na podjęcie uchwały; z przepisów nie wynika 
też, aby uchwała miała charakter wiążący;

•	 stosownie do art. 42 ust. 1 Ustawy, „Prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej może ustanowić ambasadora – specjalnego przedstawi-
ciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zadań z zakresu po-
lityki zagranicznej”, przy czym ust. 2 stanowi, że ambasador ten 
nie wchodzi w skład służby zagranicznej; przewiduje się ponad-
to możliwość oddelegowania dyplomaty zawodowego do wyko-
nywania obowiązków w Kancelarii Prezydenta RP (art. 17 ust. 1 
Ustawy);

•	 art. 51 ust. 3 Ustawy przewiduje zmniejszenie przysługującego 
członkowi służby zagranicznej dodatku zagranicznego proporcjo-
nalnie do dni nieobecności w pracy w przypadku czasowej nie-
możności wykonywania obowiązków, zaś art. 52 ust. 1 przewiduje 
odwołanie ze stanowiska dyplomaty zawodowego w przypadku 
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nieobecności trwającej dłużej, niż 3 miesiące w okresie półrocza, 
za wyjątkiem spowodowanej urlopem wypoczynkowym;

Projekt ustawy został wniesiony przez Radę Ministrów, stosownie 
do kompetencji określonej w art. 118 ust. 1 in fine Konstytucji (inicjatywa 
ustawodawcza). Zastosowanie do niego mają m.in. przepisy: art. 34 ust. 
3 Regulaminu Sejmu w zw. z § 21 pkt 2 oraz § 31 ust. 1 Regulaminu pracy 
Rady Ministrów (obowiązek przeprowadzenia konsultacji) oraz w art. 34 
ust. 4 Regulaminu Sejmu (obowiązek przedłożenia projektów podstawo-
wych aktów wykonawczych).

Dodać należy, że tempo prac nad ustawą jest nadzwyczaj szybkie 
(projekt trafił do Sejmu w dn. 13 stycznia, został przyjęty przez Sejm 
został w dn. 21 stycznia 2021 r.). Tempo to uniemożliwiło zabranie głosu 
na etapie prac sejmowych organizacjom pozarządowym i Rzecznikowi 
Praw Obywatelskich. Ponadto, przez długi czas projekt ustawy nie był 
dostępny na stronach Rządowego Centrum Legislacji. Jedyne, a krytyczne 
opinie do Projektu zdążyli złożyć: Minister Rozwoju, Pracy i Technologii 
oraz Minister do spraw Unii Europejskiej, przy czym, wedle informacji 
medialnych, Projekt nie był z nimi uzgadniany. Uzasadnienie Projektu, 
mając na względzie jego rozmiar oraz wagę normowanej materii, było 
lakoniczne. Brakowało w nim wyczerpujących wyjaśnień co do meryto-
rycznych przesłanek wprowadzanych zmian, które są przedmiotem po-
głębionej dyskusji opinii publicznej. Do Projektu nie dołączono projektów 
aktów wykonawczych, które były w nim przewidziane.

Relewantne regulacje prawne

Według art. 2 Konstytucji, „Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym 
państwem prawnym, urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości spo-
łecznej”. Artykuł ten wyraża trzy zasady naczelne: państwa demokra-
tycznego, państwa prawnego i państwa urzeczywistniającego zasady 
sprawiedliwości społecznej, które jednak połączone ze sobą dają jako-
ściowo nową, ogólniejszą zasadę państwa demokratycznego, prawnego 
i sprawiedliwego. Z tej zasady wyprowadzane są dalsze, bardziej szczegó-
łowe zasady ustrojowe, w szczególności zasada ochrony zaufania obywa-
teli do państwa i stanowionego przez nie prawa. Zasada ta konkretyzuje 
się m.in. w poprawnej legislacji. Na bazie tej zasady konstruuje się m.in. 
zasadę określoności prawa (w skład której wchodzi przewidywalność pra-
wa oraz obowiązek poszanowania zasad systemowych) oraz dochowania 
trybu stanowienia prawa. Z zasady lojalności wyprowadzić też można 
zakaz zastawiania przez przepisy prawne pułapek na obywateli. Z zasady 
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zaufania wywodzona jest m.in. zasada ochrony praw słusznie nabytych, 
z której wynika zakaz arbitralnego znoszenia lub ograniczania praw pod-
miotowych, przy czym zakaz ten nie ma charakteru absolutnego (wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z dn. 10 kwietnia 2006 r., sygn. SK 30/04, 
OTK ZU 2006 r., seria A, nr 4, poz. 42).

Zgodnie z art. 18 Konstytucji, „[m]ałżeństwo jako związek kobie-
ty i mężczyzny, rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo znajdują się pod 
ochroną i opieką Rzeczypospolitej Polskiej”. Artykuł ten stanowi normę 
programową i jest elementem aksjologii konstytucyjnej, zaś pozostałe 
przepisy konstytucyjne należy interpretować i stosować w sposób pozwa-
lający na możliwie najpełniejsze uwzględnienie i realizację tych wartości. 
Przepis ten może stanowić podstawę samoistnej kontroli norm (wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z dn. 23 czerwca 2008 r., sygn. P 18/06,  
OTK ZU 2008 r., seria A, nr 5, poz. 83).

Stosownie do art. 31 ust. 3 Konstytucji, „Ograniczenia w zakresie ko-
rzystania z konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanawiane tylko 
w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie 
dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony śro-
dowiska, zdrowia i moralności publicznej, albo wolności i praw innych 
osób. Ograniczenia te nie mogą naruszać istoty wolności i praw”. W wy-
roku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 12 lutego 2015 r. o sygn. SK 70/13 
wyjaśnione zostało, że „ocena zarzutu braku proporcjonalności wyma-
ga udzielenia odpowiedzi na trzy pytania dotyczące analizowanej normy:  
1) czy jest ona w stanie doprowadzić do zamierzonych przez ustawodaw-
cę skutków (przydatność normy); 2) czy jest ona niezbędna (konieczna)  
dla ochrony interesu publicznego, z którym jest powiązana (konieczność 
podjęcia przez ustawodawcę działania); 3) czy jej efekty pozostają w odpo-
wiedniej proporcji do nałożonych przez nią na obywatela ciężarów lub ogra-
niczeń (proporcjonalność sensu stricto). Ograniczenia te nie mogą naruszać 
istoty wolności i praw” (OTK ZU 2015 r., seria A, nr 2, poz. 14). W wyro-
ku Trybunału Konstytucyjnego z dn. 12 stycznia 2000 r. o sygn. P 11/98 
wskazano z kolei, że „istota” praw i wolności opiera się „na założeniu,  
że w ramach każdego konkretnego prawa i wolności można wyodrębnić 
pewne elementy podstawowe (rdzeń, jądro), bez których takie prawo czy 
wolność w ogóle nie będzie mogła istnieć, oraz pewne elementy dodatkowe 
(otoczkę), które mogą być przez ustawodawcę zwykłego ujmowane i mo-
dyfikowane w różny sposób bez zniszczenia tożsamości danego prawa czy 
wolności” (OTK ZU 2000 r., nr 1, poz. 3).

Zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji, wszyscy są równi wobec pra-
wa (zdanie 1) i wszyscy mają prawo do równego traktowania przez wła-
dze publiczne (zdanie 2). Zgodnie natomiast z ustępem 2 tego artykułu,  
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„[n]ikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym 
lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny”. Zakaz dyskryminacji ozna-
cza niedopuszczalność wprowadzania regulacji różnicujących sytuację 
prawną adresatów norm wyłącznie oraz ze względu na indywidual-
ne (osobowe) cechy adresata normy prawnej, takie jak płeć, wiek bądź 
pochodzenie społeczne; dyskryminacja stanowi zatem kwalifikowany 
przejaw nierównego traktowania (wyrok Trybunału Konstytucyjnego  
z dn. 5 lipca 2011 r., sygn. P 14/10, OTK ZU 2011 r., seria A, nr 6, poz. 49). 
Zgodnie z art. 6 ust. 1 dyrektywy Rady 2000/78/WE z dn. 27 listopada  
2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania 
w zakresie zatrudnienia i pracy, który znajduje zastosowanie do wszyst-
kich osób, zarówno sektora publicznego jak i prywatnego, włącznie z in-
stytucjami publicznymi (art. 3 ust. 1 dyrektywy), odmienne traktowanie 
ze względu na wiek może nie być uznawane za dyskryminację w sytuacji, 
gdy w ramach prawa krajowego zostanie to obiektywnie i racjonalnie 
uzasadnione zgodnym z przepisami celem, w szczególności celami poli-
tyki zatrudnienia, rynku pracy i kształcenia zawodowego, i jeżeli środki 
mające służyć realizacji tego celu są właściwe i konieczne.

Stosownie do art. 33 ust. 1 Konstytucji, „[k]obieta i mężczyzna w Rze-
czypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, 
społecznym i gospodarczym”, zaś zgodnie z ustępem 2 – „[k]obieta i męż-
czyzna mają w szczególności równe prawo do kształcenia, zatrudnienia 
i awansów, do jednakowego wynagradzania za pracę jednakowej wartości, 
do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania stanowisk, pełnienia 
funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń”. Cytowany 
przepis stanowi uszczegółowienie zasady równości i zakazu dyskrymi-
nacji, wyrażonych w art. 32 Konstytucji. Z zasady równości płci wynika 
m.in. zakaz wszelkiej dyskryminacji przy przyjmowaniu do pracy, jak 
też jako nakaz jednakowego traktowania osób już zatrudnionych w stwa-
rzaniu im szans obejmowania wyższych stanowisk (L. Garlicki, M. Zu-
bik, [w:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. 
Komentarz. Tom II, wyd. II, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016,  
[LEX/el.], komentarz do art. 33 Konstytucji, teza 8).

Artykuł 61 ust. 1 zdanie 1 stanowi, że „[o]bywatel ma prawo do uzy-
skiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób 
pełniących funkcje publiczne”. Ustęp 3 przywołanego artykułu dopuszcza 
ograniczenie prawa do uzyskiwania informacji publicznej ze względu na 
określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów 
gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub 
ważnego interesu gospodarczego państwa. Ograniczenie nastąpić może 
jedynie z zachowaniem zasady proporcjonalności, wynikającej z art. 31 
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ust. 3 Konstytucji (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 20 marca 
2006 r., sygn. K 17/05, OTK ZU 2006 r., seria A, nr 3, poz. 30). Ustawa 
ograniczająca dostęp do informacji musi spełniać również kryterium 
określoności (W. Sokolewicz, K. Wojtyczek, [w:] L. Garlicki, M. Zubik 
(red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz. Tom II, wyd. II, 
Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2016, [LEX/el.], komentarz do art. 61 
Konstytucji, teza 40.).

Zgodnie z art. 146 ust. 1 Konstytucji, Rada Ministrów prowadzi polity-
kę wewnętrzną i zagraniczną Rzeczypospolitej Polskiej. Przepis ten wyraża 
domniemanie wyłącznej właściwości Rady Ministrów w sferze material-
nie pojmowanego „prowadzenia polityki zagranicznej”, przy czym należą 
do niej wszystkie sprawy reprezentacji państwa za wyjątkiem wyraźnie 
zastrzeżonych na rzecz innych organów, np. w art. 144 ust. 3 Konstytucji 
(por. postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dn. 20 maja 2009 r., 
sygn. Kpt 2/08, OTK ZU 2009 r., seria A, nr 5, poz. 78).

W artykule 133 Konstytucji określono kompetencje Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej w zakresie reprezentowania państwa w stosunkach 
wewnętrznych. Zgodnie z ust. 1 pkt. 2 tego artykułu, Prezydent mianuje 
i odwołuje pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w in-
nych państwach i przy organizacjach międzynarodowych. Dodać należy, 
że zgodnie z art. 144 Konstytucji, akty urzędowe Prezydenta Rzeczypo-
spolitej wymagają dla swojej ważności podpisu Prezesa Rady Ministrów, 
który przez podpisanie aktu ponosi odpowiedzialność przed Sejmem (ust. 
1), za wyjątkiem aktów wymienionych w ust. 2 (prerogatywy prezydenc-
kie). Akt mianowania i odwołania pełnomocnego przedstawiciela RP w in-
nych państwach i przy organizacjach międzynarodowych nie znajduje się 
w katalogu prerogatyw, co oznacza, że Prezydent dokonuje tego za kontr-
asygnatą (P. Sarnecki, [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej 
Polskiej. Komentarz. Tom I, wyd. I, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 
1999, komentarz do art. 133 Konstytucji, s. 3, teza 7). Należy zauważyć,  
że w doktrynie prezentowane jest stanowisko, zgodnie z którym Pre-
zydent nie jest związany wnioskami o mianowanie i odwołanie pełno-
mocnych przedstawicieli RP (P. Czarny, [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, WKP, Warszawa 2019, [LEX/el.], 
komentarz do art. 133 Konstytucji, teza 5).

Stosownie do art. 153 ust. 1 Konstytucji, „[w] celu zapewnienia zawo-
dowego, rzetelnego, bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania 
zadań państwa, w urzędach administracji rządowej działa korpus służby 
cywilnej”. Zwierzchnikiem korpusu jest Prezes Rady Ministrów (ust. 2). 
W wyroku z dn. 13 listopada 2003 r. o sygn. K 51/02 Trybunał Konstytu-
cyjny wskazał, że art. 153 „nakazuje ustawodawcy takie ukształtowanie 
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organów funkcjonujących w służbie cywilnej, które wyeliminuje oddzia-
ływanie o  charakterze politycznym. Neutralność polityczna korpusu 
służby cywilnej stanowić ma gwarancję, nieodzownej dla prawidłowego 
wykonywania zadań państwa, stabilności kadry urzędniczej w sytuacji 
zmieniających się w demokratycznym państwie rządów. Jedną z warto-
ści wynikających z powołania korpusu służby cywilnej jest perspektywa 
zapewnienia profesjonalnej, stabilnej i odpowiedzialnej obsługi aparatu 
państwowego oraz interesantów administracji” (OTK ZU 2003 r., seria A, 
nr 8, poz. 86). Wyjaśnił ponadto, że „cały aparat urzędniczy, wykonujący 
zadania na rzecz administracji publicznej w jej części podlegającej Radzie 
Ministrów, powinien być objęty ustawą o służbie cywilnej i jako taki wcho-
dzić w jej skład”. Powołanie do życia organu administracji państwowej 
i usytuowanie go poza strukturą administracji rządowej jest wprawdzie 
dopuszczalne na gruncie Konstytucji, jednakże w takim wypadku pra-
cownicy urzędu tego organu nie należą do korpusu służby cywilnej (wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 15 czerwca 2011 r., sygn. K 2/09, 
OTK ZU 2011 r., seria A, nr 5, poz. 42). P. Czarny wskazuje, że „[i]stnienie 
służby cywilnej służyć ma zapewnieniu sprawności i rzetelności działal-
ności instytucji publicznych oraz realizacji prawa do dobrej administra-
cji. Powinno być odczytywane w powiązaniu z charakterystyką państwa 
jako dobra wspólnego wszystkich obywateli (art. 1 Konstytucji)” (P. Czar-
ny, [w:] P. Tuleja (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, 
WKP, Warszawa 2019, [LEX/el.], komentarz do art. 153 Konstytucji, teza 
1). Ponadto, służba cywilna podlega instytucjonalnej ochronie konstytu-
cyjnej, której konsekwencją jest zakaz kształtowania (w tym rozwiązywa-
nia) stosunku pracy z urzędnikami służby cywilnej w sposób arbitralny  
(por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 14 czerwca 2011 r., sygn. 
Kp 1/11, OTK ZU 2011 r., seria A, nr 5, poz. 41).

Zgodnie z art. 24 zdanie 1 Konstytucji, „[p]raca znajduje się pod ochro-
ną Rzeczypospolitej Polskiej”. Jakkolwiek przepis ma charakter ustrojowy 
i nie wynikają z niego prawa podmiotowe, to ma on potencjał normatywny 
i w pewnych przypadkach może stanowić samoistny wzorzec kontroli 
konstytucyjności (wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 12 lipca 2011 r.,  
sygn. K 26/09, OTK ZU 2011 r., seria A, nr 6, poz. 54).

Artykuł 60 Konstytucji gwarantuje, że „[o]bywatele polscy korzysta-
jący z pełni praw publicznych mają prawo dostępu do służby publicznej 
na jednakowych zasadach”. Pojęcie „służby publicznej” jest szersze od 
pojęcia „służby cywilnej” i obejmuje również stanowiska i funkcje spo-
za korpusu służby cywilnej (por. wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z dn. 8 kwietnia 2002 r., sygn. SK 18/01OTK ZU 2002 r., seria A, nr 2,  
poz. 16). Trybunał wskazuje, że „dostęp do służby publicznej obejmuje […] 
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nie tylko etap wstąpienia do służby publicznej, ale również etap pozosta-
wania w służbie publicznej aż do jej opuszczenia. Jednakowe zasady, o któ-
rych mowa w art. 60 Konstytucji, powinny zatem obowiązywać zarówno 
osoby, które ubiegają się o przyjęcie do służby publicznej, jak i osoby, które 
w służbie tej pozostają. Gdyby bowiem przyjąć, że do tych ostatnich osób  
art. 60 Konstytucji nie znajduje zastosowania, to należałoby dojść do wnio-
sku, że prawo dostępu do służby publicznej ma charakter iluzoryczny” (wy-
rok Trybunału Konstytucyjnego z dn. 23 stycznia 2014 r., sygn. K 51/12, 
OTK ZU 2014 r., seria A, nr 1, poz. 4).

Analiza prawna

Ustawa wprowadza do porządku prawnego nowe pojęcie „tajemnicy dy-
plomatycznej” oraz stanowi, że naruszenie tej tajemnicy przez dyplomatę 
zawodowego skutkuje wygaśnięciem jego stosunku pracy. Ponadto, Usta-
wa przewiduje, że protokół z posiedzenia Konwentu stanowi informację 
niejawną. Definicja „tajemnicy dyplomatycznej” odwołuje się do infor-
macji, której ujawnienie mogłoby szkodzić polityce zagranicznej Rzeczy-
pospolitej Polskiej i naruszać jej wizerunek międzynarodowy. Definicja ta 
jest szeroka i nieprecyzyjna. Wskazać w tym miejscu należy, że informa-
cje o polityce zagranicznej stanowią informację publiczną w rozumieniu 
art. 6 ust. 1 pkt 1 u.d.i.p., a zatem – co do zasady – podlegają udostępnie-
niu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 u.d.i.p., prawo do informacji publicznej pod-
lega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach 
o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic usta-
wowo chronionych. Jednocześnie, w art. 5 ust. 1 pkt 3 u.o.i.n. wskazano, 
że klauzulę „ściśle tajne” nadaje się informacji, której nieuprawnione 
ujawnienie spowoduje wyjątkowo poważną szkodę dla Rzeczypospolitej 
Polskiej przez to, że zagrozi sojuszom lub pozycji międzynarodowej Rze-
czypospolitej Polskiej; w art. 5 ust. 2 pkt 2 u.o.i.n. wskazano, że klauzulę 
„tajne” nadaje się informacji, której nieuprawnione ujawnienie spowoduje 
poważną przez to, że pogorszy stosunki Rzeczypospolitej Polskiej z inny-
mi państwami lub organizacjami międzynarodowymi; w art. 5 ust. 3 pkt 
1 u.o.i.n. wskazano, że informacji nadaje się klauzulę „poufne”, jeżeli jej 
nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę przez to, że utrudni prowa-
dzenie bieżącej polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej. W konse-
kwencji, u.o.i.n. w sposób precyzyjny i zgodny z art. 61 ust. 3 Konstytucji 
gwarantuje, że istotne dla Rzeczypospolitej informacje dotyczące polityki 
zagranicznej będą należycie chronione jako informacja niejawna. Brak 
jest podstaw merytorycznych do wprowadzenia nowej, niejasnej kategorii 
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„tajemnicy dyplomatycznej”. Uzasadnione są natomiast obawy, że wpro-
wadzenie tego pojęcia nie ma na celu zagwarantowanie bezpieczeństwa 
zewnętrznego Rzeczypospolitej (albowiem bezpieczeństwo to jest chro-
nione na gruncie u.o.i.n.), ale umożliwienie nieuzasadnionego zatajania 
informacji o polityce państwa w obszarach, w których powinna być ona 
w pełni jawna (uwaga ta znajduje pełne przełożenie na planowane utaj-
nienie protokołów z posiedzeń Konwentu). W takich warunkach, art. 7 
pkt 12, art. 16 ust. 3 pkt 3 w zw. z art. 48 ust. 2 oraz art. 39 ust. 11 sprzecz-
ne są z wyrażonym w art. 61 ust. 1 zdanie 1 i ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 
Konstytucji, albowiem naruszają istotę prawa do informacji publicznej 
i wprowadzają wyjątek od prawa dostępu do takiej informacji w sytuacji, 
gdy nie znajduje on merytorycznego uzasadnienia w konstytucyjnych 
przesłankach ograniczenia dostępu do takiej informacji.

Ustawa przewiduje dalej, że stosunek pracy w służbie zagranicznej 
wygasa w przypadku osiągnięcia przez pracownika wieku 65 lat, a prze-
dłużenie stosunku możliwe jest jedynie na jego wniosek, za zgodą mini-
stra właściwego do spraw zagranicznych wydawaną w formie decyzji, 
od której nie przysługuje odwołanie. Przepisy nie określają przesłanek, 
którymi kierować się ma minister przy podejmowaniu decyzji (ma ona 
charakter arbitralny). Automatyczne zakończenie stosunku pracy z uwa-
gi na osiągnięcie przez pracownika określonego wieku, bez względu na 
jego stan psychofizyczny, doświadczenie, przydatność dla służby zagra-
nicznej i inne cechy istotne z punktu widzenia trwania stosunku pracy, 
nie znajduje żadnego aksjologicznego uzasadnienia. Nie ulega przy tym 
wątpliwości, że związane z wiekiem doświadczenie w sprawowaniu służ-
by zagranicznej ma niebagatelne znaczenie dla trwałości i skuteczno-
ści polityki zagranicznej. W takich warunkach, usunięcie części kadry 
z uwagi na samo osiągnięcie określonego wieku jawi się nie tylko jako 
nieuzasadnione, ale wręcz jako działanie ze szkodą dla stabilności polityki 
państwa. Umożliwienie ministrowi arbitralnego decydowania o tym, kto 
może pozostać w stosunku pracy, zdaje się służyć jedynie selekcji pracow-
ników wedle kryterium politycznego, co jest niedopuszczalne i sprzeczne 
z deklarowanym w uzasadnieniu Ustawy zamiarem uczynienia służby 
zagranicznej służbą fachową i profesjonalną, wolną od wpływów politycz-
nych. W konsekwencji, art. 4 i art. 80 Ustawy są sprzeczne z wyrażonym  
w art. 32 ust. 2 Konstytucji zakazem dyskryminacji, albowiem przepisy 
Ustawy prowadzą do dyskryminacji pracowników z uwagi na osiągnię-
cie przez nich określonego wieku, jak również analogicznym art. 6 ust. 1  
dyrektywy Rady 2000/78/WE z dn. 27 listopada 2000 r. ustanawiającej 
ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia 
i pracy. Przepisy mogą również naruszać zasadę ochrony pracy, wyrażoną 
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w art. 24 zdanie 1 Konstytucji, jak również równego dostępu do służby pu-
blicznej na jednakowych zasadach, wyrażoną w art. 60 Konstytucji. 

W Ustawie przewidziane jest utworzenie nowego stanowiska Szefa 
Służby Zagranicznej. Szef, w stosunku do członków korpusu służby cy-
wilnej wchodzących w skład służby zagranicznej, przejmuje szereg kom-
petencji Szefa Służby Cywilnej. Następstwem wprowadzonych przepisów 
jest zatem rozszczepienie i rozproszenie kompetencji w zakresie nadzo-
ru nad służbą cywilną jako całości. Może to również wpłynąć ujemnie 
na sprawowanie przez Prezesa Rady Ministrów konstytucyjnej funkcji 
zwierzchnika służby cywilnej. W konsekwencji, regulacja w wyżej przy-
wołanym zakresie (art. 9 ust. 1 i art. 68 Ustawy), w połączeniu z innymi 
projektowanymi przepisami (np. reorganizacją systemu szkoleń i za-
sad naboru do służby zagranicznej), niesie za sobą ryzyko naruszenia  
art. 153 ust. 1 Konstytucji poprzez ukształtowanie organów funkcjonują-
cych w służbie cywilnej w sposób niezapewniający profesjonalnej, sta-
bilnej i odpowiedzialnej obsługi aparatu państwowego oraz interesantów 
administracji. W szczególności, regulacja jest sprzeczna z konstytucyjną 
dyrektywą objęcia całości aparatu urzędniczego ustawą o służbie cywilnej 
i jednolitym nadzorem. Przywołane przepisy mogą też osłabiać zwierzch-
nią rolę Prezesa Rady Ministrów poprzez utrudnienie realizacji przez 
niego przyznanych kompetencji, co stoi w sprzeczności z art. 153 ust. 2 
Konstytucji.

W Ustawie zostały określone przesłanki wygaśnięcia stosunku pracy 
dyplomaty zawodowego (art. 16 ust. 2) oraz ambasadora (art. 41 ust. 3),  
przy czym Ustawa nie różnicuje podstaw wygaśnięcia stosunku pracy 
w stosunku do osób zatrudnionych na różnych podstawach. Tymcza-
sem, stosunek pracy urzędnika służby cywilnej (osoby zatrudnionej  
na podstawie mianowania) podlega szczególnej ochronie w  świetle  
art. 153 ust. 1 Konstytucji. Przesłanki zwolnienia takiego pracownika zo-
stały już uregulowane w art. 70 u.s.c. Przesłanki ustania stosunku pracy, 
określone w Ustawie, nie spełniają konstytucyjnych standardów ochro-
ny, zakazujących redukcji zatrudnienia urzędników służby cywilnej bez 
określenia ustawowych kryteriów takich działań, w sposób arbitralny. 
W celu zagwarantowania zgodności ww. przepisów Ustawy z art. 153  
ust. 1 Konstytucji, koniecznym jest wprowadzenia wyłączenia urzędników 
służby cywilnej spod zakresu ich działania.

W Ustawie przewidziano utworzenie stanowiska ambasadora – spe-
cjalnego przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zadań 
z zakresu polityki zagranicznej (dalej: „ambasadora – przedstawiciela”). 
Ustawa nie określa zakresu kompetencji ambasadora – przedstawiciela, 
w szczególności zaś nie tłumaczy, czy ambasadorowi takiemu przysługują 
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w całości lub w części kompetencje ambasadora, określone w art. 37 Usta-
wy. Wyznaczanie i odwoływanie ambasadora – przedstawiciela i spra-
wowanie przez niego funkcji pozostaje całkowicie poza kontrolą Rady 
Ministrów, albowiem nie wchodzi on w skład służby zagranicznej. Ustawa 
przewiduje ponadto możliwość oddelegowania dyplomaty zawodowego 
do wykonywania obowiązków w Kancelarii Prezydenta RP. Przepisy nie 
określają celu takiej delegacji i zakresu zadań dyplomaty. Wszystkie przy-
wołane przepisy budzą szczególnie poważne wątpliwości co do zgodności 
z art. 146 ust. 1 Konstytucji, który przyznaje Radzie Ministrów wyłącz-
ną kompetencję do prowadzenia polityki zewnętrznej Rzeczypospolitej. 
W połączeniu z domniemaniem kompetencji, wyrażonym w art. 146 ust. 2  
Konstytucji, przyjąć należy, że prowadzenie polityki zewnętrznej należy 
do Rady Ministrów, z wyjątkiem ściśle określonych w Konstytucji ob-
szarów, które należą do kompetencji Prezydenta, w tym do jego preroga-
tyw. Przepisy Ustawy stanowią zagrożenie dla Konstytucyjnego podziału 
kompetencji i prowadzą do powstania dualizmu ośrodków prowadzą-
cych politykę zagraniczną. Mając to na uwadze, dojść należy do wnio-
sku, że art. 42 i art. 17 ust. 1 Ustawy w sposób rażący naruszają art. 146  
ust. 1 i 2 w zw. z art. 133 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 144 ust. 2 Konstytucji.

Ustawa przewiduje, że dodatek zagraniczny przysługuje członkowi 
służby zagranicznej za czas świadczenia pracy w placówce zagranicz-
nej i ulega zmniejszeniu proporcjonalnie do dni nieobecności w pracy 
w przypadku czasowej niemożności wykonywania obowiązków służbo-
wych w tejże placówce (art. 51 ust. 3). Przewiduje również, że dyplomata 
zawodowy wykonujący obowiązki w placówce zagranicznej jest odwoły-
wany ze stanowiska w placówce zagranicznej do pełnienia obowiązków 
w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych 
w przypadku, gdy jego nieobecność w pracy trwa dłużej, niż 3 miesiące 
w okresie każdego półrocza wykonywania tych obowiązków służbowych 
od dnia objęcia tych obowiązków, za wyjątkiem sytuacji, gdy nieobecność 
wynika z urlopu wypoczynkowego (art. 52 ust. 1). W przypadku odwo-
łania ze stanowiska dyplomaty zawodowego w następstwie okoliczności 
wymienionych w art. 51 ust. 3 Ustawy (czasowa niezdolność do pracy 
wskutek choroby lub urlop macierzyński i na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego, rodzicielski i ojcowski), przysługuje mu dodatek zagranicz-
ny przez okres 6 miesięcy od odwołania ze stanowiska. Sformułowanie 
przepisów daje podstawy do interpretacji, zgodnie z którą zarówno utrata 
dodatku zagranicznego, jak i odwołanie ze stanowiska w placówce zagra-
nicznej, następuje również w sytuacji, gdy nieobecność członka służby 
zagranicznej/dyplomaty zawodowego jest niezawiniona. Takie ukształto-
wanie przepisów stoi w sprzeczności z zasadą ochrony pracy, wyrażoną 
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w art. 24 zdaniu 1 Konstytucji, jak również z zasadą zaufania obywateli 
do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz ogólną zasadą sprawie-
dliwości, które zostały wyrażone w art. 2 Konstytucji. Ponadto, możliwość 
odwołania dyplomaty ze stanowiska w placówce zagranicznej, stać może 
w sprzeczności z zakazem dyskryminacji ze względu na płeć oraz zasa-
dą równości kobiet i mężczyzn, w tym równego prawa do zatrudnienia 
i awansów (art. 32 ust. 2 oraz art. 33 ust. 1 i 3 Konstytucji), jak również 
z zasadą ochrony macierzyństwa (art. 18 Konstytucji), albowiem spodzie-
wać się należy, że będzie on znajdował zastosowanie przede wszystkim  
do kobiet, których nieobecność w pracy wynikać będzie z takich przyczyn, 
jak urlop macierzyński czy zwolnienie lekarskie z powodu nieprawidło-
wego przebiegu ciąży.

Należy zasygnalizować, że procedura, w której doszło do przyjęcia 
Ustawy przez Sejm, budzi uzasadnione wątpliwości co do zgodności z try-
bem przewidzianym w Regulaminie Sejmu i Regulaminie pracy Rady 
Ministrów. Projekt Rady Ministrów był procedowany w Radzie i Sejmie 
z wyjątkową szybkością, w sposób uniemożliwiający przeprowadzenie 
przewidzianych w ww. aktach prawnych procedury konsultacji. Tempo 
prac było na tyle duże, że uniemożliwiło przedstawienie opinii przez mi-
nistrów, których kompetencji dotyka materia regulacji. W pełni podzielić 
należy w tym zakresie uwagi Rzecznika Praw Obywatelskich (opinia RPO 
z dn. 26.01.2021, znak VII.6060.6.2021.MM), przedstawione w toku prac 
nad Ustawą w Senacie. Prędkość prac, uniemożliwiająca przeprowadzenie 
należytej procedury konsultacji, a znajdująca wyraz w wyżej opisanych 
rażących wadach Ustawy, jest niedopuszczalna, tym bardziej, że Ustawa 
dotyczy kluczowych zagadnień dla prowadzenie przez Rzeczpospolitą po-
lityki zagranicznej. Bez wątpienia zaś ważkość i rozmiar regulacji rzutują 
na konieczność przeprowadzenia procesu legislacyjnego w sposób rze-
telny, dokładny i rozważny. W takich okolicznościach, tryb i tempo pracy 
nad Ustawą może stać w sprzeczności z wynikającą z art. 2 Konstytucji 
zasadą ochrony zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie 
prawa, zasadą dobrej legislacji i zasadą dochowania trybu ustanowienia 
aktu prawnego.

Wyżej przedstawiona analiza odnosi się jedynie do najbardziej jaskra-
wych i konkretnych przypadków kolizji przepisów Ustawy z Konstytucją. 
W tym miejscu warto przedstawić uwagę o charakterze ogólnym, odno-
szącą się do kierunku systemowych zmian przewidzianych w Ustawie. 
Otóż zmiany ukierunkowane są przede wszystkim na reorganizację służby 
zagranicznej w sposób umożliwiający pełnienie istotnych dla funkcjono-
wania państwa funkcji (w tym zwłaszcza funkcji ambasadora) przez oso-
by bez należytego przygotowania merytorycznego i mianowanych wedle 



18

klucza politycznego. Doprowadzić mają również do zmiany struktury 
personalnej służby poprzez arbitralne usunięcie części kadry oraz otwo-
rzenie możliwości uzupełniania tej kadry przez osoby nie posiadające 
wykształcenia i doświadczenia dyplomatycznego. Ustawa wprowadza też 
rozwiązania, które prowadzą do nieuzasadnionego przeniesienia części 
konstytucyjnych kompetencji Rady Ministrów na Prezydenta RP. W kon-
sekwencji, Ustawa – jako całość – stoi w sprzeczności z wymogami, które 
Ustrojodawca ustanowił dla kształtowania i funkcjonowania służby cywil-
nej (art. 153 Konstytucji), dokonanym przez niego podziałem kompetencji 
(zwłaszcza w art. 146 ust. 1 i 2 Konstytucji) oraz z zasadami szczegó-
łowymi wywodzonymi z zasady demokratycznego państwa prawnego, 
urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej (art. 2), w tym 
zwłaszcza z zasadą prawidłowej legislacji, dochowania trybu ustanowie-
nia aktu prawnego, ogólnej zasady sprawiedliwości oraz z zasadą ochrony 
zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. Dodać 
należy, że wszystkie przywołane wyżej normy konstytucyjne muszą być 
interpretowane zgodnie z Preambułą Konstytucji, która nakłada na or-
gany władzy publicznej obowiązek dążenia do zapewnienia instytucjom 
publicznym rzetelności i sprawności. Analizowana Ustawa, z uwagi na 
stwierdzone naruszenia, w zakresie, w jakim jego rozwiązania stanowią 
regres w stosunku do już osiągniętych standardów, stoi w sprzeczności 
z wartościami zawartymi w Preambule Konstytucji.

Dodać na zakończenie należy, że z uwagi na liczbę wprowadzonych 
zmian, mając na względzie wymóg zwięzłości opinii oraz czas na jej 
przedłożenie, niemożliwe jest odniesienie się do wszystkich przepisów, 
które budzą wątpliwość pod względem zgodności z Konstytucją. Zasy-
gnalizować należy, że przepisy Ustawy budzą również wątpliwości m.in.  
co do wyrażonej w art. 2 Konstytucji zasady ochrony praw słusznie naby-
tych (w zakresie, w jakim przekształcenie struktury służby zagranicznej 
wpływa na świadczenia pracownicze osób już zatrudnionych), jak również 
wyrażonej w art. 59 ust. 1 i 3 Konstytucji oraz aktach prawa międzyna-
rodowego wolności koalicji i prawa do strajku (w zakresie, w jakim do-
chodzi do ograniczenia praw politycznych osób zatrudnionych w służbie 
zagranicznej). Świadczy to jednoznacznie o konieczności przeprowadze-
nia procesu legislacyjnego w sposób dokładny i rzetelny, umożliwiający 
dogłębne zapoznanie się z Ustawą i wyeliminowanie jej dalszych wad.

Odpowiadając na pierwsze pytanie szczegółowe (czy Konwent Służby 
Zagranicznej wskutek podjętej decyzji może wstrzymać lub zablokować 
zaakceptowany przez Prezesa Rady Ministrów wniosek ministra wła-
ściwego ds. zagranicznych o mianowanie lub odwołanie ambasadora?), 
wskazać należy, że, w świetle Ustawy, opinia Konwentu ma charakter 
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niewiążący, ale jej uzyskanie przed dokonaniem przez Prezydenta mia-
nowania lub odwołania ambasadora jest obligatoryjne. Przepisy nie 
przewidują wymogu kworum dla ważności podejmowanych uchwał (po-
zostaje to kwestią otwartą do interpretacji). Wadą przepisów jest brak za-
kreślenia terminu dla wydania przez Konwent opinii, po upływie którego 
przyjmowana zostałaby fikcja prawna wydania przez Konwent opinii po-
zytywnej. Stwarza to zagrożenie, że w przypadku braku współdziałania 
członków Konwentu i unikania przez nich uczestnictwa w posiedzeniu, 
istnieje groźba niewydania przez Konwent opinii, co skutkować mogłoby 
niemożnością dokonania aktu mianowania lub odwołania ambasadora 
przez Prezydenta. W konsekwencji, przepisy dają podstawę do zablo-
kowania procesu mianowania lub odwołania ambasadora, co stanowi 
poważną wadę Ustawy, mogącą prowadzić do paraliżu funkcjonowania 
państwa.

Odpowiadając na drugie pytanie szczegółowe (czy w świetle Ustawy 
możliwe jest powstanie sytuacji prawnej, w której mianowanie lub od-
wołanie ambasadora nie będzie możliwe bez zgody Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej?), wskazać należy, że przepisy Ustawy pozostają bez 
istotnego wpływu na kompetencje Prezydenta w zakresie mianowania lub 
odwołania ambasadora. Tym niemniej, należy mieć na uwadze prezen-
towane w doktrynie stanowisko, zgodnie z którym mianowanie i odwo-
łanie pełnomocnych przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej w innych 
państwach i przy organizacjach międzynarodowych, jest uprawnieniem 
Prezydenta i nie jest on związany wnioskiem ministra właściwego ds. 
zagranicznych. Przy takiej interpretacji art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytu-
cji, mianowanie lub odwołanie ambasadora bez zgody Prezydenta by-
łoby niemożliwe de lege lata. Ponadto, nie jest jasna pozycja ustrojowa 
i kompetencje ambasadora – specjalnego przedstawiciela Prezydenta do 
zadań z zakresu polityki zagranicznej (art. 42 Ustawy), którego ustano-
wienie (a zatem zarówno mianowanie, jak i odwołanie) ma być wyłącznym 
uprawnieniem Prezydenta.

Konkluzje

1. Przepisy Ustawy w zakresie, w jakim wprowadzają pojęcie „tajem-
nicy dyplomatycznej”, konsekwencji jej ujawnienia oraz w jakim 
wprowadzają tajność protokołów z posiedzeń Konwentu Służ-
by Zagranicznej (art. 7 pkt 12, art. 16 ust. 3 pkt 3 w zw. z art. 48  
ust. 2 oraz art. 39 ust. 11 Ustawy), są sprzeczne z art. 61 ust. 1 zda-
nie 1 i ust. 3 w zw. z art. 31 ust. 3 Konstytucji z uwagi na naruszenie 
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istoty prawa dostępu do informacji publicznej oraz ograniczenia 
dostępu do takiej informacji bez należytego uzasadnienia w kon-
stytucyjnych przesłankach.

2. Przepisy Ustawy w zakresie, w jakim powodują automatyczne 
wygaśnięcie stosunków pracy pracowników służby zagranicz-
nej, którzy osiągnęli wiek 65 lat (art. 4 i 80 Ustawy), są sprzeczne  
z art. 32 ust. 2 i art. 60 Konstytucji oraz art. 6 ust. 1 dyrektywy 
Rady 2000/78/WE, albowiem naruszają one zakaz dyskryminacji 
ze względu na wiek, jak również prawo dostępu do służby publicz-
nej na równych zasadach.

3. Przepisy Ustawy przewidujące utworzenie stanowiska Szefa Służ-
by Zagranicznej (art. 9 i art. 68 Ustawy) sprzeczne są z art. 153  
ust. 1 oraz 2 Konstytucji z uwagi na rozproszenie nadzoru nad 
członkami korpusu służby cywilnej, wyłączenie części aparatu 
urzędniczego z u.s.c. oraz możliwość osłabienia nadzoru Prezesa 
Rady Ministrów nad służbą.

4. Przepisy Ustawy w  zakresie, w  jakim art. 16 ust. 2 i  art. 41  
ust. 3 Ustawy znajdują zastosowanie do urzędników mianowanych, 
pozostają w sprzeczności z art. 153 ust. 1 Konstytucji, albowiem 
stosunek pracy urzędników służby cywilnej podlega szczególnej 
ochronie.

5. Przepisy Ustawy ustanawiające funkcję ambasadora – specjalnego 
przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zadań 
z zakresu polityki zagranicznej oraz umożliwiające delegację dy-
plomaty zawodowego do wykonywania obowiązków w Kancelarii 
Prezydenta RP (art. 42 i art. 17 ust. 1 Ustawy) są rażąco sprzeczne 
z 146 ust. 1 i 2 w zw. z art. 133 ust. 1 pkt 3 w zw. z art. 144 ust. 2 Kon-
stytucji, albowiem prowadzą do naruszenia konstytucyjnych kom-
petencji Rady Ministrów do prowadzenia polityki zagranicznej.

6. Przepisy przewidujące utratę prawa członka służby zagranicznej 
do dodatku zagranicznego oraz odwołanie dyplomaty zawodowe-
go ze stanowiska w placówce zagranicznej również w przypadku 
niezawinionej nieobecności w placówce (art. 51 ust. 3 i art. 52 ust. 1 
Ustawy) sprzeczne są z zasadą ochrony pracy w związku z zasadą 
sprawiedliwości (art. 24 zdanie 1 w zw. z art. 2 Konstytucji), a także 
z zakazem dyskryminacji ze względu na płeć i zasadą ochrony ma-
cierzyństwa (art. 32 ust. 2, art. 33 ust. 1 i 3 oraz art. 18 Konstytucji).

7. Tryb, przebieg i prędkość procesu legislacyjnego na etapie prac 
w Radzie Ministrów oraz Sejmie, jak również liczba wątpliwości 
co do treści oraz uzasadnienia Ustawy, budzą wątpliwości co do 
ich zgodności z zasadą ochrony zaufania obywateli do państwa 
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i stanowionego przez nie prawa, zasadą dobrej legislacji i zasadą 
dochowania trybu ustanowienia aktu prawnego (art. 2 Konstytucji).

8. Kierunek zmian systemowych, które przewiduje Ustawa, w tym 
zwłaszcza: obniżenie wymagań dla osób pełniących funkcje w służ-
bie zagranicznej oraz reorganizacja służby w sposób umożliwiają-
cy arbitralną zmianę jej składu, rozbicie nadzoru nad członkami 
służby cywilnej oraz osłabienie kompetencji Rady Ministrów w za-
kresie prowadzenia polityki zagranicznej na rzecz Prezydenta RP, 
stoi w sprzeczności z dyrektywami kształtowania służby cywilnej 
(art. 153 Konstytucji), podziałem kompetencji pomiędzy organa-
mi władzy wykonawczej (art. 146 ust. 1 i 2 Konstytucji) oraz zasa-
dą prawidłowej legislacji, dochowania trybu ustanowienia aktu 
prawnego, ogólnej zasady sprawiedliwości oraz z zasadą ochrony 
zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa 
(art. 2 Konstytucji).

9. Konwent Służby Zagranicznej wskutek wydanej opinii nie może 
zablokować zaakceptowanego przez Prezesa Rady Ministrów wnio-
sku ministra właściwego ds. zagranicznych o mianowanie lub od-
wołanie ambasadora, albowiem opinia (pozytywna lub negatywna) 
nie ma charakteru wiążącego. Jednakże Ustawa nie przewiduje ter-
minu na wydanie przez Konwent opinii ani nie przewiduje żadnej 
sankcji za jej niewydanie, przy czym uzyskanie opinii przed skie-
rowaniem wniosku do Prezydenta zdaje się mieć charakter obliga-
toryjny. Stwarza to ryzyko zablokowania możliwości skierowania 
wniosku przez ministra w wyniku np. nieodbycia się posiedzenia 
Konwentu lub niepodjęcia na nim żadnej decyzji.

10. W świetle art. 133 ust. 1 pkt 2 Konstytucji, Prezydent nie ma obo-
wiązku zastosowania się do wniosku ministra właściwego ds. za-
granicznych o mianowanie lub odwołanie danej osoby na funkcję 
ambasadora. Ustawa nie zawiera w tym zakresie istotnych zmian. 
Wątpliwości budzi funkcja ambasadora – specjalnego przedsta-
wiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do zadań z zakresu 
polityki zagranicznej, albowiem jego ustanowienie (a zatem za-
równo mianowanie, jak i odwołanie) ma być wyłącznym uprawnie-
niem Prezydenta, a zakres jego kompetencji jest niejasny. Stanowi 
to ryzyko powstania dualizmu ośrodków prowadzących politykę 
zagraniczną.
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Streszczenie tez opinii

Ustawa o służbie zagranicznej zawiera szereg przepisów sprzecznych 
z  Konstytucją, w  szczególności zaś z  art. 153 oraz art. 146 ust. 1 i  2  
w zw. z art. 133 ust. 1 pkt 2 i art. 144 ust. 2 Konstytucji. Wątpliwości bu-
dzi przede wszystkim osłabienie struktury służby cywilnej i obniżenie 
poziomu kadry dyplomatycznej, nieuprawnioną ingerencję polityczną 
w skład kadry urzędniczej, osłabienie konstytucyjnych kompetencji Rady 
Ministrów do prowadzenia polityki zagranicznej na rzecz Prezydenta RP, 
ograniczenie dostępu do informacji publicznej o polityce zagranicznej 
oraz dyskryminacja pracowników z uwagi na wiek i płeć. O wadliwości 
Ustawy świadczy nie tylko jej treść, ale również budzący wątpliwości pod 
względem zgodności z art. 2 Konstytucji przebieg procesu legislacyjnego.
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