Postulaty Stowarzyszenia Rodzin Dyplomatów Rzeczypospolitej Polskiej
do projektu Ustawy o służbie zagranicznej
Kierując się potrzebą zachowania warunków socjalno-bytowych porównywalnych do
warunków posiadanych przez członków korpusu dyplomatycznego lub konsularnego innych
państw, Stowarzyszenie Rodzin Dyplomatów RP postuluje;
1. Objęcie współmałżonków nie mogących podjąć pracy podczas pobytu na placówce
dodatkami rekompensującymi utratę praw emerytalno-rentowych.
2. Objęcie niepracujących współmałżonków oraz uczących się dzieci towarzyszących
członkom służby zagranicznej dodatkami na pokrycie zwiększonych kosztów
utrzymania za granicą.
3. Wprowadzenie podróży urlopowej lub celem odwiedzenia członków rodziny raz w
roku.
4. Wprowadzenie dodatku reprezentacyjnego dla współmałżonka ambasadora i konsula
generalnego.
5. Uregulowanie statusu „członka rodziny” uwzględniając dzieci współmałżonka oraz
podniesienie wieku do lat 26, jeżeli dziecko uczy się w szkole (typu podstawowego,
średniego lub wyższego), nie ma własnych źródeł dochodu, nie założyło rodziny
własnej i przebywa we wspólnym gospodarstwie domowym.
6. Objęcie systemem edukacji dzieci od lat 3.

Pozostałe punkty nie wymagają naszym zdaniem zmiany ustawy lecz
rozporządzenia Dyrektora Generalnego
7. Wprowadzenie standardu szkoły międzynarodowej.
8. Refundacja kosztów nauki w szkole o standardzie międzynarodowym po powrocie do
kraju w trakcie roku szkolnego, a przy powrocie do klasy maturalnej przez okres roku
szkolnego.( 10 miesięcy)
9. Refundacja kursów językowych dla współmałżonków ( w tym również kursów języka
polskiego dla cudzoziemskich współmałżonków), oraz kursów językowych za granicą
przynajmniej dla współmałżonek kierowników placówek.
10. Objęcie szkoleniami przedwyjazdowymi wszystkich współmałżonków pierwszy raz
wyjeżdżających na placówki ze szczególnym uwzględnieniem współmałżonków
szefów placówek.

Propozycja zmian w Ustawie o służbie zagranicznej
Art.4. 6) przyjmuje brzmienie:
6) członkach rodziny- oznacza to współmałżonka, dzieci własne lub
współmałżonka, przysposobione oraz inne wzięte na utrzymanie i wychowanie w
ramach rodzin zastępczych, w wieku do lat 26 jeżeli uczą się w szkole typu
podstawowego, gimnazjum, średniego lub wyższego, nie mają własnych dochodów,
nie założyły własnej rodziny i przebywają we wspólnym gospodarstwie domowym,
a także osoby niepełnosprawne wymagające stałej opieki członka służby
zagranicznej.
Art. 29 w ust.4, 2) przyjmuje brzmienie:
2) pokrycie kosztów podróży przesiedleniowej, w tym przewozu mienia,
oraz, raz na rok, podróży urlopowej do kraju członka służby zagranicznej i członków
jego rodziny, a także zwrot kosztów podróży i przewozu mienia w przypadkach
szczególnych i losowych jak również raz w roku pokrycia kosztów podróży członka
rodziny nie przebywającego stale na placówce celem odwiedzenia członka służby
zagranicznej,
Art. 29 w ust.4 po pkt.6 dodaje się pkt.7 w brzmieniu:
7)dodatek rodzinny na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania członków
rodziny za granicą.
Art. 29 pkt.5 przyjmuje brzmienie:
Współmałżonkowi przebywającemu z członkiem służby zagranicznej na
placówce nie mogącemu podjąć pracy podczas pobytu za granicą przysługuje
dodatek rekompensujący utracone prawa /składki emerytalno-rentowe.
lub zapis:
W przypadku skorzystania przez niepracującego współmałżonka członka
służby zagranicznej z prawa do dobrowolnego ubezpieczenia emerytalnego i
rentowego, o którym mowa w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych,
pracodawca pracującego współmałżonka zwraca koszt składki należnej z tytułu tego
ubezpieczenia do wysokości składki obliczanej od podstawy wymiaru stanowiącej
kwotę minimalnego wynagrodzenia.
Art. 29 pkt. 6 przyjmuje brzmienie:
Małżonkowi ambasadora i konsula generalnego, który przebywa na
placówce zagranicznej i poświęca na rzecz tej placówki co najmniej 15 godzin
tygodniowo przysługuje dodatek reprezentacyjny.
Art. 29 pkt. 7 przyjmuje brzmienie dotychczasowego pkt. 6 oraz dopisuje się:
Do osób niepełnosprawnych zalicza się też rodziców członka służby
zagranicznej lub współmałżonka, powyżej 75 r.ż. lub o orzeczonej
niepełnosprawności, wymagających stałej opieki ,pozostających we wspólnym
gospodarstwie domowym.
Art. 31 pkt. 2. uchyla się

Propozycja zmian w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
W sprawie dodatku zagranicznego i świadczeń przysługujących członkom służby
zagranicznej wykonującym obowiązki służbowe w placówce zagranicznej
Paragraf 6. przyjmuje brzmienie:
Pkt.1. Członkowi służby zagranicznej, którego małżonek i dzieci przebywają wraz z
nim w placówce zagranicznej przysługuje dodatek rodzinny w wysokości:
1) 30% dodatku zagranicznego otrzymywanego przez członka służby zagranicznej
na niepracującego współmałżonka
2) 15% dodatku zagranicznego otrzymywanego przez członka służby zagranicznej
jeśli współmałżonek pracuje w niepełnym wymiarze godzin
3) 20% kwoty bazowej na każde dziecko pobierające naukę w szkole typu
podstawowego, gimnazjum, średniego lub szkole wyższej nie dłużej jednak niż
do ukończenia 26 roku życia
4) 20% kwoty bazowej na każde dziecko niepełnosprawne
Pkt. 2. Dodatek rodzinny na dziecko przysługuje także za okres wakacji i
okolicznościowych przerw w nauce podczas roku szkolnego.
Pkt. 3. Współmałżonek nie traci prawa do dodatku jeśli jego absencja na placówce
jest mniejsza niż 90 dni w roku.
Pkt. 4. Dodatek rodzinny wypłaca się w terminie określonym dla wypłaty dodatku
zagranicznego.
Paragraf 13 pkt.1. przyjmuje brzmienie:
Członkowi służby zagranicznej wykonującemu obowiązki służbowe w
placówce zagranicznej i członkom jego rodziny przebywającym z nim stale za
granicą pokrywa się koszty przejazdu z państwa przyjmującego do miejsca stałego
zamieszkania na urlop wypoczynkowy i z powrotem raz w roku, z tym że nie
wcześniej niż po upływie 12 miesięcy od dnia podjęcia pracy w placówce
zagranicznej oraz raz w roku koszty podróży członka rodziny nie przebywającego
stale na placówce celem odwiedzenia członka służby zagranicznej.
Koszty przejazdu pokrywa się ponownie po każdym następnym roku, ale nie w
roku, w którym następuje powrót z placówki.
Paragraf 14. Pkt.1. przyjmuje brzmienie:
1. Członkowi służby zagranicznej przysługuje zwrot opłat za naukę dzieci w
przedszkolu, szkole podstawowej, gimnazjum lub szkole średniej w przypadku gdy,
ze względu na szczególne warunki państwa przyjmującego, dzieci członka służby
zagranicznej nie mają możliwości uczęszczania do bezpłatnego publicznego
przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum lub szkoły średniej.

