
Projekt z dnia 26 czerwca 2013 r. 

U S T AWA  

z dnia      . . . . . . . . . . . . . .     2013 r. 

o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej 

Art. 1.  W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 

1403,  z późn. zm.
1)

) wprowadza się następujące zmiany: 

1)     art. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ Art. 1. Ustawa określa organizację i funkcjonowanie służby zagranicznej,  szczególne prawa 

i obowiązki osób wchodzących w jej skład, a także organizację i funkcjonowanie Służby 

Ochrony i Kontaktu.”; 

2) w art. 28a: 

a)  ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. O stanowiska dyrektora lub zastępcy dyrektora biura, w rozumieniu art. 39 ust. 

2 pkt 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392)  

w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych może ubiegać 

się  także członek personelu pomocniczego lub inna osoba spełniająca wymagania 

określone  

w art. 53  ustawy  z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej.”, 

b)  uchyla się ust. 3; 

3) po art. 41 dodaje się Rozdział 3a w brzmieniu: 

„ Rozdział 3a 

Służba Ochrony i Kontaktu 

Art. 41a. 1. W urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw 

zagranicznych tworzy się Służbę Ochrony i Kontaktu. 

2. Służba Ochrony i Kontaktu działa w celu ochrony wyznaczonych obiektów 

urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zagranicznych i placówek 

zagranicznych oraz do zapewnienie pierwszego kontaktu w relacjach z interesantami 

placówki zagranicznej. 

                                           
1)

 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 273, poz. 2703, z 

2006 r. Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218, Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 161, poz. 

1277. 



2. Służba Ochrony i Kontaktu działa w urzędzie obsługującym ministra 

właściwego do spraw zagranicznych i w placówkach zagranicznych. 

3. Zadaniem Służby Ochrony i Kontaktu jest: 

1) ochrona osób i mienia placówek zagranicznych; 

2) nawiązywanie pierwszego kontaktu w relacjach z interesantami placówek 

zagranicznych; 

3) przeciwdziałanie fizycznemu dostępowi osób nieuprawnionych do pracowników 

placówki zagranicznej oraz jej obiektów i pomieszczeń; 

4) przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym i kryminalnym na terenie placówek 

zagranicznych; 

5) nadzór nad funkcjonowaniem systemów zabezpieczeń technicznych obejmujących 

ochronę placówek zagranicznych; 

6) kontrola ruchu  osób i pojazdów na terenie placówki zagranicznej; 

7) kontrola pirotechniczna osób, bagażu i przesyłek otrzymywanych przez placówki 

zagraniczne; 

8) legitymowanie osób wchodzących na teren placówki zagranicznej; 

9) uniemożliwienie nielegalnego wejścia osób postronnych na teren placówki 

zagranicznej  oraz do jej obiektów; 

10) obserwowanie otoczenia i terenu placówki zagranicznej oraz interesantów i osób 

przybywających do placówki w celu wykrywania sytuacji mogących mieć wpływ 

na poziom bezpieczeństwa pracowników oraz terenu i obiektów placówki;  

11) ostrzeganie członków służby zagranicznej i osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 

pkt 3, o potencjalnych zagrożeniach oraz podejmowanie działań opisanych w 

procedurach postępowania w sytuacjach kryzysowych; 

12) informowanie osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo placówki zagranicznej  

o wszelkich spostrzeżeniach mogących mieć wpływ na poziom bezpieczeństwa 

pracowników oraz obiektów placówki zagranicznej; 

13) udział w przeciwdziałaniu i likwidacji skutków sytuacji kryzysowych. 

4. Zadania Służby Ochrony i Kontaktu określone w ust. 3 pkt 1-6 oraz 8-13 mają 

zastosowanie do ochrony wyznaczonych obiektów urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw zagranicznych na terenie kraju.    

5. Pracownikiem Służby Ochrony i Kontaktu może być osoba, która: 

1)   posiada obywatelstwo polskie; 

2)   ukończyła 21 lat; 



3)   korzysta z pełni praw publicznych; 

4)   posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy; 

5)   cieszy się nieposzlakowaną opinią; 

6)   posiada odpowiedni stan zdrowia; 

7)   nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne  

przestępstwo skarbowe. 

6. Służba Ochrony i Kontaktu podlega dyrektorowi komórki organizacyjnej 

właściwej do spraw bezpieczeństwa urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw zagranicznych, który na mocy regulaminu organizacyjnego urzędu obsługującego 

ministra właściwego do spraw zagranicznych odpowiada za zagadnienia związane z 

bezpiecznym funkcjonowaniem urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw 

zagranicznych oraz placówek zagranicznych.  

Art. 41b. 1. W przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 1–6, 8 i 10–14 ustawy  

z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. poz. 

628), pracownik Służby Ochrony i Kontaktu może użyć środków przymusu 

bezpośredniego, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1, 2, 7, i 12 lit a) tej ustawy. 

2. Użycie i wykorzystanie środków przymusu bezpośredniego oraz 

dokumentowanie tego użycia i wykorzystania odbywa się na zasadach określonych w 

ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej. 

Art. 41c. Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze 

rozporządzenia: 

1) strukturę organizacyjną Służby Ochrony i Kontaktu, 

2) wyposażenie pracowników Służby Ochrony i Kontaktu, 

3) sposób magazynowania, przechowywania oraz wydawania środków przymusu 

bezpośredniego, 

4) wzór umundurowania i oznaki służbowej pracownika Służby Ochrony i Kontaktu, 

5)  zakres podnoszenia kwalifikacji pracowników Służby Ochrony i Kontaktu                        

- uwzględniając potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia placówek 

zagranicznych, wyznaczonych obiektów urzędu obsługującego ministra właściwego do 

spraw zagranicznych na terenie kraju oraz  interes służby zagranicznej. 

Art. 41d. Pracownicy Służby Ochrony i Kontaktu przy wykonywaniu czynności 

służbowych korzystają z ochrony prawnej, przewidzianej w przepisach prawa karnego 

dla funkcjonariuszy publicznych.”; 

4) po art. 43 dodaje się art. 43a w brzmieniu: 



„Art. 43a. 1. Informacje dotyczące spraw zagranicznych lub członkostwa 

Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, których udostępnienie osobom i 

podmiotom nie wykonującym zadań publicznych wymagających dostępu do takich 

informacji może osłabić pozycję negocjacyjną lub procesową Rzeczypospolitej Polskiej 

lub w inny sposób osłabić ochronę interesów Rzeczypospolitej Polskiej lub Polaków za 

granicą, lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej związanych z członkostwem w Unii 

Europejskiej, stanowią tajemnicę prawnie chronioną. 

2. Ochrona, o której mowa w ust. 1, może dotyczyć w szczególności: 

1) projektów umów międzynarodowych; 

2) informacji zawartych w stanowiskach, opiniach, instrukcjach, sprawozdaniach i 

analizach sporządzonych przez przedstawicieli Rzeczypospolitej Polskiej lub na 

zlecenie organów Rzeczypospolitej Polskiej na potrzeby: 

a) postępowań przed sądami, trybunałami i innymi organami międzynarodowymi 

orzekającymi z udziałem Rzeczypospolitej Polskiej oraz ich fazy 

przygotowawczej, 

b) negocjacji międzynarodowych, 

c) negocjacji prowadzonych w ramach Unii Europejskiej bądź z 

przedstawicielami jej instytucji, 

d) rozmów i korespondencji prowadzonych w związku ze stosunkami 

Rzeczypospolitej Polskiej z innymi państwami i organizacjami 

międzynarodowymi oraz członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 

Europejskiej; 

3) ochrony bezpieczeństwa personelu i obiektów służby zagranicznej, w tym 

obowiązującego systemu ochrony i zabezpieczenia placówek zagranicznych. 

3. Ochrona, o której mowa w ust. 1, dotyczy informacji będących w posiadaniu 

organów władzy publicznej lub jednostek organizacyjnych im podległych lub przez nie 

nadzorowanych, a także innych osób lub podmiotów wykonujących zadania publiczne 

na zlecenie tych organów lub jednostek organizacyjnych. 

4. Informacje, o których mowa w ust. 1, mogą zostać udostępnione przez organ 

władzy publicznej, który je wytworzył lub otrzymał, ze względu na ważny interes 

publiczny.”. 

Art. 2. W ustawie z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni 

palnej (Dz. U. poz. 628) w art. 2 w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu: 



„3) pracownicy Służby Ochrony i Kontaktu.”. 

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 


