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Na podstawie art. 118 ust. l Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej przedstawiam
Sejmowi
projekt ustawy o zmianie ustawy o

służbie

zagranicznej oraz

niektórych innych ustaw.
W

załączeniu

przedstawiam

także opinię dotyczącą zgodności

proponowanych

regulacji z prawem Unii Europejskiej.
Jednocześnie

uprzejmie

informuję, że

do prezentowania stanowiska

sprawie w toku prac parlamentarnych
Zagranicznych.

został upoważniony

Rządu

w tej

Minister Spraw

Projekt
U S T AWA
z dnia
o zmianie ustawy o słuĪbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw1)
Art. 1. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o słuĪbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r.
poz. 161 i 476) wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
1)

art. 1 otrzymuje brzmienie:
„Art. 1. Ustawa okreĞla zadania, organizacjĊ i funkcjonowanie słuĪby zagranicznej,
a takĪe szczególne prawa i obowiązki osób wchodzących w jej skład.”;

2)

po art. 1 dodaje siĊ art. 1a w brzmieniu:
„Art. 1a. SłuĪba zagraniczna strzeĪe suwerennoĞci Rzeczypospolitej Polskiej oraz
chroni jej interesy w relacjach z innymi paĔstwami, organizacjami miĊdzynarodowymi
i innymi podmiotami zagranicznymi.”;

3)

art. 2 otrzymuje brzmienie:
„Art. 2. 1. W skład słuĪby zagranicznej wchodzą:
1)

członkowie korpusu słuĪby cywilnej zatrudnieni w ministerstwie obsługującym
ministra właĞciwego do spraw zagranicznych;

2)

niebĊdące członkami korpusu słuĪby cywilnej osoby zatrudnione w słuĪbie
zagranicznej, w tym kontraktowi członkowie słuĪby zagranicznej zajmujący
stanowiska niebĊdące stanowiskami urzĊdniczymi;

3)

pełnomocni przedstawiciele Rzeczypospolitej Polskiej w innym paĔstwie lub przy
organizacji miĊdzynarodowej.
2. W skład słuĪby zagranicznej nie wchodzą:

1)

osoby zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie umowy o pracĊ zawartej zgodnie z prawem paĔstwa przyjmującego;

2)

osoby zatrudnione w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na
podstawie umowy o pracĊ zawartej na czas okreĞlony – wykonywania funkcji na
placówce przez członka rodziny – chyba Īe są one członkami korpusu słuĪby
cywilnej;

3)
1)

konsul honorowy, o którym mowa w ustawie okreĞlonej w art. 4 pkt 3.”;

Niniejszą ustawą zmienia siĊ ustawy: ustawĊ z dnia 4 wrzeĞnia 1997 r. o działach administracji rządowej
oraz ustawĊ z dnia 18 paĨdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeĔstwa
paĔstwa z lat 1944–1990 oraz treĞci tych dokumentów.
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4)

po art. 2 dodaje siĊ art. 2a w brzmieniu:
„Art. 2a. 1. W słuĪbie zagranicznej, w tym na stanowiskach, o których mowa
w art. 28a ust. 1, nie moĪe byü zatrudniona osoba, która w okresie od dnia 22 lipca
1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r., pracowała, pełniła słuĪbĊ lub była współpracownikiem
organów bezpieczeĔstwa paĔstwa w rozumieniu ustawy z dnia 18 paĨdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeĔstwa paĔstwa z lat
1944–1990 oraz treĞci tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260
i 2261).
2. Przepis ust. 1 stosuje siĊ takĪe do osób, o których mowa w art. 2 ust. 2 pkt 2.”;

5)

w art. 5 uchyla siĊ ust. 3;

6)

w art. 6 uchyla siĊ ust. 2a;

7)

art. 7 otrzymuje brzmienie:
„Art. 7. 1. Zadania słuĪby zagranicznej wykonują:
1)

personel dyplomatyczno-konsularny, który stanowią, z zastrzeĪeniem ust. 2,
członkowie słuĪby zagranicznej posiadający stopieĔ dyplomatyczny;

2)

personel pomocniczy;

3)

kontraktowi członkowie słuĪby zagranicznej;

4)

personel obsługi.
2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor generalny słuĪby

zagranicznej

moĪe

powierzyü

obowiązki

członka

personelu

dyplomatyczno-

-konsularnego na czas okreĞlony osobie, która spełnia wymagania okreĞlone w art. 12
ust. 1 pkt 4 i 5, nadając jej na ten czas stopieĔ dyplomatyczny, o którym mowa w art. 8
ust. 1 pkt 2–9.”;
8)

po art. 7 dodaje siĊ art. 7a–7c w brzmieniu:
„Art. 7a. 1. Za zgodą ministra właĞciwego do spraw zagranicznych, wyraĪoną
z zastrzeĪeniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, zadania słuĪby
zagranicznej moĪe wykonywaü odpowiednio funkcjonariusz albo Īołnierz:
1)

Policji;

2)

Agencji BezpieczeĔstwa WewnĊtrznego;

3)

Agencji Wywiadu;

4)

SłuĪby Kontrwywiadu Wojskowego;

5)

SłuĪby Wywiadu Wojskowego;

6)

Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

7)

StraĪy Granicznej;
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8)

SłuĪby WiĊziennej;

9)

PaĔstwowej StraĪy PoĪarnej;

10) SłuĪby Celno-Skarbowej.
2. Minister właĞciwy do spraw zagranicznych w porozumieniu odpowiednio
z ministrem, kierownikiem urzĊdu centralnego lub szefem właĞciwej słuĪby ustala,
z zastrzeĪeniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, warunki wykonywania
zadaĔ w słuĪbie zagranicznej przez osoby, o których mowa w ust. 1, oraz sposób
i terminy dokonywania związanych z tym rozliczeĔ budĪetowych.
Art. 7b. 1. Zadania słuĪby zagranicznej moĪe wykonywaü kontraktowy członek
słuĪby zagranicznej zatrudniony w ministerstwie obsługującym ministra właĞciwego do
spraw zagranicznych na podstawie umowy o pracĊ na czas okreĞlony, posiadający
doĞwiadczenie w zakresie stosunków miĊdzynarodowych lub specjalistyczną wiedzĊ
niezbĊdną w słuĪbie zagranicznej.
2. Do osób, o których mowa w ust. 1, nie stosuje siĊ przepisów rozdziału 3 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o słuĪbie cywilnej.
3. Na czas wykonywania zadaĔ w słuĪbie zagranicznej dotychczasowy pracodawca
bĊdący jednostką sektora finansów publicznych udziela urlopu bezpłatnego osobie,
o której mowa w ust. 1.
4. Na czas wykonywania zadaĔ w słuĪbie zagranicznej moĪna przenieĞü urzĊdnika
słuĪby cywilnej za jego zgodą. Art. 64 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o słuĪbie
cywilnej stosuje siĊ odpowiednio, z tym Īe w porozumieniu, o którym mowa w tym
przepisie, wskazuje siĊ okres, na który zostaje przeniesiony urzĊdnik słuĪby cywilnej.
Art. 7c. 1. Członek słuĪby zagranicznej moĪe zostaü na czas okreĞlony
przeniesiony na stanowisko w słuĪbie cywilnej, w urzĊdzie paĔstwowym, instytucie
badawczym lub paĔstwowej osobie prawnej.
2. Przeniesienia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje siĊ na podstawie porozumienia
zawartego przez dyrektora generalnego słuĪby zagranicznej z osobą reprezentującą
nowego pracodawcĊ za zgodą członka słuĪby zagranicznej.”;
9)

w art. 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustanawia siĊ, z zastrzeĪeniem art. 10 ust. 2, nastĊpujące stopnie
dyplomatyczne w słuĪbie zagranicznej:
1)

ambasador ad personam;

2)

minister pełnomocny;

3)

radca-minister;
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4)

I radca;

5)

radca;

6)

I sekretarz;

7)

II sekretarz;

8)

III sekretarz;

9)

attaché.”;

10) w art. 11. ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. StopieĔ ambasadora ad personam, na wniosek dyrektora generalnego słuĪby
zagranicznej, nadaje minister właĞciwy do spraw zagranicznych.”;
11) w art. 13:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Nadanie kolejnego, wyĪszego stopnia dyplomatycznego członkowi
personelu dyplomatyczno-konsularnego nastĊpuje stosownie do przebiegu słuĪby,
staĪu pracy, posiadanych kwalifikacji zawodowych i oceny słuĪbowej:
1)

na wniosek lub po zasiĊgniĊciu opinii kierującego placówką zagraniczną –
w stosunku

do

członka

personelu

dyplomatyczno-konsularnego

wykonującego zadania w placówce zagranicznej;
2)

na wniosek bezpoĞredniego przełoĪonego po uzyskaniu pozytywnej oceny
słuĪbowej w stosunku do członków personelu dyplomatyczno-konsularnego,
innych niĪ wymienieni w pkt 1.”,

b)

dodaje siĊ ust. 3 w brzmieniu:
„3. Minister właĞciwy do spraw zagranicznych okreĞli, w drodze
rozporządzenia,

wymagania

niezbĊdne

do

nadania

kolejnego

stopnia

dyplomatycznego, w tym wymagania dotyczące:
1)

przebiegu słuĪby oraz staĪu pracy w słuĪbie zagranicznej,

2)

oceny słuĪbowej,

3)

posiadanych kwalifikacji zawodowych członka słuĪby zagranicznej

– biorąc pod uwagĊ potrzebĊ posiadania umiejĊtnoĞci zawodowych i niezbĊdnego
doĞwiadczenia,

zapewniających

prawidłowe

wykonywanie

zadaĔ

słuĪby

zagranicznej.”;
12) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Członek słuĪby zagranicznej składa Ğlubowanie nastĊpującej treĞci:
„Przyrzekam godnie reprezentowaü Rzeczpospolitą Polską, strzec jej suwerennoĞci,
chroniü jej interesy i dobre imiĊ oraz rzetelnie i sumiennie wykonywaü powierzone mi
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obowiązki.”. ĝlubowanie moĪe byü złoĪone z dodaniem słów „Tak mi dopomóĪ
Bóg.”.”;
13) w art. 19 w pkt 9 kropkĊ zastĊpuje siĊ Ğrednikiem i dodaje siĊ pkt 10 w brzmieniu:
„10) w przypadku wystąpienia na terytorium paĔstwa przyjmującego sytuacji
kryzysowej, w szczególnoĞci zagraĪającej bezpoĞrednio Īyciu, zdrowiu lub
bezpieczeĔstwu obywateli polskich, wydaje wiąĪące polecenia przedstawicielom
polskiej administracji rządowej i samorządowej znajdującym siĊ w paĔstwie
przyjmującym.”;
14) po art. 23 dodaje siĊ art. 23a w brzmieniu:
„Art. 23a. Ustanawia siĊ dzieĔ 16 listopada ĝwiĊtem SłuĪby Zagranicznej.”;
15) uchyla siĊ art. 24a;
16) po art. 25 dodaje siĊ art. 25a w brzmieniu:
„Art. 25a. W przypadku zatrudnienia osoby, która nie póĨniej niĪ 5 lat przed
zatrudnieniem w słuĪbie zagranicznej była członkiem personelu dyplomatyczno-konsularnego słuĪby zagranicznej, dyrektor generalny słuĪby zagranicznej przywraca
jej stopieĔ dyplomatyczny, który posiadała przed zakoĔczeniem stosunku pracy
w słuĪbie zagranicznej, albo nadaje stopieĔ wyĪszy.”;
17) w art. 28a:
a)

ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Na kierownicze stanowisko w urzĊdzie obsługującym ministra właĞciwego
do spraw zagranicznych, bĊdące wyĪszym stanowiskiem w słuĪbie cywilnej, moĪe
zostaü powołany członek personelu dyplomatyczno-konsularnego, inna osoba
spełniająca wymagania okreĞlone w art. 12 ust. 1 pkt 2–5 albo osoba spełniająca
wymagania okreĞlone w art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5, która udokumentowała znajomoĞü
jednego jĊzyka obcego, jeĪeli spełniają dodatkowo wymagania okreĞlone w art. 53
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o słuĪbie cywilnej.”,

b)

dodaje siĊ ust. 4 w brzmieniu:
„4.

Członek

personelu

dyplomatyczno-konsularnego

powołany

na

kierownicze stanowisko w słuĪbie zagranicznej, bĊdące wyĪszym stanowiskiem
w słuĪbie cywilnej, zachowuje posiadany stopieĔ dyplomatyczny lub moĪe byü mu
nadany stopieĔ wyĪszy.”;
18) art. 28c otrzymuje brzmienie:
„Art. 28c. W przypadku umów o pracĊ zawieranych na czas okreĞlony w celu
wykonywania zadaĔ w placówce zagranicznej, a takĪe z osobami, o których mowa
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w art. 2 ust. 2 pkt 2 i art. 7b ust. 1, nie stosuje siĊ art. 251 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, 2138 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60).
JednakĪe umowy te, w tym umowy zawierane w celu wykonywania zadaĔ w placówce
zagranicznej z osobą podejmującą po raz pierwszy pracĊ w słuĪbie cywilnej, mogą byü
zawierane na łączny czas nieprzekraczający 6 lat. Po upływie tego okresu ponowne
zawarcie takich umów jest moĪliwe po upływie 6 miesiĊcy od dnia rozwiązania lub
wygaĞniĊcia poprzedniej umowy.”;
19) w art. 29 w ust. 4:
a)

pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pokrycie kosztów podróĪy przesiedleniowej, w tym przewozu mienia, oraz,
raz na rok, podróĪy urlopowej do kraju członka słuĪby zagranicznej
i członków jego rodziny, a takĪe zwrot kosztów podróĪy i przewozu
w przypadkach szczególnych i losowych;”,

b)

pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4) zwrot opłat za naukĊ dzieci w szkole typu podstawowego lub Ğredniego oraz
opłat z tytułu odbywania przez nie obowiązkowego przygotowania
przedszkolnego, jeĪeli nie mają one moĪliwoĞci realizacji wskazanych
obowiązków bezpłatnie w paĔstwie przyjmującym;”;

20) w art. 34 po ust. 2 dodaje siĊ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. Członkowi słuĪby zagranicznej bezpoĞrednio po zakoĔczeniu pracy
w placówce zagranicznej przez okres przynajmniej trzech lat w miejscu o klimacie
szczególnie szkodliwym dla zdrowia oraz w placówce o znacznym stopniu uciąĪliwoĞci
przysługuje jednorazowy urlop dodatkowy w wymiarze 3 miesiĊcy. Urlop, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, udzielany jest na wniosek członka słuĪby zagranicznej
bezpoĞrednio po zakoĔczeniu słuĪby w placówce zagranicznej.”;
21) uchyla siĊ rozdział 4.
Art. 2. W ustawie z dnia 4 wrzeĞnia 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U.
z 2016 r. poz. 543, z póĨn. zm.2)) wprowadza siĊ nastĊpujące zmiany:
1) w art. 9 po ust. 2 dodaje siĊ ust. 2a w brzmieniu:
„2a. W celu realizacji spraw, o których mowa w ust. 2 pkt 2, 4, 5, 9 i 11, minister
właĞciwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właĞciwym do spraw

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 749, 1020, 1250,
1579, 1923, 1948, 1954, 1961, 2003 i 2260.
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zagranicznych moĪe tworzyü wydziały i zespoły zadaniowe działające w strukturze
placówek zagranicznych.”;
2) w art. 23a dotychczasową treĞü oznacza siĊ jako ust. 1 i dodaje siĊ ust. 2 w brzmieniu:
„2. W celu realizacji spraw, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3–5, 7 i 9, minister
właĞciwy do spraw rozwoju regionalnego w porozumieniu z ministrem właĞciwym do
spraw zagranicznych moĪe tworzyü wydziały i zespoły zadaniowe działające
w strukturze placówek zagranicznych.”;
3) w art. 32 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Dział sprawy zagraniczne obejmuje sprawy:
1)

stosunków Rzeczypospolitej Polskiej z innymi paĔstwami i organizacjami
miĊdzynarodowymi;

2)

reprezentowania i ochrony interesów Rzeczypospolitej Polskiej za granicą, w tym
takĪe przed sądami i trybunałami miĊdzynarodowymi, z zastrzeĪeniem art. 13
ust. 1 pkt 3;

3)

współpracy z Polonią i Polakami za granicą;

4)

koordynacji polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej;

5)

pomocy konsularnej oraz innych spraw okreĞlonych w ustawie z dnia 25 czerwca
2015 r. – Prawo konsularne (Dz. U. poz. 1274, z 2016 r. poz. 1579 oraz z 2017 r.
poz. 132);

6)

współpracy rozwojowej, w tym pomocy humanitarnej;

7)

kształtowania i ochrony miĊdzynarodowego wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej
poprzez prowadzenie dyplomacji publicznej, takĪe w celu wspierania działaĔ
promujących Rzeczpospolitą Polską i jej interesy realizowane w ramach innych
działów.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 18 paĨdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji
o dokumentach organów bezpieczeĔstwa paĔstwa z lat 1944–1990 oraz treĞci tych
dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721, 1948, 2260 i 2261) w art. 4 pkt 11 otrzymuje
brzmienie:
„11) osoby wchodzące w skład słuĪby zagranicznej w rozumieniu ustawy z dnia
27 lipca 2001 r. o słuĪbie zagranicznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 161 i 476) oraz
niewchodzący w skład słuĪby zagranicznej członkowie rodzin tych osób,
zatrudnieni w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie
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umowy o pracĊ zawartej na czas okreĞlony – wykonywania funkcji na placówce
przez członka rodziny;”.
Art. 4. Stosunki pracy osób zatrudnionych w słuĪbie zagranicznej, które przed dniem
wejĞcia w Īycie ustawy złoĪyły oĞwiadczenie potwierdzające ich pracĊ lub słuĪbĊ w organach
bezpieczeĔstwa paĔstwa lub współpracĊ z tymi organami w rozumieniu ustawy zmienianej
w art. 3 w brzmieniu dotychczasowym, wygasają po upływie 30 dni od dnia wejĞcia w Īycie
ustawy.
Art. 5. 1. Członkowie rodzin członków słuĪby zagranicznej, zatrudnieni w dniu wejĞcia
w Īycie ustawy w placówce zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy
o pracĊ, są obowiązani do złoĪenia oĞwiadczenia, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy
zmienianej w art. 3, w terminie 30 dni od dnia wejĞcia w Īycie ustawy.
2. Stosunki pracy osób, o których mowa w ust. 1, które złoĪyły oĞwiadczenie
potwierdzające ich pracĊ lub słuĪbĊ w organach bezpieczeĔstwa paĔstwa lub współpracĊ
z tymi organami w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 3, wygasają po upływie 30 dni od
dnia złoĪenia oĞwiadczenia.
Art. 6. 1. Dyrektor generalny słuĪby zagranicznej w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia
ustawy przekaĪe Prezesowi Instytutu PamiĊci Narodowej – Komisji ĝcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu listĊ osób obowiązanych do złoĪenia oĞwiadczenia,
dotyczącego pracy lub słuĪby w organach bezpieczeĔstwa paĔstwa lub współpracy z tymi
organami w okresie od dnia 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zatrudnionych w słuĪbie
zagranicznej w dniu wejĞcia w Īycie ustawy.
2. Prezes Instytutu PamiĊci Narodowej – Komisji ĝcigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu w terminie 14 dni od dnia otrzymania listy, o której mowa w ust. 1,
przekaĪe dyrektorowi generalnemu słuĪby zagranicznej informacjĊ o osobach, które złoĪyły
oĞwiadczenie potwierdzające pracĊ, słuĪbĊ lub współpracĊ z organami bezpieczeĔstwa
paĔstwa w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 3.
3. Dyrektor generalny słuĪby zagranicznej, w terminie 14 dni od dnia wejĞcia w Īycie
ustawy w przypadku osób, o których mowa w art. 4, oraz w terminie 30 dni od dnia złoĪenia
oĞwiadczenia przez osoby, o których mowa w art. 5, potwierdzającego pracĊ lub słuĪbĊ
w organach bezpieczeĔstwa paĔstwa lub współpracĊ z tymi organami w rozumieniu ustawy
zmienianej w art. 3, jest obowiązany zawiadomiü na piĞmie osoby, o których mowa w art. 4
i art. 5, o zmianach, jakie mają nastąpiü w zakresie ich stosunków pracy.
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4. WygaĞniĊcie stosunków pracy w przypadkach, o których mowa w art. 4 i art. 5,
stwierdza dyrektor generalny słuĪby zagranicznej.
Art. 7. 1. Stosunki pracy nawiązane z członkami słuĪby zagranicznej przed dniem
wejĞcia w Īycie ustawy wygasają po upływie 6 miesiĊcy od dnia wejĞcia w Īycie niniejszej
ustawy, jeĪeli przed upływem tego terminu członkom słuĪby zagranicznej nie zostaną
zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres albo w razie nieprzyjĊcia
nowych warunków pracy lub płacy.
2. Dyrektor generalny słuĪby zagranicznej w terminie, o którym mowa w ust. 1, moĪe
zaproponowaü członkowi słuĪby zagranicznej nowe warunki pracy lub płacy, kierując siĊ
potrzebami słuĪby zagranicznej, Ğrodkami budĪetowymi i etatowymi oraz oceną przebiegu
dotychczasowego zatrudnienia członka słuĪby zagranicznej. Członek słuĪby zagranicznej
w terminie 7 dni od dnia otrzymania propozycji nowych warunków pracy lub płacy składa
oĞwiadczenie o ich przyjĊciu albo nieprzyjĊciu. NiezłoĪenie oĞwiadczenia przez członka
słuĪby zagranicznej we wskazanym terminie jest uznawane za przyjĊcie zaproponowanych
warunków pracy lub płacy.
3. JeĪeli urzĊdnikowi słuĪby cywilnej nie zostaną zaproponowane nowe warunki pracy
lub płacy na dalszy okres, Szef SłuĪby Cywilnej przenosi tego urzĊdnika do innego urzĊdu
w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania od dyrektora generalnego słuĪby
zagranicznej informacji o tym, Īe temu urzĊdnikowi słuĪby cywilnej nie zostaną
zaproponowane nowe warunki pracy lub płacy na dalszy okres. Przepis art. 70 pkt 7 ustawy
z dnia 21 listopada 2008 r. o słuĪbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, 1605, 1807, 1948
i 2260 oraz z 2017 r. poz. 379) stosuje siĊ odpowiednio.
4. JeĪeli nie jest moĪliwe przeniesienie, o którym mowa w ust. 3, stosunek pracy
urzĊdnika słuĪby cywilnej wygasa po upływie szeĞciu miesiĊcy od dnia wejĞcia w Īycie
niniejszej ustawy, jednak nie wczeĞniej niĪ po upływie jednego miesiąca od dnia przekazania
przez Szefa SłuĪby Cywilnej dyrektorowi generalnemu słuĪby zagranicznej informacji
o braku moĪliwoĞci przeniesienia.
5. W razie wygaĞniĊcia stosunku pracy urzĊdnika słuĪby cywilnej na podstawie ust. 4,
art. 73 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o słuĪbie cywilnej stosuje siĊ odpowiednio.
Art. 8. W terminie 6 miesiĊcy od dnia wejĞcia w Īycie niniejszej ustawy dyrektor
generalny słuĪby zagranicznej wraz z propozycją, o której mowa w art. 7 ust. 2, zaproponuje
stopieĔ dyplomatyczny członkom słuĪby zagranicznej bĊdącym członkami personelu
dyplomatyczno-konsularnego w dniu wejĞcia w Īycie ustawy albo wystąpi do ministra
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właĞciwego do spraw zagranicznych z wnioskiem o nadanie stopnia dyplomatycznego
ambasadora ad personam.
Art. 9. 1. W przypadku wygaĞniĊcia stosunku pracy, o którym mowa w art. 7 ust. 1,
członkom słuĪby zagranicznej niebĊdącym urzĊdnikami słuĪby cywilnej przysługuje odprawa
pieniĊĪna

przewidziana

w

przepisach

o

szczególnych

zasadach

rozwiązywania

z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.
2. Przepis ust. 1 stosuje siĊ równieĪ do członków słuĪby zagranicznej bĊdących
urzĊdnikami słuĪby cywilnej, którym zgodnie z art. 7 ust. 2 zostały zaproponowane nowe
warunki pracy lub płacy i którzy nie przyjĊli tych warunków.
Art. 10. Członkowie korpusu słuĪby cywilnej, którzy w dniu wejĞcia w Īycie niniejszej
ustawy są zatrudnieni w urzĊdzie obsługującym ministra właĞciwego do spraw zagranicznych
w komórkach organizacyjnych zapewniających obsługĊ zadaĔ ministra właĞciwego do spraw
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, od dnia wejĞcia w Īycie ustawy
wchodzą w skład słuĪby zagranicznej. Przepisy art. 7–9 niniejszej ustawy stosuje siĊ
odpowiednio.
Art. 11. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 30 ustawy
zmienianej w art. 1 zachowują moc do dnia wejĞcia w Īycie przepisów wykonawczych
wydanych na podstawie art. 30, nie dłuĪej jednak niĪ przez okres 12 miesiĊcy od dnia wejĞcia
w Īycie ustawy.
Art. 12. Ustawa wchodzi w Īycie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)

art. 1 pkt 19 lit. a i pkt 20, które wchodzą w Īycie z dniem 1 stycznia 2018 r.;

2)

art. 6 ust. 1 i 2, które wchodzą w Īycie z dniem ogłoszenia.

UZASADNIENIE
I. Potrzeba i cel uchwalenia ustawy
I.1. Stan faktyczny. Polska słuĪba zagraniczna funkcjonuje w obecnym kształcie
organizacyjnym i funkcjonalnym od dnia 10 maja 2002 r., kiedy weszła w Īycie ustawa
z dnia 27 lipca 2001 r. o słuĪbie zagranicznej1) (dalej: ustawa o słuĪbie zagranicznej).
Ponad czternaĞcie lat obowiązywania ustawy, bĊdącej przedmiotem niniejszej
nowelizacji, oraz wczeĞniejsze doĞwiadczenia z funkcjonowania powstałej jeszcze
w czasach PRL słuĪby dyplomatyczno-konsularnej, bĊdącej jej prekursorem, stwarzają
dostateczną podstawĊ badawczą do oceny jakoĞci funkcjonowania tej słuĪby i refleksji
na temat poĪądanych kierunków zmian w zakresie podstaw prawnych jej organizacji
i funkcjonowania.
Rzeczywisty stan polskiej słuĪby zagranicznej nie był dotychczas przedmiotem
kompleksowych, obiektywnych analiz, w szczególnoĞci analiz popartych danymi.
Przeciwnie

–

dostrzegane

nieprawidłowoĞci

i

ewidentne

braki

starano

siĊ

w poprzednich latach pomijaü bądĨ maskowaü głównie ze wzglĊdów wizerunkowych.
SłuĪyły temu miĊdzy innymi głoĞne, propagandowe hasła typu „modernizacja słuĪby
zagranicznej”, które miały charakter fasadowy i sprowadzały siĊ w praktyce do
ekscesywnego wyposaĪania polskich placówek i Centrali MSZ w nowoczesne
rozwiązania techniczne, podczas gdy rzeczywiste przyczyny niedomagaĔ tej słuĪby nie
były przy tym nawet właĞciwie identyfikowane. W okresie rządów koalicji PO-PSL
oraz w latach poprzednich, z zastrzeĪeniem skróconej kadencji Sejmu w latach
2005–20072), nie podejmowano takĪe szerzej zakrojonego wysiłku zmiany podstaw
prawnych funkcjonowania słuĪby zagranicznej. NajpowaĪniejsza zmiana ustawowa,
jaka miała miejsce w ponad czternastoletnim okresie obowiązywania ustawy o słuĪbie
zagranicznej, dotyczyła przejĊcia przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych zasobów
(w tym pracowników) zlikwidowanego UrzĊdu Komitetu Integracji Europejskiej3),


1)

Dz. U. z 2017 r. poz. 161 i 476.
PodjĊta wówczas próba szerokiej nowelizacji przepisów ustawy o słuĪbie zagranicznej nie była
kontynuowana przez rząd PO-PSL po wyborach w 2007 r.
3)
 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich (Dz. U. poz. 1277, z póĨn. zm.),
która weszła w Īycie z dniem 1 stycznia 2010 r., z wyjątkiem art. 20 oraz art. 23 ust. 2 tej ustawy, które
weszły w Īycie z dniem 30 wrzeĞnia 2009 r.

2)

jednakĪe zmiana ta w wymiarze dotyczącym organizacji i funkcjonowania słuĪby
zagranicznej nie miała zasadniczego charakteru.
Efekty niezadowalającej kondycji polskiej słuĪby zagranicznej są widoczne w wielu
płaszczyznach i niekiedy stają siĊ przedmiotem zainteresowania opinii publicznej. Do
najpowaĪniejszych problemów, z którymi boryka siĊ nieskutecznie polska słuĪba
zagraniczna naleĪą:
– niedostatecznie silne wiĊzi łączące polskich dyplomatów z paĔstwem polskim,
wyraĪające siĊ w pojmowaniu słuĪby zagranicznej jako jednego z wielu zawodów,
wzglĊdnie kolejnego etapu ĞcieĪki zawodowej, nie zaĞ słuĪby paĔstwowej, w której
urzeczywistnia siĊ wyjątkowy esprit de corps. Zjawisko to tłumaczy nie tylko
odpływ kadr ze słuĪby zagranicznej do pracodawców zewnĊtrznych, ale takĪe
łatwoĞü przechodzenia polskich dyplomatów w pojedynczych przypadkach „na
drugą stronĊ” – do instytucji i podmiotów, które realizują konkurencyjne interesy
niekoniecznie zgodne z polską racją stanu;
– niejasne kryteria kariery i awansu w słuĪbie zagranicznej, uznaniowoĞü i brak
jasnych ustawowych wskazówek dla kształtowania indywidualnej ĞcieĪki kariery, co
sprzyjało w minionym okresie negatywnym zjawiskom takim jak na przykład
obsadzanie kluczowych stanowisk w pionie inwestycyjnym MSZ przez osoby nie
mające Īadnego przygotowania merytorycznego do pełnienia takich funkcji,
a w konsekwencji do strat liczonych w dziesiątkach milionów złotych;
– odpływ

wartoĞciowych

i miĊdzynarodowych,

kadr

brak

dyplomatycznych

skutecznych

do

mechanizmów

instytucji
powrotu

europejskich
do

słuĪby

zagranicznej i podtrzymywania wiĊzi z tą słuĪbą w okresie pracy poza nią;
– praktyczny brak obecnoĞci polskich dyplomatów w globalnych i regionalnych
formach intelektualnych, gdzie odbywa siĊ dyskusja o przyszłoĞci Europy i ĝwiata
w najwaĪniejszych wymiarach;
– nepotyzm, kumoterstwo, Ĩle pojĊta solidarnoĞü grupowa;
– niski profesjonalizm czĊĞci kadr, niedostatecznie rozwiniĊta i nienakierowana na
osiąganie celów kultura pracy i brak odpowiedzialnoĞci, sprawiający czĊsto, Īe
polskie placówki zagraniczne przypominają nadal „skanseny PRLu”, tak z zewnątrz,
jak i w sposobie działania.
Do rangi swoistego symbolu nieudolnoĞci polskiej słuĪby zagranicznej urosła ciągnąca
siĊ od ponad 20 lat wstydliwa historia budowy nowej siedziby Ambasady RP
2

w Berlinie, która angaĪowała przez wiele lat nie tylko sferĊ urzĊdniczą w MSZ, lecz
takĪe polityczne kierownictwo resortu spraw zagranicznych, i która przyniosła
ostatecznie opłakany rezultat w postaci wielu milionów złotych zmarnowanych
Ğrodków publicznych.
I.2. Diagnoza. Rzeczywiste przyczyny niezadowalającego stanu polskiej słuĪby
zagranicznej pozostawały dotychczas poza zakresem refleksji ustawodawcy. PoniĪej
w trzech kolejnych tezach przedstawiono najwaĪniejsze przyczyny, dla których
planowana nowelizacja jest niezbĊdna, oraz zarysowano zasadnicze cele projektowanej
regulacji.
– słuĪba zagraniczna w obecnym kształcie jest nie tylko nastĊpcą prawnym, ale
takĪe

bezpoĞrednim

kontynuatorem

słuĪby

dyplomatyczno-konsularnej,

zakorzenionej systemowo jeszcze w czasach PRL.
Przed 2001 r. podstawy prawne działania polskiej dyplomacji regulowała ustawa z dnia
16 wrzeĞnia 1982 r. o pracownikach urzĊdów paĔstwowych4), która upowaĪniała RadĊ
Ministrów do wydania dwóch aktów wykonawczych: rozporządzenia z dnia 24 marca
1983 r. w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników słuĪby dyplomatyczno-konsularnej5) oraz rozporządzenia z dnia 16 lipca 1991 r. w sprawie wynagrodzenia
i ĞwiadczeĔ przysługujących pracownikom polskich placówek dyplomatycznych
i urzĊdów konsularnych6). Ustawa o słuĪbie zagranicznej de facto i de iure zastąpiła
wymienione rozporządzenia, przy czym co do zasady utrzymała zarówno kształt
szczegółowych rozwiązaĔ prawnych w nich zawartych, jak teĪ ich zakres. Przyczyną
takiego stanu była przyjĊta przez ustawodawcĊ w 2001 r. zasada „przejĊcia działalnoĞci
w ruchu” przez nową ustawĊ, czemu słuĪyły rozbudowane przepisy przejĞciowe,
których celem było utrzymanie w nowych warunkach prawnych dotychczasowej
struktury zatrudnienia oraz osób zajmujących stanowiska, zwłaszcza w placówkach
zagranicznych. W ten oto sposób stosunki prawne powstałe pod rządami poprzednich
przepisów zostały niejako „przełoĪone” na nową ustawĊ, niektóre wprost – jak na
przykład zasada utoĪsamiania stopnia dyplomatycznego ze stanowiskiem pracy,
niektóre poĞrednio – przez zmianĊ nazwy (w ten sposób tzw. „dodatek walutowy”


4)
5)
6)

Dz. U. z 2016 r. poz. 1511, z póĨn. zm.
Dz. U. z 1983 r. poz. 90. Rozporządzenie utraciło moc z dniem 11 maja 2004 r.
Dz. U. z 1991 r. poz. 307, z póĨn. zm. Rozporządzenie utraciło moc z dniem 10 maja 2002 r.
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z czasów PRL stał siĊ „dodatkiem zagranicznym” w rozumieniu nowej ustawy) przy
czym mechanizm jego obliczania pozostał – co do zasady – niezmieniony.
Powstaųa de iure w 2002 r. sųuǏba zagraniczna powielaųa zatem cechy sųuǏby
dyplomatyczno-konsularnej z czasſw PRL, a przyjħta zasada ciČgųoƑci zatrudnienia nie
przyniosųa ze sobČ znaczČcych zmian kadrowych w obrħbie tej sųuǏby. JednČ
zcharakterystycznych cech odziedziczonych po słuĪbie dyplomatyczno-konsularnej
zczasſw PRL jest brak autonomicznych zadaĔ słuĪby zagranicznej, brak ustawowo
okreƑlonego celu jej istnienia, ktſry nadawaųby sens i etyczny kierunek jej dziaųaniom
oraz stanowių fundament budowy rzeczywistego esprit de corps. W istocie rzeczy
wrealiach funkcjonowania tzw. dyplomacji czasów PRL, zwųaszcza po wprowadzeniu
stanu wojennego, kiedy rola i znaczenie oraz siųa oddziaųywania PRL poza jej granicami
ulegųa znacznemu osųabieniu i marginalizacji trudno było mówiü o ustawowo
okreĞlonym celu istnienia jej słuĪby dyplomatycznej. Niemniej jednak po przemianach,
jakie zaszųy w 1989 r., utrzymywanie takiego stanu rzeczy powinno budziü zrozumiałe
zdziwienie. Dlatego teĪ postulowanym rozwiązaniem, jak i celem projektowanej
regulacji, jest okreĞlenie w ustawie zadaĔ oraz przepisu wyznaczającego cel istnienia
słuĪby zagranicznej, jako podstawowej ustawowej wytycznej dla interpretacji oraz
stosowania przepisów ustawy o słuĪbie zagranicznej. RozwiČzanie to pozwoli na
wypeųnienie swoistej luki aksjologicznej, w której znajduje siħ polska sųuǏba
zagraniczna od poczČtku swojego istnienia, a która byųa do tej pory wypeųniana
zastĊpczymi, publicystycznymi rozwiązaniami typu „misja” słuĪby zagranicznej. Jest
przy tym oczywistym, Īe w demokratycznym paĔstwie prawa jedynym podmiotem
uprawnionym do wiąĪącego okreĞlenia „misji” słuĪby zagranicznej jest ustawodawca.
Podstawy

prawne

funkcjonowania

polskiej

słuĪby

zagranicznej

cechuje

fragmentarycznoĞü regulacji oraz brak dookreĞlenia prawnego w istotnych sferach
działania tej słuĪby.
U podstaw obecnego stanu rzeczy leĪy przyjĊta w trakcie prac nad ustawą o słuĪbie
zagranicznej koncepcja komplementarnego stosowania ustawy o słuĪbie zagranicznej
wobec ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o słuĪbie cywilnej7), zwana dalej „ustawą
o słuĪbie cywilnej”. Ustawa o słuĪbie zagranicznej wychodzi z załoĪenia, Īe słuĪba

7)

Dz. U. z 2016 r. poz. 1345, z póĨn. zm.
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zagraniczna jest czĊĞcią korpusu słuĪby cywilnej, ale – co trzeba podkreĞliü –
szczególną jego czĊĞcią. Stąd teĪ fundamentalny dla tej relacji art. 3 ustawy stwierdza,
Īe do członków słuĪby zagranicznej przepisy o słuĪbie cywilnej stosuje siĊ dopiero
wówczas, gdy dana materia nie jest uregulowana w ustawie o słuĪbie zagranicznej.
Zasada ta okreĞla zatem pierwszeĔstwo stosowania przepisów ustawy o słuĪbie
zagranicznej przed przepisami ustawy o słuĪbie cywilnej. Pozwala to na postawienie
tezy, Īe ustawodawca traktuje ustawĊ o słuĪbie zagranicznej jako lex specialis
w stosunku do ustawy o słuĪbie cywilnej, bĊdącej w tym przypadku przykładem
lex generalis. Taki stan prawny utrudnia w znacznej mierze stosowanie w praktyce
przepisów obydwu ustaw i zdecydowanie sprzyja powstawaniu luk regulacyjnych,
niejednokrotnie w kluczowych z punktu widzenia efektywnoĞci działania tej słuĪby
sferach regulacji. Dobrym przykładem ilustrującym ten problem są takie zjawiska jak:
niejasne kryteria kariery i awansu w słuĪbie zagranicznej, uznaniowoĞü oraz brak
ustawowych wskazówek dla kształtowania indywidualnej ĞcieĪki kariery. Analizując
podstawy działania wszystkich słuĪb paĔstwowych w Polsce, moĪna Ğmiało postawiü
tezĊ, Īe słuĪba zagraniczna została wyposaĪona przez ustawodawcĊ w najbardziej
niejasne podstawy prawne, zmuszające adresatów norm do dokonywania czĊstych
interpretacji przepisów. Stąd postulowanym rozwiązaniem, a zarazem jednym z celów
projektowanej

regulacji

jest

dookreĞlenie

niezbĊdnych

podstaw

prawnych

i wypełnienie ewidentnych luk w regulacji dotyczącej słuĪby zagranicznej.
Brak ustawowych reguł dotyczących obecnoĞci słuĪb specjalnych w słuĪbie
zagranicznej, prowadzący do naruszania autonomii tej słuĪby oraz zachwiania
zdrowych proporcji miĊdzy obecnoĞcią słuĪb specjalnych w dyplomacji a samą
dyplomacją.
Problematyka regulacji prawnych działania słuĪb specjalnych w ramach słuĪb
dyplomatycznych naleĪy do jednej z najtrudniejszych ze wzglĊdu na swoją specyfikĊ
oraz – w znacznej czĊĞci – niejawny charakter. Niemniej jednak standardy paĔstwa
demokratycznego, w którym wszystkie organy administracji, słuĪby paĔstwowe, w tym
słuĪby specjalne działają na podstawie i w granicach prawa wymagają, aby
przynajmniej podstawy obecnoĞci słuĪb specjalnych w dyplomacji miały oparcie
w przepisach ustawy i tym samym w woli ustawodawcy.
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W okresie sprawowania rządów koalicji PO-PSL w resorcie spraw zagranicznych
doszło do powaĪnego zaburzenia dotychczasowych zasad współpracy MSZ ze słuĪbami
specjalnymi, skutkującego miĊdzy innymi utworzeniem w ramach Ministerstwa Spraw
Zagranicznych monstrualnego pionu bezpieczeĔstwa wewnĊtrznego, obejmującego
ponad 200 etatów, tzw. Inspektoratu SłuĪby Zagranicznej, w tym umundurowanej quasi
formacji ochronnej tzw. SłuĪby Ochrony i Kontaktu, które bez właĞciwych podstaw
prawnych okreĞlonych ustawą wykonują zadania w zakresie bezpieczeĔstwa
dyplomatycznego, ochrony placówek zagranicznych oraz bezpieczeĔstwa osobowego.
Podejmowane w latach 2013–2014 dwukrotnie próby ustawowego zalegalizowania
ww. działalnoĞci MSZ zakoĔczyły siĊ niepowodzeniem. Stosowne projekty ustaw8)
przygotowane przez MSZ w latach 2012–2014 nigdy nie opuĞciły fazy uzgodnieĔ
miĊdzyresortowych i stały siĊ nadto przedmiotem ostrej publicznej krytyki. Nie
przeszkodziło to jednak wprowadzeniu w Īycie rozwiązaĔ, o których mowa wyĪej,
w drodze „prawa powielaczowego” albo wrĊcz w drodze faktów dokonanych. Stan,
który wytworzył siĊ po wdroĪeniu tych zmian, jest szczególnym przypadkiem anomii,
w której urząd „imituje” wykonywanie zadaĔ zastrzeĪonych ustawowo dla słuĪb
mundurowych.
Dobrym przykładem ilustrującym obecny stan rzeczy jest kwestia ochrony placówek
zagranicznych. Zgodnie z przepisami prawa, za wykonywanie tego zadania odpowiada
Biuro Ochrony Rządu, które posiada w tym zakresie ustawowe kompetencje (oraz
ustawowo przypisaną odpowiedzialnoĞü), odpowiednio wyszkolone kadry oraz
otrzymuje rokrocznie stosowne Ğrodki na ten cel w ustawie budĪetowej. Z inicjatywy
byłego Ministra Spraw Zagranicznych znacznie zredukowano obecnoĞü funkcjonariuszy
BOR na placówkach zagranicznych zastĊpując ich tzw. funkcjonariuszami SłuĪby
Ochrony i Kontaktu, bĊdącymi de facto i de iure cywilnymi pracownikami MSZ
rekrutowanymi w znacznej mierze sposób byłych funkcjonariuszy słuĪb mundurowych.
Pracownicy ci nie posiadają Īadnych formalnych uprawnieĔ do wykonywania zadaĔ
w zakresie ochronie osób i mienia, przez co nie mogą skutecznie wykonywaü zadaĔ
w zakresie ochrony placówek zagranicznych.

8)

Projekt ustawy o zmianie ustawy o słuĪbie zagranicznej oraz ustawy o Ğrodkach przymusu
bezpoĞredniego i broni palnej z dnia 20 grudnia 2013 r. (nr wykazu prac legislacyjnych
i programowych RM UD72), a nastĊpnie projekt załoĪeĔ projektu ustawy o zmianie zasad
funkcjonowania słuĪby zagranicznej (nr wykazu prac legislacyjnych i programowych RM ZD48).
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Kolejnym, negatywnym zjawiskiem jest istotne nasycenie kadrowe resortu spraw
zagranicznych osobami pochodzącymi z rekomendacji słuĪb, emerytowanymi
funkcjonariuszami słuĪb oraz osobami powiązanymi ze słuĪbami mundurowymi
wiĊzami zawodowymi bądĨ w sposób nieformalny. Nie bĊdzie wiele przesady
w stwierdzeniu, Īe MSZ stał siĊ wygodną „przechowalnią” dla byłych funkcjonariuszy
oraz osób z nimi związanych. Nie naleĪy ukrywaü, Īe wartoĞü tak pozyskanych
pracowników, ich kompetencje, zdolnoĞci do adaptacji i wola podnoszenia kwalifikacji
są niewielkie. Dlatego teĪ do zasadniczych celów projektowanej regulacji naleĪy
ustawowe uregulowanie zasad obecnoĞci słuĪb specjalnych w słuĪbie zagranicznej oraz
wyeliminowanie

zbĊdnego

nawisu

kadrowego

powstałego

dziĊki

swoistej

nadreprezentacji osób związanych ze słuĪbami specjalnymi w minionych latach.
II. Stan prawny w dziedzinie, która ma byü unormowana.
W obszarze, który objĊty jest projektowaną regulacją, dominują zdecydowanie luki
prawne i braki regulacyjne.
Ustawa o słuĪbie zagranicznej od dnia jej wejĞcia w Īycie – 10 maja 2002 r. nie
podlegała zasadniczym zmianom, które przeobraĪałyby tĊ słuĪbĊ w zasadniczy sposób.
W tym okresie nowelizowana była dziesiĊü razy, w ĞciĞle okreĞlonym zakresie,
wynikającym najczĊĞciej z bieĪących potrzeb politycznych bądĨ z uwagi na
koniecznoĞü dostosowania norm ustawy do zmieniających siĊ przepisów. Niektóre
z tych zmian są warte omówienia. Pierwszy raz wprowadzono w ustawie o słuĪbie
zagranicznej zmianĊ za sprawą ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zmianie ustawy
o finansach publicznych oraz o zmianie niektórych ustaw9), w której uchylono zbĊdny
art. 42 ustawy, dotyczący szczególnych zasad funkcjonowania tzw. Ğrodków
specjalnych w budĪecie Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Kolejna istotna
nowelizacja tej ustawy weszła w Īycie wraz z ustawą z dnia 18 paĨdziernika 2006 r.
o zmianie i uchyleniu niektórych upowaĪnieĔ do wydawania aktów wykonawczych10),
kiedy to uchylono dwa niewykonane dotychczas upowaĪnienia do wydania aktów
wykonawczych (art. 23 ust. 2 i art. 43 ust. 2). Ustawa o słuĪbie zagranicznej została
takĪe zmieniona w związku z wejĞciem w Īycie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o Komitecie do Spraw Europejskich, kiedy to na skutek połączenia likwidowanego
UrzĊdu Komitetu Integracji Europejskiej z Ministerstwem Spraw Zagranicznych

9)
10)

Dz. U. poz. 2703, z póĨn. zm.
Dz. U. poz. 1600.
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utworzono w tym ostatnim urzĊdzie wydzieloną kategoriĊ pracowników niebĊdących
członkami słuĪby zagranicznej. Kolejna wiĊksza zmiana została wprowadzona wraz
z wejĞciem w Īycie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne11).
Nowelizacja polegająca na zniesieniu konkursów na kierownicze stanowiska w słuĪbie
zagranicznej została z kolei wprowadzona ustawą z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie
ustawy o słuĪbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw12). Pozostałe zmiany w ustawie
o słuĪbie zagranicznej miały co do zasady charakter porządkowy i obejmowały
najczĊĞciej niezbĊdne dostosowania jej treĞci do innych zmieniających siĊ przepisów.
III. RóĪnica pomiĊdzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym
III.1. Zadania słuĪby zagranicznej
Zmiana przewidziana w obrĊbie art. 1 pkt 1 i 2 projektu ustawy nowelizującej polega
miĊdzy innymi na dodaniu w nowym art. 1a przepisu okreĞlającego zadania słuĪby
zagranicznej, do których naleĪy strzeĪenie suwerennoĞci Rzeczypospolitej Polskiej oraz
ochrona

jej

interesów

w

relacjach

z

innymi

paĔstwami,

organizacjami

miĊdzynarodowymi i innymi podmiotami zagranicznymi. Jest to najwaĪniejsza zmiana
ustrojowa o systemowym charakterze, gdyĪ nadaje ona po raz pierwszy słuĪbie
zagranicznej charakter rzeczywistej słuĪby paĔstwowej, której zadaniem jest ochrona
suwerennoĞci Rzeczypospolitej Polskiej, jak i jej interesów. NaleĪy zwróciü uwagĊ, Īe
katalog podmiotów, wobec których słuĪba zagraniczna ma wykonywaü funkcjĊ
straĪnika interesów celów, nie został zamkniĊty i zawiera sformułowanie „i innymi
podmiotami zagranicznymi”. We współczesnym teatrze stosunków miĊdzynarodowych
oprócz tradycyjnych graczy, jakimi są paĔstwa oraz organizacje miĊdzynarodowe, coraz
wiĊkszą rolĊ zaczynają odgrywaü inne podmioty, na przykład globalne korporacje, czy
wielkie aglomeracje miejskie. Zmianą towarzyszącą jest konsekwentna zmiana
w obrĊbie art. 1 ustawy o słuĪbie zagranicznej polegająca na dodaniu wyrazu „zadania”
w przepisie okreĞlającym zakres regulacji ustawy o słuĪbie zagranicznej.
III.2. Kontraktowi członkowie słuĪby zagranicznej
Zmiana, o której mowa w art. 1 pkt 3 i pkt 7 projektu, modyfikuje katalog osób
wchodzących w skład słuĪby zagranicznej przez dodanie kategorii kontraktowych
członków słuĪby zagranicznej w art. 2 oraz w art. 7 obowiązującej ustawy. Brak

11)
12)

Dz. U. poz. 1274, z póĨn. zm.
Dz. U. z 2016 r. poz. 34.
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moĪliwoĞci swobodnego zatrudnienia pracowników w słuĪbie zagranicznej w krótszej,
kilkuletniej perspektywie jest jedną z przyczyn, dla których Ministerstwo Spraw
Zagranicznych dysponuje bardzo znikomymi moĪliwoĞciami korzystania z pracy
specjalistów wykonujących zadania w systemie projektowym. W takim przypadku czas
pracy specjalisty okreĞla czas trwania danego projektu i najczĊĞciej zamyka siĊ
w perspektywie nastĊpujących po sobie 2–3 lat. Osoby te nie są z zasady
zainteresowane pracą w słuĪbie zagranicznej (i konsekwentnie w słuĪbie cywilnej) na
stałe, co sprawia, Īe zaleta trwałoĞci stosunku pracy nie stanowi w ich przypadku
zachĊty do podejmowania zatrudnienia na rzecz paĔstwa. NaleĪy zaznaczyü, Īe problem
ten nie dotyczy wyłącznie specjalistów z dziedzin tradycyjnie pozapolitycznych
(inĪynierów, informatyków, prawników), lecz w coraz to wiĊkszym stopniu dotyczy
stanowisk związanych z wykonywaniem funkcji dyplomatycznych – na przykład
w systemie Narodów Zjednoczonych, gdzie duĪą rolĊ odgrywają fora eksperckie oparte
na rzeczywistej wiedzy i doĞwiadczeniu (czego przykładem jest chociaĪby polityka
klimatyczna).
Nawiązując poĞrednio do tradycji urzĊdniczej II Rzeczypospolitej proponuje siĊ, aby tĊ
kategoriĊ pracowników nazwaü „kontraktowymi członkami słuĪby zagranicznej”
i stworzyü w ustawie o słuĪbie zagranicznej autonomiczną w stosunku do słuĪby
cywilnej podstawĊ do ich zatrudnienia, czemu słuĪy art. 1 pkt 8 projektu –
proponowany art. 7b ustawy o słuĪbie zagranicznej. Kontraktowi członkowie słuĪby
zagranicznej

z zasady

bĊdą

zatrudniani

wyłącznie

w

Ministerstwie

Spraw

Zagranicznych. WłaĞnie ze wzglĊdu na potrzebĊ zagwarantowania elastycznoĞci
zatrudniania tej wąskiej kategorii pracowników proponuje siĊ uchyliü wobec nich
obowiązek stosowania zasad naboru, okreĞlonych w ustawie o słuĪbie cywilnej, przy
zachowaniu ich w stosunku do pozostałej reszty członków słuĪby zagranicznej. W tym
celu kontraktowi członkowie słuĪby zagranicznej zostali wydzieleni w osoby
„mikrokorpus” w ramach słuĪby zagranicznej oraz wprowadzono zasadĊ, Īe bĊdą oni
zatrudniani wyłącznie na stanowiskach niebĊdących stanowiskami urzĊdniczymi.
W celu dookreĞlenia charakteru kontraktowych członków słuĪby zagranicznej poĪądane
jest takĪe zapisanie wprost, Īe powinni oni posiadaü doĞwiadczenie w zakresie
stosunków miĊdzynarodowych lub wiedzĊ specjalistyczną niezbĊdną w słuĪbie
zagranicznej.

9

III.3. Rozszerzenie

zakresu

regulacji

ustawy

o

słuĪbie

zagranicznej

na

pracowników zapewniających wykonywanie zadaĔ ministra właĞciwego do
spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
Proponowana zmiana obejmuje zniesienie kategorii pracowników MSZ, zatrudnionych
w komórkach organizacyjnych zapewniających obsługĊ zadaĔ ministra właĞciwego do
spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, niewchodzących
dotychczas w skład słuĪby zagranicznej, oraz konsekwentne włączenie ich do słuĪby
zagranicznej. W dyskusji, jaka toczyła siĊ w 2009 r. przed wejĞciem w Īycie ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw Europejskich, która zlikwidowała
Urząd Komitetu Integracji Europejskiej i włączyła jego zasoby do Ministerstwa Spraw
Zagranicznych, podnoszono postulat zachowania integralnoĞci personelu byłego UKIE
jako gwarancji jakoĞci wykonywanych przezeĔ zadaĔ. Skutkiem tego, w przepisach
zmieniających ustawĊ o słuĪbie zagranicznej, w związku z wejĞciem w Īycie ustawy
znoszącej UKIE, zapisano nietypowe w skali polskiej administracji rozwiązanie
polegające na wyłączeniu pracowników komórek organizacyjnych zapewniających
obsługĊ zadaĔ ministra właĞciwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej
w Unii Europejskiej ze słuĪby zagranicznej. Powstała tym samym nietypowa sytuacja
prawna, w której w ramach jednego ministerstwa funkcjonują równolegle dwie
kategorie pracowników – członkowie słuĪby zagranicznej, bĊdący równolegle
członkami korpusu słuĪby cywilnej, oraz wyłącznie członkowie słuĪby cywilnej,
zatrudnieni w trzech komórkach organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Z perspektywy piĊciu lat obowiązywania tych zasad naleĪy stwierdziü, Īe ich jednym
efektem jest utrudniony przepływ pracowników z czĊĞci „europejskiej” do czĊĞci
„zagranicznej” MSZ niemający uzasadnienia ani z punktu widzenia jakoĞci pracy
resortu ani teĪ szczególnego charakteru wykonywanych zadaĔ. Paradoksem tej
sztucznej sytuacji prawnej jest to, Īe pracownik czĊĞci „europejskiej” MSZ, a zatem
niebĊdący członkiem słuĪby zagranicznej, z chwilą wyjazdu do pracy w Stałym
Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli musi uzyskaü status członka słuĪby
zagranicznej. Trudno zatem znaleĨü uzasadnienie dla dalszego funkcjonowania tego
sztucznego podziału. Konsekwentne zmiany legislacyjne umoĪliwiające wprowadzenie
planowanej zmiany zostały zapisane w art. 1 pkt 5 i 6 projektu oraz w art. 10 (przepisy
przejĞciowe), który zakłada, Īe z dniem wejĞcia ustawy w Īycie pracownicy zatrudnieni
w komórkach organizacyjnych zapewniających obsługĊ zadaĔ ministra właĞciwego do
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spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej wchodzą z mocy
prawa w skład słuĪby zagranicznej.
III. 4. Negatywna przesłanka zatrudnienia w słuĪbie zagranicznej
Art. 1 pkt 4 projektowanej ustawy wprowadza ustawową negatywną przesłankĊ
zatrudnienia w słuĪbie zagranicznej dotyczącą osób, które w okresie do dnia 31 lipca
1990 r. pracowały bądĨ pełniły słuĪbĊ albo były współpracownikami organów
bezpieczeĔstwa paĔstwa w rozumieniu tzw. ustawy lustracyjnej (ustawy z dnia
18 paĨdziernika 2006

r.

o

ujawnianiu

informacji

o

dokumentach

organów

bezpieczeĔstwa paĔstwa z lat 1944–1990 oraz treĞci tych dokumentów).
Przemiany demokratyczne w Polsce, które miały miejsce w latach 90. XX wieku
oznaczały radykalny w treĞci odwrót od praktyk i podstaw aksjologicznych
stosowanych w okresie komunistycznego zniewolenia. Wynika to wyraĨnie
z preambuły Konstytucji RP, gdzie jest mowa wyraĨnie o „gorzkich doĞwiadczeniach
z czasów, gdy podstawowe wolnoĞci i prawa człowieka były w naszej OjczyĨnie
łamane”. Dezaprobata dla metod i praktyk działania komunistycznego aparatu
przymusu, w tym jego najbardziej antydemokratycznej czĊĞci, jaką był aparat
bezpieczeĔstwa PRL, jest zapisana w szeregu rozwiązaĔ prawnych przyjĊtych
i wdroĪonych w systemie prawa po 1989 r. NaleĪą do nich choüby: przejĊcie na
własnoĞü paĔstwa majątku b. PZPR, rozwiązanie SłuĪby BezpieczeĔstwa i weryfikacja
jej b. funkcjonariuszy, konsekwencje wobec sĊdziów, którzy w okresie PRL
sprzeniewierzyli

siĊ

niezawisłoĞci,

czy

wreszcie

lustracja

osób

pełniących

odpowiedzialne stanowiska w paĔstwie.
W Ğlad za tezą Trybunału Konstytucyjnego zawartą w wyroku K3/99 naleĪy stwierdziü,
Īe „...z konstytucyjnej zasady ochrony zaufania do prawa stanowionego przez paĔstwo
nie wynika, Īe kaĪdy moĪe zawsze ufaü, iĪ prawne unormowanie jego praw
i obowiązków nie ulegnie na przyszłoĞü zmianie na jego niekorzyĞü. Ocena zaleĪy od
treĞci dokonywanych przez prawodawcĊ zmian i sposobu ich wprowadzenia, przy
uwzglĊdnieniu całokształtu okolicznoĞci oraz konstytucyjnego systemu wartoĞci.”.
Kierując siĊ tą tezą, naleĪy zauwaĪyü, Īe:
Po pierwsze – ustanawiając projektowane ograniczenie w dostĊpnie do słuĪby
zagranicznej, ustawodawca pozostaje w zgodzie z oceną okresu komunizmu wynikającą
z Konstytucji RP i dotychczasowego ustawodawstwa, w szczególnoĞci z przekonaniem,
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Īe Ğwiadoma działalnoĞü jednostki na rzecz umacniania politycznych podstaw ustroju
komunistycznego,

przeciwstawnych

z

aksjologicznego

punktu

widzenia

demokratycznemu paĔstwu prawnemu, nie jest co do zasady prawu obojĊtna w tym
znaczeniu, Īe prawo nie pozostawia jej na równi z innymi rodzajami działalnoĞci, lecz
przeciwnie – traktuje je w sposób szczególny i zarazem wyraĨnie negatywny.
Po drugie – owo szczególne traktowanie moĪe wyraĪaü siĊ bądĨ to w nakładaniu
szczególnych obowiązków – takim jest na przykład obowiązek składania oĞwiadczeĔ na
okolicznoĞü pracy, słuĪby lub współpracy z komunistycznym aparatem bezpieczeĔstwa,
bądĨ teĪ w pozbawianiu niektórych praw – czego dobrym przykładem jest niezaliczanie
okresów zatrudnienia w partii komunistycznej (Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej
Zjednoczonej

Partii

Robotniczej),

jak

równieĪ

w

organach

bezpieczeĔstwa

komunistycznego paĔstwa do okresów, od których zaleĪy nabycie i wymiar prawa do
dodatku za wysługĊ lat czy nagrody jubileuszowej w słuĪbie cywilnej. Polskie prawo
wiąĪe juĪ od szeregu lat negatywne konsekwencje z faktem pracy w słuĪbie bądĨ
współpracy z komunistycznym aparatem bezpieczeĔstwa. Projektowane rozwiązanie
nie stanowi zatem novum w systemie prawa, a jedynie rozwiniĊcie tendencji juĪ w nim
obecnych,

zweryfikowanych

pozytywnie

przez

Trybunał

Konstytucyjny

i niekwestionowanych co do zasady przez przewaĪającą czĊĞü doktryny.
Po trzecie – okreĞlając zadania słuĪby zagranicznej w sposób proponowany w art. 1
pkt 1 i 2 projektowanej ustawy, ustawodawca winien odpowiedzieü na pytanie, czy
osoby, które w Ğwiadomy sposób przyczyniały siĊ do umacniania komunistycznego
reĪimu poprzez pracĊ, słuĪbĊ lub współpracĊ z komunistycznym aparatem
bezpieczeĔstwa, powinny mieü moĪliwoĞü pełnienia słuĪby, której ustawowym
zadaniem jest stanie na straĪy suwerennoĞci Rzeczypospolitej Polskiej i ochrona jej
miĊdzynarodowych interesów? Skoro bowiem zgodnie z podstawową definicją zawartą
w Konstytucji RP Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli,
to czy ci, którzy Ğwiadomie działali wbrew temu dobru w interesie obcego mocarstwa
(ZSRR) niewolącego PolskĊ w okresie 1944–1989 mogą pełniü słuĪbĊ publiczną w tak
newralgicznym odcinku, jakim jest ochrona pozycji i miĊdzynarodowych interesów
Rzeczypospolitej Polskiej? PrzedłoĪony projekt wychodzi z załoĪenia, Īe ocena
wartoĞci konstytucyjnych w tym przypadku i ich właĞciwe zwaĪenie winny
uwzglĊdniaü takĪe, a moĪe i przede wszystkim punkt widzenia tych osób, które nie
pracowały, nie pełniły słuĪby ani teĪ nie były współpracownikami komunistycznego
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aparatu ucisku i które mają podstawy i prawo oczekiwaü od ustawodawcy, Īe na straĪy
suwerennoĞci i interesów reprezentującego ich paĔstwa nie bĊdą stali dyplomaci
rekrutujący siĊ spoĞród byłych komunistycznych agentów bezpieczeĔstwa i ich tajnych
współpracowników.
Zachodzi zatem w tym przypadku sytuacja, w której ograniczenie prawa do dostĊpu do
jednego, specyficznego fragmentu słuĪby publicznej dla stosunkowo wąskiej grupy
osób jest skutecznie równowaĪone oraz wrĊcz przewaĪane przez prawo pozostałych
obywateli do kształtowania ustroju administracji tego paĔstwa (przez ich reprezentacjĊ
w postaci ustawodawcy) zgodnie ze swoją wolą wyraĪoną w wyborach powszechnych.
NaleĪy przy tym podkreĞliü, Īe ograniczenie to nie narusza, co do istoty prawa dostĊpu
do słuĪby publicznej jako takiej, gdyĪ słuĪba zagraniczna stanowi niewielki fragment
słuĪby paĔstwowej, a zakaz pełnienia słuĪby zagranicznej nie dotyczy pozostałej czĊĞci
słuĪby publicznej.
Po czwarte – naleĪy zwróciü uwagĊ na szczególną sytuacjĊ resortu spraw
zagranicznych,

który

ze

wzglĊdów

historycznych

odznaczał

siĊ

zawsze

nadreprezentatywnoĞcią byłych pracowników, oficerów oraz współpracowników słuĪb
bezpieczeĔstwa PRL. Aby dobrze zrozumieü to zjawisko, naleĪy podkreĞliü, Īe praca
w tzw. słuĪbie dyplomatyczno-konsularnej okresu PRL była zajĊciem intratnym
z uwagi na moĪliwoĞü otrzymywania czĊĞci wynagrodzenia w dewizach w przypadku
skierowania do pracy w placówce zagranicznej. Z uwagi na faktyczną izolacjĊ
dyplomacji PRL na arenie miĊdzynarodowej, zwłaszcza po wprowadzeniu w PRL stanu
wojennego, kadry MSZ przed rokiem 1989 składały siĊ w znacznej czĊĞci bądĨ to
z pracowników, bądĨ z współpracowników aparatu bezpieczeĔstwa, dla których wyjazd
na dobrze opłacaną synekurĊ w placówce zagranicznej był traktowany jako swego
rodzaju nagroda.
Nie bĊdzie wiele przesady w stwierdzeniu, Īe w schyłkowym okresie PRL, bĊdącym
zarazem okresem najwiĊkszej degrengolady PRL-owskiej słuĪby dyplomatyczno-konsularnej,

wĞród

znacznej

czĊĞci

jej

pracowników

dominowały postawy

oportunistyczne, a motywacja do pełnienia tej słuĪby miała przede wszystkim na
wzglĊdzie potencjalne korzyĞci materialne. Prawo powielaczowe MSZ z tego okresu
zawiera na przykład szczegółowe regulacje poĞwiĊcone dozwolonej iloĞci dóbr
materialnych przywoĪonych zza zachodniej granicy w celu wyeliminowania nagminnej
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praktyki odsprzedawania ich przez PRL-owskich dyplomatów na wewnĊtrznym rynku
ze stosownym zyskiem.
Ten bagaĪ doĞwiadczeĔ i postaw oraz nawis kadrowy w postaci funkcjonariuszy
i współpracowników PRL-owskich słuĪb, a takĪe ich współmałĪonków, którzy czĊsto
znajdowali zatrudnienie w pionie administracyjnym MSZ, oraz ich dzieci, które miały
ułatwioną karierĊ dziĊki rodzicom zatrudnionym juĪ w MSZ, zostały wniesione do
słuĪby zagranicznej w 2002 r. wraz z kadrami okresu PRL, co sprawiło, Īe polska
słuĪba zagraniczna była w szczególny sposób negatywnie obciąĪona dziedzictwem
minionej epoki, które utrudnia, a niekiedy wrĊcz uniemoĪliwia jej sprawne działanie
oraz umacnianie poĪądanych postaw propaĔstwowych w jej ramach.
Podsumowując, naleĪy stwierdziü, Īe projektowana regulacja jest zgodna, co do zasady,
z Konstytucją RP, w tym zwłaszcza z jej art. 60, który wymaga, aby zasady dostĊpu do
słuĪby publicznej (w tym słuĪby zagranicznej) były takie same dla wszystkich
obywateli. Minimalny standard w tym przypadku oznacza, Īe ustawa musi stanowiü
obiektywne kryteria doboru kandydatów do słuĪby publicznej oraz uregulowaü zasady
i procedurĊ rekrutacji w ten sposób, aby zapewniü przestrzeganie zasady równoĞci szans
wszystkich kandydatów, bez jakiejkolwiek dyskryminacji i nieuzasadnionych
ograniczeĔ. JednakĪe, jak czytamy w wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia
13 lutego 2007 r. w sprawie K 46/05, „nie odbiera to jednak władzy publicznej
moĪliwoĞci ustalenia szczegółowych warunków dostĊpu do konkretnej słuĪby, ze
wzglĊdu na jej rodzaj i istotĊ”. Projektowane ograniczenie jest uzasadnione, jak
wykazano wyĪej, zarówno rodzajem, jak i istotą słuĪby zagranicznej, a jego nałoĪenie
jest zgodne z zasadą proporcjonalnoĞci, zarówno w wymiarze szerszym, jak
i proporcjonalnoĞci sensu stricto, opisanej w wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dnia 11 kwietnia 2000 r., sygn. K 15/98.
III. 5. Czasowe nadanie stopnia dyplomatycznego
Propozycja zmiany zawarta w art. 1 pkt 7 projektu, a odnosząca siĊ do proponowanego
brzmienia art. 7 ust. 2 ustawy nowelizowanej, zakłada moĪliwoĞü nadania
w wyjątkowych przypadkach osobie, która spełnia wymagania okreĞlone w art. 12 ust. 1
pkt 4 i 5 ustawy, stopnia dyplomatycznego na czas okreĞlony, z wyjątkiem stopnia
ambasadora ad personam. Wprowadzenie proponowanej zmiany jest związane
z praktyką nadawania osobom niespełniającym kryteriów ustawowych w zakresie
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potwierdzenia kwalifikacji zawodowych, w tym jĊzykowych, stopni dyplomatycznych
na czas okreĞlony – wykonywania obowiązków słuĪbowych w placówce zagranicznej.
NajczĊĞciej praktyka ta dotyczy przedstawicieli innych resortów w placówkach
zagranicznych. RóĪnica w stosunku do obecnego stanu prawnego polega na tym, Īe
proponuje siĊ, aby umoĪliwiü nadanie stopnia dyplomatycznego na czas okreĞlony takĪe
w Centrali MSZ.
III. 6. Reglamentacja obecnoĞci słuĪb specjalnych w słuĪbie zagranicznej
Obecnie ustawa o słuĪbie zagranicznej nie zawiera rozwiązaĔ regulujących kwestiĊ
obecnoĞci słuĪb specjalnych w słuĪbie zagranicznej. Proponuje siĊ zatem dodanie
nowego art. 7a, który wprowadzi w ust. 1 obligatoryjną zasadĊ uzyskania wczeĞniejszej
zgody Ministra Spraw Zagranicznych na wykonywanie zadaĔ słuĪby zagranicznej przez
Īołnierzy albo funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, CBA, SG, SW, PSP
i SłuĪby Celno-Skarbowej. Ze wzglĊdu na charakter tych zadaĔ zakłada siĊ, Īe moĪe
byü ona wydana z zastrzeĪeniem przepisów o ochronie informacji niejawnych. Ze
wzglĊdu na specyfikĊ materii, która ma zostaü uregulowana, nie przewiduje siĊ, aby
zachodziła potrzeba okreĞlania w ustawie elementów tej zgody ani jej zakresu.
Powstanie w ten sposób minimalna regulacja, adekwatna, zdaniem projektodawcy, do
potrzeb w tym zakresie.
Projekt zakłada takĪe dodanie ust. 2 w nowo projektowanym art. 7a, który wprowadzi
do ustawy o słuĪbie zagranicznej normĊ kompetencyjną stwarzającą Ministrowi Spraw
Zagranicznych, działającemu w porozumieniu z ministrem, kierownikiem urzĊdu
centralnego

bądĨ

szefem

właĞciwej

słuĪby,

moĪliwoĞü

ustalenia

warunków

wykonywania zadaĔ w słuĪbie zagranicznej przez funkcjonariuszy i Īołnierzy
wymienionych słuĪb, w tym zwłaszcza sposobu i terminów dokonywania związanych
z tym rozliczeĔ budĪetowych. Ratio legis tego rozwiązania wynika ze sprawdzonej,
wieloletniej praktyki stosowanej przez MSZ oraz właĞciwe słuĪby i ma znaczenie
w relacjach wewnĊtrznych administracji. Ze wzglĊdu na niejawny charakter
przedmiotowych relacji nie zakłada siĊ, aby zachodziła koniecznoĞü regulowania
omawianych zagadnieĔ w akcie wykonawczym.
Projektowana ustawa nie wpłynie natomiast na zasady funkcjonowania w placówkach
zagranicznych przedstawicieli innych ministerstw i urzĊdów centralnych. Obowiązujące
obecnie w tym zakresie porozumienia pozostają w mocy, a praktyka ich zawierania
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bĊdzie kontynuowana. Jedyne zmiany w tym zakresie, wynikające z wejĞcia w Īycie
projektowanej ustawy, bĊdą związane z przyznaniem członkom słuĪby zagranicznej
przebywającym w placówkach zagranicznych dodatkowych ĞwiadczeĔ (zwrot opłat za
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne i pokrycie kosztów corocznej podróĪy
urlopowej do kraju). PrzesuniĊcia z odpowiednich czĊĞci budĪetu do czĊĞci 45 bĊdą
uzgadniane na etapie prac nad ustawą budĪetową na rok 2018.
III. 7. MoĪliwoĞü przeniesienia członka słuĪby zagranicznej poza MSZ
Istotą zmiany proponowanej w art. 1 pkt 8 projektowanej regulacji i zawartej
w proponowanym art. 7c jest stworzenie ustawowej podstawy do moĪliwoĞci
czasowego i uzgodnionego z członkiem słuĪby zagranicznej przeniesienia go na inne
stanowisko w słuĪbie cywilnej poza Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale takĪe do
instytutu badawczego bądĨ paĔstwowej osoby prawnej. Wzorem dla projektowanej
regulacji jest stosowana od wielu lat z powodzeniem we Włoszech instytucja
„doradców dyplomatycznych” – proste i skuteczne rozwiązanie, pozwalające na
przepływ kadr, wiedzy i doĞwiadczenia pomiĊdzy słuĪbą zagraniczną a szeroko
rozumianą sferą paĔstwową. Tak jak w przypadku pozostałych propozycji projektu
zakłada siĊ, Īe projektowana, minimalna regulacja jest adekwatna do potrzeb zarówno
pracodawców, jak i pracownika. Pozostałe szczegóły związane ze stosunkiem pracy
członka słuĪby zagranicznej przeniesionego w ten sposób poza słuĪbĊ zagraniczną
powinny pozostaü przedmiotem kontraktu negocjowanego indywidualnie zgodnie
z zasadą autonomii stron stosunku pracy.
III. 8. OkreĞlenie zasad nadawania stopni dyplomatycznych
Zmiany zaproponowane w art. 1 pkt 9–11 projektu ustawy nowelizującej dotyczą
problematyki stopni dyplomatycznych. W obowiązującym stanie prawnym ustawa
przewiduje oprócz katalogu stopni dyplomatycznych zaledwie szczątkową regulacjĊ
niepokrywającą szeroko problematyki kryteriów i szczegółowych zasad przyznawania
stopni dyplomatycznych oraz awansu na wyĪsze stopnie dyplomatyczne. Proponuje siĊ
ponownie zdefiniowaü katalog tych stopni, dodając w grupie wyĪszych stopni
dyplomatycznych stopieĔ ministra pełnomocnego, co jest zgodne z praktyką
protokolarną wielu paĔstw europejskich. Ponadto proponuje siĊ przywrócenie
stosowanej przed 2001 r. i takĪe znanej praktyce miĊdzynarodowej nazwy „ambasador
ad personam” w miejsce obecnie stosowanej nazwy „ambasador tytularny”. Dodanie
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nowego stopnia dyplomatycznego pozwoli na „rozciągniĊcie” katalogu wyĪszych stopni
dyplomatycznych i przez to na bardziej racjonalne zarządzanie kadrami, przez
ograniczenie ryzyka nadmiernego „rozdĊcia” piramidy stopni dyplomatycznych na jej
wyĪszych piĊtrach. Kolejną, istotną zmianą bĊdzie dookreĞlenie w ustawie kryteriów
nadawania stopni dyplomatycznych oraz dodanie upowaĪnienia do okreĞlenia w akcie
wykonawczym (rozporządzeniu) wymagaĔ dotyczących przebiegu słuĪby, staĪu pracy,
oceny słuĪbowej oraz kwalifikacji zawodowych warunkujących nadanie wyĪszego
stopnia dyplomatycznego.
III. 9. ĝlubowanie
Zmiana zawarta w art. 1 pkt 12 projektu ustawy nowelizującej wprowadza nową
formułĊ Ğlubowania, które bĊdzie odbierane od kaĪdego członka słuĪby zagranicznej
według nowego brzmienia roty, zakoĔczonego fakultatywnym dodaniem słów „Tak mi
dopomóĪ Bóg”. Obecnie słuĪba zagraniczna jest jedyną słuĪbą paĔstwową, w której
takiej moĪliwoĞci ustawa nie przewiduje. Nowa rota Ğlubowania nawiązuje wprost do
zadaĔ słuĪby zagranicznej zdefiniowanych w art. 1, co stanowi kolejny zabieg
wypełniający obecną pustkĊ aksjologiczną.
III. 10. Uprawnienia nadzwyczajne ambasadora w przypadku bezpoĞredniego
zagroĪenia Īycia
Propozycja zawarta w art. 1 pkt 13 ustawy nowelizującej dotyczy rozszerzenia katalogu
kompetencji ambasadora o uprawnienie nadzwyczajne, realizowane wyłącznie
w sytuacjach nadzwyczajnych, do których naleĪą bezpoĞrednie zagroĪenie Īycia lub
zdrowia bądĨ bezpieczeĔstwa obywateli polskich w paĔstwie przyjmującym.
Propozycja ta zakłada, Īe w przypadku wystąpienia takiej sytuacji ambasador
w paĔstwie przyjmującym zostanie wyposaĪony w nadzwyczajną kompetencjĊ do
wydawania wiąĪących poleceĔ wszystkim przedstawicielom polskiej administracji
rządowej i samorządowej znajdującym siĊ w paĔstwie przyjmującym. Rozwiązanie to
wynika z racjonalnego przyjĊcia zasady jednoosobowego kierownictwa w sytuacjach
nadzwyczajnych

i

wychodzi

z

załoĪenia,

Īe

spoĞród

wszystkich

organów

i przedstawicieli administracji to właĞnie ambasador dysponuje najpełniejszą wiedzą
i oceną sytuacji, zatem jemu naleĪy powierzyü w takich przypadkach kierowanie na
przykład ewakuacją obywateli polskich czy teĪ akcją ratunkową. NaleĪy podkreĞliü, Īe
owa nadzwyczajna kompetencja ma charakter krótkotrwały, ograniczony w czasie
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i przestrzeni – do granic paĔstwa przyjmującego oraz do czasu ustania bezpoĞredniego
zagroĪenia chronionych przez ustawĊ wartoĞci.
III. 11. ĝwiĊto SłuĪby Zagranicznej
Propozycja ustanowienia dnia 16 listopada ĝwiĊtem SłuĪby Zagranicznej jest
uzasadniona kilkuletnią tradycją. Od 2009 r. dzieĔ 16 listopada jest obchodzony
uroczyĞcie jako ĞwiĊto resortowe, bez podstawy ustawowej, wprowadzone aktem
prawnym Ministra Spraw Zagranicznych. Tego dnia w 1918 r. została nadana przez
Józefa Piłsudskiego pierwsza depesza notyfikująca powstanie odrodzonego paĔstwa
polskiego.
III. 12. „Prawo do powrotu”
Jednym z powaĪnych mankamentów obecnie obowiązujących przepisów jest brak
ustawowej moĪliwoĞci restytucji stopnia dyplomatycznego w przypadku powrotu do
słuĪby zagranicznej po przerwie, z którą łączy siĊ przerwanie ciągłoĞci zatrudnienia
w tej słuĪbie. Proponowany w art. 1 pkt 16 ustawy nowelizującej mechanizm zakłada
moĪliwoĞü restytucji stopnia dyplomatycznego w takim przypadku bądĨ nadania stopnia
wyĪszego, jeĪeli okres pozostawania poza słuĪbą wynosi mniej niĪ 5 lat.
III. 13. Włączenie wyĪszych stanowisk kierowniczych w Centrali MSZ do słuĪby
zagranicznej
Nowelizacja ustawy o słuĪbie zagranicznej przeprowadzona na przełomie 2015 i 2016 r.
w drodze ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o słuĪbie cywilnej oraz
niektórych innych ustaw wyłączyła ze słuĪby zagranicznej stanowiska kierownicze w
Centrali

Ministerstwa

Spraw

Zagranicznych

(dyrektora

generalnego

słuĪby

zagranicznej, dyrektora oraz zastĊpcy dyrektora komórki organizacyjnej). Skutkiem
tego osoby powołane na te stanowiska w okresie urlopu bezpłatnego w słuĪbie
zagranicznej, który udzielany jest im obligatoryjnie, w okresie tego powołania
pozbawione są moĪliwoĞci rozwoju zawodowego w słuĪbie zagranicznej. Sytuacja ta
oprócz szeregu komplikacji związanych choüby z niemoĪnoĞcią dokonywania wobec
tych osób czynnoĞci z zakresu prawa pracy, jakie odnoszą siĊ do wszystkich członków
słuĪby zagranicznej (np. sporządzania ocen słuĪbowych), rodzi powaĪny negatywny
skutek

w

postaci

braku

formalnej

moĪliwoĞci

posługiwania

siĊ

stopniem

dyplomatycznym w okresie oddelegowania. Paradoks tej sytuacji jest dobrze widoczny
i odczuwalny w codziennej praktyce dyplomatycznej. Proponuje siĊ powrót do zasad
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obowiązujących przed wejĞciem w Īycie wspomnianej nowelizacji, czemu słuĪyü ma
zapisanie w ustawie, Īe członek personelu dyplomatyczno-konsularnego powołany na
kierownicze stanowisko w słuĪbie zagranicznej bĊdące wyĪszym stanowiskiem
w słuĪbie cywilnej zachowuje posiadany stopieĔ dyplomatyczny lub moĪe byü mu
nadany stopieĔ wyĪszy (art. 1 pkt 17 projektu). Konsekwencją takiego zapisu bĊdzie
stosowanie wobec członka słuĪby zagranicznej powołanego na kierownicze stanowisko
w słuĪbie zagranicznej bĊdące wyĪszym stanowiskiem w słuĪbie cywilnej przepisów
ustawy o słuĪbie zagranicznej, które okreĞlają skutki nadania stopnia dyplomatycznego
i posiadania statusu członka personelu dyplomatyczno-konsularnego, w tym takĪe
przepisów o wynikających z tego faktu prawach i obowiązkach pracowniczych.
Projekt przewiduje ponadto, Īe na kierownicze stanowisko w słuĪbie zagranicznej
bĊdące wyĪszym stanowiskiem w słuĪbie cywilnej moĪe zostaü powołana równieĪ
osoba spełniająca warunki okreĞlone w art. 12 ust. 1 pkt 4 i 5, która udokumentowała
znajomoĞü jednego jĊzyka obcego i spełnia dodatkowo wymagania okreĞlone w art. 53
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o słuĪbie cywilnej. Proponowana zmiana jest
podyktowana potrzebą stworzenia bardziej elastycznych ram dla kształtowania polityki
kadrowej, przy czym naleĪy podkreĞliü, Īe proponowany tryb wprowadza wprawdzie
zmniejszone wymagania kwalifikacyjne, lecz nie oznacza, Īe na te stanowiska bĊdą
powoływane wyłącznie osoby spełniające wymóg znajomoĞci tylko jednego jĊzyka
obcego. W ustawie o słuĪbie zagranicznej nadal bowiem pozostaje tryb pozwalający
zatrudniaü na stanowiskach kierowniczych osoby posiadające stopieĔ dyplomatyczny
(czyli osoby, które potwierdziły znajomoĞü przynajmniej dwóch jĊzyków obcych oraz
zdały egzamin dyplomatyczno-konsularny).
III. 14. Rozszerzenie pakietu socjalnego – podróĪ coroczna i zwrot kosztów nauki
dzieci
W art. 1 pkt 19 projektu ustawy nowelizującej zawarto dwie propozycje zmian
w zakresie

katalogu

uprawnieĔ

socjalnych

przysługujących

członkom

słuĪby

zagranicznej wykonującym obowiązki słuĪbowe w placówce zagranicznej. Pierwsza
z nich zakłada pokrywanie przez pracodawcĊ kosztów podróĪy urlopowej do kraju
z zagranicy raz na rok, a nie raz na dwa lata, jak ma to miejsce obecnie. Warto w tym
miejscu zaznaczyü, Īe polska słuĪba zagraniczna jest jedną z nielicznych europejskich
słuĪb dyplomatycznych, w których nie stosuje siĊ zasady corocznego pokrywania przez
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pracodawcĊ kosztów podróĪy urlopowej. Ratio legis tego rozwiązania polega na
ułatwianiu utrzymywania łącznoĞci z krajem osobom skierowanym do pracy poza jego
granicami. Druga z planowanych zmian dotyczy nałoĪenia na pracodawcĊ obowiązku
zwrotu opłat z tytułu odbywania przez dzieci członków słuĪby zagranicznej
zatrudnionych w słuĪbie zagranicznej obowiązkowego przygotowania przedszkolnego,
zgodnie z polskimi przepisami, jeĪeli nie zachodzi moĪliwoĞü realizacji tego obowiązku
bezpłatnie w paĔstwie przyjmującym. Obecnie obowiązujące przepisy przewidują
moĪliwoĞü zwrotu kosztów wyłącznie nauki w szkole. W przepisie tym chodzi
o wyrównanie katalogu faktycznie przysługujących praw członkom słuĪby zagranicznej
w stosunku do pozostałych obywateli w kraju.
Z uwagi na fakt, Īe proponowane regulacje spowodują skutki finansowe dla budĪetu,
planuje siĊ odroczenie wejĞcia w Īycie przepisów o dodatkowej podróĪy urlopowej do
dnia 1 stycznia 2018 r. Odroczenie to nie zostanie zastosowane w stosunku do
przepisów o finansowaniu obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, ze wzglĊdu
na fakt, Īe Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 23 lutego 2017 r. (sygn. K 2/15)
stwierdził niekonstytucyjnoĞü obowiązującego obecnie rozwiązania.
III. 15. Dodatkowy jednorazowy urlop
Projekt zakłada stworzenie nowego prawa do jednorazowego urlopu w wymiarze
3 miesiĊcy, udzielanego wyłącznie na wniosek członka słuĪby zagranicznej i wyłącznie
bezpoĞrednio po przepracowaniu przynajmniej 3 lat w placówce zagranicznej
znajdującej siĊ w miejscu ujĊtym w wykazie miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym
dla zdrowia bądĨ w placówce o znacznym stopniu uciąĪliwoĞci. Uzasadnienie dla
wprowadzenia tego prawa wynika z doĞwiadczenia funkcjonowania placówek
w tzw. „trudnych” miejscach, połoĪonych najczĊĞciej w znacznym oddaleniu od Polski,
w innych strefach klimatycznych, gdzie wystĊpuje ryzyko naraĪenia pracownika na
działanie szeregu szkodliwych czynników. Nie chodzi w tym przypadku wyłącznie
o czynniki szkodliwe dla zdrowia, lecz takĪe o obiektywną trudnoĞü wykonywania
funkcji w niektórych paĔstwach o szczególnym ustroju lub sytuacji wewnĊtrznej, które
znacznie utrudniają na przykład utrzymywanie prywatnej łącznoĞci z krajem.
Jednorazowy urlop przeznaczony byłby na zagospodarowanie siĊ rodziny członka
słuĪby zagranicznej po powrocie do kraju, przeprowadzenie niezbĊdnych badaĔ
lekarskich i szeroko rozumianą adaptacjĊ do zmienionych warunków. Z uwagi na
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przewidywane skutki finansowe planuje siĊ odroczenie wejĞcia w Īycie tego przepisu
do dnia 1 stycznia 2018 r.
III. 16. Redefinicja i uporządkowanie zakresu działu „sprawy zagraniczne”
w ustawie o działach administracji rządowej
Przeprowadzone

w

2009

r.

zmiany

w

regulacjach

prawnych

dotyczących

funkcjonowania systemu promocji zagranicznej Polski oraz kompetencjach organów
administracji za tĊ dziedzinĊ odpowiedzialnych wprowadzono do systemu prawa
w drodze przepisów przejĞciowych do ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do
Spraw Europejskich. Ustawą tą zmieniono ustawĊ z dnia 4 wrzeĞnia 1997 r. o działach
administracji rządowej13) w czĊĞci dotyczącej zadaĔ ministra właĞciwego do spraw
zagranicznych oraz wprowadzono zmiany w zakresie kompetencji ministrów
odpowiedzialnych za inne działy administracji rządowej. Zadanie polegające na
prowadzeniu zagranicznej promocji kraju zostało zdefiniowane w ramach działu
„sprawy zagraniczne” w czĊĞci jako „kształtowanie miĊdzynarodowego wizerunku
Rzeczypospolitej Polskiej” (art. 32 ust. 1 pkt 6), zaĞ w czĊĞci jako prowadzenie
„dyplomacji publicznej i kulturalnej” (art. 32 ust. 1 pkt 7). Powstał w ten sposób mało
czytelny układ ustawowych zadaĔ, sformułowanych za pomocą nieostrych pojĊü,
pozbawiony ustawowych wytycznych interpretacyjnych i stwarzający przez to szerokie
pole do doraĨnych interpretacji urzĊdniczych. NiespójnoĞü obecnych rozwiązaĔ
w szczególnoĞci przejawia siĊ w tym, Īe ustanawiając w ramach działu „sprawy
zagraniczne” zadanie polegające na „kształtowaniu miĊdzynarodowego wizerunku
Rzeczypospolitej Polskiej”, zamieniono miejscami samo działanie administracji
(czynnoĞci składające siĊ na kształtowanie wizerunku) z jego efektem koĔcowym
(wywołanie okreĞlonego wizerunku Polski u adresatów), pomijając to, Īe Minister
Spraw Zagranicznych nie jest wyłącznym aktorem w obszarze, w którym
miĊdzynarodowy wizerunek paĔstwa jest kształtowany. Z wyłączeniem działu
„gospodarka”, w którym wprowadzono zadanie polegające na prowadzeniu „promocji
gospodarki” (art. 9 ust. 1), nie wprowadzono stosownych zmian w zakresie innych
działów administracji rządowej, polegających na dodaniu wyraĨnych kompetencji
w zakresie promocji prowadzonej w ramach poszczególnych działów administracji
rządowej. JednoczeĞnie Ministrowi Spraw Zagranicznych przyznano kompetencjĊ oraz

13)

Dz. U. z 2016 r. poz. 543, z póĨn. zm.
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obowiązek w zakresie „wspierania działaĔ promujących polską gospodarkĊ, kulturĊ,
jĊzyk, turystykĊ, technikĊ i naukĊ realizowanych w ramach innych działów”. Propozycja
nowelizacji ustawy z dnia 4 wrzeĞnia 1997 r. o działach administracji rządowej, zawarta
w art. 2 projektu ustawy nowelizującej, nie tylko uporządkowuje i uaktualnia zakres
działania Ministra Spraw Zagranicznych, lecz przede wszystkim urealnia zadania
w zakresie promocji, stwierdzając wprost, Īe głównym zadaniem administracji
realizowanym w tym obszarze jest kształtowanie i ochrona miĊdzynarodowego
wizerunku Rzeczypospolitej Polskiej.
Pozostałe zmiany dostosowujące dotyczą uwzglĊdnienia wejĞcia w Īycie ustawy z dnia
25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne.
III. 17. Rozszerzenie katalogu osób obowiązanych do złoĪenia oĞwiadczenia
lustracyjnego
W ustawie z dnia 18 paĨdziernika 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach
organów bezpieczeĔstwa paĔstwa z lat 1944–1990 oraz treĞci tych dokumentów
proponuje siĊ dodaü przepis obejmujący wszystkich członków słuĪby zagranicznej oraz
członków ich rodzin, o ile ci ostatni są zatrudnieni w placówce zagranicznej.
Propozycja ta jest legislacyjną konsekwencją negatywnej przesłanki zatrudnienia
proponowanej w ustawie o słuĪbie zagranicznej, o której mowa wczeĞniej.
Proponowane rozszerzenie zakresu obowiązku lustracyjnego na zatrudnionych
członków rodzin wynika z faktu wykonywania przez nich czynnoĞci wspierających
słuĪbĊ zagraniczną pomimo faktycznego pozostawania poza tą słuĪbą. W praktyce,
w toku pracy placówki zagranicznej, róĪnica miĊdzy zatrudnionymi w niej członkami
słuĪby zagranicznej oraz niewchodzącymi w skład tej słuĪby członkami ich rodzin
niejednokrotnie zaciera siĊ, co uzasadnia objĊcie obydwu wymienionych kategorii
pracowników reĪimem ustawy lustracyjnej.
III. 18. Przepisy przejĞciowe
Projekt zakłada krótki, bo 30-dniowy okres na złoĪenie wymaganych ustawą
oĞwiadczeĔ lustracyjnych oraz równie krótki okres, w którym stosunki pracy osób,
które złoĪyły oĞwiadczenie o pracy, słuĪbie lub współpracy z organami bezpieczeĔstwa
paĔstwa, wygasną z mocy prawa. Planowany skutek w postaci wygaĞniĊcia stosunków
pracy tej kategorii osób jest prostą konsekwencją przyjĊtej w projekcie koncepcji

22

negatywnej przesłanki zatrudnienia i zdaniem projektodawcy nie wymaga zastosowania
przepisów osłonowych.
Propozycje zawarte w art. 7 i art. 8 projektu ustawy nowelizującej mają na celu
umoĪliwienie w słuĪbie zagranicznej po raz pierwszy od czasów jej powstania, a i takĪe
siĊgając wczeĞniej do czasów słuĪby dyplomatyczno-konsularnej, na przeprowadzenie
kompleksowego przeglądu kadr pod wzglĊdem ich przydatnoĞci do pełnienia słuĪby
w nowych warunkach ustawowych. Skala zmian, jakie proponowane są do
przeprowadzenia w słuĪbie zagranicznej, jest bowiem znaczna. NaleĪy podkreĞliü, Īe
słuĪba ta po raz pierwszy od czasu swojego powstania otrzyma ustawowo zdefiniowane
zadanie, którym jest strzeĪenie suwerennoĞci Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochrona jej
miĊdzynarodowych interesów (patrz propozycja w art. 1 pkt 2 projektu). Towarzyszyü
temu bĊdzie redefinicja katalogu stopni dyplomatycznych połączona z okreĞleniem
w akcie wykonawczym szczegółowych wymagaĔ warunkujących otrzymanie stopni
dyplomatycznych (art. 1 pkt 9–11 projektu). Zmieniona zostanie formuła, jak i rota
Ğlubowania, które składaü bĊdą odtąd wszyscy członkowie słuĪby zagranicznej (art. 1
pkt 12 projektu). Skala zmian organizacyjno-prawnych wywołanych projektowaną
nowelizacją uzasadnia przyjĊcie w przepisach przejĞciowych proponowanej zasady
przeglądu kadrowego, który odbywaü siĊ bĊdzie według ĞciĞle okreĞlonych kryteriów
ustawowych, do których naleĪą: potrzeby słuĪby zagranicznej, a wiĊc obiektywne
potrzeby urzĊdu wynikające z analizy zakresu zadaĔ i posiadanych zasobów, Ğrodki
budĪetowe i etatowe, mające równieĪ wymiar obiektywny, bo wynikający z ustawy
budĪetowej oraz ocena dotychczasowego przebiegu zatrudnienia członka słuĪby
zagranicznej, który jest udokumentowany w sposób okreĞlony przepisami prawa.
Zdaniem projektodawcy powyĪsze rozwiązanie obiektywizuje w sposób maksymalny
przebieg i rezultat przeglądu kadr słuĪby zagranicznej i jest zarazem zgodne
z ustalonymi standardami demokratycznego paĔstwa prawa w tej dziedzinie.
Projektowane rozwiązanie moĪe wywołaü zmiany w sferze stosunków pracy czĊĞci
członków słuĪby zagranicznej, włącznie z wygaĞniĊciem niektórych z nich. W tym
przypadku, kierując siĊ zasadą proporcjonalnoĞci, w tym zwłaszcza zwaĪeniem, czy
efekty regulacji pozostają w odpowiedniej proporcji do ciĊĪarów nakładanych przez
ustawĊ, proponuje siĊ, aby w przypadku wygaĞniĊcia stosunków pracy na podstawie
art. 7 projektu ustawy nowelizującej przyznaü pracownikom prawo do odpraw, które są
przewidziane w przepisach o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami
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stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, zaĞ w przypadku
urzĊdników słuĪby cywilnej zastosowaü procedurĊ analogiczną do tej, która jest
okreĞlona w art. 66 ustawy o słuĪbie cywilnej, z zachowaniem w przypadku
wygaĞniĊcia stosunku pracy prawa do Ğwiadczenia pieniĊĪnego okreĞlonego w art. 73
ustawy o słuĪbie cywilnej.
Szczególny przepis przejĞciowy, zawarty w art. 10 projektu ustawy nowelizującej,
dotyczy pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych wykonujących obowiązki
w komórkach organizacyjnych Centrali MSZ zapewniających obsługĊ zadaĔ ministra
właĞciwego do spraw europejskich. Zakłada siĊ włączenie tej kategorii pracowników do
słuĪby zagranicznej z dniem wejĞcia w Īycie ustawy.
Z uwagi na sekwencjĊ działaĔ niezbĊdnych do wdroĪenia przepisów ustawy proponuje
siĊ, aby przepisy art. 6 ust. 1 i 2 ustawy wchodziły w Īycie z dniem jej ogłoszenia.
IV. Skutki projektowanej ustawy
Ocenia siĊ, Īe liczba stosunków pracy, które wygasną na skutek zastosowania
negatywnej przesłanki zatrudnienia, okreĞlonej w art. 1 pkt 4 projektu ustawy
nowelizującej (złoĪenie oĞwiadczenia o pracy, słuĪbie lub współpracy z organami
bezpieczeĔstwa paĔstwa w okresie 1944–1990), nie przekroczy 100.
Podobnie naleĪy oceniaü skutki zastosowania przepisów przejĞciowych zawartych
w art. 7 projektu ustawy nowelizującej. Zmiany w zakresie warunków pracy i płacy
poszczególnych członków słuĪby zagranicznej nie są na tym etapie moĪliwe do
precyzyjnego oszacowania, naleĪy jednak załoĪyü, Īe z powodu redefinicji katalogu
stopni

dyplomatycznych

oraz

zmiany

w

obrĊbie

najwyĪszego

ze

stopni

dyplomatycznych obejmą ok. 1/3 członków personelu dyplomatyczno-konsularnego.
Zakłada siĊ, Īe skutki finansowe zmian w zakresie katalogu praw pracowniczych
przysługujących członkom słuĪby zagranicznej (coroczna podróĪ urlopowa, zwrot
kosztów przygotowania przedszkolnego oraz dodatkowy, jednorazowy urlop) zostaną
pokryte w ramach limitu Ğrodków przyznanego Ministerstwu Spraw Zagranicznych
w 2017 r.
WejĞcie w Īycie ustawy nie spowoduje zatem skutków w postaci zwiĊkszenia
wydatków w czĊĞci 23 i 45 budĪetu paĔstwa.
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V. OĞwiadczenie o zgodnoĞci projektu ustawy z prawem europejskim
Projekt ustawy jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. Istota proponowanej regulacji
dotyczy stosunków pracy wewnątrz administracji rządowej paĔstwa członkowskiego
i dlatego pozostaje poza zakresem objĊtym acquis. W szczególnoĞci proponowane
rozwiązania nie naruszają zasady swobodnego przepływu pracowników, z uwagi na to,
Īe zgodnie z art. 39 ust. 4 TUE przepisy traktatu nie mają zastosowania do zatrudnienia
w administracji publicznej.
Zakres projektowanej regulacji nie narusza dyrektywy Rady 2000/78/WE z dnia
27 listopada 2000 r. ustanawiającej ogólne warunki ramowe równego traktowania
w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. WE L 303 z 02.12.2000, str. 16).
Nie była dokonywana ocena projektu przez koordynatora OSR w trybie § 32 uchwały
nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 paĨdziernika 2013 r. – Regulamin pracy Rady
Ministrów (M.P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204).
Projekt ustawy nie zawiera przepisów technicznych i w związku z tym nie podlega
procedurze notyfikacji aktów prawnych, okreĞlonej w rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania krajowego systemu
notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. poz. 597).
Projekt został umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum
Legislacji zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalnoĞci
lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248). Nie zgłoszono
zainteresowania pracami nad przedmiotowym projektem w trybie przepisów
o działalnoĞci lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?
1. Pustka aksjologiczna ustawy o słuĪbie zagranicznej wyraĪająca siĊ w braku ustawowo okreĞlonych zadaĔ, jak
i w braku wskazówek do interpretacji jej przepisów.
2. Brak szerszej moĪliwoĞci korzystania z pracy osób posiadających wiedzĊ specjalistyczną w ograniczonej co do
zasady perspektywie czasowej (2–3 lat). Obowiązujące zasady naboru do słuĪby zagranicznej (i do słuĪby cywilnej)
wynikają z zakładanego przez ustawodawcĊ modelu docelowej kariery urzĊdniczej, co nie odpowiada ani
specyficznym potrzebom słuĪby zagranicznej ani teĪ realiom rynku pracy. SłuĪbie zagranicznej bardziej potrzebni są
specjaliĞci do pracy przy rozwiniĊtych projektach, którzy wiąĪą siĊ z pracodawcą na 2–3 lata z moĪliwoĞcią
przedłuĪenia, niĪ urzĊdnicy realizujący siĊ zawodowo wyłącznie w ramach słuĪby cywilnej.
3. Na skutek szczegółowych rozwiązaĔ zapisanych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Komitecie do Spraw
Europejskich powstała nietypowa sytuacja prawna, w której w ramach Ministerstwa Spraw Zagranicznych
funkcjonują równolegle dwie kategorie pracowników – członkowie słuĪby zagranicznej, bĊdący równolegle
członkami korpusu słuĪby cywilnej, oraz wyłącznie członkowie słuĪby cywilnej, zatrudnieni w trzech komórkach
organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych zapewniających obsługĊ ministra w ramach działu administracji
rządowej członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Z perspektywy piĊciu lat obowiązywania tych
zasad naleĪy stwierdziü, Īe ich jednym efektem jest utrudniony przepływ pracowników z czĊĞci „europejskiej” do
czĊĞci „zagranicznej” MSZ. Stan obecny nie znajduje uzasadnienia ani z punktu widzenia jakoĞci pracy resortu ani
teĪ szczególnego charakteru wykonywanych zadaĔ na „stanowiskach ds. europejskich”.
4. Brak ustawowej przesłanki uniemoĪliwiającej pełnienie słuĪby zagranicznej przez funkcjonariuszy
i współpracowników komunistycznego aparatu bezpieczeĔstwa (osób, które w okresie do dnia 31 lipca 1990 r.
pracowały bądĨ pełniły słuĪbĊ albo były współpracownikami organów bezpieczeĔstwa paĔstwa w rozumieniu ustawy
z dnia 18 paĨdziernika 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeĔstwa paĔstwa z lat
1944–1990 oraz treĞci tych dokumentów).
5. Brak przepisów dotyczących kwestii wykonywania w słuĪbie zagranicznej zadaĔ przez funkcjonariuszy słuĪb
specjalnych.
6. Brak moĪliwoĞci pełnienia słuĪby zagranicznej poza Ministerstwem Spraw Zagranicznych i placówkami
zagranicznymi, co przynosi negatywne skutki dla stosunku pracy w przypadku takiej koniecznoĞci.
7. Ograniczenie uznaniowoĞci w zakresie nadawania stopni dyplomatycznych. Redefinicja katalogu tych stopni.
8. Brak ciągłoĞci pracy kadry kierowniczej MSZ w słuĪbie zagranicznej na skutek objĊcia stanowisk kierowniczych
w słuĪbie zagranicznej przepisami ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o słuĪbie cywilnej oraz
niektórych innych ustaw. Zmiana ta praktycznie wyłączyła ze słuĪby zagranicznej stanowiska kierownicze w Centrali
Ministerstwa Spraw Zagranicznych (dyrektora generalnego słuĪby zagranicznej, dyrektora oraz zastĊpcy dyrektora
komórki organizacyjnej). Skutkiem tego osoby powołane na te stanowiska w okresie urlopu bezpłatnego w słuĪbie
zagranicznej, który udzielany jest im obligatoryjnie w okresie tego powołania, pozbawione są moĪliwoĞci rozwoju
zawodowego w słuĪbie zagranicznej.
9. Brak moĪliwoĞci efektywnego wykonywania przez ambasadora funkcji kierowniczej w sytuacjach nadzwyczajnych
zagraĪających Īyciu i zdrowiu.
10. Wąski zakres uprawnieĔ socjalnych w porównaniu do praw, z których korzystają członkowie innych słuĪb
dyplomatycznych paĔstw UE.
11. Chaotyczny i niedostosowany do innych ustaw zakres zadaĔ ministra właĞciwego do spraw zagranicznych zapisany
w ustawie z dnia 4 wrzeĞnia 1997 r. o działach administracji rządowej.
12. Niepełny katalog osób zatrudnionych w placówkach zagranicznych obowiązanych do złoĪenia oĞwiadczenia
lustracyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 18 paĨdziernika 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów



bezpieczeĔstwa paĔstwa z lat 1944–1990 oraz treĞci tych dokumentów.
13. Brak moĪliwoĞci dokonania kompleksowego przeglądu kadr słuĪby zagranicznej pod wzglĊdem ustawowo
okreĞlonych kryteriów.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzĊdzia interwencji, i oczekiwany efekt
Ad 1. Dodanie w ustawie przepisu okreĞlającego zadania słuĪby zagranicznej, do których naleĪy strzeĪenie suwerennoĞci
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ochrona jej interesów w relacjach z innymi paĔstwami, organizacjami
miĊdzynarodowymi i innymi podmiotami zagranicznymi. Jest to najwaĪniejsza zmiana ustrojowa o systemowym
charakterze, gdyĪ nadaje ona po raz pierwszy słuĪbie zagranicznej charakter rzeczywistej słuĪby paĔstwowej, której
zadaniem jest ochrona suwerennoĞci Rzeczypospolitej Polskiej, jak i jej interesów. Dodatkowo wprowadzona zostanie
nowa formuła oraz rota Ğlubowania, nawiązująca do zdefiniowanych w ustawie zadaĔ słuĪby zagranicznej, która moĪe
zostaü zakoĔczona z dodaniem słów „Tak mi dopomóĪ Bóg”. W ustawie zostanie okreĞlony dzieĔ słuĪby zagranicznej
jako ĞwiĊto resortowe.
Ad 2. Wprowadzenie kategorii kontraktowych członków słuĪby zagranicznej pozwoli na wyeliminowanie braku
moĪliwoĞci swobodnego zatrudnienia pracowników w słuĪbie zagranicznej w krótszej, kilkuletniej perspektywie,
a w konsekwencji umoĪliwi słuĪbie zagranicznej szersze korzystanie ze specjalistów wykonujących pracĊ w systemie
projektowym. Potrzeba ta nie dotyczy wyłącznie specjalistów z dziedzin tradycyjnie pozapolitycznych (inĪynierów,
informatyków, prawników) lecz w coraz to wiĊkszym stopniu dotyczy stanowisk związanych z wykonywaniem funkcji
dyplomatycznych – na przykład w systemie Narodów Zjednoczonych, gdzie duĪą role odgrywają fora eksperckie oparte
na rzeczywistej wiedzy i doĞwiadczeniu (np. globalna polityka klimatyczna).
Ad 3. Proponowana zmiana obejmuje zniesienie kategorii pracowników MSZ, zatrudnionych w komórkach
organizacyjnych zapewniających obsługĊ zadaĔ ministra właĞciwego do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w
Unii Europejskiej, niewchodzących dotychczas w skład słuĪby zagranicznej oraz konsekwentne włączenie ich do słuĪby
zagranicznej z dniem wejĞcia w Īycie ustawy.
Ad 4. Projektowana ustawa wprowadza ustawową negatywną przesłankĊ zatrudnienia w słuĪbie zagranicznej dotyczącą
osób, które w okresie do 31 lipca 1990 r. pracowały bądĨ pełniły słuĪbĊ albo były współpracownikami organów
bezpieczeĔstwa paĔstwa w rozumieniu tzw. ustawy lustracyjnej (ustawy z dnia 18 paĨdziernika 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeĔstwa paĔstwa z lat 1944–1990 oraz treĞci tych dokumentów).
Proponowane przepisy przejĞciowe zakładają, Īe stosunki pracy tych osób wygasną w terminie 30 dni.
Ad 5. Proponuje siĊ wprowadzenie obligatoryjnej zasady uzyskania wczeĞniejszej zgody Ministra Spraw Zagranicznych
na wykonywanie zadaĔ słuĪby zagranicznej przez funkcjonariuszy albo Īołnierzy Policji, ABW, AW, SKW, SWW,
CBA, SG, SW, PSP i SłuĪby Celno-Skarbowej, wydawanej z zastrzeĪeniem przepisów o ochronie informacji
niejawnych. Dodanie normy kompetencyjnej stwarzającej Ministrowi Spraw Zagranicznych, działającemu w
porozumieniu z ministrem, kierownikiem urzĊdu centralnego bądĨ szefem właĞciwej słuĪby, moĪliwoĞü ustalenia
warunków wykonywania zadaĔ w słuĪbie zagranicznej przez funkcjonariuszy i Īołnierzy wymienionych słuĪb, w tym
zwłaszcza sposobu i terminów dokonywania związanych z tym rozliczeĔ budĪetowych.
Ad 6. Proponuje siĊ stworzenie ustawowej podstawy do czasowego i uzgodnionego z członkiem słuĪby zagranicznej
przeniesienia go na inne stanowisko słuĪby cywilnej poza Ministerstwo Spraw Zagranicznych, ale takĪe do instytutu
badawczego bądĨ paĔstwowej osoby prawnej. Szczegóły związane ze stosunkiem pracy członka słuĪby zagranicznej
przeniesionego w ten sposób poza słuĪbĊ zagraniczną powinny pozostaü przedmiotem kontraktu negocjowanego
indywidualnie zgodnie z zasadą autonomii stron stosunku pracy. Dodatkowo wprowadzona zostanie takĪe moĪliwoĞü
restytucji stopnia dyplomatycznego bądĨ nadania stopnia wyĪszego, jeĪeli okres pozostawania poza słuĪbą wynosi mniej
niĪ 5 lat.
Ad 7.Proponuje siĊ ponownie zdefiniowaü katalog stopni dyplomatycznych, dodając w grupie wyĪszych stopni
dyplomatycznych stopieĔ ministra pełnomocnego, co jest zgodne z praktyką protokolarną wielu paĔstw europejskich.
Nadto proponuje siĊ przywrócenie stosowanej przed 2001 rokiem i takĪe znanej praktyce miĊdzynarodowej nazwy
ambasador ad personam, w miejsce obecnie stosowanej nazwy ambasador tytularny. Dodanie nowego stopnia
dyplomatycznego pozwoli na „rozciągniĊcie” katalogu wyĪszych stopni dyplomatycznych i przez to na bardziej
racjonalne zarządzanie kadrami, przez ograniczenie ryzyka nadmiernego „rozdĊcia” piramidy stopni dyplomatycznych
na jej wyĪszych piĊtrach. Kolejną, istotną zmianą bĊdzie dookreĞlenie w ustawie kryteriów nadawania stopni
dyplomatycznych oraz dodanie upowaĪnienia do okreĞlenia w akcie wykonawczym (rozporządzeniu) wymagaĔ
dotyczących przebiegu słuĪby, staĪu pracy, oceny słuĪbowej oraz kwalifikacji zawodowych warunkujących nadanie
wyĪszego stopnia dyplomatycznego.
Ad 8. Proponuje siĊ powrót do zasady, Īe stanowiska kierownicze w MSZ są objĊte reĪimem ustawy o słuĪbie
zagranicznej, obowiązującej przed wejĞciem w Īycie ustawy z dnia 30 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o słuĪbie
cywilnej oraz niektórych innych ustaw, nawet kosztem rezygnacji z relatywnie prostego sposobu obsadzania wyĪszych
stanowisk w słuĪbie zagranicznej, jakim jest powołanie. Zakłada siĊ, Īe obsadzanie wyĪszych stanowisk w słuĪbie
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zagranicznej powinno nastĊpowaü na zasadzie przeniesienia – instytucji prawnej właĞciwej dla słuĪby cywilnej.
Ad 9. Propozycja dotyczy rozszerzenia katalogu kompetencji ambasadora o uprawnienie nadzwyczajne, realizowane
wyłącznie w sytuacjach nadzwyczajnych, do których naleĪą bezpoĞrednie zagroĪenie Īycia lub zdrowia bądĨ
bezpieczeĔstwa obywateli polskich w paĔstwie przyjmującym, i zakłada, Īe w przypadku wystąpienia takiej sytuacji
ambasador w paĔstwie przyjmującym bĊdzie upowaĪniony do wydawania wiąĪących poleceĔ wszystkim
przedstawicielom polskiej administracji rządowej i samorządowej znajdującym siĊ w paĔstwie przyjmującym.
Ad 10. Proponuje siĊ pokrywanie przez pracodawcĊ kosztów podróĪy urlopowej do kraju z zagranicy raz na rok, a nie
raz na dwa lata, jak ma to miejsce obecnie. Ratio legis tego rozwiązania polega na ułatwianiu utrzymywania łącznoĞci
z krajem osobom skierowanym do pracy poza jego granicami. Druga z proponowanych zmian dotyczy nałoĪenia na
pracodawcĊ obowiązku finansowania obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci członków słuĪby
zagranicznej zatrudnionych w placówce zagranicznej, jeĪeli obowiązek odbycia takiego przygotowania wynika
z przepisów paĔstwa przyjmującego, a nie zachodzi moĪliwoĞü skorzystania w tym zakresie z nieodpłatnej nauki.
Dodatkowo przewiduje siĊ stworzenie nowego prawa do jednorazowego urlopu w wymiarze 3 miesiĊcy, udzielanego
wyłącznie na wniosek członka słuĪby zagranicznej i wyłącznie bezpoĞrednio po przepracowaniu przynajmniej 3 lat w
placówce zagranicznej znajdującej siĊ w miejscu ujĊtym w wykazie miejsc o klimacie szczególnie szkodliwym dla
zdrowia bądĨ w placówce o znacznym stopniu uciąĪliwoĞci.
Ad 11. Proponuje siĊ redefinicjĊ zakresu zadaĔ w ramach działu administracji rządowej „sprawy zagraniczne” poprzez
wyeliminowanie nieostrych zwrotów i uwzglĊdnienie wejĞcia w Īycie ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo
konsularne.
Ad 12. Rozszerzenie katalogu osób obowiązanych do złoĪenia oĞwiadczenia lustracyjnego w rozumieniu ustawy z dnia
18 paĨdziernika 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeĔstwa paĔstwa z lat 1944–1990 oraz
treĞci tych dokumentów o członków rodzin członków słuĪby zagranicznej, o ile są zatrudnieni w placówce zagranicznej.
Ad 13. Stworzenie w przepisach przejĞciowych do ustawy mechanizmu umoĪliwiającego dokonanie przez pracodawcĊ
kompleksowego przeglądu kadr słuĪby zagranicznej. Skala zmian organizacyjno-prawnych wywołanych projektowaną
nowelizacją uzasadnia przyjĊcie w przepisach przejĞciowych proponowanej zasady przeglądu kadrowego, który odbywaü
siĊ bĊdzie według ĞciĞle okreĞlonych kryteriów ustawowych, do których naleĪeü powinny: potrzeby słuĪby zagranicznej,
a wiĊc obiektywne potrzeby urzĊdu wynikające z analizy zakresu zadaĔ i posiadanych zasobów, Ğrodki budĪetowe
i etatowe, mające równieĪ wymiar obiektywny, bo wynikający z ustawy budĪetowej, oraz ocena dotychczasowego
przebiegu zatrudnienia członka słuĪby zagranicznej, który jest udokumentowany w sposób okreĞlony przepisami prawa.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególnoĞci krajach członkowskich OECD/UE?
Funkcjonowanie słuĪby zagranicznej nie podlega ujednoliceniu w ramach organizacji miĊdzynarodowych. Ze wzglĊdu
na specyfikĊ jej działania i koniecznoĞü stałego dostosowywania do bieĪących wyzwaĔ i priorytetów polityki
zagranicznej wprowadzane są rozwiązania, mające na celu optymalizacjĊ funkcjonowania słuĪby zagranicznej.
W procesie poszukiwania odpowiednich rozwiązaĔ analizowane są pomysły przyjĊte i realizowane w innych paĔstwach
i, w zaleĪnoĞci od ich przydatnoĞci dla potrzeb polskiej słuĪby zagranicznej, dostosowywane do polskich uwarunkowaĔ.
Kontraktowi członkowie słuĪby zagranicznej
Rozwiązania zbliĪone do zaprojektowanych w ustawie, tj. moĪliwoĞü zatrudniania w słuĪbie zagranicznej na czas
okreĞlony osób posiadających okreĞloną wiedzĊ specjalistyczną, istnieją np. w Królestwie Belgii, gdzie istnieje
moĪliwoĞü zatrudnienia ekspertów na czas okreĞlony zarówno w placówkach zagranicznych, jak i w centrali w Brukseli,
z opcją skierowania na placówkĊ zagraniczną. Ponadto moĪliwe jest zatrudnienie na zastĊpstwo oraz z mandatem
odnawialnym co pół roku.
ĝwiadczenia pracownicze (w zakresie przygotowania przedszkolnego, dodatkowej podróĪy urlopowej i dodatkowego
urlopu po powrocie z placówek o szczególnej uciąĪliwoĞci):
1) Szwecja
– pracownikom placówek zagranicznych przysługuje pokrycie kosztów podróĪy przesiedleniowych oraz dwukrotnej
podróĪy urlopowej do kraju w odstĊpie 12-miesiĊcznym;
– koszty opieki nad dzieümi od 1. roku Īycia pokrywane są w formie refundacji róĪnicy pomiĊdzy kwotą, którą
pracownik płaci za opiekĊ nad dzieckiem w paĔstwie przyjmującym, a kwotą którą płaciłby za ten sam rodzaj opieki
w Szwecji;
– pracownikom przebywającym w placówkach o wysokim stopniu uciąĪliwoĞci przysługują w ciągu roku dodatkowe
podróĪe do kraju (liczba podróĪy jest uzaleĪniona od stopnia uciąĪliwoĞci placówki); ponadto urlopy wszystkich osób
wykonujących obowiązki w placówkach zagranicznych wydłuĪane są (w zaleĪnoĞci od miejsca pobytu) o czas
przeznaczony na podróĪ do miejsca zamieszkania i z powrotem.
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2) WĊgry
Od sierpnia 2017 r. wchodzą w Īycie nowe regulacje dotyczące ĞwiadczeĔ przyznawanych personelowi
dyplomatycznemu w placówkach zagranicznych, zgodnie z którymi:
– pracownikom przysługuje refundacja opłat za przedszkole i Īłobek, w formie ryczałtu;
– pracownikom przysługują rocznie dodatkowe dni urlopu, z przeznaczeniem na odbycie podróĪy do kraju (liczba
dodatkowych dni jest zaleĪna od oddalenia kraju pobytu).
3) Niemcy
– dla niemieckich pracowników wykonujących obowiązki w placówkach zagranicznych róĪnicuje siĊ wysokoĞü dodatku
zagranicznego; na indywidualną wysokoĞü wypłaconego dodatku zagranicznego wpływ mają dodatkowe czynniki,
takie jak: wysokoĞü naleĪnej pensji zasadniczej, liczba podlegających uwzglĊdnieniu osób towarzyszących na
placówce (współmałĪonek, dzieci); ponadto, obliczany jest równieĪ tzw. dodatek wyrównawczy siły nabywczej,
w sytuacji, gdy siła nabywcza w paĔstwie przyjmującym wyraĨnie róĪni siĊ od siły nabywczej obliczonej dla Berlina
(istnieje takĪe formalna moĪliwoĞü dokonania zmniejszenia wysokoĞci dodatku zagranicznego w sytuacji, gdy siła
nabywcza na miejscu jest znacznie wyĪsza niĪ w Berlinie); aktualnie jednak to rozwiązanie nie znajduje zastosowania
do którejkolwiek zagranicznej placówki RFN. Pracownicy skierowani na placówkĊ otrzymują takĪe dopłatĊ do
czynszu za wynajem mieszkania;
– pracownikom wykonującym obowiązki w placówkach zagranicznych i członkom ich rodzin przysługuje prawo do
corocznej podróĪy urlopowej do kraju;
– dzieciom nieprzebywającym z rodzicami w placówkach zagranicznych przysługuje prawo do jednej rocznie podróĪy
do rodziców na koszt pracodawcy.
4) Dania
Finansowanie nauki szkolnej dzieci dyplomatów – pierwszym wyborem powinna byü szkoła o charakterze
publicznym/niepłatna, nastĊpnie brane są pod uwagĊ szkoły miĊdzynarodowe, prywatne itd., w zaleĪnoĞci od kraju
i warunków funkcjonowania.
PodróĪe do kraju – w placówkach ulokowanych w Europie, w zasadzie nie finansuje siĊ podróĪy urlopowych czy
o podobnym charakterze; inaczej w odniesieniu do odległych krajów pozaeuropejskich, czy placówek w miastach
niebezpiecznych, cechujących siĊ trudnymi warunkami Īycia itp. W takim przypadku do podróĪy do kraju (czĊsto
parokrotnie w ciągu roku) opłacanej ze Ğrodków MSZ uprawnieni są pracownicy, a takĪe ich rodziny.
5) Kanada
Osoby wyjeĪdĪające na placówki trudne i ryzykowne otrzymują dodatkowe Ğwiadczenie związane z róĪnicą w jakoĞci
Īycia, w zaleĪnoĞci od klasyfikacji placówki oraz liczby towarzyszących członków rodziny. ĝwiadczenie wzrasta do
150% przy pobycie powyĪej 24 miesiĊcy. MoĪliwe są teĪ dodatkowe Ğwiadczenia pieniĊĪne w przypadku np. warunków
wojennych.
ZachĊtĊ do podejmowania zatrudnienia za granicą stanowi dodatek zagraniczny, zaleĪny od stopnia dyplomatycznego,
długoĞci pobytu w placówce oraz liczby osób, które dyplomacie towarzyszą. Pracownikom zatrudnionym w placówce
przysługuje takĪe Ğwiadczenie na podróĪe lotnicze – ustalona kwota, stanowiąca ok. 80% zwykłych kosztów biletu
lotniczego (w praktyce nieco wyĪsza, np. dla Warszawy ponad 5 tys. CAD) wypłacane raz podczas trzyletniego pobytu
lub czĊĞciej (nawet co roku) w placówkach trudnych.
Dyplomatom podejmującym pracĊ w placówce przysługuje takĪe dodatek wyrównawczy poziomu Īycia, Ğwiadczenie
kompensujące zwiĊkszone koszty Īycia za granicą (wynagrodzenie jest korygowane w górĊ oparciu o współczynnik
statystyczny okreĞlający róĪnicĊ w kosztach utrzymania w Ottawie i w placówkach). Wynagrodzenie nie jest jednak
obniĪane jeĞli koszty Īycia za granicą są niĪsze. ĝwiadczenie moĪe wynosiü od kilku do ponad 50% rocznej pensji.
Wszystkie wymienione wyĪej dodatki i Ğwiadczenia są nieopodatkowane.
Pracownikom w placówkach zagranicznych przysługuje takĪe dodatek kompensujący wyĪsze koszty opieki
przedszkolnej (zwrot róĪnicy w stosunku do kosztu w Ottawie), pokrycie kosztów edukacji dzieci (do poziomu szkoły
referencyjnej – jedno z najdroĪszych ĞwiadczeĔ z punktu widzenia pracodawcy).
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa
Członkowie słuĪby
zagranicznej

WielkoĞü
3664 osoby

ħródło danych
Dane własne
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Oddziaływanie
– dodatkowe Ğwiadczenia dla członków słuĪby
zagranicznej przebywających w placówkach
zagranicznych
(refundacja
kształcenia
przedszkolnego dzieci, dodatkowa podróĪ
urlopowa do kraju, dodatkowy 3-miesiĊczny
urlop w przypadku powrotu z placówek




Członkowie rodzin
członkowie słuĪby
zagranicznej zatrudnieni w
placówkach zagranicznych

439 osób

o uciąĪliwych warunkach Īycia);
– rozwiązanie stosunku pracy z osobami, które
złoĪyły pozytywne oĞwiadczenia zgodnie
z „ustawą lustracyjną”;
– zmiana
warunków
zatrudnienia
lub
wygaĞniĊcie stosunku pracy w terminie
6 miesiĊcy od dnia wejĞcia ustawy w Īycie.
– dodatkowe Ğwiadczenia dla członków słuĪby
zagranicznej przebywających w placówkach
zagranicznych
(refundacja
kształcenia
przedszkolnego dzieci, dodatkowa podróĪ
urlopowa do kraju, dodatkowy 3-miesiĊczny
urlop w przypadku powrotu z placówek
o uciąĪliwych warunkach Īycia);
– rozwiązanie stosunku pracy z osobami, które
złoĪyły pozytywne oĞwiadczenia zgodnie
z „ustawą lustracyjną”;
– zmiana
warunków
zatrudnienia
lub
wygaĞniĊcie stosunku pracy w terminie
6 miesiĊcy od dnia wejĞcia ustawy w Īycie.

Dane własne

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projektowany akt prawny, z uwagi na swój zakres (regulowanie praw i obowiązków pracowników Ministerstwa Spraw
Zagranicznych i placówek zagranicznych) nie wymaga przeprowadzenia konsultacji publicznych i uzgodnieĔ
miĊdzyresortowych.
Ponadto projekt został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji zgodnie z
wymogami art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalnoĞci lobbingowej w procesie stanowienia prawa.
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejĞcia w Īycie zmian [mln zł]
2
3
4
5
6
7
8
9
10 Łącznie (0–10)

(ceny stałe z 2017 r.)
0

1

Dochody ogółem

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

3,4 mln PLN

budĪet paĔstwa

0,4

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

3,4 mln PLN

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Wydatki ogółem

2,2

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

26,2 mln PLN

budĪet paĔstwa

2,2

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

2,4

26,2 mln PLN

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Saldo ogółem

-1,8

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-22,8 mln PLN

budĪet paĔstwa

-1,8

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-2,1

-22,8 mln PLN

JST

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pozostałe jednostki (oddzielnie)
CzĊĞü 23 – „członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej” i czĊĞü 45 – „sprawy
zagraniczne” budĪetu paĔstwa.
WejĞcie w Īycie projektowanych zmian nie bĊdzie podstawą do ubiegania siĊ o dodatkowe Ğrodki
ħródła finansowania
z budĪetu paĔstwa. Koszty zostaną pokryte w ramach Ğrodków pozostających w dyspozycji Ministra
Spraw Zagranicznych. Proponowane rozwiązania nie spowodują zwiĊkszenia kosztów na
wynagrodzenia planowanych na dany rok w ustawie budĪetowej.

5



Dodatkowe informacje,
w tym wskazanie
Ĩródeł danych i
przyjĊtych do obliczeĔ
załoĪeĔ

Wydatki w roku wejĞcia w Īycie ustawy wynikają z koniecznoĞci wypłaty odpraw i ĞwiadczeĔ na
podstawie art. 7 i art. 9 projektu ustawy. Do obliczeĔ przyjĊto załoĪenie rozwiązania stosunku pracy
z 100 osobami uprawnionymi do otrzymania odpraw i ĞwiadczeĔ.
Plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi według ustawy budĪetowej na 2017 r. dla czĊĞci 45 –
384 288,00 tys. złotych.
Plan na wynagrodzenia wraz z pochodnymi według ustawy budĪetowej na 2017 r. dla czĊĞci 23 –
14 386,00 tys. złotych.
Załączona kalkulacja skutków wejĞcia w Īycie proponowanych zmian w ramach budĪetu paĔstwa,
czĊĞci 23 i 45.
Włączenie do słuĪby zagranicznej pracowników komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw
Zagranicznych obsługujących dział administracji rządowej członkostwo RP w UE nie spowoduje
objĊcia wiĊkszej niĪ obecnie liczby osób przywilejami słuĪby zagranicznej – co do zasady
dodatkowe Ğwiadczenia dla członków słuĪby zagranicznej związane są z otrzymaniem stopnia
dyplomatyczno-konsularnego i wyjazdem na placówkĊ. Włączenie tych pracowników do słuĪby
zagranicznej nie spowoduje nadania im stopnia dyplomatycznego z mocy prawa.

7. Wpływ na konkurencyjnoĞü gospodarki i przedsiĊbiorczoĞü, w tym funkcjonowanie przedsiĊbiorców oraz na
rodzinĊ, obywateli i gospodarstwa domowe
Czas w latach od wejĞcia w Īycie zmian
W ujĊciu
duĪe przedsiĊbiorstwa
sektor mikro-, małych
pieniĊĪnym
i Ğrednich
(w mln zł,
przedsiĊbiorstw
ceny stałe
rodzina, obywatele oraz
z 2017 r.)
gospodarstwa domowe
W ujĊciu
duĪe przedsiĊbiorstwa
niepieniĊĪnym
sektor mikro-, małych
i Ğrednich
przedsiĊbiorstw
rodzina, obywatele oraz
gospodarstwa domowe
Niemierzalne

Gospodarstwa domowe

Skutki
1

0
-

-

-

2
-

3
-

5
-

10

Łącznie (0–10)
-

1,8

1,482

1,482

1,482

2,964

7,41

16,62

-

-

-

-

-

-

-

– podczas jednego pobytu na placówce moĪliwoĞü odbywania jednej
dodatkowej podróĪy urlopowej do kraju;
– moĪliwoĞü zapewnienia młodszym niĪ dotychczas dzieciom opieki i edukacji
– zrównanie w tym zakresie z uprawnieniami przysługującymi obywatelom
polskim na terytorium RP

Dodatkowe informacje, W dochodach gospodarstw domowych uwzglĊdniono wpływy z tytułu odpraw wypłacanych na
w tym wskazanie
podstawie art. 9 projektu ustawy (przy załoĪeniu rozwiązania stosunku pracy ze 100 osobami
Ĩródeł danych
uprawnionymi do odpraw i ĞwiadczeĔ), zwiĊkszenia wynagrodzeĔ w związku z włączeniem
i przyjĊtych do obliczeĔ stanowisk kierowniczych do słuĪby cywilnej. Dochody gospodarstw domowych zostaną takĪe
załoĪeĔ
powiĊkszone o kwoty wypłacane z tytułu refundacji obowiązkowego przygotowania przedszkolnego
oraz dodatkowej podróĪy urlopowej.

8. Zmiana obciąĪeĔ regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
nie dotyczy
Wprowadzane są obciąĪenia poza bezwzglĊdnie
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej
tabeli zgodnoĞci).
zmniejszenie liczby dokumentów
zmniejszenie liczby procedur
skrócenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
Wprowadzane obciąĪenia są przystosowane do ich
elektronizacji.

tak
nie
nie dotyczy
zwiĊkszenie liczby dokumentów
zwiĊkszenie liczby procedur
wydłuĪenie czasu na załatwienie sprawy
inne:
tak
nie
nie dotyczy
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Komentarz:
W związku z wejĞciem w Īycie ustawy MSZ bĊdzie zobowiązany do przygotowania dla Prezesa IPN listy osób, które
złoĪyły „oĞwiadczenie lustracyjne” i są zatrudnione w MSZ w dniu wejĞcia w Īycie ustawy. Prezes IPN bĊdzie
zobowiązany do weryfikacji złoĪonych przez nich oĞwiadczeĔ i przekazania MSZ informacji wskazanych w projekcie
ustawy.
W związku z rozszerzeniem katalogu osób obowiązanych do złoĪenia oĞwiadczenia lustracyjnego o członków rodzin
członków słuĪby zagranicznej, o ile są zatrudnieni w placówce zagranicznej, w terminie 30 dni od dnia wejĞcia w Īycie,
osoby objĊte przepisami „ustawy lustracyjnej”, bĊdące członkami rodzin członków słuĪby zagranicznej zatrudnionymi
w placówkach zagranicznych, bĊdą zobowiązane do złoĪenia oĞwiadczenia lustracyjnego. MSZ zobowiązany bĊdzie do
weryfikacji tych oĞwiadczeĔ.
MSZ zobowiązany bĊdzie do podjĊcia działaĔ zmierzających do wygaszenia stosunku pracy z pracownikami, którzy
złoĪyli oĞwiadczenia potwierdzające (stwierdzenie wygaĞniĊcia stosunku pracy, wydanie Ğwiadectw pracy, etc.)
Po wejĞciu w Īycie ustawy osoby ubiegające siĊ o zatrudnienie w MSZ i placówkach zagranicznych i podlegające
„ustawie lustracyjnej” bĊdą zobowiązane do złoĪenia w postĊpowaniu rekrutacyjnym dodatkowego dokumentu.
MSZ bĊdzie zobowiązane do jednorazowego przeglądu dokumentacji pracowników zatrudnionych w MSZ
i w placówkach zagranicznych, celem weryfikacji spełniania przez nich wymagaĔ niezbĊdnych do pracy w słuĪbie
zagranicznej i posiadania stopnia dyplomatycznego, a nastĊpnie przygotowanie wypowiedzeĔ zmieniających lub
dokumentacji związanej z rozwiązaniem stosunku pracy.
9. Wpływ na rynek pracy
WejĞcie w Īycie projektowanej ustawy oraz jej skutek w postaci wygaĞniĊcia łącznie ok. 150–200 stosunków pracy
spowoduje koniecznoĞü przeprowadzenia naboru na wolne stanowiska w Ministerstwie Spraw Zagranicznych
i w placówkach zagranicznych odpowiednio po upływie 30 dni oraz 6 miesiĊcy od dnia wejĞcia ustawy w Īycie.
10. Wpływ na pozostałe obszary
Ğrodowisko naturalne
sytuacja i rozwój regionalny
inne:
Omówienie wpływu

demografia
mienie paĔstwowe

informatyzacja
zdrowie

Nie dotyczy

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Harmonogram wykonania przepisów projektowanego aktu prawnego został ĞciĞle okreĞlony w przepisach przejĞciowych
do projektu.
Zakłada siĊ, Īe dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 30 ustawy zmienianej zachowają moc do
dnia wejĞcia w Īycie nowych przepisów wykonawczych, nie dłuĪej jednak niĪ przez okres 12 miesiĊcy od dnia wejĞcia
w Īycie ustawy.
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja efektów projektu zostanie zawarta w raporcie z jego wdroĪenia sporządzonym po upływie 6 miesiĊcy od
upływu okresów dostosowawczych okreĞlonych w przepisach ustawy zmienianej. Miernikiem dla monitoringu zmian
kadrowych przewidzianych w projekcie bĊdzie liczba wygaszonych, zmienionych oraz nawiązanych stosunków pracy
w słuĪbie zagranicznej oraz stanowisk w placówkach zagranicznych nieobjĊtych przepisami o słuĪbie zagranicznej.
13. Załączniki (istotne dokumenty Ĩródłowe, badania, analizy itp.)
1. Kalkulacja kosztów wdroĪenia zmian planowanych w związku z wdroĪeniem projektu ustawy o zmianie ustawy o słuĪbie
zagranicznej oraz niektórych innych ustaw.
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Kalkulacja kosztów wdroĪenia zmian planowanych w związku z wdroĪeniem
projektu ustawy o zmianie ustawy o słuĪbie zagranicznej oraz niektórych innych
ustaw
/załącznik do Oceny Skutków Regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o słuĪbie
zagranicznej oraz niektórych innych ustaw/

Dane przyjĊte do kalkulacji skutków finansowych:
– członkowie słuĪby zagranicznej zatrudnieni w Centrali MSZ: 1 689 osób na
1 677,24 etatach,
– członkowie słuĪby zagranicznej zatrudnieni w placówkach zagranicznych: 1 975 osób
na 1 907,70 etatach,
– członkowie rodzin członków słuĪby zagranicznej zatrudnieni w placówkach
zagranicznych: 439 osób,
– kursy walut w stosunku do PLN przyjĊte do sporządzania planów pracy placówek
zagranicznych na 2017 r.: EUR – 4,49, USD – 4,25, AUD – 3,15, DKK – 0,60,
JPY – 0,038, CAD – 3,2, NOK – 0,5, CHF – 4,2, SEK – 0,48, BPB – 5,25.
I. Kalkulacja skutków wprowadzenia prawa do corocznego urlopu na koszt
pracodawcy dla członków słuĪby zagranicznej wykonujących obowiązki słuĪbowe
w placówce zagranicznej
Przyjmując za punkt odniesienia łączne wydatki poniesione na podróĪe słuĪbowe
w latach poprzednich 2015 i 2016 finansowane z czĊĞci 45 budĪetu paĔstwa,
w rozdziale 75057, pozycji 3020 „Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeĔ”,
które wynoszą ok. 3,14 mln PLN, oraz odejmując od tej wartoĞci szacunkowy koszt
szacunkowy podróĪy przesiedleniowych (w ramach corocznej rotacji pomiĊdzy
Centralą MSZ i placówkami zagranicznymi) w wysokoĞci ok. 2,45 mln PLN,
otrzymujemy kwotĊ 700 tys. PLN, która została efektywnie przeznaczona na
finansowanie podróĪy urlopowych oraz podróĪy w sytuacjach losowych
i nadzwyczajnych.
Przyjmując, Īe:
– prawo do pokrycia kosztów corocznego urlopu w kraju nie bĊdzie
przysługiwało w roku skierowania i odwołania z placówki zagranicznej,
– ok. 10% uprawnionych nie skorzysta z przysługującego im prawa z przyczyn
osobistych
– naleĪy spodziewaü siĊ, Īe dodatkowe wydatki z czĊĞci 45 budĪetu paĔstwa
przeznaczone na pokrycie kosztów wprowadzenia projektowanego prawa do corocznej
podróĪy urlopowej na koszt pracodawcy nie przekroczą kwoty 0,5 mln PLN i zostaną




sfinansowane ze Ğrodków zaplanowanych w czĊĞci 45 budĪetu paĔstwa, bez
koniecznoĞci ich zwiĊkszenia.
II. Kalkulacja skutków włączenia osób zajmujących kierownicze stanowiska
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych z powrotem do słuĪby zagranicznej i słuĪby
cywilnej
Obecny roczny koszt wynagrodzeĔ brutto dla wyĪszych stanowisk w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych (dyrektor generalny słuĪby zagranicznej, dyrektor komórki
organizacyjnej, zastĊpca dyrektora komórki organizacyjnej) wynosi 17 285 tys. PLN
brutto. Po wdroĪeniu projektowanej zmiany oraz zakładając utrzymanie mnoĪników
słuĪących do ustalania wynagrodzenia zasadniczego na tym samym poziomie co
obecnie oraz doliczenie dodatku kierowniczego (dodatku z tytułu zajmowania
stanowiska kierowniczego w ramach personelu dyplomatyczno-konsularnego)
okreĞlonego w przepisach rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 marca
2009 r. w sprawie okreĞlenia stanowisk oraz mnoĪników do ustalenia składników
wynagrodzenia w słuĪbie zagranicznej (w wysokoĞci odpowiednio: dyrektor generalny
słuĪby zagranicznej – 1,25; dyrektor komórki organizacyjnej – 1,05; zastĊpca dyrektora
komórki organizacyjnej – 0,5 kwoty bazowej) zakłada siĊ, Īe roczny koszt
wynagrodzeĔ na stanowiskach kierowniczych w słuĪbie zagranicznej po zmianie
wynosiłby 17 862 tys. PLN brutto, co oznacza dodatkowy koszt dla MSZ w rocznej
wysokoĞci 577 tys. PLN. Koszt ten zostanie pokryty ze Ğrodków zaplanowanych w
czĊĞci 23 i 45 budĪetu paĔstwa rozdział 75001 pozycja 4020 „Wynagrodzenia członków
korpusu słuĪby cywilnej”, bez koniecznoĞci ich zwiĊkszenia.
III. Kalkulacja kosztów wprowadzenia prawa do dodatkowego jednorazowego
urlopu dla pracowników powracających z placówek „trudnych”
ĝredniorocznie do centrali MSZ powraca ok. 25 osób z placówek zagranicznych
o trudnych warunkach klimatycznych i pobytowych. Roczny koszt dla takiej grupy osób
trzymiesiĊcznego dodatkowego urlopu wynosiü bĊdzie 786,36 PLN (262,12 tys. PLN
miesiĊcznie). Przyjmując utrzymanie tej dynamiki na tym samym poziomie oraz
współczynnik skorzystania z tego prawa na poziomie ok. 80%, naleĪy liczyü siĊ
z dodatkowymi kosztami w wysokoĞci ok. 629 tys. PLN. Koszt ten zostanie pokryty
z czĊĞci 23 i 45 budĪetu paĔstwa, w rozdziale 75001, pozycji 4020 „Wynagrodzenia
członków korpusu słuĪby cywilnej”. Dodatkowo naleĪy uwzglĊdniü koszt składek na
ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcĊ oraz składki na Fundusz Pracy, które
łącznie nie przekroczą 130 tys. PLN i zostaną pokryte odpowiednio z czĊĞci 23 i 45
rozdział 75001, pozycja 4110 „Składki na ubezpieczenia społeczne” oraz z pozycja
4120 „Składki na Fundusz Pracy”. Koszt wprowadzenia tej zmiany nie przyniesie
skutku w postaci koniecznoĞci zwiĊkszenia Ğrodków w czĊĞci 23 i 45 budĪetu paĔstwa.
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IV. Kalkulacja kosztów wprowadzenia prawa do pokrycia przez pracodawcĊ
kosztów obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci członków słuĪby
zagranicznej zatrudnionych w placówce zagranicznej, jeĪeli obowiązek odbycia
takiego przygotowania wynika z przepisów paĔstwa przyjmującego, a nie zachodzi
moĪliwoĞü skorzystania w tym zakresie z nieodpłatnej nauki
Na podstawie danych z wykonania ubiegłorocznych budĪetów w czĊĞci 45 naleĪy
przyjąü, Īe w słuĪbie zagranicznej pracodawca pokrywa Ğrednio koszt nauki
w 180–200 przypadkach rocznie, co daje przeciĊtną kwotĊ rocznego wydatku
w wysokoĞci ok. 11,6 mln PLN. Zakłada siĊ, Īe przypadki skorzystania z prawa do
pokrycia kosztów obowiązkowego przygotowania przedszkolnego dla dzieci członków
słuĪby zagranicznej zatrudnionych w placówce zagranicznej, jeĪeli obowiązek odbycia
takiego przygotowania wynika z przepisów paĔstwa przyjmującego, a nie zachodzi
moĪliwoĞü skorzystania w tym zakresie z nieodpłatnej nauki, nie powinny przekroczyü
5–7% ogólnej liczby wszystkich uprawnionych do pokrycia kosztów kształcenia dzieci.
Pozwala to przyjąü Ğredni, prognozowany koszt z tego tytułu 0,58–0,81 mln PLN.
NaleĪy jednak zauwaĪyü, Īe na faktyczną wysokoĞü kosztów ponoszonych z tego tytułu
na wpływ szereg czynników począwszy od sytuacji rodzinnej uprawnionych, liczby
dzieci pozostających w wieku przygotowania przedszkolnego, kurs waluty rozliczenia
placówki do PLN, przez uwarunkowania prawne w paĔstwach przyjmujących,
a skoĔczywszy na faktycznej moĪliwoĞci realizacji tego prawa w konkretnym miejscu
wykonywania obowiązków słuĪbowych za granicą. Stąd teĪ do przedstawionej
prognozy naleĪy podchodziü z duĪą rezerwą i przyjąü, Īe w rzeczywistoĞci koszt
wprowadzania projektowanej regulacji w omawianym zakresie moĪe byü niĪszy od
prognozowanego. Koszt wprowadzenia tej zmiany nie przyniesie skutku w postaci
koniecznoĞci zwiĊkszenia Ğrodków w czĊĞci 45 budĪetu paĔstwa.
V. Podsumowanie
Łącznie koszt projektowanych zmian, o których mowa wyĪej w pkt I–IV, nie
przekroczy 2,416 mln PLN, przy załoĪeniu stabilnych kursów walut w stosunku do
PLN w 2017 r. Koszt wprowadzenia tych zmian nie przyniesie skutku w postaci
koniecznoĞci zwiĊkszenia Ğrodków w czĊĞci 23 i 45 budĪetu paĔstwa.
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