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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 25 maja 2021 r.  

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej 

(druk nr 404) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej ma na celu: 

1) dookreślenie składu służby zagranicznej (art. 1 pkt 1); 

2) rozszerzenie zasady wygaśnięcia stosunku pracy w służbie zagranicznej ze 

względu na osiągnięcie wieku 65 lat na pracowników zagranicznych zatrudnionych na 

podstawie powołania w celu wykonywania obowiązków służbowych w placówce 

zagranicznej jako członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego (art. 1 pkt 2); 

3) rozszerzenie definicji członka rodziny o dzieci małżonka oraz dzieci 

wychowywane w ramach rodzinnych domów dziecka (art. 1 pkt 3); 

4) określenie terminu odwołania pracownika zagranicznego i pracownika 

krajowego (art. 1 pkt 4 i 5); 

5) umożliwienie absolwentom Krajowej Szkoły Administracji Publicznej im. 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego zdawania egzaminu 

dyplomatyczno-konsularnego bez obowiązku odbywania aplikacji dyplomatyczno-

konsularnej albo seminarium dyplomatyczo-konsularnego (art. 1 pkt 6 i 11); 

6) uzupełnienie trybu mianowania ambasadora o zasięgnięcie opinii organu 

właściwego na podstawie regulaminu Sejmu (art. 1 pkt 8); 
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7) doprecyzowanie okresów poszczególnych etapów aplikacji dyplomatyczno-

konsularnej (art. 1 pkt 10); 

8) dookreślenie jaki rodzaj nieobecności nie stanowi czasowej niemożności 

wykonywania obowiązków służbowych w placówce zagranicznej (art. 1 pkt 12); 

9) dookreślenie, że dodatek zagraniczny nie stanowi podstawy obliczania 

ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy; 

10 przyznanie dyplomacie delegowanemu oraz pracownikowi delegowanemu 

jednorazowego urlopu dodatkowego na takich samych zasadach jak członkowi służby 

zagranicznej (art. 1 pkt 15); 

11) uchylenie rozdziału 7 ustawy, który nie zapewniał spójności z przepisami 

ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień. 

Ustawa w obecnym brzmieniu pomija absolwentów aplikacji dyplomatyczno-

konsularnej ADK 2020A oraz ADK 2019B, którzy zatrudnieni są na podstawie umowy 

o pracę na czas określony i został im nadany stopień dyplomatyczny. Zmiana brzmienia 

art. 75 i art. 77 ustawy stanowić ma podstawę przekształcenia się dotychczasowych 

stosunków pracy dyplomatów zawodowych w stosunek pracy na podstawie mianowania (art. 

1 pkt 20 i 21).  

W przypadku członków służby zagranicznej przebywających w dniu wejścia w życie 

ustawy na urlopie macierzyńskim, urlopie ojcowskim, urlopie na warunkach urlopu 

macierzyńskiego lub urlopie rodzicielskim w rozumieniu przepisów prawa pracy lub są 

czasowo niezdolni do pracy wskutek choroby, nie będzie miał zastosowania  art. 51 ust. 3-3c 

do dnia ustania czasowej niezdolności do pracy wskutek choroby lub zakończenia tych 

urlopów (art. 1 pkt 22).  

Wprowadzenie kolejnych przepisów przejściowych i epizodycznych ma ułatwić 

przystosowanie służby zagranicznej do nowych ram prawnych jej funkcjonowania. 

Do dnia 31 marca 2023 r. dyrektor generalny służby zagranicznej będzie wykonywał 

czynności z zakresu prawa pracy w odniesieniu do dyplomatów delegowanych 

i pracowników delegowanych, którzy zostali zatrudnieni w placówkach przed dniem wejścia 

w życie ustawy, jak również podpisywał umowy, o których mowa w art. 7 ust. 2 ustawy 

uchylanej w art. 91 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej z tymi 

pracownikami, w ramach środków finansowych będących w dyspozycji ministra właściwego 
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do spraw zagranicznych (powierzenie obowiązków członka personelu dyplomatyczno-

konsularnego na czas określony osobie, która spełnia wymagania do nadania stopnia 

dyplomatycznego, oddelegowanej lub wyznaczonej do służby zagranicznej, zatrudniając ją na 

podstawie umowy o pracę i nadając jej odpowiedni stopień dyplomatyczny), (art. 1 pkt 23).  

Ustawa przewiduje, że członkowie służby zagranicznej pełniący obecnie funkcję 

ambasadora tytularnego, po zakończeniu pełnienia funkcji otrzymają stopień ministra 

pełnomocnego (art. 1 pkt 25 lit. b).  

Ustawa ma wejść w życie z dniem 16 czerwca 2021 r.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę w dniu 20 maja 2021 r. Projekt ustawy został wniesiony przez 

Radę Ministrów w trybie art. 123 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej (druk sejmowy 

nr 1163). Prace nad ustawą prowadziła Komisja Spraw Zagranicznych, która przedstawiła 

sprawozdanie w druku sejmowym nr 1184. Komisja wprowadziła do ustawy poprawki 

uzupełniające projekt o przepisy umożliwiające absolwentom KSAP przystępowanie do 

egzaminu dyplomatyczno-konsularnego bez odbycia aplikacji czy stażu, przepis 

rozszerzający katalog dokumentów określony w art. 90 ust. 1 ustawy o dokumenty osobowe 

wytworzone do dnia 31 grudnia 1990 r., a także poprawki o charakterze legislacyjnym. 

Zgłoszono również 11 wniosków mniejszości.  

W drugim czytaniu nie zgłoszono poprawek. Sejm przyjął ustawę w brzmieniu 

zaproponowanym w sprawozdaniu Komisji. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych, natomiast z uwagi na nowelizację art. 4 

ust. 1 poprzez rozszerzenie jego zakresu na wszystkich pracowników służby zagranicznej, 

aktualne pozostają uwagi w zakresie rozwiązania zawartego w tym przepisie, przedstawione 

w opinii Biura Legislacyjnego z dnia 1 lutego 2021 r. do druku nr 316. 

Znowelizowane brzmienie art. 4 ust. 1 określa zasadę, że stosunek pracy w służbie 

zagranicznej wygasa w dniu ukończenia przez osobę o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1, 3 i 4, 

65 lat, zatem przepis będzie dotyczył również pracowników zagranicznych zatrudnionych na 
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podstawie powołania w celu wykonywania obowiązków służbowych w placówce 

zagranicznej jako członkowie personelu dyplomatyczno-konsularnego. 

Powyższa regulacja budzi wątpliwości w zakresie stosowania zasady równego 

traktowania wynikającą: 

1) z art. 2 ust. 2 lit. a dyrektywy Rady z dnia 27 listopada 2000 r. nr 2000/78/WE 

ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia 

i pracy
1)

; 

2) z art. 18
3a

 § 1 Kodeksu pracy
2)

; 

Ustawa o służbie zagranicznej, oprócz wieku, nie wskazuje żadnych innych kryteriów 

zakończenia stosunku pracy, zatem minister rozpatrujący wniosek, o którym mowa w art. 4 

ust. 2 ustawy, będzie podejmował decyzję tylko na podstawie subiektywnej oceny i takie 

różnicowanie może być również uznane za nierówne traktowanie.  

Wyjątki od zasady określonej w ustawie powinna zawierać sama ustawa. Jeżeli 

ustawodawca chce, aby od określonej w ustawie zasady obowiązywały wyjątki to powinien je 

szczegółowo określić. Nadanie ministrowi prawa wyłączenia stosowania przepisu ustawy, 

bez wskazania podstaw tego wyłączenia, jest daniem mu prawa do kreowania prawa, do 

którego organ władzy wykonawczej nie jest uprawniony. Zgodnie z art. 92 oraz art. 146 ust. 4 

pkt 1 i 2 Konstytucji RP minister zapewnia wykonywanie ustaw oraz wydaje rozporządzenia 

na podstawie upoważnienia zawartego w ustawie. 

 

Aldona Figura 

Główny legislator 

 

                                                 

1)
 Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 25 sierpnia 2020 r. (II GSK 560/20 ) uznał, że art. 19 ust. 1 

pkt 2 ustawy o komornikach sądowych, przewidujący odwołanie z zajmowanego stanowiska komornika, 

który ukończył 65 lat, stanowi przejaw dyskryminacji bezpośredniej w rozumieniu art. 2 ust. 2 lit. a 

dyrektywy Rady z dnia 27 listopada 2000 r. nr 2000/78/WE ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego 

traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy. 
2)

 Uchwała SN w składzie 7 sędziów z 21.1.2009 r., II PZP 13/08, "Osiągnięcie wieku emerytalnego i nabycie 

prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez 

pracodawcę.". 


