Tabela uwag z uzgodnień międzyresortowych
do projektu założeń ustawy o zmianie zasad funkcjonowania służby zagranicznej
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Treść uwagi

Stanowisko MSZ

„Nieuzasadnione wydaje się odejście w omawianym
projekcie od wypracowanych zapisów projektu założeń
ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej i niektórych
innych ustaw, przesłanego przez MSZ do uzgodnień we
wrześniu 2013 r., w szczególności w zakresie placówek
podległych Ministrowi Gospodarki. Niezbędne jest
uregulowanie w akcie rangi ustawowej faktu istnienia
wydziałów promocji handlu i inwestycji ambasad i
konsulatów RP na świecie oraz wydziałów ekonomicznohandlowych i zespołów zadaniowych przy stałych
przedstawicielstwach, podobnie jak proponuje się to w
przypadku
jednostek
organizacyjnych
placówek
zagranicznych wykonujących zadania Ministra Obrony
Narodowej”
„Uregulowania wymaga w sposób odrębny funkcjonowanie
jednostek podległych Ministrowi Gospodarki, tj. ich tryb
finansowania, kwestie organizacyjno-kadrowe oraz zasady
działania. Propozycja uregulowania pomiędzy ministrem
właściwym ds. zagranicznych a ministrem właściwym ds.
gospodarki nie znajduje żadnego uzasadnienia, w
szczególności w kontekście nie uwzględnienia – w
przepisach przejściowych i końcowych omawianego
projektu – zapisów mówiących o utrzymaniu w mocy
obowiązującego Porozumienia pomiędzy Ministrem Spraw
Zagranicznych a Ministrem Gospodarki z dnia 7 lutego
2006 r. w sprawie ustanowienia dyplomacji ekonomicznej.
Potrzeba ustawowego uregulowania zasad funkcjonowania
wydziałów podległych Ministrowi Gospodarki wynika
bezpośrednio z zapisu punktu 5.3 w/w Porozumienia:
„Minister Gospodarki i Minister Spraw Zagranicznych
podejmą działania aby określone w pkt 7 zasady współpracy
dotyczące naboru, szkolenia i wyznaczania stanowisk
pracownikom wydziałów ekonomicznych i wydziałów
promocji handlu i inwestycji znalazły odzwierciedlenie w
nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej”.
„Ponadto proponuję wskazać, iż zawarte w tekście
odniesienia do przepisów, np. na str. 3 odniesienie do art. 27
ust. 2, na str. 4 odniesienie do art. 12 ust. 1 pkt 5, na str. 5
odniesienie do art. 10 ust. 1 i 3 oraz art. 8 ust. 1 i dalsze,
dotyczą obowiązującej ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o
służbie zagranicznej.”
„W projekcie należałoby przeanalizować znaczenie
niektórych zastosowanych pojęć. Z analizy tekstu nie można
bowiem wywnioskować czy chodzi o te same czy o różne
treściowo pojęcia, np.: kwalifikacja (tryb kwalifikacji,
sprawdzenie kwalifikacji – na str. 5), kierowanie,
skierowanie, oddelegowanie, wymiana, pozyskiwanie
(na str. 6). Należy również przeanalizować stosowanie
pojęcia „usankcjonować” (np. na str. 6, 15, 16), ponieważ
powstaje wątpliwość, czy czynności bądź rozstrzygnięcia,
których dokonanie miałoby być w nowych przepisach
„usankcjonowane”, są obecnie podejmowane zgodnie z
prawem czy jedynie z „praktyką”, która wymagałaby
obecnie „usankcjonowania”? Dla uniknięcia wątpliwości
proponuje się zastąpienie wyrazu „usankcjonowanie”
wyrazem „uregulowanie”.”
„W odniesieniu do zawartych w projekcie założeń
propozycji regulowania poszczególnych zagadnień w
drodze rozporządzeń bądź zarządzeń należy odstąpić
od przesądzania formy legislacyjnej w jakiej wdrażane będą
projektowane zmiany. Wybór odpowiedniej metody
legislacyjnej należy do kompetencji Rządowego Centrum
Legislacji, które co do zasady sporządza projekt ustawy
opracowywany na podstawie założeń przyjętych przez Radę
Ministrów. Wybór odpowiedniej formy możliwy będzie
zatem dopiero po przyjęciu zakładanych rozstrzygnięć
merytorycznych przez Radę Ministrów.”
„Z projektu nie wynika wprost, że stanowiska pracy
funkcjonujące w placówkach zagranicznych, mające

Uwaga nieuwzględniona
Zamysłem pomysłodawców jest, aby projekt zawierał
ramowe i jednolite dla wszystkich resortów (z
wyjątkiem dot. ataszatów obrony) przepisy dotyczące
osób wykonujących w placówkach zagranicznych
zadania ministrów innych działów administracji
rządowej.

Do wyjaśnienia
Po
spotkaniu
dyrektorów
generalnych
zainteresowanych resortów, które odbyło 10 września
2014 r. została powołana grupa robocza, która ma
zdecydować o zakresie porozumień pomiędzy
Ministerstwem Spraw Zagranicznych i pozostałymi
ministerstwami.

Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona
Stanowiska merytoryczne w placówkach zagranicznych

charakter merytoryczny, są stanowiskami w służbie
cywilnej. Jednoznaczne przesądzenie o tym fakcie jest
kluczowe dla oceny zgodności z obecnym na gruncie
ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.
U. Nr 227, poz. 1505 ze zm.) systemowym rozwiązaniem
zakładającym, że zasadą jest zatrudnianie na stanowisku
urzędniczym w służbie cywilnej członka korpusu służby
cywilnej możliwe jest wyłącznie w drodze wyjątku
przewidzianego przepisami prawa. Ma to swoje istotne
konsekwencje w uznaniu, że w przypadku niezastosowania
szczególnego trybu obsadzania stanowisk w placówkach
zagranicznych, będzie stosowany tryb otwartego i
konkurencyjnego naboru w rozumieniu przepisów o służbie
cywilnej. Procedowanie w tym kierunku będzie stanowiło
realny wyraz działań zmierzających do uwzględnienia
wyników kontroli Najwyższej Izby Kontroli, podczas której
Izba zaprezentowała stanowisko (zbieżne ze stanowiskiem
Szefa Służby Cywilnej), zgodnie z którym do prowadzenia
naborów na wolne stanowiska w urzędzie obsługującym
ministra właściwego do spraw zagranicznych i placówkach
zagranicznych stosuje się przepisy ustawy o służbie
cywilnej. Ponieważ na tle obowiązujących obecnie
uregulowań przedmiotowej kwestii istnieje rozbieżność
pomiędzy Ministerstwem Spraw Zagranicznych a Szefem
Służby Cywilnej, proponuję wyraźne uregulowanie tej
kwestii w projekcie.”
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„Należy także doprecyzować treść projektu w taki sposób,
aby jednoznacznie wykluczyć sytuację, w której osoby
niebędące członkami korpusu służby cywilnej, wyznaczone
na placówki zagraniczne do wykonywania zadań
właściwego ministra staną się członkami korpusu służby
cywilnej zajmującymi stanowiska merytoryczne w
placówkach zagranicznych. W przypadku bowiem
wyznaczenia nie przewiduje się w projekcie otwartej i
zapewniającej konkurencyjność procedury rekrutacji (za
przygotowanie i sprawdzenie kwalifikacji wyznaczonego
pracownika odpowiedzialny będzie minister – str. 5
projektu). W ścisłym związku z powyższym pozostaje
konieczność wyraźnego potwierdzenia w projekcie, że
członek korpusu służby cywilnej wyznaczony do
wykonywania zadań właściwego ministra nie tylko zachowa
swój status członka korpusu służby cywilnej, ale zostanie
przeniesiony w porozumieniu dyrektora generalnego służby
zagranicznej, właściwego ministra i dyrektora generalnego
ministerstwa, w którym zatrudniony jest ten członek
korpusu służby cywilnej, do służby zagranicznej na czas
określony – czas wykonywania pracy w placówce
zagraniczne. Ponadto przeniesienie wydaje się w tej sytuacji
instytucją bardziej odpowiednią od wyznaczenia, gdyż
zatrudnienie w placówce łączy się ze zmianą stanowiska
pracodawcy, a wyznaczenie na stanowisko łączy się ze
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są stanowiskami urzędniczymi w służbie cywilnej i
nabór na nie podlega przepisom ustawy o służbie
cywilnej, z wyłączeniami uwzględniającymi specyfikę
funkcjonowania służby zagranicznej. Te same zasady
naboru, będą miały zastosowanie zarówno do naborów
na konkretne stanowiska merytoryczne w placówkach
zagranicznych, jak również do tzw. zewnętrznej
rezerwy
kadrowej
(w
zakresie
stanowisk
merytorycznych). Wyjątkiem od ogólnych zasad
naboru przewidzianych w ustawie o służbie cywilnej
będzie możliwość umieszczenia ogłoszenia o naborze
„w trybie pilnym”, w którym czas umieszczenia
ogłoszenia będzie skrócony do 5 dni roboczych.
Zasadne jest również zamieszczenie przepisów
przejściowych na okres 3 lat, umożliwiających
dyrektorowi
generalnemu
służby
zagranicznej
zatrudnienie pracownika i skierowanie do pracy
w placówce bez przeprowadzenia naboru w trybie
ustawy. Do czasu utworzenia zewnętrznej rezerwy
kadrowej, z której będą rekrutowani kandydaci do
pracy w placówkach zagranicznych, wprowadzenie i
stosowanie przepisów przejściowych jest konieczne,
aby zapewnić w sytuacjach wyjątkowych i niezwykle
pilnych możliwość natychmiastowego wyłonienia
kandydata i skierowania go do pracy w placówce.
Wyjątkiem od zasad zatrudniania przewidzianych w
ustawie o służbie cywilnej, będzie możliwość
zatrudnienia na stanowisko urzędnicze w placówce
zagranicznej na podstawie umowy o pracę na czas
określony (maksymalnie 5 lat), z wyłączeniem
stosowania przepisów o służbie przygotowawczej i
pierwszej ocenie w służbie cywilnej, a także o prawie
do ubiegania się o mianowanie. Po wygaśnięciu
umowy osoba zatrudniona nie będzie miała wobec
dyrektora generalnego służby zagranicznej roszczenia o
zatrudnienie na czas nieokreślony. Na rok przed
wygaśnięciem umowy, osoba zatrudniona będzie miała
prawo do złożenia wniosku o zawarcie umowy na czas
nieokreślony. Jego złożenie skutkować będzie
koniecznością poddania się pierwszej ocenie lub ocenie
okresowej (dla osób, dla których nie jest to pierwsze
zatrudnienie w służbie cywilnej), zgodnie z ustawą o
służbie cywilnej i z zastrzeżeniem, że ocenie podlega
jedynie ostatni rok pracy. Uzyskanie pozytywnej oceny
również nie będzie skutkowało powstaniem roszczenia
o zawarcie umowy na czas nieokreślony. Decyzja
w tym zakresie należeć będzie do dyrektora
generalnego służby zagranicznej i uzależniona będzie
m.in. od możliwości finansowych oraz wolnych
stanowisk w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Uwaga uwzględniona
Osoby spoza korpusu służby cywilnej wyznaczone (a
nie zatrudnione po przeprowadzeniu otwartego i
konkurencyjnego naboru) do wykonywania zadań
właściwego ministra w placówkach zagranicznych nie
stają się członkami korpusu służby cywilnej.
Wyznaczenie członka korpusu służby cywilnej do
wykonywania w placówce zagranicznej zadań na rzecz
właściwego ministra odbywa się w drodze
przeniesienia, na mocy porozumienia pomiędzy
dyrektorem
generalnym
służby
zagranicznej,
właściwym ministrem oraz dyrektorem generalnym
urzędu zatrudniającym wyznaczoną osobę. Osoba taka
zachowa swój stopień służbowy oraz prawo do dodatku
służby cywilnej. Przeniesienie będzie miało charakter
czasowy. Po zakończeniu pracy w placówce
zagranicznej członek korpusu służby cywilnej wróci do
swojego macierzystego urzędu.
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zmianą stanowiska u tego samego pracodawcy. W razie
takiego przeniesienia urzędnik służby cywilnej powinien
zachować swój status oraz posiadany stopień służbowy i
dodatek służby cywilnej.”
„W kontekście deklarowanego przez autorów projektu
zamiaru integracji pionów obsługujących dwa działy
administracji rządowej funkcjonujące w Ministerstwie
Spraw Zagranicznych doprecyzowania wymaga kwestia
tego, czy stanowiska kierownicze w dziale członkostwo RP
w Unii Europejskiej mieszczą się w rozumieniu stanowisk
kierowniczych w urzędzie obsługującym ministra
właściwego do spraw zagranicznych, o których mowa w art.
28a ustawy o służbie zagranicznej. Ponieważ w
Ministerstwie Spraw Zagranicznych funkcjonują dwa działy
administracji rządowej, a ww. przepis odnosi się tylko
działu sprawy zagraniczne, zasadne wydaje się
doprecyzowanie przedmiotowej kwestii.”

„Planowana zmiana warunków dostępu do stanowisk
dyrektorów
i
zastępców
dyrektorów
komórek
organizacyjnych, polegająca na ograniczeniu warunku
posiadania stopnia dyplomatycznego tylko do stanowisk
dyrektorów i zastępców dyrektorów departamentu, budzi na
tle obecnej struktury organizacyjnej Ministerstwa pewne
wątpliwości co do doboru kryterium formalnego komórek
organizacyjnych będących departamentami w rozumieniu
ustawy o Radzie Ministrów. Wydaje się, że funkcjonujące
obecnie komórki Biuro Dyrektora Politycznego oraz
Protokół Dyplomatyczny, ze względu na przydzielone
zadania powinny być traktowane tak jak departamenty, ale
nie spełnia kryterium formalnego opisanego w założeniach.
Ponadto w strukturze Ministerstwa Spraw Zagranicznych
funkcjonują obecnie komórki organizacyjne, których nazwy
nie występują w ustawie o Radzie Ministrów (Protokół
Dyplomatyczny, Inspektorat Służby Zagranicznej, Centrum
Operacyjne), co będzie rodziło trudności z określeniem, czy
do stanowisk dyrektorów i zastępców dyrektorów tych
komórek organizacyjnych stosuję się obowiązek posiadania
stopnia
dyplomatycznego.
Jednocześnie
omawiane
kryterium budzi wątpliwości ze względu na stosunkowo
duża łatwość zmiany statutu.”
„Wymogi warunkujące uzyskanie kolejnego stopnia
dyplomatycznego powinny być określone nie w
proponowanym akcie wykonawczym, lecz w ustawie”
„W części drugiej lit. A w pkt 3 (s.3) dotyczącym katalogu
stopni dyplomatycznych z drugiego akapitu zdaje się
wynikać, że takie wymogi jak staż pracy w służbie
zagranicznej oraz okres pełnienia służby w niższym stopniu
dyplomatycznym będą brane pod uwagę tylko przy
nadawaniu najwyższego stopnia dyplomatycznego. Wydaje
się, że należałoby wyraźnie napisać, że będą one dotyczyły
wszystkich stopni dyplomatycznych (poza stopniem
pierwszym.”
„Proponowane
wprowadzenie
podziału
stopni
dyplomatycznych na stopnie wyższe i niższe wymaga
przemyślenia od strony językowej – w obowiązujących już
przepisach używane są podobne określenia i mają one inny
charakter (np. art. 8 ust. 2 – „najniższym stopniem
dyplomatycznym jest stopień attaché”; art. 13 ust. 1 –
„nadanie kolejnego stopnia dyplomatycznego …”)”
„Koncepcja uzależnienia możliwości nadania kolejnego
stopnia dyplomatycznego od stażu pracy w stopniu niższym
nie budzi generalnego sprzeciwu. Nie jest jednak jasne w
jakim tempie członek personelu dyplomatycznokonsularnego miałby zdążać do najwyższego stopnia, a
zwłaszcza czy staż pracy miałby być warunkiem
minimalnym, czy też jego spełnienie miałoby dawać – przy
spełnieniu ewentualnych innych warunków roszczenie o
nadanie wyższego stopnia. Zwraca też uwagę, że nadawanie
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Uwaga zostanie uwzględniona na etapie tworzenia
projektu ustawy
Ideą integracji pionów obsługujących Ministra Spraw
Zagranicznych jest włączenie pracowników działu
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej do służby zagranicznej i rozszerzenie na
pion europejski wszystkich regulacji dotyczących
służby zagranicznej. Z tego względu nie ulega
wątpliwości, że wyższe stanowiska w komórkach
obsługujących dział członkostwo Rzeczypospolitej
Polskiej w Unii Europejskiej staną się stanowiskami
kierowniczymi w rozumieniu art. 28a obecnie
obowiązującej ustawy o służbie zagranicznej. Z uwagi
na fakt, że są to komórki merytoryczne, zastosowanie
wobec nich znajdą przepisy o podwyższonych
wymaganiach formalnych dla kandydatów na
stanowiska dyrektorów i zastępców dyrektorów.
Uwaga uwzględniona w części
W miejsce odwołania do przepisów ustawy z dnia 8
sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r.
poz. 392) zostanie wprowadzony podział komórek
organizacyjnych Ministerstwa Spraw Zagranicznych na
merytoryczne i obsługowe.

Uwaga nieuwzględniona
W ustawie określone zostaną ogólne wytyczne do
wydania aktu wykonawczego, zawierające wskazania
na kryteria, które będą brane pod uwagę przy
nadawaniu wyższego stopnia dyplomatycznego.
Uwaga uwzględniona

Uwaga zostanie uwzględniona na etapie tworzenia
projektu ustawy
Podział na wyższe i niższe stopnie w służbie
zagranicznej zostanie utrzymany. Z ustawy zostaną
usunięte
lub
zastąpione
innymi
określenia
wyższy/niższy stopień dyplomatyczny, użyte w
kontekście mogącym powodować wątpliwości
interpretacyjne.
Uwaga uwzględniona
Obecnie zasady awansowania w służbie zagranicznej
określone są wewnętrznymi przepisami Ministerstwa
Spraw Zagranicznych. Zasady te zostaną odpowiednio
zachowane w akcie wykonawczym, z zastrzeżeniem, iż
określony w przepisach minimalny staż pracy w
stopniu bezpośrednio niższym nie powoduje powstania
roszczenia
o
nadanie
kolejnego
stopnia
dyplomatycznego. W kontekście zgłoszonej uwagi

wyższego stopnia – w świetle założeń – nie wiązałoby się w
żaden sposób z ocenami okresowymi członków personelu
dyplomatyczno-konsularnego. Takie rozwiązanie nie będzie
sprzyjać profesjonalizacji służby zagranicznej.”
„Dodatkowo w przedstawionych w założeniach wytycznych
do wydania rozporządzenia proponuje się, aby zamiast
wymogu warunkującego przyznanie wyższego stopnia
dyplomatycznego
członkowi
służby
zagranicznej
„przynajmniej jeden raz pełnił funkcję kierującego
placówką zagraniczną” wskazać niezbędny okres pełnienia
funkcji na stanowisku kierującego placówką zagraniczną.”
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„Projekt założeń ustawy wskazuje, że w strukturze ambasad
mogą być tworzone komórki organizacyjne (ataszaty
obrony) lub jednoosobowe stanowiska (attaché obrony).
Ambasady, zgodnie z pkt I wykazu jednostek
organizacyjnych
podległych
Ministrowi
Spraw
Zagranicznych
lub
przez
niego
nadzorowanych
stanowiącego załącznik do obwieszczenia Ministra Spraw
Zagranicznych z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw
Zagranicznych lub przez niego nadzorowanych (M.P. z 2014
r. poz. 239), są jednostkami podległymi Ministrowi Spraw
Zagranicznych. Przesądzenie w projekcie założeń ustawy, że
ataszaty
obrony
są
wewnętrznymi
komórkami
organizacyjnymi jednostek organizacyjnych podległych
Ministrowi
Spraw
Zagranicznych
jest
nie
do
zaakceptowania. Przyjęcie takiego mechanizmu, łącznie z
proponowanymi w projekcie zasadami wyznaczania na
stanowiska, do których z kolei odniesiono się w pkt 2
niniejszego pisma, godzi w ideę funkcjonowania ataszatu,
jaką jest wykonywanie zadań na rzecz Ministra Obrony
Narodowej.”
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„Odnosząc się do proponowanego w projekcie założeń
ustawy rozwiązania, zgodnie z którym wyznaczenia na
stanowiska w ataszatach obrony oraz w strukturze stałych
przedstawicielstw przy organizacjach międzynarodowych
dokonuje organ właściwy do wyznaczenia żołnierza
zawodowego na stanowisko służbowe poza granicami kraju,
za zgodą dyrektora generalnego służby zagranicznej, należy
zauważyć, że propozycja ta jest nie do pogodzenia z
postanowieniami ustawy z dnia 11 września 2003 r. o
służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2010 r.
Nr 90, poz. 593, z późn. zm.). W myśl art. 24 ust. 2
przywołanej ustawy, do pełnienia zawodowej służby
wojskowej poza granicami państwa wyznacza:
1) Minister Obrony Narodowej – żołnierzy zawodowych
na stanowiska służbowe o stopniach etatowych od
stopnia pułkownika (komandora) do stopnia generała
(admirała) oraz na które wyznacza na podstawie
przepisów odrębnych ustaw;
2) dyrektor departamentu Ministerstwa Obrony Narodowej
właściwego do spraw kadr – pozostałych żołnierzy
zawodowych.
Z kolei zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 16 września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej
służby wojskowej poza granicami państwa (Dz. U. Nr 184,
poz. 1237, z późn. zm.) wyznaczenie żołnierza do pełnienia
służby w polskim przedstawicielstwie wojskowym przy
organizacji międzynarodowej lub przy międzynarodowej
strukturze wojskowej na stanowisku w jednostce
organizacyjnej podległej ministrowi właściwemu do spraw
zagranicznych, mającej siedzibę poza
granicami
Rzeczypospolitej Polskiej albo bezpośrednio w strukturze
organizacji międzynarodowej, następuje po uzgodnieniu z
ministrem właściwym do spraw zagranicznych.
W kontekście analizowanego zagadnienia należy wyraźnie
odróżnić wyznaczanie żołnierza zawodowego na stanowisko
- leżące w kompetencjach w/w organów - od aktu nadania
mu stopnia dyplomatycznego, będącego uprawnieniem
dyrektora generalnego służby zagranicznej. W związku z
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należy
również
zaznaczyć,
że
zgodnie
z
obowiązującymi obecnie przepisami, awans w służbie
zagranicznej jest uzależniony od uzyskania oceny
okresowej na odpowiednim poziomie.
Uwaga nieuwzględniona
Wskazanie minimalnego okresu pełnienia funkcji
kierującego placówką zagraniczną, jako wymogu dla
osób, którym ma być nadany stopień ambasadora
tytularnego, jest niecelowe, z uwagi na specyfikę
poszczególnych placówek zagranicznych. Pełnienie
funkcji kierującego placówką nie powoduje powstania
roszczenia o nadanie stopnia ambasadora tytularnego.
Decyzję w tym zakresie, po dokonaniu oceny
doświadczenia i przygotowania pracownika podejmuje
dyrektor generalny służby zagranicznej.
Uwaga nieuwzględniona
Ideą funkcjonowania attaché (ataszatu), jak i każdego
stanowiska wykonującego zadania innego urzędu w
strukturach
placówek,
jest
merytoryczne
podporządkowanie tego stanowiska kierownictwu
urzędu, na rzecz którego realizowane są na nim
zadania. Organizacyjny nadzór zaś spoczywa na
kierowniku placówki, w której formalnie znajduje się
to stanowisko. Prawo obowiązujące w RP umożliwia
samodzielne tworzenie przez inne urzędy, w tym MON
swoich jednostek/delegatur poza granicami kraju (bez
udziału MSZ i placówek zagranicznych). Niemniej
jednak takie jednostki, funkcjonujące poza placówką
zagraniczną RP, pozbawione są wszelkich ułatwień
protokolarnych i podatkowych, o których mowa w
Konwencji Wiedeńskiej z 1961 r. Skoro w interesie
Państwa jest korzystanie przez ataszaty ze wszelkich
dostępnych ułatwień, o których mowa powyżej, muszą
one być formalnie częścią placówek zagranicznych, ze
wszystkimi wynikającego stąd konsekwencjami, np.
forma zatrudnienia, nadanie stopnia dyplomatycznego,
itp.
Uwaga uwzględniona w części
Zmianie ulegną zapisy dot. wyznaczanie żołnierzy
zawodowych na stanowiska w ataszatach obrony i w
strukturze stałych przedstawicielstw, w taki sposób by
uwzględniały przepisy ustawy o służbie wojskowej
żołnierzy zawodowych.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych podtrzymuje swoje
stanowisko co do zasadności uregulowania w trybie
wspólnego zarządzenia tryb kwalifikacji i wyznaczania
żołnierzy, które będzie uwzględniało specyfikę służby
zagranicznej oraz kompetencje dyrektora generalnego
służby zagranicznej.
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tym proponuje się zmianę projektu założeń ustawy
w ten sposób, aby uwzględniał wynikające z przywołanych
przepisów zasady wyznaczania żołnierzy zawodowych na
wskazane w nim stanowiska służbowe. Na tle powyższego
proponuje się odstąpienie od przewidywanego w projekcie
założeń ustawy uzupełnienia art. 10 ust. 3 ustawy o służbie
zagranicznej
o
sformułowanie
przekazujące
do
uregulowania w formie wspólnego zarządzenia Ministrów
Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej
tryb
kwalifikacji i wyznaczania na stanowiska.”
„Projekt założeń ustawy powinien również odzwierciedlać
stan fatyczny oraz dotychczasową praktykę, zgodnie z którą
w stałych przedstawicielstwach przy organizacjach
międzynarodowych zadania Ministra Obrony Narodowej
wykonują również członkowie korpusu służby cywilnej,
przeniesieni na mocy porozumienia pomiędzy Dyrektorem
Generalnym Ministerstwa Obrony Narodowej oraz
Dyrektorem Generalnym Służby Zagranicznej w ramach
służby cywilnej. W związku z tym proponuje się wskazać,
że wyznaczenia do wykonywania zadań Ministra Obrony
Narodowej, dokonuje organ właściwy do wyznaczania
członka korpusu służby cywilnej na stanowisko służbowe
poza granicami kraju, za zgodą dyrektora generalnego
służby zagranicznej. Natomiast w części dotyczącej
nadawania stopni dyplomatycznych należy zaznaczyć, że są
one nadawane zarówno żołnierzom zawodowym, jak i
członkom korpusu służby cywilnej wykonującym zadania
Ministra Obrony Narodowej.”
„Niezależnie od uwagi przedstawionej w pkt 3 resort obrony
narodowej podtrzymuje stanowisko wyrażone w piśmie Nr
200/1939/12/PZ z dnia 25 października 2013 r.
stanowiącym opinię wobec przekazanego do uzgodnień
projektu założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o
służbie zagranicznej i niektórych innych ustaw, dotyczące
wyraźnego określenia w ustawie, czy wyznaczenie do
wykonywania zadań Ministra Obrony Narodowej w
placówce zagranicznej może obejmować również inne niż
żołnierze zawodowi osoby. Prawo międzynarodowe
publiczne nie przesądza, że attaché obrony czy zastępcą
attaché obrony mogą być wyłącznie żołnierze. W chwili
obecnej nie przesądza tego również polskie prawo
wewnętrzne, w tym sama ustawa z dnia 27 lipca 2001 r.
o służbie zagranicznej (Dz. U. Nr 128, poz. 1403, z późn.
zm.). Rozwiązanie, zgodnie z którym na stanowiska attaché
obrony albo jego zastępcy wyznacza się wyłącznie żołnierza
zawodowego jest rozwiązaniem wypracowanym w ramach
pewnej praktyki. O ile samą zasadę wyznaczania na
stanowiska attaché obrony albo jego zastępcy żołnierzy
zawodowych należy uznać za uzasadnioną i słuszną, to – w
opinii resortu obrony narodowej – projektowane przepisy
prawa nie powinny ograniczać możliwości wyznaczania na
te stanowiska (w stosunku do obecnie obowiązujących
przepisów) wyłącznie do żołnierzy zawodowych.
Niejednokrotnie bowiem także funkcjonariusze albo
pracownicy posiadają kwalifikacje zawodowe i umiejętności
umożliwiające efektywne wykonywanie zadań attaché
obrony albo zastępcy attaché obrony. W związku z tym,
resort obrony narodowej opowiada się za pozostawieniem w
obowiązujących przepisach regulacji mówiącej o nadawaniu
stopnia attaché obrony (wojskowego, morskiego,
lotniczego) czy zastępcy attaché obrony (wojskowego,
morskiego, lotniczego) osobom (przez które należy
rozumieć żołnierzy zawodowych, funkcjonariuszy i
pracowników) wyznaczonym do wykonywania zadań
Ministra Obrony Narodowej w placówce zagranicznej.
Pozwoli to na lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów
osobowych i sprawniejszą politykę kadrową. Podkreślenia
przy tym wymaga, że ostateczną decyzję w sprawie takiego
wyznaczenia podejmuje zawsze Minister Obrony
Narodowej, a decyzja ta poprzedzana jest między innymi
analizą możliwości podniesienia przez państwo przyjmujące
ewentualnego sprzeciwu wobec konkretnego kandydata na
stanowisko attaché obrony albo zastępcy attaché obrony
(Artykuł 7 zd. drugie Konwencji wiedeńskiej o stosunkach
dyplomatycznych, sporządzonej w Wiedniu dnia 18
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Uwaga uwzględniona
Zasadnym jest jednak, aby wyznaczenie na stanowiska
osób nie będących żołnierzami zawodowymi, a
będących członkami służby cywilnej, odbywało się za
zgodą DGSZ.

Uwaga nieuwzględniona
Intencją Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest
jednolite uregulowania zasad wykonywania zadań na
rzecz innych ministrów przez członków korpusu służby
cywilnej i innych pracowników ministerstw.
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kwietnia 1961 r. (Dz. U. z 1965 r. Nr 37, poz. 232).
Biorąc powyższe pod uwagę, w części II lit. A pkt 4
projektu założeń ustawy wyrazy „żołnierz zawodowy” w
odpowiednich przypadkach powinny zostać zastąpione
wyrazem „osoba” w odpowiednich przypadkach. W
związku z tym, zasadna byłaby również zmiana art. 10 ust. 1
obowiązującej ustawy o służbie zagranicznej polegająca na
nadaniu mu następującego brzmienia: „Stosunek służbowy
albo stosunek pracy osób, o których mowa w ust. 1,
określają odrębne przepisy.” i przeniesieniu go za obecny
ustęp 2, który powinien zostać oznaczony jako ustęp 1
artykułu 10.”
„W zakresie ochrony informacji niejawnych w ataszatach
obrony, należy zwrócić uwagę na trwające prace nad
projektem nowego zarządzenia, które ma zastąpić
zarządzenie Ministrów Spraw Zagranicznych i Obrony
Narodowej z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie szczególnych
zasad wykonywania obowiązków służbowych przez
żołnierzy zawodowych pełniących służbę w placówkach
zagranicznych oraz organizacji i funkcjonowania w
placówkach zagranicznych ataszatów obrony (Dz. Urz.
MON Nr 6, poz. 57 z późn. zm.), a w którym określa się
zasady zapewnienia funkcjonowania ochrony informacji
niejawnych w ataszatach obrony. W związku z tym, w
projekcie założeń ustawy proponuje się przewidzieć
uzupełnienie art. 10 ust. 3 obowiązującej ustawy
o służbie zagranicznej o sformułowanie, przekazujące do
uregulowania w formie wspólnego zarządzenia przez
Ministrów Spraw Zagranicznych i Obrony Narodowej
sprawy dotyczące zorganizowania i zapewnienia ochrony
informacji niejawnych przetwarzanych w ataszatach obrony,
przy jednoczesnym pozostawieniu do rozstrzygnięcia w
drodze ustawy zagadnień wymagających tej rangi.
Powyższe związane jest z wątpliwościami przedstawionymi
w części I pkt 1 niniejszego pisma.”
„Proponuje się określić związki funkcjonalne i służbowe
między attaché obrony i ich podwładnymi a pozostałym
personelem placówki zagranicznej, w tym kierownikiem
placówki zagranicznej. Stosunek i forma podległości, będąc
istotną kwestią, powinny być bowiem zawarte i
sprecyzowane w ustawie.”
„W projekcie założeń ustawy brakuje również
hierarchicznego wskazania miejsca stopni dyplomatycznych
attaché obrony (wojskowego, morskiego i lotniczego) i
zastępcy attaché obrony (wojskowego, morskiego i
lotniczego) w stosunku do pozostałych stopni
dyplomatycznych (art. 8 ust. 1 i art. 10 ust. 2 obowiązującej
ustawy o służbie zagranicznej). W związku z tym proponuje
się,
aby
attaché
obrony
(wojskowy,
morski
i lotniczy) o stopniu etatowym generała (admirała) został
ujęty na równi z radcą - ministrem, zaś o stopniu etatowym
pułkownika (komandora) - między radcą - ministrem a I
radcą. Zastępca attaché obrony (wojskowego, morskiego i
lotniczego) mógłby zostać ujęty między I radcą a radcą. Na
marginesie tylko należy wskazać, że w projekcie omyłkowo
przywołano art. 6 ust. 2 ustawy zamiast art. 10 ust. 2 ustawy
o służbie zagranicznej w miejscu dotyczącym nadawania
stopnia attaché obrony i pokrewnych.”
„W poprzednim projekcie założeń projektu ustawy o
zmianie ustawy o służbie zagranicznej i niektórych innych
ustaw, który został zastąpiony przez obecnie przedkładany
projekt, wskazano, że do osób wyznaczonych do
wykonywania zadań Ministra Obrony Narodowej w
placówce zagranicznej zastosowanie będą miały przepisy
projektowane dla nowych kategorii zawodowych w służbie
zagranicznej tj. dyplomatów kontraktowych. Wobec braku
rozstrzygnięcia tej kwestii w nowym projekcie założeń
ustawy, powstają wątpliwości co do traktowania tych osób
w służbie zagranicznej.”
„Pewne wątpliwości budzi odmienne uregulowanie zasad
delegowania na placówki zagraniczne przedstawicieli
Ministra Obrony Narodowej oraz przedstawicieli innych
ministrów kierujących działami administracji rządowej. O
ile nie budzi większych wątpliwości, że wyznaczenie
żołnierzowi zawodowemu stanowiska służbowego w
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Uwaga uwzględniona
Przepis art. 10 ust. 3 ustawy, dotyczący wspólnego
zarządzenia
ministra
właściwego
do
spraw
zagranicznych i Ministra Obrony Narodowej proponuje
się uzupełnić o sformułowanie, że oprócz trybu
kwalifikacji i wyznaczania na stanowiska, będzie
delegację do uregulowania szczegółowych spraw
dotyczących zorganizowania i zapewnienia ochrony
informacji niejawnych przetwarzanych w ataszatach
obrony.

Uwaga nieuwzględniona
W opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie jest
zasadne aby stosunek i forma podległości musiały być
zawarte w ustawie.
Uwaga nieuwzględniona
Z uwagi na odrębne uregulowanie stopni
dyplomatycznych w stosunku do przedstawicieli MON
(z uwagi na specyfikę tych zadań), zdaniem
Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie jest konieczne
wskazywanie odpowiedników stopni dyplomatycznych
„zwykłych” i przyznawanych przedstawicielom MON.

Uwaga nieuwzględniona
Osoby te będą traktowane na dotychczasowych
warunkach, nie są projektowane w tym zakresie żadne
zmiany.

Uwaga nieuwzględniona
Warunki wykonywania służby wojskowej poza
granicami RP oraz świadczenia przysługujące z tego
tytułu żołnierzom regulowane są przepisami ustawy z
dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy
zawodowych (Dz. U. z 2010 r. Nr 90, poz. 593, z późn.
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placówce ma należeć do właściwości odpowiednich
organów wojskowych, o tyle trudno zrozumieć dlaczego
przedstawiciele innych ministrów (np. policjant wskazany
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych) mieliby
być wyznaczani na stanowiska w placówkach przez
dyrektora generalnego służby zagranicznej.
Z drugiej strony nie wiadomo dlaczego w przypadku osób
wskazanych przez innego ministra niż Minister Obrony
Narodowej w założeniach wyraźnie przewiduje się, że będą
im przysługiwać te same świadczenia, co członkom służby
zagranicznej kierowanym przez dyrektora generalnego
służby zagranicznej, a w przypadku żołnierzy zawodowych
brak o tym wzmianki. Wydaje się, że każda osoba
wyznaczona przez odpowiednie organy do wykonywania
pracy lub pełnienia służby w placówce zagranicznej
powinna mieć prawo do pełnych świadczeń przysługujących
członkowi służby zagranicznej kierowanemu do pracy w
placówce. Kwestia ta wymaga wyjaśnienia w ww.
projekcie.”
„Na stronie 5 i 6 w pkt. 5 projektu założeń proponuje się
uregulowanie kwestii wykonywania zadań ministra
właściwego działu administracji rządowej w placówkach
zagranicznych. Przedstawiona propozycja powinna zawierać
także uregulowania w zakresie zasad nadzoru
sprawowanego przez poszczególnych ministrów nad
oddelegowanymi pracownikami. Ww. mogłyby zostać
docelowo zawarte w porozumieniu pomiędzy ministrem
właściwym do spraw zagranicznych, a ministrem
właściwego działu administracji rządowej, którego wzór
powinien zostać określony w rozporządzeniu do zmienionej
ustawy o służbie zagranicznej wydanym przez Ministra
Spraw Zagranicznych w uzgodnieniu z właściwymi
resortami.”
„Należy także podkreślić konieczność zapewnienia równego
traktowania pracowników delegowanych. Doprecyzowania
wymaga między innymi kwestia statusu przedstawicieli
ministrów w placówkach zagranicznych, tj. korzystania
przez nich z tych samych uprawnień, z których korzystają
członkowie służby zagranicznej. W chwili obecnej,
w przedstawionej propozycji jest mowa tylko o korzystaniu
przez pracownika wykonującego zadania na rzecz ministra
właściwego działu administracji rządowej z tych samych
świadczeń.”
„Ponadto w projekcie nie zaproponowano rozwiązań
dotyczących
kosztów
utrzymania
ww. stanowisk.
Określenie tych zasad powinno być poprzedzone
dokonaniem bilansu środków, jakie posiada MSZ oraz
resorty na obecnie funkcjonujące stanowiska.”

„W przedstawionych propozycjach nie wyjaśniono również
jaki ma być model docelowy funkcjonowania i
finansowania stanowisk przedstawicieli Ministrów w
placówkach zagranicznych RP. Należy przy tym wskazać,
że powinno to być rozwiązanie kompleksowe i oparte na
jednolitych zasadach dla wszystkich korzystających z niego
resortów. W tym kontekście należy uwzględnić szczególną
rolę placówek wielostronnych, w tym przede wszystkim
Stałego Przedstawicielstwa RP przy UE, ze względu na
przekrojowy charakter ich zadań, które wymagają realizacji
w oparciu o ścisłą współpracę resortów w skali całej
administracji publicznej.
Dodać należy, iż wszelkie propozycje w tym zakresie
powinny być zgodne z powszechnie obowiązującym
prawem, w tym z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn.
zm.). W tym miejscu należy zauważyć, że zgodnie z art. 171
ust. 1 ustawy dysponenci części budżetowych mogą
dokonywać przeniesień wydatków między rozdziałami i
paragrafami klasyfikacji wydatków, w ramach danej części i
działu budżetu państwa. A zatem niedopuszczalne jest, co
do zasady, przenoszenie wydatków pomiędzy częściami
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zm.) oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16
września 2010 r. w sprawie pełnienia zawodowej
służby wojskowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr
184, poz. 1237 i Nr 205, poz. 1356). Do kształtowania
stosunku służbowego żołnierzy odrębnymi przepisami
upoważnia art. 10 ust. 1 obecnie obowiązującej ustawy.
Intencją Ministerstwa Spraw Zagranicznych jest
utrzymanie takiego stanu prawnego. Z tego względu
odniesienie do żołnierzy zawodowych nie znalazło się
w projekcie założeń.

Do wyjaśnienia
Po
spotkaniu
dyrektorów
generalnych
zainteresowanych resortów, które odbyło 10 września
2014 r. została powołana grupa robocza, która ma
zdecydować o zakresie porozumień pomiędzy
Ministerstwem Spraw Zagranicznych i pozostałymi
ministerstwami.

Uwaga uwzględniona
Członek służby zagranicznej – co do zasady i bez
wyjątków, korzysta z tych samych świadczeń i posiada
te same uprawnienia. W celu wyeliminowania
ewentualnych nieścisłości interpretacyjnych proponuje
się zmianę sformułowania „uprawnienia” na
„przywilejów i immunitetów wynikających z
Konwencji wiedeńskiej z 1961 r. o stosunkach
dyplomatycznych”.
Uwaga nieuwzględniona
Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie może
finansować z część 45 kosztów utrzymania
pracowników, którzy w placówkach zagranicznych
realizują zadania innych resortów. Stanowiska te
powinny być finansowane z części budżetowych
przypisanych do odpowiednich resortów na podstawie
porozumień zawartych z Ministerstwem Spraw
Zagranicznych określających zasady realizacji „sum na
zlecenie”.
Uwaga nieuwzględniona
Stanowisko jak przy uwadze nr 27.
Ponadto niezrozumiałe jest przywołanie w tym
kontekście art. 171 ust. 1 oraz art. 11 ustawy o
finansach publicznych.
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budżetowymi.
Jednocześnie trzeba zauważyć, że placówki zagraniczne są
państwowymi jednostkami budżetowymi, które zgodnie z
art. 11 ustawy o finansach publicznych pokrywają swoje
wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody
odprowadzają na rachunek dochodów budżetu państwa,
z uwzględnieniem przepisów szczególnych regulujących
sposób prowadzenia gospodarki finansowej państwowych
jednostek
organizacyjnych
działających
poza
granicami RP.”
„Sformułowanie przewidujące sprawdzenie kwalifikacji
pracownika wyznaczonego przez ministra właściwego
działu administracji rządowej „…w pozostałym zakresie,
związanym z zajmowaniem stanowiska w placówce
zagranicznej …” przez dyrektora generalnego służby
zagranicznej jest nieprecyzyjne i może skutkować w
kontekście pozostałych zapisów projektu, koniecznością
zdania przez w/w pracowników egzaminu dyplomatycznokonsularnego, co w przypadku zadań realizowanych w
jednostkach podległych Ministrowi Gospodarki jest
nieuzasadnione. Niejasne jest również sformułowanie, na
podstawie którego dyrektor generalny służby zagranicznej,
po rozpatrzeniu wniosku ministra właściwego działu
administracji rządowej mógłby podejmować decyzję o
„utworzeniu lub likwidacji wydziału”
„W części drugiej lit. A w pkt 5 (s. 5) dotyczącym
wykonywania zadań ministra właściwego działu
administracji rządowej w placówkach zagranicznych:
1) tiret drugie: „formalnego wyznaczenia na stanowisko
dokonywałby dyrektor generalny służby zagranicznej,
który wyrażałby zgodę na propozycję ministra
właściwego działu administracji rządowej (w
przypadku braku zgody przedstawiona musiałaby być
inna kandydatura)” – o ile wątpliwości nie budzi
formalne wyznaczenie przez dyrektora generalnego
służby zagranicznej na stanowisko, to w przypadku
braku
uzasadnienia
do
odmowy
akceptacji
przedstawianego przez ministra kandydata, minister
właściwego działu administracji rządowej nie ma
możliwości zapoznania się z przyczynami braku zgody
i musi automatycznie przedstawić inną kandydaturę. W
związku z faktem, iż koszty wynagrodzenia oraz
utrzymania stanowiska ponosi resort delegujący
pracownika, to także on powinien mieć realny wpływ
na obsadę stanowiska wykonującego zadania na rzecz
ministra właściwego działu administracji rządowej;”
„W części drugiej lit. A w pkt 5 (s. 5) dotyczącym
wykonywania zadań ministra właściwego działu
administracji rządowej w placówkach zagranicznych:
2) ostatni akapit: „Szczegółowe zasady wykonywania
obowiązków
służbowych
na
stanowiskach
wykonujących zadania na rzecz innych ministrów, tryb
finansowania tych stanowisk, a w przypadku
wydziałów także zasady funkcjonowania tych
wydziałów w strukturze placówek zagranicznych –
określane będą w drodze porozumienia pomiędzy
ministrem właściwym do spraw zagranicznych, a
ministrem właściwego działu administracji rządowej.”
– zgodnie z założeniami kwestie te mają być
uregulowane na mocy porozumienia pomiędzy
ministrem właściwym do spraw zagranicznych a
ministrem właściwego działu administracji rządowej.
Nie doprecyzowano czy w nowelizacji ustawy ww.
porozumienie będzie miało węższy zakres (np.
określało również zasady wyznaczania kandydata na
dane stanowisko) niż aktualnie obowiązujące
porozumienia, a w konsekwencji, czy będzie
skutkować
unieważnieniem
dotychczasowym
porozumień
zawieranych
między
dyrektorem
generalnym
z dyrektorem generalnym danego
ministerstwa.
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej zawarł w
dniu 26 stycznia 2007 r. Porozumienie między
Dyrektorem Generalnym Służby Zagranicznej z
Dyrektorem Generalnym Ministerstwa Pracy i Polityki
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Uwaga uwzględniona
Doprecyzowane zostanie, że sprawdzenie kwalifikacji
pracownika wyznaczonego przez ministra właściwego
działu administracji rządowej nie będzie obejmowało
obowiązku
zdania
egzaminu
dyplomatycznokonsularnego.

Uwaga uwzględniona
Każdy z resortów będzie miał realny wpływ na obsadę
stanowiska. Zgodnie z obecnie obowiązującym
porozumieniem, wyznaczona osoba musi spełniać
określone wymogi. Zakłada się, że w przypadku
odmowy zaakceptowania kandydata przez DGSZ (np. z
uwagi na kwestie bezpieczeństwa dyplomatycznego)
resort otrzyma stosowne uzasadnienie.

Po spotkaniu dyrektorów generalnych, które odbyło 10
września 2014 r. została powołana grupa robocza, która
ma zdecydować o zakresie porozumień.
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Społecznej w sprawie zasad funkcjonowania stanowisk
do spraw pracy i polityki społecznej w niektórych
placówkach zagranicznych, a tym samym zobowiązało
się do pokrywania wydatków złotowych i dewizowych
związanych z funkcjonowaniem stanowisk do spraw
pracy i polityki społecznej, m.in. w Stałym
Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy
Unii Europejskiej w Brukseli. W ramach porozumień
określono również zasady naboru, szkolenia i
wyznaczania na stanowiska do spraw pracy i polityki
społecznej.
W
aktualnej
wersji
przesłanek
wprowadzono obowiązek zawierania porozumienia,
określono nowe strony porozumienia, przy czym nie
doprecyzowano
kwestii
regulowanych
przez
dotychczasowe porozumienie.”
„Projekt przewiduje, że minister właściwego działu
administracji przedstawia dyrektorowi generalnemu służby
zagranicznej kandydaturę pracownika, który wykonywałby
zadania tego ministra w placówce zagranicznej. Za
przygotowanie i sprawdzenie kwalifikacji wyznaczonego
pracownika w zakresie zadań ministra właściwego działu
administracji rządowej odpowiedzialny będzie ten minister.
Należałoby zatem określić kryteria odmowy wyrażenia
zgody przez dyrektora generalnego służby zagranicznej na
propozycje właściwego ministra.”
„Projekt założeń przewiduje uregulowanie zasad
wykonywania w placówkach zagranicznych zadań
ministrów właściwych do spraw poszczególnych działów
administracji rządowej oraz uregulowanie statusu
pracowników wykonujących te zadania. Cel ten należy
określić jako właściwy, jednakże wątpliwości budzą
niektóre z zaproponowanych rozwiązań szczegółowych. W
pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na zakres
przedmiotowy porozumień, które mają być zawierane
między MSZ a ministrami właściwymi dla poszczególnych
działów administracji. W założeniach zaproponowano, aby
porozumienia te obejmowały m.in. tryb finansowania
stanowisk, na których zatrudniani będą pracownicy
wykonujący zadania ministrów działowych. Wobec
precyzyjnych regulacji zawartych w ustawie z dnia 27
sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
poz. 885) oraz wydanych na jej podstawie aktach
wykonawczych (szczegółowo określających zasady i tryb
finansowania z budżetu państwa realizacji funkcji 15. –
Polityka zagraniczna) wprowadzanie dodatkowych, a co
istotniejsze zróżnicowanych (potencjalnie innych w każdym
zawieranym porozumieniu) regulacji odnoszących się do
finansowania działalności placówek zagranicznych jest
zbędne. Wątpliwości budzi również zgodność takich
porozumień z podstawowymi zasadami finansów
publicznych określonymi
w ustawie o finansach
publicznych, w tym w szczególności z zasadami
przejrzystości oraz efektywności wydatków publicznych.
Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na fakt, iż omawiane
rozwiązanie nie wygeneruje oszczędności dla budżetu
państwa (czego wyrazem jest pominięcie opisu skutków tej
propozycji w analizie wpływu projektu), a jednocześnie
spowoduje
powstanie
dodatkowych
obciążeń
administracyjnych związanych z zawieraniem, bieżąca
obsługą
i
rozliczaniem
finansowych
aspektów
proponowanych porozumień międzyresortowych.”
„Wyjaśnienia wymaga również propozycja fakultatywnego i
uznaniowego
charakteru
nadawania
pracownikom
oddelegowanym do placówek zagranicznych stopni w
służbie zagranicznej (cześć II. A pkt 5, akapit 4 projektu
założeń: „dyrektor generalny służby zagranicznej mógłby
nadać osobie wyznaczonej (…) stopień dyplomatyczny”).
Rozwiązanie takie w sposób istotny różnicuje status
pracowników wykonujących zadania na rzecz ministrów
działowych względem np. żołnierzy zawodowych
wyznaczanych do wykonywania zadań Ministra Obrony
Narodowej, w stosunku do których nadanie stopnia
dyplomatycznego ma charakter obligatoryjny (vide
aktualnie obowiązująca ustawa o Służbie zagranicznej oraz
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Uwaga nieuwzględniona
Zdaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie ma
zasadności wprowadzania do ustawy kryteriów dla
odmowy DGSZ, który może nie wyrazić zgody na
wyznaczenie pracownika innego resortu w przypadku
gdy nie spełnia on kryteriów przewidzianych w
porozumieniu lub z uwagi na względy np.
bezpieczeństwa dyplomatycznego. Decyzja w tej
sprawie powinna pozostać w gestii DGSZ i nie
powinna być warunkowana ustawowo określonymi
kryteriami.
Do wyjaśnienia
Po
spotkaniu
dyrektorów
generalnych
zainteresowanych resortów, które odbyło 10 września
2014 r. została powołana grupa robocza, która ma
zdecydować o zakresie porozumień pomiędzy
Ministerstwem Spraw Zagranicznych i pozostałymi
ministerstwami.

Uwaga uwzględniona
Co do zasady pracownicy merytoryczni realizujący
zadania merytoryczne na rzecz właściwych ministrów
w placówkach zagranicznych mają nadany stopień
dyplomatyczny na czas pracy w placówce. Aby
uniknąć nieporozumień proponuje się zaznaczyć, że
osoby wyznaczone przez właściwego ministra do
realizacji zadań merytorycznych (zdecydowana
większość) mają nadany stopień dyplomatyczny, a
osoby wyznaczone do realizacji zadań pomocniczych
nie maja nadanego st. dyplomatycznego.
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ostatni akapit ww. punkt założeń: „Żołnierzom
wykonującym zadania (…) nadawane są stopnie
dyplomatyczne…”). Co więcej zaproponowane rozwiązanie,
w przypadku podjęcia decyzji o nienadaniu stopnia
dyplomatycznego, w sposób istotny obniża rangę
pracownika wykonującego w placówce zagranicznej
zadania ministra działowego, a tym samym utrudnia
realizację powierzonych obowiązków. Rozwiązanie takie
wydaje się również pozostawać w sprzeczności z zawartym
w projekcie założeń stwierdzeniem, że osobom tym
przysługiwać będą te same świadczenia co członkom służby
zagranicznej.”
„Z powyższych względów konieczne wydaje się
ograniczenie
zakresu
przedmiotowego
porozumień
zawieranych pomiędzy MSZ a innymi ministrami do kwestii
związanych z wykonywaniem zadań na rzecz ministrów
działowych i funkcjonowania wydzielonych komórek
organizacyjnych oraz wprowadzenie obligatoryjności
nadawania stopni dyplomatycznych pracownikom –
członkom
personelu
dyplomatyczno-konsularnego,
wykonującym w placówkach zagranicznych zadania na
rzecz ministrów działowych.”
„W projekcie proponuje się, aby Dyrektor Generalny Służby
Zagranicznej mógł podjąć decyzję o utworzeniu lub
likwidacji wydziału, bądź stanowiska w placówkach
zagranicznych, po rozpatrzeniu wniosku ministra
właściwego działu administracji.
Szczegółowe
zasady
wykonywania
obowiązków
służbowych na stanowiskach wykonujących zadania na
rzecz innych ministrów, tryb finansowania tych stanowisk ,
a w przypadku wydziałów także zasady funkcjonowania
tych wydziałów w strukturze placówek zagranicznych –
określone będą w drodze porozumienia między ministrem
właściwym do spraw zagranicznych, a ministrem
właściwego działu administracji rządowej.
Obecnie jeżeli chodzi o stanowiska wykonujące zadania na
rzecz Ministra Zdrowia, stanowiska takie tworzone są na
mocy porozumienia pomiędzy dyrektorami generalnymi
(Dyrektor Generalny Ministerstwa Zdrowia i Dyrektor
Generalny Służby Zagranicznej).
Wnoszę o pozostawienie tego w gestii dyrektorów
generalnych, ponieważ to oni są właściwi do podejmowania
rozstrzygnięć w zakresie zmiany w stosunku pracy.”
„Wątpliwości budzi fragment mówiący o tym, że Dyrektor
Generalny Służby Zagranicznej mógłby nadać osobie
wyznaczonej na stanowisko wykonujące zadania na rzecz
ministra właściwego działu administracji rządowej stopień
dyplomatyczny na czas wykonywania obowiązków w
placówce zagranicznej, nie określono przy tym warunków,
od których spełnienia będzie zależeć nadanie stopnia
dyplomatycznego osobie kierowanej do pracy na placówce z
innego niż Ministerstwo Spraw Zagranicznych ministerstwa.
Taka decyzja byłaby zatem całkowicie uznaniowa, co
więcej, z literalnego brzemienia tego fragmentu założeń do
ustawy można wnosić, że intencją Ministerstwa Spraw
Zagranicznych jest, by nie wszyscy pracownicy innych
ministerstw delegowani na placówki zagraniczne taki
stopień otrzymali. Należy podkreślić, iż większość osób
wyznaczanych na takie stanowiska wykonuje dokładnie
takie same zadania jak członkowie służby zagranicznej.
Zatem brak stopnia dyplomatycznego w niektórych
przypadkach mógłby takim osobom znacznie utrudnić pracę
w placówce zagranicznej. Z tego względu wnoszę o
określenie w przedmiotowych założeniach warunków, od
spełnienia których uzależnione byłoby takie czasowe
nadanie stopnia dyplomatycznego osobom wykonującym na
placówce zagranicznej zadania ministra kierującego działem
administracji rządowej innym niż: sprawy zagraniczne,
członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
oraz obrona narodowa.”
„Przedstawione na str. 6 dokumentu w pkt. 6 propozycje
uregulowań dot. kierowania osób – zarówno członków
służby zagranicznej, jak i osób spoza niej – do pracy w
instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz
udziału w prowadzonych przez nie działaniach, wymagają
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Do wyjaśnienia
Po
spotkaniu
dyrektorów
generalnych
zainteresowanych resortów, które odbyło 10 września
2014 r. została powołana grupa robocza, która ma
zdecydować o zakresie porozumień pomiędzy
Ministerstwem Spraw Zagranicznych i pozostałymi
ministerstwami.

Uwaga nieuwzględniona
W ocenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych
porozumienia w zakresie szczegółowych zasad
wykonywania
obowiązków
służbowych
na
stanowiskach wykonujących zadania na rzecz innych
ministrów, tryb finansowania tych stanowisk,
a w przypadku
wydziałów
także
zasady
funkcjonowania tych wydziałów w strukturze placówek
zagranicznych przekraczają kompetencje dyrektorów
generalnych i powinny być określane w drodze
porozumienia pomiędzy ministrem właściwym do
spraw zagranicznych, a ministrem właściwego działu
administracji rządowej.

Uwaga uwzględniona
Zasadą jest że pracownicy merytoryczni realizujący
zadania merytoryczne na rzecz właściwych ministrów
w placówkach zagranicznych mają nadany stopień
dyplomatyczny na czas pracy w placówce. Osoby takie
muszą spełniać wymogi przewidziane w porozumieniu.
Zdaniem Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie ma
konieczności określania warunków w ustawie. Co do
zasady osoby wyznaczone przez właściwego ministra
powinny spełniać warunki do nadania stopnia
dyplomatycznego przewidziane dla członków służby
zagranicznej (art. 12) z wyłączeniem konieczności
odbywania aplikacji dyplomatyczno-konsularnej oraz
zdania egzaminu dyplomatyczno-konsularnego.

Rezygnacja z regulowania przedmiotowej materii w
projekcie założeń
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pogłębionej analizy. Wydaje się, że przyjmowane
rozwiązania powinny umożliwiać delegowanie ekspertów
nie tylko przez Ministra Spraw Zagranicznych, ale również
przez inne instytucje. W tym kontekście wątpliwości budzi
propozycja procedury zawierania z tymi osobami (spoza
MSZ) umów o pracę przez dyrektora generalnego służby
zagranicznej, zwłaszcza w sytuacji, w której jak wskazano:
„Osoby te nie będą jednak członkami służby zagranicznej i
nie będą korzystały z uprawnień członków służby
zagranicznej”. Do przedstawionej propozycji rozwiązań
powinna zostać dołączona analiza skutków prawnych
i finansowych ewentualnego ich wprowadzenia, a także
przykłady rozwiązań stosowanych w powyższym zakresie w
innych państwach (np. Niemczech, Francji czy Szwajcarii).”
„Krytycznie należy ocenić proponowany sposób
normatywnego uregulowania zagadnień związanych z
delegowaniem pracowników do pracy w instytucjach
i organizacjach międzynarodowych.
Wypada zauważyć, że w projekcie założeń niewłaściwie
został określony katalog osób podlegających delegowaniu.
W założeniach proponuje się wprowadzenie regulacji
odnoszących się do: członków służby zagranicznej (część
II.A, pkt. 6, akapit 1 projektu założeń), członków korpusu
służby cywilnej zatrudnionych w MSZ (część II.A, pkt. 6,
akapit 2 projektu założeń) oraz tzw. ekspertów – np.
sędziów i pracowników kontraktowych (część II.A, pkt. 6,
akapit 3 projektu założeń). Wymienienie wśród grup
zawodowych, których delegowanie do pracy w instytucjach
i organizacjach międzynarodowych ma zostać uregulowane,
sędziów jest o tyle niezrozumiałe, iż w ustawie z dnia 27
lipca 2001 r.– Prawo o ustroju sadów powszechnych (art. 77
i nast.) i wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych
kwestie delegowania sędziów poza granice kraju zostały
uregulowane w sposób wyczerpujący.”
„Niezasadne wydaje się pominięcie w proponowanych
rozwiązaniach licznej, a przede wszystkim istotnej z punktu
widzenia celu regulacji, grupy zawodowej – członków
korpusu służby cywilnej zatrudnionych w innych urzędach
niż MSZ. To właśnie z tej grupy rekrutować się może
zasadnicza część ekspertów – osób posiadających wiedzę,
umiejętności i doświadczenie, które są niezbędne w pracy
w instytucjach międzynarodowych. Jednocześnie, w
odniesieniu do tej grupy najbardziej dotkliwy jest brak
podstaw prawnych do delegowania do pracy poza granicami
kraju. Okoliczność ta została odnotowana podczas prac
Międzyresortowej Grupy Roboczej ds. wypracowania
wariantowych rozwiązań problemów związanych z
udziałem polskich ekspertów cywilnych w misjach i
operacjach poza granicami kraju, utworzonej w ramach
Międzyresortowego Zespołu ds. cywilnych i wojskowych
działań RP w Afganistanie (dalej MGR).”
„Projekt założeń przewiduje również zróżnicowanie statusu
poszczególnych kategorii osób delegowanych. Opis
proponowanych regulacji jest jednak nieprecyzyjny, a
niekiedy wzajemnie sprzeczny. Z jednej strony stwierdza się
np., że eksperci nie będą członkami służby zagranicznej
(choć przewiduje się możliwość nadania im stopnia
dyplomatycznego) i nie będą korzystać z uprawnień
członków służby zagranicznej, z drugiej zaś strony (część
II.A, pkt. 6, akapit 4 projektu założeń) przewiduje się, że
wszystkie osoby delegowane do pracy za granicą korzystać
mają z takich samych dodatków i świadczeń, jak
pracownicy
wykonujący
obowiązki
w placówkach
zagranicznych.”
„Należy również odnotować, że projekt założeń, choć
dopuszcza delegowanie za granicę osób niezatrudnionych w
MSZ, w tym członków korpusu służby cywilnej, nie zawiera
propozycji
rozwiązań,
dotyczących
uprawnień
pracowniczych osób delegowanych wynikających z
dotychczasowego zatrudnienia (kwestii: urlopu na czas
delegowania, naliczania stażu pracy, powrotu do
macierzystej instytucji itd.). Brak takich regulacji stanowi
istotną przeszkodę w pozyskaniu wykwalifikowanych
ekspertów wywodzących się z sektora publicznego. Wydaje
się, że przynajmniej częściowym rozwiązaniem powyższego
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42.

MS

II A 6

43.

RCL

II A 6

44.

RCL

II A 6

45.

SSC

II A 6

problemu byłaby możliwość zawierania stosownych
porozumień pomiędzy dyrektorem generalnym służby
zagranicznej a pracodawcami delegowanych pracowników –
analogicznie jak w przypadku pracowników wykonujących
zadania ministrów działowych w polskich placówkach
zagranicznych. Na zasadność uregulowania wskazanych
kwestii, przynajmniej w odniesieniu do osób zatrudnionych
w urzędach publicznych, wskazywano m.in. podczas prac
MGR., którym przewodniczył przedstawiciel MSZ.
„Biorąc pod uwagę cel projektowanych rozwiązań oraz
powyższe uwagi zasadne wydaje się uwzględnienie w
projektowanych rozwiązaniach doświadczeń z prac MGR, a
w szczególności:
1) wyraźne wskazanie w katalogu osób, które mogą być
delegowane, członków korpusu służby cywilnej
zatrudnionych w urzędach innych niż MSZ,
2) przedstawienie przejrzystych i spójnych informacji o
proponowanym statusie (prawach i obowiązkach)
poszczególnych grup delegowanych pracowników,
3) zaproponowanie regulacji dotyczących uprawnień
pracowniczych osób delegowanych wynikających z ich
dotychczasowego zatrudnienia (co najmniej
w
odniesieniu do członków korpusu służby cywilnej).”
„Zamysł określenia procedury prawnej kierowania przez
Ministerstwo Spraw Zagranicznych (dalej „MSZ) do
instytucji i organizacji międzynarodowych polskich
ekspertów, nie będących pracownikami MSZ (str. 6,
czwarty akapit), przy czym jako ekspertów należałoby
rozumieć zarówno sędziów, jak i pracowników
kontraktowych
jest
niezrozumiały.
Projektodawca
przewiduje bowiem, że z ekspertami będzie zawierana
umowa o pracę na czas określony, oraz, że po zawarciu
takiej umowy osoby te nie będą członkami korpusu służby
zagranicznej.
Doprecyzowania
wymagałoby
zatem
określenie kierunku, w jakim miałyby iść te regulacje,
ponieważ:
1) odnoszą się one również do polskich sędziów
obejmujących stanowiska w sądach lub trybunałach
międzynarodowych, którzy z istoty wykonywanych
funkcji są niezawiśli, zatem koncepcja zatrudnienia ich
w MSZ jest co najmniej wątpliwa;
2) zastrzeżenie, iż eksperci, mimo zawarcia umowy o pracę
z MSZ, nie będą członkami służby zagranicznej
oznacza, że omawiana regulacja wykracza poza zakres
przedmiotowy założeń, jakim jest funkcjonowanie
służby zagranicznej;
3) nie jest jednoznacznie wyjaśnione, czy projektowana
regulacja miałaby zastosowanie w przypadkach, w
których eksperci mieliby być zatrudniani bezpośrednio
przez
instytucje,
organy
bądź
organizacje
międzynarodowe.”
„W dalszym ciągu na gruncie prawa polskiego jest
nieczytelny zamysł prawnego uregulowania zatrudnienia
obcokrajowców i osób spoza korpusu służby cywilnej
w ramach tzw. „praktykowanej wymiany kadr z innymi
ministerstwami spraw zagranicznych” oraz „pozyskiwania
do okresowego wsparcia MSZ osób zatrudnionych na stałe
w instytucjach międzynarodowych”. Ponadto wątpliwości
budzi brak propozycji określenia zasad dostępu do
stanowisk w MSZ lub zasad wyznaczania zakresu zadań i
nadawania uprawnień takim osobom w MSZ,
uwzględniających obowiązujące regulacje prawne.”
„Wątpliwości budzi zamiar uregulowania sytuacji osób
delegowanych do pracy w instytucjach i organizacjach
międzynarodowych oraz działaniach organizowanych przez
te organizacje (np. w misjach i operacjach kryzysowych)
wyłącznie w odniesieniu do członków służby zagranicznej.
Problematyka ta wymaga regulacji w odniesieniu do dużo
szerszej grupy osób, zwłaszcza członków korpusu służby
cywilnej zatrudnionych także poza służbą zagraniczną oraz
pracowników innych niż administracja rządowa obszarów
administracji publicznej. Wyobrażalne wydaje się
„przejmowanie” przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
wszystkich osób, które właściwe organy państwa decydują
się delegować do pracy w instytucjach i organizacjach
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Rezygnacja z regulowania przedmiotowej materii w
projekcie założeń
Intencją wnioskodawcy jest uregulowanie zasad
funkcjonowania służby zagranicznej. Unormowanie
zasad delegacji do pracy w instytucjach i organizacjach
międzynarodowych członków korpusu służby cywilnej
właściwe jest dla ustawy o służbie cywilnej.

46.

MG

II A 7

47.

MON

II A 7

48.

MS

II A 7

49.

RCL

II A 7

50.

KPRM

II A 8

międzynarodowych – wyłącznie w celu delegowania tej
osoby formalnie przez MSZ i bez naruszania zasad dostępu
do służby cywilnej oraz służby zagranicznej. Z założeń nie
wynika jednak, aby projektodawca miał taki zamiar.”
„Proponowane zapisy dają możliwości wydawania przez
MSZ (w porozumieniu z właściwym organem władzy
publicznej) wiążących zaleceń dalszego postępowania
jednostkom podległym ministrowi ds. gospodarki, co może
kolidować z dotychczas przyjętymi zasadami ustalania
stanowiska RP prezentowanego na forum organizacji
międzynarodowych, jak również stać w sprzeczności z
niektórymi aktami prawnymi (m.in. ustawą z dnia 4
września 1997 r. o działach administracji rządowej, która
stanowi, że do ministra właściwego ds. gospodarki należą
sprawy współpracy z organizacjami międzynarodowymi o
charakterze gospodarczym)”
„Kompetencje przyznane ambasadorowi (tiret drugie i
trzecie) oraz związane z nimi nowe obowiązki dla organów
władzy publicznej i kierowników podległych im jednostek
organizacyjnych nie znajdują odzwierciedlenia w
materialnym prawie administracyjnym, a ich praktyczne
wykonywanie będzie trudne lub wręcz niemożliwe. W
związku z tym proponuje się usunięcie tego fragmentu z
projektu. Ponadto proponowaną kompetencję ambasadora
do wydawania wiążących poleceń w przypadku wystąpienia
na terytorium państwa przyjmującego sytuacji kryzysowej,
w szczególności zagrażającej bezpieczeństwu obywateli
polskich, należałoby ograniczyć do attaché obrony i
zastępcy attaché obrony oraz innego personelu ataszatu
obrony.”

„Pewną wątpliwość może także budzić propozycja
dotycząca poszerzenia kompetencji ambasadora w zakresie
nałożenia na organy władzy publicznej oraz kierowników
podległych im jednostek organizacyjnych obowiązku
informowania
ambasadora
o
planowanych
i
podejmowanych działaniach w relacjach z państwem
przyjmującym. W ramach choćby istniejącej szerokiej
współpracy organów państw członkowskich Unii
Europejskiej tego rodzaju wymóg, w wypadku jego bardzo
drobiazgowego uregulowania, może znacząco utrudniać
pracę poszczególnych organów na poziomie bezpośrednich
kontaktów. Wydaje się zatem, że należałoby w projekcie
założeń bardziej precyzyjnie określić zakres tego
obowiązku.”
„Przy omawianiu projektowanych kompetencji ambasadora
(str. 7) zastosowano niejasne wyrażenia: „działania
korzystne dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej”,
„wiążące zalecenia” oraz „wiążące polecenia”. Wyraz
„korzystne” proponuje się zastąpić wyrazem „niekorzystne”
oraz odpowiednio przeredagować zdanie, ponieważ obecna
redakcja nie uwzględnia sytuacji, w której samo działanie
mogłoby być neutralne w zakresie przynoszenia „korzyści”,
podczas gdy brak tego działania mógłby się okazać
„niekorzystny” dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej.
Wyrażenia „wiążące zalecenia” i „wiążące polecenia” są
nieprecyzyjne co do znaczenia i treści, zatem w przypadku
zamysłu wprowadzenia tych pojęć do polskiego porządku
prawnego należałoby już w założeniach określić, jaka
miałaby być ich treść merytoryczna, jakie konsekwencje
przewiduje się wobec osób bądź organów w przypadku
niewykonania takich poleceń lub zaleceń, na jakich
zasadach zainteresowany podmiot mógłby odmówić
wykonania, wykonać je w inny sposób, bądź zaskarżyć
wydane polecenie lub zalecenie, w jaki sposób
projektowana regulacja odnosiłaby się do działań, których
podjęcie byłoby planowane na długo przed ich realizacją,
albo przed realizacją których zostały poniesione koszty lub
inne nakłady.”
„Propozycja utworzenia Służby Ochrony i Kontaktu
wymaga szerszego uzasadnienia w kontekście potrzeby jej
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Uwaga nieuwzględniona
Nie ma niebezpieczeństwa przekroczenia zakresu
uprawnień przez Ministra Spraw Zagranicznych, a w
szczególności naruszenia ustawy o działach
administracji rządowej, ponieważ zalecenia takie mają
być wydawane „w porozumieniu” z właściwym
organem władzy publicznej, a więc w szczególności z
właściwym ministrem.

Uwaga nieuwzględniona
Tiret drugie – stanowisko jak przy uwadze nr 47.
Tiret trzecie – służy efektywnemu wykonywaniu
obowiązków określonych w art. 19 pkt 3 ustawy o
służbie zagranicznej.
Odnośnie kompetencji w sytuacjach kryzysowych,
należy zauważyć, że kierownik placówki odpowiada za
bezpieczeństwo urzędu, jego pracowników i członków
ich rodzin i – co więcej – w razie potrzeby koordynuje
akcję ewakuacji zagrożonych obywateli polskich. Musi
mieć więc możliwość efektywnego kierowania
działaniami wymienionych w projekcie podmiotów, a
mogą to być m.in. oficjalni przedstawiciele AW i
Policji, ale także np. pracownicy polskich instytucji
odbywający w kraju urzędowania staże albo
zatrudnieni jako eksperci i doradcy władz
miejscowych. Nieuzasadnione byłoby ograniczenie
uprawnień ambasadora jedynie do członków personelu
ataszatu obrony.
Uwaga nieuwzględniona
Proponowane określenie „istotnych dla interesów
Rzeczypospolitej Polskiej relacjach z państwem
przyjmującym” jest wystarczająco elastyczne. Ponadto
dotyczy w tym wypadku relacji dwustronnych, a nie
współpracy na forum UE.

Uwaga uwzględniona częściowa
Proponuje
się
przeredagowanie
sformułowaniem „niekorzystne:

punktu

ze

„jeżeli, w ocenie ambasadora, działania planowane lub
podejmowane przez przedstawicieli organów i
jednostek, o których mowa wyżej byłyby niekorzystne
dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej …”
Odnośnie sformułowań „wiążące zalecenia” i „wiążące
polecenia” nie wydaje się konieczne ich dodatkowe
sformułowanie, ponieważ miałby by one formę
właściwą dla relacji właściwego organu władzy
publicznej z osobą lub jednostką podległą lub
nadzorowaną.

Uwaga nieuwzględniona
Uzasadnienie utworzenia SOiK jest wystarczająco

tworzenia oraz przewidywanych jej zadań u wymogom
stawianych pracownikom służby.”

51.

MF

II A 8

52.

MON

II A 8

„Na str. 7-10 w pkt. 8 projektu założeń zawarta została
propozycja utworzenia w MSZ Służby Ochrony i Kontaktu.
Jednocześnie w OSR do dokumentu wskazuje się, iż od
2013 r. koszt funkcjonowania SOiK jest pokrywany z
budżetu MSZ. W świetle powyższego należałoby uzupełnić
ww. propozycję o wyjaśnienia dot. obecnego stanu
faktycznego w zakresie funkcjonowania oraz zadań i
uprawnień Służby oraz wskazać przyczyny wprowadzenia
zmian ustawowych w tym zakresie. W projekcie założeń
wskazuje się jednocześnie, że w trakcie wykonywania
obowiązków służbowych pracownicy SOiK będą
zobowiązani do noszenia umundurowania. Powyższe
wymaga wyjaśnienia również w kontekście planowania
wynagrodzeń w podziale na poszczególne grupy
pracowników – stosownie do przepisów art. 9 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu
wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o
zmianie niektórych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 79, poz. 431,
z późn. zm.).”
„Wskazany katalog zadań Służby Ochrony i Kontaktu
wymaga powtórnego przeanalizowania. Zadania dotyczące
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony (tiret pierwsze,
trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme i ósme) dominują
w stosunku do zadania dotyczącego „kontaktu” (tiret
drugie). Ponadto zadanie określone jako „nawiązywanie
pierwszego kontaktu w relacjach z interesantami placówek
zagranicznych” jest dość niejasne, w związku z czym
wymaga doprecyzowania albo usunięcia z katalogu tych
zadań. Zauważyć również trzeba niespójność, jaka wystąpiła
przy formułowaniu warunków, które musi spełnić
pracownik Służby Ochrony i Kontaktu - osoba, która
ukończyła 21 lat nie może posiadać co najmniej 5-letniego
doświadczenia zawodowego w obszarach bezpieczeństwa,
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szerokie w zakresie ujętym uwagą i nie wymaga
dalszego rozwijania. Jednostronnie podjęta przez MSW
decyzja o zaprzestaniu ochrony przez BOR niektórych
polskich placówek zagranicznych, a ponadto
rekomendacja Agencji Wywiadu o konieczności ich
ochrony zmusiła ministra właściwego od spraw
zagranicznych do realizacji ustawowego zadania jakim
jest zapewnienie bezpieczeństwa tymże placówkom.
Wycofanie BOR z placówek uczyniło je bezbronnymi
przed próbami inwigilacji oraz w zapewnieniu
porządku w przyjmowaniu interesantów na ich terenie.
Jednocześnie
realizacja
zadań
zapewnienia
bezpieczeństwa polskim placówkom zagranicznym
powoduje konieczność ciągłego dostosowywania
sytemu bezpieczeństwa do realnych zagrożeń. W tym
celu wprowadzone wewnętrzne regulacje, spójne
z regulacjami prawnymi powodują ścisły podział
placówek na ochronione przez BOR i korzystające z
innych form ochrony fizycznej oferowanych przez
państwa przyjmujące. Niemniej jednak w państwach o
szczególnym charakterze rekomendacje Agencji
Wywiadu dotyczą wykorzystywania do ochrony
fizycznej
własnych narodowych sił w postaci
sprawdzonych pracowników ochrony. podlegających
weryfikacji z podstaw. Pod ochroną BOR pozostały
placówki zakwalifikowane do najbardziej zagrożonych,
w szczególności znajdujące się w strefie działań
wojennych oraz wysokiego zagrożenia atakiem
terrorystycznym lub mające położenie w krajach
o dużych niepokojach społecznych. Jednakże charakter
placówek ochranianych przez cywilnych pracowników
ochrony nie wymaga wykorzystywania do ich ochrony
broni osobistej. To postawiło Ministra Spraw
Zagranicznych przed koniecznością samodzielnego
zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego części
placówek zagranicznych zagrożonych przestępczością
oraz niepokojami społecznymi o mniejszym
charakterze oraz wybranych obiektów jemu
podległych, na co najmniej dotychczasowym poziomie.
Stąd też podjęto decyzję o utworzeniu własnej Służby
Ochrony i Kontaktu, podległej Ministrowi Spraw
Zagranicznych.
Uwaga uwzględniona
Przejęcie od BOR zadań ochrony polskich placówek
zagranicznych zostało sfinansowane z przesunięcia
przez MF środków finansowych w wysokości 5 mln zł
z działu 42 – sprawy wewnętrzne do działu 45 –
sprawy zagraniczne. Pozwoliło to na utworzenie 98
etatów pracowników Służby Ochrony i Kontaktu.
Zakres przewidywanych zadań wymaga stosowania
przez
nich
wybranych
środków
przymusu
bezpośredniego. Zakończenie prac nad nowelizacjami
ustawy o ochronie osób i mienia oraz ośrodkach
przymusu bezpośredniego nie objęły tworzonej służby.
Jej powołanie wymaga zmian ustawowych.
Wydaje się właściwym ujęcie w części budżetowej
uzasadnienia do projektu uwzględnienia podnoszenia
uposażenia dla SOiK zgodnie z pragmatyką określoną
w przywołanej w uwadze ustawie.
Uwaga uwzględniona
Proponuje się doprecyzować zadanie związane
z nawiązywaniem pierwszego kontaktu poprzez
wprowadzenie
po słowach „…w relacjach z
interesantami placówek zagranicznych” następującego
rozwinięcia: „…, polegające m.in. na:
a. nawiązywaniu dialogu z interesantami w celu
określenia powodu przybycia i skierowania do
właściwego pracownika placówki dyplomatycznej,
b. nadzorze nad ruchem osobowym w placówce
dyplomatycznej,
c. utrzymywaniu
bezpośredniego
kontaktu
z zewnętrznym pierścieniem ochrony placówki
zagranicznej.
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ochrony osób i mienia lub służby w formacjach
mundurowych. Proponuje się więc albo podwyższyć granicę
wieku dla kandydatów do Służby Ochrony i Kontaktu (np.
nie mniej niż 25 lat), albo obniżyć okres wymaganego
doświadczenia zawodowego (np. 3 lata).”
„Zauważyć należy, że ustawa o środkach przymusu
bezpośredniego powinna mieć zastosowanie do działań
Służby Ochrony i Kontaktu nie tylko w odniesieniu do
katalogu środków przymusu przez nią stosowanych, ale
wprost i w całości (chodzi o takie zagadnienia jak:
przesłanki, zasady i tryb zastosowania środków przymusu,
dokumentowanie zastosowania i.t.p.)”
„Projekt założeń ustawy o zmianie zasad funkcjonowania
służby zagranicznej przewiduje, aby minister właściwy do
spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do
spraw zagranicznych określił, w drodze rozporządzenia,
szczegółowy zakres, tryb przeprowadzenia badań lekarskich
i psychologicznych, okres ich ważności oraz maksymalne
stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne,
uwzględniając potrzebę zapewnienia, aby wyniki badań
odzwierciedlały stan zdrowia osób poddających się badaniu,
a stawki opłat odpowiadały kosztom przeprowadzonych
badań.
W związku z proponowanym rozwiązaniem, w
szczególności uregulowania w akcie podustawowym
powyższych zagadnień, a tym samym w celu uniknięcia
przepisów o charakterze blankietowym niezgodnych z
konstytucyjną zasadą legalizmu (orzeczenie z dnia 22
września 1997 r. , sygn. K 25/97) oraz mając na uwadze
wyroki z dnia: 13 listopada 2001 r. (sygn. K 16/01), 26
października 1999 r. (sygn. K 12/99), 28 listopada 2005 r.
sygn. K 22/05), 25 stycznia 2005 r. (sygn. K 25/04) i 16
stycznia 2007 r. (sygn.. U 5/06), 31 marca 2009 r. (sygn. K
28/08 i 26 marca 2013 r. (sygn. K 11/12) zgodnie z którymi
„(…) ustawowe upoważnienie do wydania aktu
wykonawczego (rozporządzenia) nie może mieć charakteru
blankietowego i nie może pozostawiać prawodawcy zbyt
daleko idącej swobody kształtowania merytorycznych treści
rozporządzenia”, należy w ustawie określić zasady
stanowiące podstawę do zamieszczania proponowanych
regulacji w upoważnieniu przewidzianym dla ministra
właściwego do spraw zdrowia. Przedstawiona propozycja
uregulowania zagadnień z przeprowadzaniem badań
lekarskich
i
psychologicznych
do
wykonywania
określonych zadań nie uwzględnia dotychczasowego
orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego oraz wzorca
przyjętych już rozwiązań prawnych”
W projekcie założeń ustawy o zmianie zasad
funkcjonowania służby zagranicznej należy uwzględnić
zagadnienia dające oparcie do uregulowania w akcie
wykonawczym spraw wskazanych w opiniowanych
założeniach, dotyczące np.: obowiązku poddania się
badaniom lekarskim i psychologicznym, zasad ich
wykonywania i ponoszenia kosztów, zasad odwoływania się
do orzeczeń lekarskich i psychologicznych oraz
postępowania z dokumentacją medyczną (dokumentacja
psychologiczna).”
„Ponadto w założeniach proponuję uwzględnić określenie
maksymalnej stawki opłat za badania lekarskie i
psychologiczne w ustawie, tak jak zaproponowane to w
projekcie ustawy o zmianie ustaw regulujących warunki
dostępu do wykonywania niektórych zawodów, tj. w
następującym brzmieniu:
„Maksymalna opłata za badanie lekarskie lub maksymalna
opłata za badanie psychologiczne wynosi odpowiednio 15 %
kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym
przeprowadzenie badania, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie
art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1440, 1717 i 1734)”.
„W odniesieniu do propozycji utworzenia Służby Ochrony i
Kontaktu podległej ministrowi właściwemu do spraw
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Ponadto proponuje się obniżyć okres wymaganego
doświadczenia zawodowego do lat 3.

Uwaga nieuwzględniona
Uwaga niezasadna, ponieważ została uwzględniona w
projekcie założeń.

Uwaga uwzględniona
Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie tworzy
wyspecjalizowanej formacji ochronnej, w której
zatrudniani są licencjonowani (lub nie) pracownicy
ochrony, zobligowani ustawą o ochronie osób i mienia
do
poddawania
się
cyklicznym
badaniom
psychologicznym.
Biorąc powyższe pod uwagę proponuje się rozszerzyć
tiret dot. wymogów stawianych kandydatowi na
pracownika SOiK, poprzez ograniczenie się do
sformułowania „posiada zdolność fizyczną i
psychiczną do wykonywania zadań”. Zdolność
pracownika do pracy będzie oceniana na podstawie
obowiązku poddania się badaniom lekarskim i
psychologicznym. Zakres badania oraz zasad ich
wykonywania
i
ponoszenia
kosztów,
zasad
odwoływania się do orzeczeń lekarskich i
psychologicznych oraz postępowania z dokumentacją
medyczną (dokumentacja psychologiczna) zostaną
uregulowane w drodze rozporządzenia.

Uwaga uwzględniona
Proponuje się uwzględnić przedmiotową uwagę i
wprowadzić w założeniach zapis, że maksymalna
opłata za badanie lekarskie lub maksymalna opłata za
badanie psychologiczne będzie maksymalnie wynosiła
15 % kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce
narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym
przeprowadzenie badania.

Uwaga nieuwzględniona
W ocenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych materia
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zagranicznych Rządowe Centrum Legislacji podtrzymuje w
pełni uwagi zgłaszane w tym zakresie do projektu ustawy o
zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz ustawy o
środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej w piśmie
z dnia 6 lutego 2014 r. (RCL.DPA-50-13/14). Należy także
podkreślić, że tworzenie odrębnej umundurowanej i
uzbrojonej służby w ustawie o służbie zagranicznej
wykracza poza zakres przedmiotowy tej ustawy, chyba
że zakłada się włączenie służby ochrony i kontaktu w skład
służby zagranicznej. Z treści założeń nie wynika jednak, aby
taka była intencja wnioskodawcy. Warto jednak zwrócić
uwagę na fakt, że zasadą jest określanie zasad
funkcjonowania i uprawnień formacji mundurowych w
drodze odrębnych ustaw. W założeniach wskazano, że
ochrona polskich przedstawicielstw dyplomatycznych,
urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy
organizacjach
międzynarodowych
poza
granicami
Rzeczypospolitej Polskiej należy do zadań Biura Ochrony
Rządu. Argumentem mającym świadczyć o konieczności
powołania do życia służby ochrony i kontaktu, w ocenie
wnioskodawcy, jest utarta praktyka zawężająca ochronę
Bura
Ochrony
Rządu
jedynie
do placówek
zakwalifikowanych do najbardziej zagrożonych. Należy
jednak zwrócić uwagę, że ustawa z dnia 16 marca 2001 r.
o Biurze Ochrony Rządu nie zawęża ochrony sprawowanej
przez BOR do placówek najbardziej zagrożonych, natomiast
szczegółowe regulacje w tym zakresie przekazuje
do określenia w drodze rozporządzenia wydawanego przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw
zagranicznych. Istnieją zatem przepisy, zarówno na gruncie
ustawy o Biurze Ochrony Rządu, jak również wskazywanej
w piśmie RCL z dnia 6 lutego br. ustawy o ochronie osób i
mienia, dające możliwość pełnej ochrony polskich placówek
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej bez konieczności
tworzenia kolejnej umundurowanej służby ustawą o służbie
zagranicznej.”
„Powierzenie ochrony polskich placówek poza granicami
kraju służbie ochrony i kontaktu oznaczać będzie również
powielanie przez tę służbę kompetencji Biura Ochrony
Rządu, gdyż założenia nie przewidują rezygnacji ze
sprawowania dotychczasowej ochrony przez Biuro Ochrony
Rządu.”

„Odnosząc się z kolei do wymagań jakie spełniać będzie
musiała osoba ubiegająca się o przyjęcie do służby ochrony
i kontaktu należy zauważyć, że z uwagi na przewidywane
kryterium co najmniej 5-letniego doświadczenia
zawodowego w obszarach bezpieczeństwa, ochrony osób i
mienia lub służby w formacjach mundurowych, wymagana
dolna granica wieku (ukończone 21 lat) jest zbędna oraz
nierealna.”
„Wśród kompetencji przyznanych pracownikom służby
ochrony i kontaktu projektodawca przewiduje także prawo
do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków
technicznych obrazu zdarzeń oraz dźwięku towarzyszącego
tym
zdarzeniom,
także
za
pomocą
urządzeń
audiowizualnych. Wątpliwości budzi zakres prowadzonej
obserwacji i rejestracji, który powinien zostać przesądzony
już na etapie założeń. O ile monitorowanie działań jednostki
w miejscu publicznym za pomocą kamer nie jest uznawane
za ingerencję w życie prywatne jednostki, o tyle sposób
wykorzystania tak zebranego materiału może być
problematyczny (np. wyrok ETPCz z dnia 17 lipca 2003 r.,
Perry przeciwko Wielkiej Brytanii). Ogólne przyznanie
uprawnienia do obserwowania i rejestrowania przy użyciu
środków technicznych uznawane było przez Trybunał
Konstytucyjny za niezgodne z Konstytucją RP (np. wyrok z
dnia 20 kwietnia 2004 r. sygn. K 45/02, wyrok z dnia 20
czerwca 2005 r. sygn. K4/04). Podkreślenia wymaga, że
regulowanie zagadnień związanych z rejestracją obrazu
i dźwięku powinno obejmować swoim zakresem kwestie
związane z przetwarzaniem takich danych, kontrolowaniem
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dot. Służby Ochrony i Kontaktu, jako służby
funkcjonującej wyłącznie w obrębie placówek
zagranicznych i Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
powinna zostać uregulowana w przedmiotowym
projekcie założeń. Ponadto sposób wskazania w art. 2
składu służby zagranicznej, wymaga w tym zakresie
włączenia zapisów dot. Służby Ochrony i Kontaktu,
gdzie doprecyzowane zostanie, że członkowie tej
służby nie wchodzą w skład służby zagranicznej.
Ponadto proponuje się uregulowanie, iż zadanie
ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych,
urzędów konsularnych oraz przedstawicielstw przy
organizacjach międzynarodowych poza granicami RP,
w zakresie w jakim nie jest objęte ochroną BOR, może
być wykonywane przez działającą w urzędzie
obsługującym ministra właściwego do spraw
zagranicznych Służbę Ochrony i Kontaktu.

Uwaga uwzględniona
Proponuje się uregulowanie, iż zadanie ochrony
polskich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów
konsularnych
oraz
przedstawicielstw
przy
organizacjach międzynarodowych poza granicami RP,
w zakresie w jakim nie jest objęte ochroną BOR, może
być wykonywane przez działającą w urzędzie
obsługującym ministra właściwego do spraw
zagranicznych Służbę Ochrony i Kontaktu.
Uwaga uwzględniona
Proponuje
się
obniżyć
okres
wymaganego
doświadczenia zawodowego do lat 3.

Uwaga uwzględniona
Proponuje się zmianę treści zapisu na:
„Pracownicy SOiK w zakresie realizacji powierzonych
im zadań ochronnych, będą mieli prawo do
wykorzystywania
technicznych
środków
audiowizualnych będących w dyspozycji placówki
dyplomatycznej, w tym środków technicznych
rejestracji obrazów i dźwięków im towarzyszących.”
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czy podjęcie takich czynności było uzasadnione oraz
określać przypadki i sposób wykorzystywania uzyskanych
informacji. Należy także zauważyć, że proponowane
uprawnienie do obserwowania i rejestrowania przy użyciu
środków technicznych obrazu zdarzeń oraz dźwięku wiąże
się z ograniczaniem konstytucyjnych praw do prywatności,
wolności komunikowania się oraz zasady autonomii
informacyjnej. Ugruntowane orzecznictwo Trybunału
Konstytucyjnego wskazuje, że ograniczanie praw jednostki
jest możliwe przy spełnieniu kumulatywnie przesłanki
niezbędności, przydatności i proporcjonalności sensu stricto.
Na tle propozycji zawartych w opiniowanym projekcie
założeń nie przedstawiono argumentów uzasadniających
zachowanie zasady proporcjonalności, co na etapie
opracowywania ewentualnego projektu ustawy będzie także
znacznie utrudnione. Tym bardziej, że Biuro Ochrony
Rządu, które obecnie posiada kompetencje do sprawowania
ochrony polskich przedstawicielstw dyplomatycznych nie
posiada takich uprawnień. Kwestia ta wymaga zatem
ponownej, gruntownej analizy.”
„W przypadku uregulowania kwestii dotyczących tzw.
kartoteki kontaktów należałoby również mieć na uwadze
aktualnie prowadzone prace na forum UE nad projektem
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady – w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym
przepływem takich danych (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) oraz projektem dyrektywy w sprawie
ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych
osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania
przestępstwom, prowadzenia dochodzeń w ich sprawie,
wykrywania ich i ścigania albo wykonywania kar
kryminalnych oraz swobodnego przepływu tych danych.”
„Uprawnienia MSZ do przetwarzania danych osobowych
„mogących mieć istotny wpływ na sprawy związane z
bezpieczeństwem państwa” wydają się być zbyt daleko
idące i nie do pogodzenia z konstytucyjną zasadą
proporcjonalności. Powinny być one ściśle dostosowane do
rodzaju i charakteru wykonywanych przez ten resort zadań i
nie powinny
sięgać dalej, niż uprawnienia Policji
przewidziane w art. 20 ustawy o Policji i przepisach
wykonawczych. W szczególności zezwolenie na
bezterminowe przetwarzania wszelkich danych (w tym
wrażliwych), bez jakiejkolwiek rejestracji lub zewnętrznej
kontroli, wydaje się naruszać Konstytucję RP. W tym
zakresie projekt wymaga konsultacji z Generalnym
Inspektorem Ochrony Danych Osobowych.”
„Wydaje się, że propozycja ujęta w pkt 9 projektu założeń i
dotycząca prowadzenia przez ministra właściwego do spraw
zagranicznych i kierowników placówek zagranicznych
kartoteki kontaktów także może nie spełniać kryterium
proporcjonalności. Jak podkreśla Trybunał Konstytucyjny
interes państwa, wyrażający się w ochronie porządku
publicznego, musi być równoważony ze stopniem ingerencji
w prawo jednostki. Zgodnie z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP
władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i
udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne
w demokratycznym państwie prawnym. Uprawnienie
do gromadzenia i przetwarzania informacji, w tym danych
osobowych, mogących mieć istotny wpływ na sprawy
związane z bezpieczeństwem państwa, bezpieczeństwem
publicznym lub bezpieczeństwem placówek zagranicznych
posiadają powołane specjalnie w tym celu służby (ABW,
AW, SKW, SWW, BOR). Zabezpieczenie celu, dla którego
zbierane mają być dane możliwe jest na gruncie obecnie
obowiązujących przepisów, co przemawia na niekorzyść
propozycji ujętej w projekcie założeń.”
„Zawarta na str. 10 w pkt. 10 propozycja dot. utworzenia
zewnętrznej rezerwy kadrowej powinna zostać uzupełniona
w zakresie określenia zasad wyboru osób pozostających w
jej zasobie na wolne stanowiska w placówce zagranicznej.
Dodatkowo wyjaśnienia wymaga kwestia otwartości
dostępu do rezerwy dla osób spoza MSZ i służby
zagranicznej zatrudnionych w innych resortach/urzędach
administracji publicznej.”
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Uwaga uwzględniona
Ministerstwo Spraw Zagranicznych stoi na stanowisku,
że w ustawie o zmianie zasad funkcjonowania służby
zagranicznej należy uwzględnić kwestie związane z
możliwością gromadzenia przez Ministra Spraw
Zagranicznych i kierowników placówek zagranicznych
informacji, w tym danych osobowych, niezbędnych do
realizacji zadań, o których mowa w art. 32 ust. 4
ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach
administracji rządowej - minister właściwy do spraw
zagranicznych
ustala
organizację
i
kieruje
działalnością placówek zagranicznych RP, a także
koordynuje działania związane z zapewnieniem ich
bezpieczeństwa, a także w art. 19 i 20 ustawy o
służbie zagranicznej, odnoszących się do zadań
ambasadorów, w szczególności ochrona interesów
Rzeczypospolitej Polskiej oraz jej obywateli, zgodnie z
prawem międzynarodowym i prawem państwa
przyjmującego oraz przekazywanie właściwym
organom władzy publicznej RP informacji na temat
warunków, wydarzeń i działalności prowadzonej przez
państwo przyjmujące lub organizację międzynarodową.
W obecnym stanie prawnym, wobec braku przepisów
wprost wprowadzających możliwość prowadzenia
przez Ministra Spraw Zagranicznych rejestrów/zbiorów
niezbędnych do kształtowania polityki zagranicznej,
bezpieczeństwa dyplomatycznego lub bezpieczeństwa
placówek zagranicznych, za podstawę dopuszczalności
przetwarzania zwykłych danych osobowych przyjmuje
się art. 23 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych
osobowych, przy czym zachowaniu zasady celowości i
adekwatności, określonej w art. 26 ww. ustawy.
Natomiast w odniesieniu do danych wrażliwych
podstawę przetwarzania we wskazanych wyżej celach
stanowi art. 27 ust. 2 pkt 8 ustawy o ochronie danych
osobowych.

Uwaga uwzględniona
Kandydaci do rezerwy kadrowej będą musieli spełniać
ustawowe warunki zatrudnienia w służbie cywilnej
oraz warunki niezbędne do nadania stopnia
dyplomatycznego na czas pracy w placówce
zagranicznej. Kwestie wyboru osób z rezerwy na
stanowiska w placówkach należy pozostawić w gestii
DGSZ.
Osoby
spoza
Ministerstwa
Spraw
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„W projektowanych zmianach planuje się także, że osoby
pozostające w rezerwie kadrowej będą mogły korzystać ze
szkoleń na takich samych zasadach, jak pracownicy
Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz że „udział w
szkoleniu nie będzie podlegał obowiązkowi podatkowemu
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych” (pkt
10 str. 11).
W związku z powyższym należy zauważyć, iż przychód z
tytułu tego rodzaju szkolenia osób pozostających w rezerwie
kadrowej będzie podlegał opodatkowaniu, gdyż na
podstawie art. 21 ust. 1 pkt 90 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r.
o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012
r. poz. 361 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą PIT”, wolna
od podatku dochodowego jest wartość świadczeń
przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez
pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych,
z wyjątkiem wynagrodzeń otrzymywanych za czas
zwolnienia z całości lub części dnia pracy oraz za czas
urlopu szkoleniowego.
Jeśliby powyżej cytowane stwierdzenie uznać za propozycję
(co nie znajduje potwierdzenia w dalszej części projektu, ani
w dołączonym do uzasadnienia projektu teście
regulacyjnym) rozszerzenia zwolnienia podatkowego, o
którym mowa wyżej, należy podkreślić, iż propozycje
rozwiązań, które negatywnie oddziałują na finanse
publiczne są w obecnym momencie nie do zaakceptowania.
Należy przy tym przypomnieć, że nałożona na Polskę w
2009 r. procedura nadmiernego deficytu (EDP) nie została
zakończona: Komisja Europejska jedynie zarekomendowała
jej zawieszenie, co oznacza, że Polska powinna w dalszym
ciągu podejmować wszelkie możliwe wysiłki w celu
ograniczania deficytu budżetowego, w tym poprzez
redukcję wydatków z budżetu państwa, a następnie w celu
jego utrzymania na bezpiecznym poziomie.”
„Osoby przyjmowane do zewnętrznej rezerwy kadrowej,
jako potencjalni członkowie służby zagranicznej, powinny
spełniać ustawowe warunki zatrudnienia w służbie cywilnej
oraz przynajmniej niektóre warunki nadania stopnia
dyplomatycznego (wydaje się, że powinny to być co
najmniej te same warunki, co warunki wyjątkowego nadania
stopnia dyplomatycznego na czas pracy w placówce
zagranicznej na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy o służbie
zagranicznej).”
„Zamiar stworzenia możliwości stałego zatrudnienia w
służbie zagranicznej osoby przyjętej pierwotnie z
zewnętrznej rezerwy kadrowej nie budzi wątpliwości.
Jednakże związanie tej możliwości z uzyskaniem
pozytywnej oceny okresowej będzie mogło dotyczyć
jedynie członków korpusu służby cywilnej, zatrudnionych
na czas nieokreślony. Zatem koncepcja ta wymaga
ponownego przemyślenia.”

„Nie jest jasne jak koncepcja utworzenia rezerwy kadrowej
ma się do szczególnego trybu obsadzania stanowisk na
placówkach zagranicznych w związku z wykonywaniem
zadań ministra właściwego działu administracji rządowej.
W tym zakresie wydaje się, że powinien mieć on także
możliwości korzystania z zewnętrznej rezerwy kadrowej.”
„Formalne ograniczenia w dostępie do informacji,
wymienione w art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej mogą być w pewnych
okolicznościach uznane za niewystarczające z punktu
widzenia ochrony danego interesu publicznego.
Korzystanie z klauzul niejawności może ograniczać
sprawność działań organów związaną ze specyfiką
niektórych rodzajów zadań publicznych, jak np. negocjacje
międzynarodowe.
Zaproponowane w projekcie założeń rozwiązania powinny
jednak ulec zmianie. Projektowane zapisy założeń
ograniczają bowiem prawo do informacji publicznej.
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Zagranicznych, placówek zagranicznych, zatrudnione
w innych resortach będą mogły brać udział w naborze
do rezerwy na zasadach ogólnych.
Uwaga nieuwzględniona
Ministerstwo Spraw Zagranicznych podtrzymuje
przyjęte założenia, z zastrzeżeniem, że osoby
pozostające w rezerwie kadrowej będą korzystać z
tylko pakietu szkoleń przygotowujących do wyjazdu na
placówkę (np. szkolenie konsularne, administracyjnofinansowe,
z
zakresu
bezpieczeństwa
dyplomatycznego). Nie będą uprawnione do
korzystania ze wszystkich szkoleń przewidzianych dla
pracowników Ministerstwa Spraw Zagranicznych,
członków korpusu służby cywilnej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych podtrzymuje
propozycję zwolnienia podatkowego z tytułu takich
szkoleń dla osób pozostających w rezerwie. Zwolnienie
podatkowe jest w tym przypadku zasadne; zakłada się,
że osoby przeszkolone, będące w rezerwie kadrowej
wcześniej czy później staną się pracownikami
placówek. Przeszkolenie przyszłego pracownika ze
specyficznych umiejętności czy wiedzy (np.
konsularnej), niewykorzystanej nigdzie indziej poza
Ministerstwem Spraw Zagranicznych, jest jednym z
warunków zatrudnienia osoby w charakterze
pracownika. Bez przeszkolenia osoba nie zostanie
zatrudniona.

Uwaga uwzględniona
Kandydaci do rezerwy kadrowej będą musieli spełniać
ustawowe warunki zatrudnienia w służbie cywilnej
oraz warunki niezbędne do nadania stopnia
dyplomatycznego na czas pracy w placówce
zagranicznej.

Uwaga uwzględniona.
Projekt zostanie uzupełniony o zapis określający
zasady naboru na stanowiska w placówkach osób z
rezerwy kadrowej. Osoby z rezerwy kadrowej będą
zatrudniane w placówkach zagranicznych na
podobnych warunkach jak w przypadku otwartych
naborów, a więc na czas określony z wyłączeniem
przepisów o służbie przygotowawczej, pierwszej
ocenie oraz mianowaniu. Ubieganie się przez nie o
zatrudnienie na czas nieokreślony będzie podlegało
takim samym zasadom, jak wskazane do uwagi 6.
Uwaga uwzględniona
Ministrowie innych działów będą mogli korzystać z
zasobu rezerwy kadrowej przy obsadzaniu stanowisk
związanych z wykonywaniem zadań na ich rzecz w
placówkach zagranicznych, na tych samych zasadach
co Minister Spraw Zagranicznych.
Uwaga uwzględniona
Poruszona kwestia zostanie doprecyzowania i
przeredagowana w projekcie założeń w taki sposób aby
wskazać pełen katalog informacji, do których dostęp w
trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej byłby
ograniczony, a katalog tych informacji mieścił się w
granicach określonych w Konstytucji RP.
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Zgodnie z art. 61 Konstytucji RP każdy obywatel ma prawo
do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy
publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne.
Ograniczenie dostępu do informacji może stanowić jedynie
wyjątek od zasady prawa do informacji i powinno
następować w oparciu o właściwą podstawę prawną, jedynie
gdy jest niezbędne w demokratycznym państwie i
proporcjonalnie do celów ochrony (zgodnie z zasadą
proporcjonalności wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji
RP). Granicę dopuszczalnego ograniczenia prawa do
informacji wyznacza art. 61 ust. 3 Konstytucji RP.
Ograniczenie może mieć miejsce wyłącznie ze względu na
określone w ustawach dobra, tj. „ochronę wolności i praw
innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę
porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego
interesu
gospodarczego
państwa”.
Zaproponowana
podstawa utajnienia jest w opinii MAC zbyt szeroka i
poprzez posługiwanie się nieostrymi sformułowaniami (np.
„ochrona interesów Polonii i Polaków mieszkających za
granicą”) może powodować ograniczenie obywatelskiego
prawa do informacji.”
„Ponadto wyliczenie przesłanek ograniczających dostęp
powinno być sformułowane w sposób jednoznaczny w
zamkniętym katalogu. Z zaproponowanego brzmienia nie
wynika jasno jakie okoliczności powodują utajnienie
informacji. W akapicie pierwszym pkt 11Założeń mowa jest
o:
niektórych
informacjach
dotyczących
spraw
zagranicznych lub członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w
Unii Europejskiej, których udostepnienie osobom i
podmiotom niewykonującym zadań publicznych, a
wymagającym dostępu do takich informacji, mogłoby
osłabić ochronę interesów Rzeczypospolitej Polskiej,
Polaków za granicą lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej
związanych z członkostwem w Unii Europejskiej. Z kolei
wymienione w akapicie piątym przesłanki dotyczą: ochrony
interesu publicznego w odniesieniu do stosunków
międzynarodowych; ochrony interesu publicznego w
zakresie członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej Unii
Europejskiej; ochrony interesu Polonii i Polaków
zamieszkujących za granicą; bezpieczeństwo członków
służby zagranicznej i placówek zagranicznych, w tym w
szczególności systemu ochrony i zabezpieczenia tych
placówek oraz obiektów krajowych podległych ministrowi
właściwemu do spraw zagranicznych.
„Konieczne jest, w opinii Ministerstwa Administracji i
Cyfryzacji, wprowadzenie odniesienia także do przesłanki
czasu, tzn. dostęp do informacji powinien być ograniczony
do okresu, w którym ujawnienie informacji stanowiłoby
zagrożenie dla któregoś z interesów chronionych.
Konsekwencją przyjęcia zaproponowanego przepisu może
być utajnienie wszystkich dokumentów dotyczących danego
procesu decyzyjnego lub negocjacyjnego nawet po jego
formalnym zakończeniu. Upływ czasu powinien wpływać
na zmianę wrażliwości informacji z punktu widzenia
wartości chronionych wymienionych w art. 61 ust. 3
Konstytucji RP. Przy czym w tym kontekście
niewystarczające jest wprowadzenie proponowanego
ograniczenia czasowego utajnienia informacji „wyłącznie
do okresu przez który ochrona jest uzasadniona w oparciu o
treść dokumentu i będzie mogła obejmować maksymalny
okres 30 lat”.
W związku z powyższym MAC proponuje wprowadzenie
przepisu, który powinien obligować organ władzy
publicznej (czyli ministra spraw zagranicznych) do
udostępnienia informacji, kiedy przemawia za tym interes
publiczny. Należy bowiem podkreślić, iż ustawodawca,
formułując w ustawie zasadniczej zasadę „prawa do
informacji”, wyznaczył reguły wykładni tego uprawnienia.
Zgodnie z nimi, ustawy określające tryb dostępu do
informacji (a zatem także ograniczające do nich dostęp)
powinny być konstruowane i interpretowane w taki sposób,
aby gwarantować obywatelom i innym osobom i
jednostkom szerokie uprawnienia w tym zakresie, a
wszelkie wyjątki winny być rozumiane wąsko. Oznacza to
stosowanie w odniesieniu do tych ustaw takich zasad
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Uwaga uwzględniona
Stanowisko jak przy uwadze nr 69.

Uwaga nieuwzględniona
Proponuje się, aby informacja mogła zostać
udostępniona za każdym razem, jeżeli zgody na jej
udostępnienie udzieliłyby podmioty, których praw lub
interesów informacje dotyczą lub też w przypadku
ustania okoliczności, ze względu na które
udostępnienie tych informacji byłoby niekorzystne na
prawa lub interesy podmiotów, których te informacje
dotyczą.
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wykładni, które sprzyjają poszerzaniu, a nie zawężaniu
obowiązku informacyjnego. Niezależnie od powyższego ze
względu na zakres proponowanych zmian, w opinii MAC
projekt powinien być również przesłany do zaopiniowania
przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
i Rzecznika Praw Obywatelskich.”
„Uznając potrzebę wprowadzenia regulacji w zakresie
specjalnej ochrony niektórych informacji dotyczących
spraw zagranicznych lub członkostwa Rzeczypospolitej w
UE (str. 12, pkt. 12), sugeruję rozważyć rozszerzenie
zakresu powyższej ochrony także na informacje publiczną
znajdującą się w posiadaniu innych niż Minister Spraw
Zagranicznych organów administracji publicznej. Dotyczy
to w szczególności negocjacji umów i porozumień
międzynarodowych (instrukcji, sprawozdań itp.).” (MF)

Uwaga uwzględniona
Zakres podmiotów, które będą mogły udzielić odmowy
dostępu do informacji publicznej w zakresie
wprowadzonego do założeń katalogu informacji
zostanie poszerzony także o innych dysponentów tych
informacji, którzy są organami administracji rządowej.

„Możliwość odmowy dostępu do informacji publicznej
powinna dotyczyć również pozostałych ministrów, w
przeciwnym wypadku, w sytuacji skierowania wniosku o
dostęp do informacji publicznej do MSZ oraz innych
resortów, te drugie będą zobowiązane ujawnić informację,
pomimo odmowy ministra ds. zagranicznych. Proponuję
ponadto, aby kategorie informacji objętych wyłączeniem z
ogólnych zasad dostępu do informacji publicznych
poszerzyć o „informacje dotyczące ochrony interesów
gospodarczych Rzeczypospolitej Polskiej za granicą” (MG)
„Prawo do odmowy dostępu do tych informacji powinno
przysługiwać nie tylko Ministrowi Spraw Zagranicznych,
ale także innym dysponentom tych informacji. Należy też
jednoznacznie wskazać, że odmowa dostępu do informacji
powinna odbywać się w drodze podległej sądowej kontroli
decyzji administracyjnej.” (MS)

72.

MPiPS

II A 11

„W projekcie proponuje się, by minister właściwy do spraw
zagranicznych mógł odmówić dostępu do informacji
publicznej w pewnych sytuacjach, uzasadnionych interesem
publicznym. Proponuję rozszerzyć tę możliwość również na
innych ministrów. Wynika to z faktu, iż każdy minister
prowadzi negocjacje na szczeblu międzynarodowym, w tym
unijnym, a zatem w jego kompetencji znajdują się
informacje, których ujawnienia mogłoby naruszyć ochronę
interesu publicznego w odniesieniu do stosunków
międzynarodowych
lub
w
zakresie
członkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.” (MZ)
„W części drugiej lit. A w pkt 11 (s. 12) dotyczącym
ograniczenia dostępu do informacji publicznej, zasadnym
wydaje się wyszczególnienie katalogu tych informacji, które
nie powinny być ujawniane państwom, osobom lub
podmiotom mającym konkurencyjne interesy. Prerogatywa
w zakresie odmowy dostępu do informacji publicznych nie
powinna być przyznana tylko ministrowi właściwemu do
spraw zagranicznych, bowiem poszczególne resorty
aktywnie biorą udział w procesie decyzyjnym w UE. W
sytuacji np. kiedy Ministerstwo Spraw Zagranicznych
odmówiłoby ujawnienia instrukcji bądź sprawozdania na
posiedzenia Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej,
Zdrowia i Spraw Konsumenckich (EPSCO) powołując się
na ustawę o służbie zagranicznej, to Minister Pracy i
Polityki Społecznej w trybie ustawy o dostępie do
informacji publiczne musiałby ujawnić te dokumenty, a
przynajmniej ich część. W ocenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej kwestia ta powinna być uregulowana w sposób
horyzontalny tak, aby ujednolicić praktykę udostępniania
informacji dotyczących spraw zagranicznych i członkostwa
Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Ponadto
kwestia dostępu do dokumentów europejskich, w
szczególności dokumentów Sekretariatu Generalnego Rady
Unii Europejskiej odnoszących się do aktów legislacyjnych,
co do których trwając procedury prawodawcze, a
zawierających stanowiska delegacji państw członkowskich,
jest przedmiotem dyskusji na forum Grupy roboczej ds.
informacji oraz COREPER II. Dlatego też projektowane
rozwiązania powinny być zgodne z rozporządzeniem
2001/1049/WE.”
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Uwaga uwzględniona
Zakres podmiotów które będą mogły udzielić odmowy
dostępu do informacji publicznej w zakresie
wprowadzonego do założeń katalogu informacji
zostanie poszerzony także o innych dysponentów tych
informacji, którzy są organami administracji rządowej.
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„Należy postulować jak najszybsze wprowadzenie
specjalnej ochrony niektórych informacji jawnych
dotyczących
spraw
zagranicznych
(celowe
jest
jednoznaczne wskazanie, choćby w uzasadnieniu projektu
ustawy, że chodzi także o informacje dotyczące postępowań
przed międzynarodowymi organami sadowymi, quasisądowymi, arbitrażowymi) lub członkostwa RP w Unii
Europejskiej, przez wyłączenie ich spod przepisów ustawy o
dostępie do informacji publicznej. Celem przyspieszenia
prac, warto ewentualne rozważyć nawet wyłączenie tej
kwestii z projektu założeń, jeśli prace nad nim miałyby
potrwać czas dłuższy.”
„Należałoby przeredagować i doprecyzować pkt 11,
w szczególności akapity piąty i szósty na str. 12, w których
przewiduje się regulację odmowy dostępu do informacji
publicznej. Przy opisywaniu projektowanej regulacji
mającej na celu ograniczenie dostępu do informacji
publicznej należy uwzględnić nieprzekraczalne granice
określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto
opracowywanie zasad ograniczenia dostępu do informacji
publicznej obejmującej szeroko rozumiane sprawy
zagraniczne wymaga również uwzględnienia regulacji
objętej art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej, który reguluje wprost, że
udostępnianiu podlegają informacje o polityce zagranicznej.
Zgodnie z art. 61 ust. 3 Konstytucji ograniczenie dostępu do
informacji może mieć miejsce wyłącznie ze względu na
ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów
gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego,
bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego
państwa. Ponadto w art. 61 ust. 4 Konstytucja określa, że
tryb udzielania informacji publicznej określany jest
w ustawie. Projektowany przedmiot, zakres i sposób
ograniczenia dostępu do informacji publicznej nie
odpowiada w pełni zasadom określonym w tych aktach
normatywnych, ponieważ jest zbyt szeroki, nieprecyzyjny
i uznaniowy. Proponuje się zatem wskazać katalog
informacji, do których dostęp może być ograniczony ze
względu na prawa lub interesy podmiotów, chronione
w art. 61 ust. 3 Konstytucji. Ponadto kierując się art. 61 ust.
4 Konstytucji należałoby zaprojektować tryb udostępniania
informacji publicznych podlegających tej szczególnej
ochronie. Wydaje się, że należałoby określić przesłanki
udostępnienia chronionej informacji, takie jak np. zgoda
podmiotów, których praw lub interesów informacja dotyczy,
termin, po upływie którego informacja chroniona mogłaby
być udostępniona, albo wprowadzenie rozróżnienia między
trybem
udostępniania
informacji
końcowej
a udostępnianiem informacji (dokumentów), które powstały
w toku prac nad informacją końcową. W omawianej części
założeń należałoby wyraźnie wskazać, czy ograniczenie
dostępu do informacji publicznej odnosi się wyłącznie do
informacji będącej w posiadaniu członków służby
zagranicznej, czy wszystkich organów administracji
rządowej, ponieważ takie rozstrzygnięcie pozwoli ustalić, w
jakiej ustawie ograniczenie dostępu do omawianej
informacji publicznej powinno być uregulowane.”
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Uwaga uwzględniona
Wskazane informacje zostaną ujęte w katalogu
informacji, do których ministrowi właściwemu do
spraw
zagranicznych
lub
innemu
organowi
administracji rządowej, będącemu w posiadaniu tych
informacji będzie przysługiwało prawo do odmowy ich
udostępnienia.

Uwaga uwzględniona
Proponuje się stworzenie katalogu informacji, dla
których dostęp mógłby być ograniczony ze względu na
prawa i interesy chronione w art. 61 ust. 4 Konstytucji
RP. Minister właściwy do spraw zagranicznych lub
inny organ władzy publicznej będący dysponentem
tych informacji mógłby odmówić dostępu do
informacji publicznej.
Katalog informacji:
- informacje dotyczące procesu negocjowania i
zawierania przez Rzeczpospolitą Polską umów
międzynarodowych, w szczególności odnoszące się do
wytycznych negocjacyjnych i ustalania stanowiska
delegacji polskiej przed podjęciem negocjacji z
podmiotami zagranicznymi umów międzynarodowych
oraz inne dokumenty o charakterze prawnomiędzynarodowym;
- informacje dotyczące przebiegu negocjowania umów
międzynarodowych oraz materiały i dokumenty
powstałe podczas negocjacji;
- informacje związane z udziałem Rzeczypospolitej
Polskiej w pracach organizacji i instytucji
międzynarodowych
oraz
w
konferencjach
międzynarodowych, w szczególności dotyczące
przygotowania polskiego stanowiska w odniesieniu do
zagadnień będących przedmiotem ich prac;
- informacje dotyczące przygotowania stanowiska
Rzeczypospolitej Polskiej oraz podejmowania w jej
imieniu czynności w postępowaniu przed sądami
międzynarodowymi oraz w innych postępowaniach,
związanych
z
rozstrzyganiem
sporów
międzynarodowych;
- informacje opracowywane w związku z wdrażaniem
do polskiego porządku prawnego decyzji organizacji i
instytucji
międzynarodowych
w
zakresie
wprowadzania, zawieszania i znoszenia sankcji
międzynarodowych;
- informacje dotyczące prowadzonych postępowań w
zakresie restytucji utraconych dóbr kultury, jeśli ich
upublicznienie mogłoby utrudnić prowadzenie tych
postępowań;
- informacje, które mogłyby wywołać działania władz
państw zamieszkania Polonii i Polaków za granicą
niezgodne z ogólnie przyjętymi standardami ochrony
praw osób należących do mniejszości polskich oraz
osób pochodzenia polskiego;
- informacje, które narażałyby Polonię i Polaków za
granicą na represje lub inne działania pogarszające ich
sytuację społeczną, ekonomiczną, polityczną lub
osobistą;
- informacje, które narażałyby osoby i podmioty
realizujące projekty oraz beneficjentów polskiej
pomocy rozwojowej na represje lub inne działania
pogarszające ich sytuację społeczną, ekonomiczną,
polityczną lub osobistą;
- informacje dotyczące stosowanych w placówkach
zagranicznych i Ministerstwie Spraw Zagranicznych
procedur
bezpieczeństwa
fizycznego
i
teleinformatycznego.
Informacja mogłaby zostać udostępniona za każdym
razem, jeżeli zgody na jej udostępnienie udzieliłyby
podmioty, których praw lub interesów informacje
dotyczą lub też w przypadku ustania okoliczności, ze
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„Nie jest jasne, czy ocena z przebiegu aplikacji
dyplomatyczno-konsularnej ma wywoływać skutek jak
pozytywna pierwsza ocena w służbie cywilnej tylko w
służbie zagranicznej, czy też w całej służbie cywilnej. W
mojej opinii ocena ta powinna wywoływać ww. skutek tylko
w obrębie służby zagranicznej.”
„Na str. 13 w pkt. 1 projektodawca proponuje
wprowadzenie w służbie zagranicznej autonomicznego i
szczególnego - w stosunku do rozwiązań opartych o
przepisy Kodeksu pracy - systemu rozliczania kosztów i
należności z tytułu podróży służbowej (w tym zwłaszcza
diet z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju oraz
diet przyznawanych dyplomatom podróżującym po
terytorium państw, w których zgodnie z akredytacją
ambasadora RP wykonuje on obowiązki służbowe).
Należy wskazać, iż na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a
ustawy PIT wolne od podatku dochodowego są diety i inne
należności za czas podróży służbowej pracownika, do
wysokości określonej w odrębnych ustawach lub w
przepisach wydanych przez ministra właściwego do spraw
pracy w sprawie wysokości oraz warunków ustalania
należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w
państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej,
z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju oraz poza
granicami kraju.
W konsekwencji, jeżeli odrębne rozwiązania dotyczące diet
i innych należności z tytułu podróży służbowej, o których
mowa w projekcie założeń, zostaną uregulowane w ustawie,
to świadczenia te objęte zostaną wyżej wymienionym
zwolnieniem.”

„W części II.B pkt. 1 projektu założeń proponuje się
wprowadzenie odrębnego, równoległego do dotychczas
obowiązujących regulacji, systemu rozliczania kosztów
i należności z tytułu podróży służbowych w służbie
zagranicznej. Proponowanym rozwiązaniom nie towarzyszy
jednak wskazanie faktycznych okoliczności uzasadniających
proponowane
rozwiązania,
a
wskazane
kwestie
problematyczne (jak np. koszty podróży osób
towarzyszących delegowanemu pracownikowi) mogłyby
zostać z powodzeniem rozwiązane przez stosowną
modyfikację obowiązujących przepisów ogólnych. Warto
przy tym zauważyć, iż obecnie obowiązujące regulacje
prawne, mające swoje źródło w przepisach Kodeksu pracy,
pozwalają na pokrywanie przez pracodawcę rzeczywistych i
niezbędnych dla wykonania powierzonych pracownikowi
obowiązków,
co
znajduje
odzwierciedlenie
w
postanowieniach § 2 pkt 2 lit. d rozporządzenie Ministra
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w
sprawie
należności
przysługujących
pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce
sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. poz.
167), który to przepis wprost wskazuje na obowiązek
zwrotu
pracownikowi
„innych
niezbędnych
udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych
przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych
potrzeb”.”
„Jednocześnie warto zwrócić uwagę na ewentualne
konsekwencje wprowadzenia odrębnego systemu w postaci
konieczności równoległego stosowania (np. w placówkach
zagranicznych) dwóch reżimów rozliczania kosztów
podróży służbowych pracowników członków służby

22

względu na które udostępnienie tych informacji byłoby
niekorzystne na prawa lub interesy podmiotów, których
te informacje dotyczą.
Uwaga uwzględniona
Ocena z przebiegu aplikacji będzie wywoływała skutek
jedynie w ramach służby zagranicznej.

Uwaga nieuwzględniona
Propozycja wprowadzenia regulacji dot. podróży
służbowych pracowników placówek zagranicznych ma
na celu uregulowanie kwestii rozliczania kosztów
podróży po kraju urzędowania. Ww. kwestia wymaga
odrębnego uregulowania przede wszystkim ze względu
to, że zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami
prawnymi, tj. rozporządzeniem Ministra Pracy
i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013r. w
sprawie należności przysługujących pracownikowi
zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej
jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej
(Dz. U. poz. 167) uregulowanie rozliczania kosztów
podróży służbowych jest określone tylko w stosunku
do pracowników zatrudnionych w Polsce, tj.
odbywających podróż służbową po terenie Polski
(podróż krajowa) lub podróż służbową poza teren
Polski (podróż zagraniczna), która rozpoczyna się i
kończy na terytorium Polski. Brak jest zapisów dot.
pracowników placówek zagranicznych.
Konieczność uregulowania tej kwestii podnoszona była
wielokrotnie w wystąpieniach Ministerstwa Spraw
Zagranicznych do MPiPS, które odmawiając zmiany
rozporządzenia MPiPS, sugerowało umieszczenie
stosownego zapisu w ustawie o służbie zagranicznej.
Uzyskanie delegacji ustawowej do wydania przez
Ministra Spraw Zagranicznych rozporządzenia w
sprawie
podróży
służbowych
pracowników
wykonujących obowiązki służbowe w placówkach
zagranicznych nie oznacza tworzenia odrębnego
systemu rozliczania kosztów i należności z tytułu
podróży służbowej.
Diety za podróż w kraju urzędowania powinny być
również wolne od podatku dochodowego na podstawie
art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a ustawy PIT.
Uwaga nieuwzględniona
Stanowisko przy uwadze nr 77.

Uwaga nieuwzględniona
Stanowisko przy uwadze nr 77.
Ewentualna konieczność stosowania dwóch sposobów
rozliczania kosztów podróży służbowych w
placówkach zagranicznych ma miejsce jedynie w
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zagranicznej i pracowników niezaliczonych do służby
zagranicznej. Takie zróżnicowanie sytuacji prawnej
pracowników,
wobec
identycznego
charakteru
wykonywanej pracy (np. wspólna podróż służbowa) wydaje
się być nieuzasadnione.”
„Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności tworzenie
nowego systemu rozliczania kosztów podróży służbowych
nie wydaje się uzasadnione. Natomiast w pełni zasadne i
wystarczające do osiągnięcia wskazanych celów byłoby
zawarcie w projekcie założeń propozycji odnoszących się
do uregulowania kosztów podróży osób towarzyszących
delegowanemu pracownikowi, jak również kosztów podróży
służbowych pracowników placówek zagranicznych (i
innych
osób
zrównanych
z
nimi
w uprawnieniach), które nie zawsze stanowią podróże
zagraniczne (poza terytorium państwa przyjmującego), co
jak się wydaje mogłoby nastąpić w wyniku nowelizacji
przywołanego rozporządzenia.”
„W pkt 1 w akapicie trzecim należałoby doprecyzować,
jakie osoby spoza służby zagranicznej wykonujące zadania
służby zagranicznej, miałyby być objęte autonomicznym
systemem rozliczania kosztów i należności z tytułu podróży
służbowej. Podróż służbowa wiąże się bowiem z
zatrudnieniem, o czym w odniesieniu do tych osób nie ma
mowy w omawianej części założeń. Nie jest zatem jasne,
czy chodzi tu o osoby, o których jest mowa w obecnym art.
2 ust. 2 ustawy o służbie zagranicznej, czy również o osoby
uczestniczące, np. przy udzielaniu szeroko rozumianej
pomocy rozwojowej.”
„Nadal aktualne pozostają
wątpliwości w zakresie
rozwiązań przewidzianych w poprzednim i obecnym
projekcie,
dotyczące
wyłączenia
stosowania
art.
251 Kodeksu pracy.
Zgodnie z projektem, do umów o pracę zawartych: z
członkami służby cywilnej skierowanymi przez dyrektora
generalnego służby zagranicznej do wykonywania zadań w
placówce zagranicznej, a nie będącymi na stałe
zatrudnionymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, z
pracownikami zatrudnionymi na podstawie ustawy o
pracownikach urzędów państwowych skierowanymi przez
dyrektora generalnego służby zagranicznej do wykonywania
zadań w placówkach zagranicznych, a nie będących na stałe
zatrudnionymi w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, a
także z innymi pracownikami wykonującymi zadania w
placówce zagranicznej zatrudnionymi na podstawie prawa
polskiego, nie stosuje się przepisów art. 251 Kodeksu pracy.
Skutkiem wprowadzenia tej regulacji może być wielokrotne
przedłużanie okresu obowiązywania kontraktów, a tym
samym pozbawienie wyżej wymienionych pracowników
stabilizacji zawodowej.”
„Mechanizm czasowego wyjścia ze służby zagranicznej
przy założeniu prawa do powrotu bez konieczności
przeprowadzenia naboru budzi wątpliwości w kontekście
otwartego i konkurencyjnego naboru do korpusu służby
cywilnej. Dlatego kwestia ta wymaga ponownego
przeanalizowania i w razie jej podtrzymania dodatkowego
wyjaśnienia w omawianym projekcie.”

„Na str. 16 w pkt. 4 projektu założeń wskazano, iż
przewiduje się zmianę zasad opodatkowania dodatków
zagranicznych oraz dodatków walutowych, a mianowicie:
„Zakłada się zmianę, mającą na celu dostosowanie reguł
opodatkowania
dodatku
zagranicznego
podatkiem
dochodowym od osób fizycznych analogicznie, jak
świadczeń wypłacanych żołnierzom zawodowym oraz
pracownikom
wojska,
a
także
policjantom,
funkcjonariuszom
celnym
i
Straży
Granicznej
wykonujących zadania poza granicami kraju. Dodatek
zagraniczny wypłacany członkowi służby zagranicznej
wykonującemu obowiązki w placówce zagranicznej byłby
wolny od podatku dochodowego od osób fizycznych do
wysokości 365 diet w roku podatkowym.”.
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przypadku placówek, w których zatrudnieni są
pracownicy miejscowi – ze względu na obowiązek
stosowania względem tych pracowników przepisów
prawa miejscowego.
Uwaga nieuwzględniona
Stanowisko przy uwadze nr 77.
Kwestia
osób
towarzyszących
delegowanemu
pracownikowi byłaby uregulowana w rozporządzeniu
Ministra Spraw Zagranicznych wydanego w
porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej.

Uwaga nieuwzględniona
Stanowisko przy uwadze nr 77.

Uwaga nieuwzględniona
Z uwagi na specyfikę służby zagranicznej oraz
charakter zadań realizowanych w placówkach
zagranicznych, część pracowników placówek nie jest
stałymi pracownikami centrali Ministerstwa Spraw
Zagranicznych. W chwili zakończenia umowy o pracę
– realizacji zadań (rotacyjność pracowników służby
zagranicznej) nie ma możliwości zatrudnienia ich na
stałe w centrali Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Z
kolei zdarzają się przypadki, kiedy z uwagi na potrzeby
służby, sytuacje kadrową w placówce konieczne jest
utrzymanie stosunku pracy z pracownikiem na czas
określony, poprzez zawarcie kolejnej umowy (nawet na
krótszy okres czasu do chwili np. przyjazdu następcy).
Dlatego z powyższych względów zasadne jest
wyłączenie stosowania art. 25 1 Kodeksu Pracy.

Uwaga uwzględniona
Możliwość czasowego wyjścia ze służby zagranicznej
będzie dostępna jedynie dla osób posiadających stopień
dyplomatyczny na czas nieokreślony. Wyjście będzie
traktowane jako czasowe jeśli jego celem będzie
podjęcie pracy w organizacjach lub instytucjach
międzynarodowych albo innych jednostkach lub
podmiotach wykonujących zadania związane z polityką
zagraniczną. Odejście do sektora prywatnego nie
będzie stanowiło czasowego wyjścia ze służby w
rozumieniu przepisów ustawy.
Uwaga nieuwzględniona
Proponowane
zwiększenie
kwoty
dodatku
zagranicznego oraz walutowego wolnego od podatku
dochodowego od osób fizycznych do 365 diet nie
spowoduje wyraźnego uprzywilejowania pracowników
placówek dyplomatycznych, a jedynie zrównuje tę ulgę
do poziomu stosowanego w przypadku służbowych
delegacji zagranicznych pracowników państwowych
lub samorządowych jednostek budżetowych oraz
żołnierzy zawodowych oraz pracowników wojska,
policjantów, funkcjonariuszy celnych i Straży
Granicznej wykonujących zadania poza granicami
kraju na zasadach delegowania.
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Z projektu wynika również, iż reguły wypłaty dodatku
walutowego „powinny podlegać podobnym regułom jak
dodatku zagranicznego”.
Przedstawione powyżej propozycje nie mogą zostać
zaakceptowane.
W tym miejscu należy wskazać na zwolnienie podatkowe
określone w art. 21 ust. 1 pkt 110 ustawy PIT, zgodnie z
którym wolna od podatku jest wartość świadczeń
przysługujących
członkowi
służby
zagranicznej
wykonującemu obowiązki służbowe w placówce
zagranicznej oraz wartość świadczeń przysługujących
pracownikom polskich jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów
wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem
wynagrodzeń za pracę, ekwiwalentu pieniężnego za urlop
wypoczynkowy, dodatku zagranicznego (należności
zagranicznej) oraz zasiłków chorobowych i macierzyńskich.
Porównując powyższe zwolnienie przedmiotowe ze
zwolnieniem świadczeń przysługujących żołnierzom
zawodowym oraz pracownikom wojska, a także
policjantom, funkcjonariuszom celnym i Straży Granicznej
wykonującym zadania poza granicami kraju, należy uznać,
iż wyżej przytoczone twierdzenie, że poprzez zwolnienie od
podatku dodatku zagranicznego nastąpi dostosowanie reguł
opodatkowania analogicznie jak świadczeń wypłacanych
tym osobom jest nieuzasadnione. Wręcz przeciwnie,
wprowadzenie proponowanych zwolnień od podatku
(dodatku zagranicznego i dodatku walutowego) spowoduje
wyraźne
uprzywilejowanie
pracowników
służby
dyplomatycznej.
Ponadto trzeba zauważyć, iż członkowie służby
zagranicznej wykonujący obowiązki służbowe w placówce
zagranicznej oraz pracownicy polskich jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej mogą korzystać ze zwolnienia
określonego w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy PIT.”
„Nieuzasadniona i tym samym niewłaściwa jest
przedstawiona na str. 18 w pkt. 7 projektu założeń
propozycja wprowadzenia rozwiązania polegającego na
zaliczaniu okresu pobytu małżonka (który jest także
zatrudniony w administracji publicznej) w placówce
zagranicznej w trakcie urlopu bezpłatnego do uprawnień
pracowniczych.”
„W odniesieniu do pracowników placówek nadzorowanych
przez Ministra Gospodarki, decyzja o leczeniu w kraju
urzędowania nie powinna być podejmowana przez dyrektora
generalnego służby zagranicznej”

„Proponuje się zrezygnować z użycia terminu „automatyzm
przesiedlenia członków rodziny do państwa przyjmującego”
jako nieistniejącego w polskim prawie. Ponadto nie
dostrzega się istotnych powodów przemawiających
za niepublikowaniem zarządzenia Ministra Spraw
Zagranicznych w sprawie określenia wykazu szczególnie
niebezpiecznych placówek zagranicznych, w których nie
przysługuje prawo do przebywania w kraju przyjmującym
wraz z członkami rodziny.”
„Proponowane w projekcie zobowiązanie członków służby
zagranicznej do składania oświadczeń o stanie majątkowym,
niezależnie od obowiązku składania takich oświadczeń w
innych miejscach, nie wydaje się znajdować uzasadnienia.
Wystarczające powinno być przekazanie dyrektorowi
generalnemu służby zagranicznej informacji o miejscu
wcześniejszego złożenia oświadczenia” (MG)
„Proponuje się zrezygnować z nakładania na członka służby
zagranicznej obowiązku składania dyrektorowi generalnemu
służby zagranicznej oświadczenia o stanie majątkowym,
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Uwaga nieuwzględniona
Ministerstwo Spraw Zagranicznych podtrzymuje tą
propozycję, jest to jeden z elementów pakietu
chroniącego interesy rodziny, który ma być również
elementem motywującym dla członków służby
zagranicznej oraz ich rodzin do wyjazdów na placówki
zagraniczne.
Uwaga nieuwzględniona
Zamysłem pomysłodawców jest, aby projekt zawierał
ramowe i jednolite dla wszystkich resortów przepisy
dotyczące osób wykonujących w placówkach
zagranicznych zadania ministrów innych działów
administracji rządowej. Ogólna kompetencja przyznana
byłaby DGSZ, a tryb i szczegółowe zasady dot.
podejmowania decyzji w stosunku do osób
wykonujących zadania na rzecz ministrów innych
działów administracji rządowej mogłyby być
uwzględnione w zawieranych porozumieniach.
Uwaga uwzględniona

Uwaga nieuwzględniona
Obowiązek składnia oświadczeń majątkowych dotyczył
będzie wszystkich członków służby zagranicznej,
niezależnie od zajmowanego stanowiska i wysokości
dochodów.
Obowiązek
składania
oświadczeń
majątkowych dyrektorowi generalnemu służby
zagranicznej będzie dotyczył także osób delegowanych
lub wyznaczonych do pracy w placówkach, niezależnie
od istnienia takiego obowiązku wobec innego
pracodawcy.
Intencją projektu jest usunięcie wątpliwości

niezależnie od obowiązku składania takich oświadczeń w
innych miejscach. Większość osób objętych tym
obowiązkiem składa oświadczenia majątkowe na mocy
odrębnych przepisów, a ponadto projekt założeń ustawy nie
wskazuje celu, dla którego dyrektor generalny służby
zagranicznej miałby gromadzić takie oświadczenia.”
(MON)
„Nie przedstawiono ratio legis propozycji zawartej w pkt 5
projektu założeń przewidującej obowiązek składania
dyrektorowi służby zagranicznej oświadczenia o stanie
majątkowym, niezależnie od obowiązku składania takich
oświadczeń w innych miejscach. Zgodnie z art. 10 ust. 4
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584, z
późn. zm.) oświadczenie o stanie majątkowym składa się
kierownikowi jednostki (dyrektorowi generalnemu urzędu),
czyli stosownie do art. 6 ust. 2 ustawy o służbie
zagranicznej w odniesieniu do służby zagranicznej –
dyrektorowi generalnemu służby zagranicznej. Informacja
zawarta w projekcie założeń sugeruje chęć nałożenia na
członków służby zagranicznej obowiązku składania
oświadczeń o stanie majątkowym w kilku miejscach.
Tymczasem już obecnie część personelu służby
zagranicznej jest obowiązana do składania takich
oświadczeń dyrektorowi służby zagranicznej, jako
jedynemu podmiotowi właściwemu w tych sprawach.
Wydaje się, że intencją było rozciągnięcie istniejącego już
obowiązku na pozostałą część personelu służby
zagranicznej, nie ujętą obecnie w ustawie o ograniczeniu
prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące
funkcje publiczne. Omawiany punkt założeń wymaga zatem
doprecyzowania.” (RCL)

88.

RCL

II B 5

89.

SSC

II B 6

„Nie jest jasne co oznacza propozycja, aby „członek służby
zagranicznej zobowiązany był do składania dyrektorowi
generalnemu służby zagranicznej oświadczenia o stanie
majątkowym niezależnie, od obowiązku składania takich
oświadczeń w inny miejscach. W świetle przepisów ustawy
o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez
osoby pełniące funkcje publiczne nie ma wątpliwości, że
pracownik zatrudniony u kilku pracodawców objętych
przepisami tej ustawy na stanowiskach objętych
obowiązkiem składania oświadczenia o stanie majątkowym
składa takie oświadczenia każdemu z tych pracodawców.
Jeżeli zamiarem projektodawców było objęcie wszystkich
członków służby zagranicznej obowiązkiem składania
oświadczeń, niezależnie od zajmowanego stanowiska to
zamiar ten nie został precyzyjnie wyrażony.” (SSC)
„Omówienie zasad nadrzędności interesu Rzeczypospolitej
Polskiej oraz służby zagranicznej, zamieszczone w
pierwszym akapicie w pkt 5 proponuje się, po odpowiednim
przeredagowaniu, zamieścić w części A w pkt 1, jako
niezbędne uzupełnienie doprecyzowania misji służby
zagranicznej.”
„O ile pochwalić należy zamiar formalnego włączenie Szefa
Służby Cywilnej w wydanie przepisów wykonawczych
określających Zasady postepowania Służby Zagranicznej., o
tyle wydaje się, że zamiar ten nie daje się obronić na gruncie
art. 92 ust. 1 Konstytucji, gdyż Szef Służby Cywilnej nie
należy do grupy organów wskazanych w Konstytucji.
Proponuje się rozważenie wydania Zasad Postępowania
Służby Zagranicznej po zasięgnięciu opinii Szefa Służby
Cywilnej.
Jednocześnie w mojej ocenie zakres spraw regulowanych w
Zasadach Postępowania Służby Zagranicznej powinien
obejmować kwestie wynikające ze specyfiki zadań służby
zagranicznej. W pozostałym zakresie członkowie korpusu
służby cywilnej zatrudnieniu w służbie zagranicznej
powinni – tak jak w obecnym stanie prawnym – być
poddani regulacjom zarządzenia nr 70 Prezesa Rady
Ministrów z dnia 6 października 2011 r. w sprawie
wytycznych w zakresie przestrzegania zasad służby
cywilnej oraz w sprawie zasad etyki korpusu służby
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interpretacyjnych dotyczących osób delegowanych
bądź wyznaczonych do służby zagranicznej w trybie
odrębnych przepisów, które z mocy innych ustaw niż
ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne są
zobowiązane do składania oświadczeń o stanie
majątkowym, zazwyczaj o innym wzorze, swojemu
macierzystemu przełożonemu. Ratio legis składania
takich oświadczeń DGSZ jest stosowanie jednakowych
kryteriów do wszystkich członków służby zagranicznej
oraz zapobieganie korupcji w służbie zagranicznej.

Uwaga uwzględniona

Uwaga uwzględniona
Zmianie ulegnie tryb wydania Zasad Postępowania
Służby Zagranicznej (zostaną przygotowane po
zasięgnięciu opinii Szefa Służby Cywilnej). Zasady
Postepowania Służby Zagranicznej obejmą wszystkich
członków służby zagranicznej, natomiast wobec
członków
służby
cywilnej
będą
stosowane
uzupełniająco z dokumentami już obowiązującymi.
Zasady Postępowania Służby Zagranicznej będą
regulować
kwestie
wynikające ze specyfiki
funkcjonowania służby zagranicznej.
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cywilnej (M.P. Nr 93, poz. 953). Zatem Zasady
Postępowania Służby Zagranicznej powinny mieć charakter
uzupełniający w stosunku do ww. zarządzenia Prezesa Rady
Ministrów.”
„W części drugiej lit. B w pkt 7 (s. 18) dotyczącym Pakietu
rozwiązań chroniących interesy rodziny członka służby
zagranicznej, propozycja, zgodnie z którą współmałżonkom
byłby udzielany urlop bezpłatny na okres pobytu małżonka
w placówce zagranicznej budzi wątpliwości:
1) dlaczego okres tego urlopu bezpłatnego miałby być
wliczany do okresu od którego zależą uprawnienia
pracownicze, tylko „w wymiarze nie przekraczającym
łącznych dotychczasowych okresów pracy” –
należałoby to uzasadnić, ponadto takie rozwiązanie
wydaje się być mało praktyczne, ponieważ każdy
kolejny pracodawca zatrudniający takiego pracownika
musiałby ustalać, czy okres urlopu bezpłatnego
przekroczył wcześniejsze okresy zatrudnienia czy nie i
czy zatem ma ona być pracownikowi zaliczony w
pełnym wymiarze czy tylko w części;”
„W części drugiej lit. B w pkt 7 (s. 18) dotyczącym Pakietu
rozwiązań chroniących interesy rodziny członka służby
zagranicznej, propozycja, zgodnie z którą współmałżonkom
byłby udzielany urlop bezpłatny na okres pobytu małżonka
w placówce zagranicznej budzi wątpliwości:
2) czy okres na zgłoszenie się do pracy (3 miesiące) nie
jest zbyt długi – taka długość również powinna zostać
uzasadniona. Należy uwzględnić fakt, że na czas urlopu
bezpłatnego takiego pracownika pracodawca może np.
zatrudnić innego pracownika na zastępstwo, jednakże
musi on wiedzieć, na jaki okres powinien zawrzeć
umowę na czas określony w celu zastępstwa.”
„W pkt 7 regulacją chroniącą interesy członka rodziny w
zakresie uprawnień pracowniczych należałoby objąć
również małżonka zatrudnionego u innego niż administracja
publiczna pracodawcy, aby zachować równość podmiotów,
których ta regulacja będzie obejmować.”
„Na stronie 19 w pkt. 1 projektu założeń zaproponowano
wprowadzenie
nowych
rozwiązań
w zakresie
funkcjonowania placówek zagranicznych, w tym także
zmianę przepisów ustawy o finansach publicznych. Zgodnie
ze stanowiskiem projektodawcy wskazane rozwiązania
w ustawie systemowej mają na celu umożliwienie
placówkom zagranicznym prowadzenie wspólnej obsługi
finansowo-księgowej. W tym miejscu należy jednak
zauważyć,
iż przedstawiona
kwestia
została
już
uregulowana w ustawie o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o finansach
publicznych oraz niektórych innych ustaw, która w dniu 9
maja 2014 r. została uchwalona przez Sejm RP i przekazana
do podpisu Prezydenta RP. Tym samym przepisy tej ustawy
– poprzez dodanie w ustawie o finansach publicznych w art.
53 nowych ust. 3 i 4 – umożliwiają zlecanie prowadzenia
gospodarki finansowej innej jednostce podległej Ministrowi
Spraw Zagranicznych.
Biorąc pod uwagę powyższe, postulaty w tym zakresie
zawarte w projekcie założeń zostały już uregulowane w ww.
ustawie, a zatem proponowane zmiany w przedłożonym
projekcie założeń powinny zostać skreślone.
Jednocześnie, druga z proponowanych zmian w ustawie
systemowej miałaby polegać na rozgraniczeniu pojęć
„jednostka budżetowa mająca siedzibę poza granicami
kraju” oraz „placówka zagraniczna”, co według
projektodawcy dałoby m.in. podstawę do łączenia w jedną
jednostkę budżetową kilku placówek zagranicznych. Należy
jednak
zauważyć,
iż brak
jest
przedstawienia
szczegółowych informacji i bardziej precyzyjnych
rozwiązań odnoszących się do sposobu i trybu konsolidacji
placówek zagranicznych, co uniemożliwia ocenę pod kątem
prawnym i finansowym tych propozycji. Zauważyć należy,
że obecnie placówki zagraniczne funkcjonują w systemie
finansów publicznych nie tylko w oparciu o przepisy
wynikające z ustawy o finansach publicznych, ale także
podlegają rygorom przepisów wykonawczych wydanych na
podstawie tej ustawy. Dlatego też, rozpatrując
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Uwaga nieuwzględniona
Skierowanie małżonka na placówkę następuje na okres
4 lat z możliwością przedłużenia pobytu. Może się
okazać, że ten okres wliczenia urlopu bezpłatnego jest
dłuższy niż dotychczasowe okresy pracy.

Uwaga uwzględniona
Termin na zgłoszenie się do pracy zostanie skrócony do
1 miesiąca.

Uwaga nieuwzględniona
Byłoby to nakładanie dodatkowych obowiązków na
podmioty sektora prywatnego, mogące powodować
dodatkowe obciążenia finansowe.
Rezygnacja z regulowania przedmiotowej materii w
projekcie założeń
Ze względu na nowelizację ustawy o finansach
publicznych proponowane zmiany zostaną usunięte z
projektu założeń.
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wprowadzenie ww. rozwiązań należy mieć także na uwadze
regulacje i obowiązki wynikające z aktów wykonawczych tj.
m.in. z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia
2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki
finansowej jednostek budżetowych i samorządowych
zakładów budżetowych (Dz. U. Nr 241, poz. 1616),
określającego sposób prowadzenia gospodarki finansowej
państwowych jednostek organizacyjnych działających poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej czy też rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej w układzie zadaniowym (Dz.
U. Nr 298, poz. 1766), określającego sposób sporządzania
sprawozdań z wykonania planów finansowych w układzie
zadaniowym m.in. przez placówki zagraniczne.”
„W pkt 1 w ostatnim akapicie należałoby dokładniej
omówić, jak rozumieć sformułowanie „rozgraniczenie pojęć
„jednostka budżetowa mająca siedzibę poza granicami
kraju” oraz „placówka zagraniczna””. Należałoby również
wyjaśnić istotę i zakres projektowanej zmiany, aby można
było osiągnąć cele, o których mowa w ostatnim akapicie pkt
1. Po analizie zastosowanych sformułowań nasuwa się
ponadto pytanie, czy zamiarem jest również zmiana definicji
„placówki zagranicznej”, która miałaby zgodnie z
wyjaśnieniem oznaczać „misję dyplomatyczną” w
rozumieniu konwencji wiedeńskiej o stosunkach
dyplomatycznych? Wydaje się, że projektowana regulacja
zmian omawianych w pkt. 1 wykracza poza obszar zadań
służby zagranicznej i wymaga bardziej szczegółowego
wyjaśnienia.”
„Nie jest jasne co oznacza zamiar zawieszenia na okres 3 lat
wymogu posiadania wyższego stopnia dyplomatycznego dal
dyrektorów i zastępców dyrektorów w departamentach w
pionie członkostwo w Unii Europejskiej. Czy takie
zawieszenie ma dotyczyć tylko osób zatrudnionych w dniu
wejścia w życie ustawy na takich stanowiskach, czy może
wszystkich osób ubiegających się w okresie 3 lat od wejścia
w życie ustawy o takie stanowiska?”
„Należy wskazać, że obecne uwarunkowania ekonomiczne
wymagają podejmowania działań służących racjonalizacji
wydatkowania środków publicznych. Z tych względów przy
zgłaszaniu propozycji rozwiązań prawnych generujących
nowe wydatki jednostek sektora finansów publicznych, ich
zasadność i celowość należy wnikliwie analizować w
kontekście obciążenia dla budżetu państwa, wynikającego z
wprowadzanych rozwiązań. Przedłożony projekt założeń
wprowadza szereg przywilejów dla tej grupy pracowniczej,
takich jak zwolnienie dodatków zagranicznych z
opodatkowania (co oznacza podwyżkę wynagrodzeń),
rozszerzenie definicji członka rodziny tj. zwiększenie
uprawnień do pokrycia kosztów leczenia i nauki,
wprowadzenie obowiązku pokrycia kosztów rocznego
przegotowania przedszkolnego, pokrycie kosztów podróży
do kraju związanej z leczeniem, wyższe należności z tytułu
podróży służbowych.
Podejmując wdrożenie aktów prawnych generujących
dodatkowe skutki należy bezwzględnie wziąć pod uwagę
trudną sytuację sektora finansów publicznych związaną z
koniecznością trwałego obniżenia deficytu budżetowego.
Nie należy zatem proponować działań, które będą
powodowały skutki finansowe dla sektora finansów
publicznych lub należy rozważyć takie działania, które będą
skutkowały również zmniejszeniem wydatków, co umożliwi
dopiero zwiększenie wydatków w innych obszarach – czyli
ostatecznie pozostanie neutralne dla sektora finansów
publicznych. Działania, które mogłyby spowodować
zwiększenie wydatków sektora finansów publicznych,
podlegać powinny bardzo dokładnej analizie pod względem
ich zasadności i celowości oraz możliwości ich
wykonywania w ramach posiadanych przez dysponentów
środków finansowych. Podstawowym celem tych analiz
powinna być ochrona sektora finansów publicznych przed
niekontrolowanym lub nadmiernym pogorszeniem jego
wyniku. Mając na względzie obecny i prognozowany
poziom finansów publicznych oraz związane z nim ostrożne
wydatkowanie
środków
budżetowych,
należałoby
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Rezygnacja z regulowania przedmiotowej materii w
projekcie założeń
Ze względu na nowelizację ustawy o finansach
publicznych proponowane zmiany zostaną usunięte z
projektu założeń.

Uwaga uwzględniona
Zawieszenie na okres 3 lat wymogu posiadania
wyższego stopnia dyplomatycznego dla osób
zajmujących stanowiska kierownicze w dziale
członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej
dotyczyć
będzie
jedynie
osób
zajmujących te stanowiska w dniu wejścia w życie
ustawy.
Uwaga nieuwzględniona
Podwyższenie kwoty dodatku zagranicznego oraz
walutowego wolnego od podatku dochodowego od
osób fizycznych do wysokości 365 diet nie spowoduje
podwyżek wynagrodzenia ponieważ dodatki te są
wypłacane jako świadczenia (par. 302) a nie
wynagrodzenia (par. 401)

97.

MF

II D

przewidywać wdrażanie rozwiązań w taki sposób, aby nie
obciążały one dodatkowo budżetu państwa. Dlatego też
proponowane rozwiązania w związku z bardzo trudną
sytuacją finansów publicznych, mogą być popierane tylko w
zakresie, w którym możliwe byłoby ich wykonywanie bez
konieczności obciążenia budżetu państwa dodatkowymi
kosztami.
Należy także zauważyć, że zgodnie z dokumentem pn.
Wieloletni plan finansowy państwa na lata 2014-2017
zatwierdzonym przez Radę Ministrów i zawierającym
Program konwergencji Aktualizacja 2014 (kwiecień 2014)
rząd kontynuuje politykę ukierunkowaną na obniżenie
relacji wydatków do PKB. Jeśli zaś chodzi o politykę
wynagrodzeń, to w dokumencie tym wskazano, że do 2016
r. w części związanej z kosztami pracy w okresie prognozy
nominalny fundusz wynagrodzeń podsektora rządowego i
ubezpieczeń społecznych nie zmieni się w stosunku do 2013
r. (z wyjątkiem wynagrodzeń pracowników publicznych
szkół wyższych, które – zgodnie z ustaleniami Rady
Ministrów – mają rosnąć w nominalnym tempie 9,14%
rocznie, by w latach 2013-15 zwiększyć się łącznie o 30%),
natomiast w 2017 r. będą rosnąć w tempie prognozowanej
inflacji.
Jednocześnie trzeba podkreślić, iż w sytuacji gdy
projektowane rozwiązania rodzą skutki finansowe będą
miały zastosowanie przepisy art. 50 ust. 1a, 4 i 5 ustawy z
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Dodatkowo należy wskazać, że przepisy generujące wzrost
wydatków budżetu państwa muszą zawierać mechanizmy
korygujące umożliwiające ograniczenie wzrostu tych
wydatków w stosunku do określonego w ujęciu 10 – letnim
limitu wydatków na ten cel oraz wskazywać organ
monitorujący wykorzystanie tego limitu wydatków i
odpowiadający za wdrożenie mechanizmów korygujących.
Już na etapie projektu założeń do projektu ustawy powinien
więc zostać zamieszczony zarys koncepcji przepisów, o
których mowa powyżej. Przedstawienie wszystkich
informacji o skutkach finansowych ułatwi podmiotom
opiniującym wydanie pełnej opinii w odniesieniu do
przedłożonego projektu założeń, jak również w następstwie
umożliwi Radzie Ministrów podjęcie decyzji co do dalszego
jego procedowania.”
„Brak jest informacji dot. skutków finansowych
wprowadzenia następujących propozycji, zawartych w
projekcie założeń:
a) egzaminu dyplomatyczno-konsularnego pierwszego i
drugiego stopnia, w związku z dokonaniem podziału
stopni dyplomatycznych;

Uwaga uwzględniona

egzamin dyplomatyczno-konsularny organizowany jest
przez MSZ w ramach posiadanych zasobów ludzkich i
środków
finansowych.
Sesje
egzaminacyjne
organizowane są 2-3 razy w roku kalendarzowym.
Zakłada się, że ilość sesji egzaminacyjnych, po
wprowadzeniu egzaminu drugiego stopnia nie zostanie
zwiększona. Ewentualne koszty dodatkowe egzaminu
to: wynagrodzenie członków komisji niebędących
członkami służby zagranicznej z tytułu udziału w
pracach i przeprowadzenia egzaminu (szacunki na
podstawie obecnie obowiązującego rozporządzenia) –
10 % kwoty bazowej ustawowej dla członków służby
cywilnej; pokrywane w ramach posiadanych środków.
Dodatkowy koszt to ewentualne koszty organizacyjne
(np. wynajęcie dużej sali w przypadku dużej liczby
kandydatów) - ok. 12.000 brutto rocznie. Nie zakłada
się na tym etapie innych kosztów

uzupełnienia zakresu badań zdrowotnych dla kandydata
na
członka
służby
zagranicznej
o badania
psychologiczne;

Rocznie będzie to koszt do 150 tys. zł. W perspektywie
10 lat koszty dla budżetu wzrosną o 1,5 mln zł. Test
regulacyjny zostanie stosownie uzupełniony

c) przyznania osobom oddelegowanym do pracy za granicą
w instytucjach i organizacjach międzynarodowych oraz
działaniach
prowadzonych
przez
organizacje
międzynarodowe takich samych dodatków i świadczeń,
jak pracownicy wykonujący obowiązki w placówkach
zagranicznych;

Ze względu na rezygnację z uregulowania kwestii
delegacji ekspertów narodowych, wskazanie kosztów w
tym zakresie jest bezprzedmiotowe.

b)
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finansowania szkoleń osobom pozostającym w rezerwie
kadrowej (oraz dodatkowo zwolnienia udziału w
szkoleniu z podatku dochodowego);

Zgodnie z założeniami osoby pozostające w rezerwie
kadrowej będą uprawnione jedynie do szkoleń
przedwyjazdowych:
szkolenie
konsularne,
administracyjno-finansowe, zamówienia publiczne,
podstawowe szkolenia przedwyjazdowe (np. protokół
dyplomatyczny, specyfika życia na placówce
zagranicznej). Szkolenia te obecnie prowadzone są
przez Polski Instytut Dyplomacji, a trenerami w
zdecydowanej większości są pracownicy MSZ,
szkolący w ramach swoich obowiązków służbowych
oraz zasady dzielenia się wiedzą. Dlatego też koszt
podstawowych szkoleń, które będą oferowane
członkom rezerwy kadrowej szacuje się na ok. 500 zł
za szkolenia 1 osoby.
70 osób rocznie w rezerwie kadrowej x 500 zł za
szkolenie 1 osoby = 35.000 rocznie
Zwolnienie podatkowe: 35.000 zł x 18 % = 6300 zł
Koszty ewentualnych innych szkoleń (uzupełniających)
możliwe będą do oszacowania dopiero w chwili
skierowania danej osoby z rezerwy na konkretne
stanowisko w konkretnej placówce i będą
determinowane specyfiką konkretnego stanowiska w
placówce. Stworzenie 70 osobowej (w ciągu roku)
rezerwy kadrowej nie oznacza, że wszystkie osoby z
rezerwy będą automatycznie zatrudnione w placówce
zagranicznej w danym roku. W pierwszej kolejności
kierowani na placówki są pracownicy MSZ. Z rezerwy
będą
rekrutowani
kandydaci
w
sytuacjach
szczególnych, gdy nie ma możliwości skierowana
osoby z MSZ. Dlatego tez koszt dodatkowych szkoleń
w sakli roku będzie mógł być oszacowany po roku od
rekrutacji rezerwy.

e) wprowadzenia nowych zasad rozliczania kosztów
podróży służbowej poza granicami kraju oraz diet
przyznawanych dyplomatom podróżującym po
terytorium państw, w których zgodnie z akredytacją
ambasadora RP wykonuje on obowiązki służbowe;

Określenie skutków finansowych wprowadzenia
nowych zasad rozliczania kosztów podróży służbowej
poza granicami kraju oraz diet przyznawanych
dyplomatom podróżującym po terytorium państw, w
których zgodnie z akredytacją ambasadora RP
wykonuje on obowiązki służbowe będzie możliwe po
ustaleniu tych zasad.

f) rozszerzenia funkcjonowania służby zagranicznej na
komórki organizacyjne MSZ realizujące zadania w ramach
działu członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii
Europejskiej.”

Przyjmując że wszystkie osoby zatrudnione na dzień
25.08.2014 w komórkach organizacyjnych MSZ w
pionie europejskim otrzymają stopień dyplomatyczny I
sekretarza szacunkowy roczny koszt (wynagrodzeń,
dodatków i pochodnych) wyniesie około 530.000 zł

d)

98.
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„Przedstawione w części 9 testu wyliczenia kosztów i
korzyści wynikających z wejścia w życie proponowanych
rozwiązań budzą wątpliwości, w tym m.in.:
a) koszty wykazane w tabeli nie są tożsame z kosztami
wykazanymi w części opisowej pod częścią tabelaryczną;

Test regulacyjny zostanie stosownie zaktualizowany i
uzupełniony

b) w tabeli dot. kosztów dla budżetu państwa wykazano w
ujęciu pieniężnym, iż część kosztów tj. 2,29 mln zł,
zaistnieje także w roku 2014r. (rok 0 od wejścia w życie
zmiany), co wymaga szerszego uzasadnienia;

W roku 0 przewidziano koszty z tytułu rozszerzenia
definicji członka rodziny (754 tys. zł), nałożenia
obowiązku finansowania rocznego przygotowania
przedszkolnego (1,44 mln zł) oraz pokrycia kosztów
podróży do kraju, związanej z leczeniem (0,1mln zł).
Test regulacyjny zostanie uzupełniony o stosowne
objaśnienia.

c) obliczenia dot. skutku budżetowego ewentualnego
wprowadzenia zwolnienia od podatku dodatku
zagranicznego w wysokości ok. 19,6 mln zł rocznie,
zostały dokonane przy założeniu, że dochody podatnika
nie przekroczą kwoty stanowiącej górną granicę
pierwszego przedziału skali podatkowej i nie będą
opodatkowane 32% stawką podatku. Przyjęcie takiej tezy
nie wydaje się słuszne. Ponadto, powyższe koszty nie
stanowią, jak wskazano, wyłącznie ubytku dla dochodów
budżetu państwa, ale odpowiednio również dla budżetu

Skutki finansowe
wprowadzenia zwolnienia od
podatku dodatku zagranicznego wyniosą przy
uwzględnieniu opłacania przez część pracowników
32% stawki podatku przez część roku wyniosą:
Łącznie: 22 813 144,- PLN
w tym: - budżet państwa (48,8 %): 11 132 814,- PLN
- budżet jednostek samorządu terytorialnego
(51,2%): 11 680 330,- PLN
Test regulacyjny zostanie stosownie zaktualizowany.
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jednostek samorządu terytorialnego;

99.
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d) w kwestii rozwiązania dotyczącego uregulowania
dodatku walutowego wypłacanego małżonkom członków
służby zagranicznej skierowanych do pracy w
placówkach zagranicznych i innym pracownikom
zatrudnionym na podstawie prawa polskiego także nie
zamieszczono szerszych wyjaśnień oraz założeń w jaki
sposób miałby być ten dodatek skalkulowany
i wypłacany. Nie wskazano w jakiej wysokości obecnie
są ponoszone wydatki z tym związane, zamieszczając
jedynie informację iż w przypadku usankcjonowania
wypłaty tego dodatku nie zostaną poniesione dodatkowe
koszty, ponieważ rozwiązanie to jest obecnie stosowane,
a podstawą prawną do wypłaty jest zarządzenie dyrektora
generalnego służby zagranicznej.

Uregulowanie w ustawie kwestii dodatku walutowego
nie będzie skutkowało
zwiększeniem wydatków
budżetowych ponieważ zasady jego kalkulowania i
wypłacania pozostaną niezmienione. Wydatki na ten
cel w 2013 roku wyniosły 49 mln PLN.

e) w odniesieniu do kosztów szkolenia związanych z
utworzeniem rezerwy kadrowej wskazano, iż są one
możliwe do oszacowania po 1 roku i później, nie
wskazano natomiast tych kosztów, co nie może zostać
zaakceptowane.”

Koszty zostały wskazane w pkt. 5 objaśnień do tabeli
kosztów i korzyści. Przy założeniu przeszkolenia 70
osób rocznie i jednostkowym koszcie 500 zł, będzie to
rocznie 35 tys. zł. Koszt ten został ujęty w kosztach
całkowitych. Test regulacyjny zostanie zaktualizowany
o roczne uszczuplenie budżetu z tytułu zwolnienia od
podatku dochodowego - 6300 zł.
Uwaga uwzględniona
Osoby zatrudnione w dniu wejścia w życie ustawy w
komórkach obsługujących sprawy działu członkostwo
RP w UE będą otrzymywały stopień dyplomatyczny w
zależności od stażu pracy, nie wyższe niż I sekretarz
(niższe stopnie dyplomatyczne). Dla osób z
odpowiednim stażem pracy i spełniających pozostałe
wymagania
wprowadzona
zostanie
możliwość
przystąpienia do egzaminu dyplomatycznego II stopnia,
z pominięciem przepisów o obowiązkowym stażu ze
stopniem bezpośrednio niższym.

„Nie jest jasne, czy osoby zatrudnione w dniu wejścia w
życie ustawy w komórkach Ministerstwa obsługujących
sprawy działu członkostwo w Unii Europejskiej, które
maiłyby skorzystać z możliwości otrzymania stopnia
dyplomatycznego na podstawie przepisów przejściowych,
miałyby otrzymywać wyłącznie najniższy stopień attaché,
skoro w projekcie proponuje się uzależnienie awansu w
stopniu dyplomatycznym od okresu pracy w stopniu
bezpośrednio niższym.”
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