Strona |1

POLSKA SŁUŻBA ZAGRANICZNA

Raport
na podstawie badao ankietowych
„Godna praca w służbie zagranicznej”

Warszawa, listopad 2010

©Red. Mariusz Maszkiewicz i Zespół Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarnośd” Pracowników Służby Zagranicznej

GODNA

GODNA PRACA W SLUŻBIE ZAGRANICZNEJ

Strona 1

Strona |2

WSTĘP

W dniach 23 sierpnia – 22 października 2010 roku Komisja Międzyzakładowa NSZZ
„Solidarnośd” Pracowników Służby Zagranicznej przeprowadziła badania ankietowe dotyczące
niektórych aspektów sytuacji osób zatrudnionych w MSZ. Rozdano blisko 1000 ankiet, docierając
do pracowników służby zagranicznej w różnych obiektach na terenie Warszawy. Ponadto rozesłano
elektroniczną wersję ankiety do polskich placówek, a także udostępniono ją na stronie
wewnętrznej w systemie INTRANET pod zakładką „vademecum pracownika”.
Do Komisji napłynęło łącznie 117 wypełnionych i opisanych (anonimowo) ankiet, co daje
próbę badawczą na poziomie ok. 7%, w stosunku do wszystkich zatrudnionych w Służbie
Zagranicznej.
Rezultaty badania przedstawione są w poniższym tekście w formie wykresów i diagramów.
Częśd poruszonych w ankiecie spraw jest omówiona nieco szerzej, z uwzględnieniem specyficznego
kontekstu służby zagranicznej. Autorzy starali się także podawad konkretne przykłady osób i
zdarzeo, które są typowe dla omawianych problemów. Inicjały i dane dotyczące zdarzeo są w wielu
przypadkach zmienione tak, aby nie zaszkodzid konkretnym osobom. Tym niemniej każdy z
opisanych przypadków jest oparty na autentycznym zdarzeniu, za którym stoi konkretny
pracownik. Lista zdarzeo nie jest w niniejszym raporcie wyczerpana, gdyż nie wszyscy rozmówcy
zgadzali się na opis ich przypadku. Z części bardziej drastycznych przykładów zrezygnowano.
Wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu ankietowym, a zwłaszcza tym, którzy mieli
odwagę wrzucid wypełniony druk do pudła ustawionego pod okiem kamer, serdecznie dziękujemy.
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I.

WPROWADZENIE

PRZESZŁOŚD, NOWE WYZWANIA I STARE PROBLEMY
W ciągu ostatnich trzech lat kierownictwo MSZ podejmowało próbę zreformowania naszego
resortu, starało się zmierzyd z twardą materią administracyjnej mitręgi, którą w znacznym stopniu
odziedziczyliśmy po PRL. O rezultatach tych starao dowiadujemy się z Raportów za rok 2008 i 20091.
Czytając te dokumenty można odnieśd wrażenie, że autorzy zapomnieli o najważniejszym - o ludziach,
o pracownikach Ministerstwa i placówek. Nie poruszono w dokumencie najtrudniejszych i od lat
nierozwiązanych problemów, które stanowią o specyficznym i nie zawsze najprzyjemniejszym
klimacie w i wokół naszego resortu.
Poniższy raport jest próbą opisu najważniejszych dolegliwości, jakie dokuczają pracownikom
służby zagranicznej. Opieramy się na jednym z dostępnych narzędzi, jakim jest badanie ankietowe
przeprowadzone wśród zatrudnionych w MSZ. Nie oznacza to, że tematy poruszane w poniższym
opracowaniu będą tym samym wyczerpane. Wiele z postawionych pytao i diagnoz otwiera kolejne,
co jest efektem braku spójnego i przejrzystego (przynajmniej dla pracowników) systemu zarządzania
MSZ-etem i służbą zagraniczną III RP.
Od początku transformacji ustrojowej polska służba zagraniczna nie poddała się żadnej z prób
reform. Niewielkie zmiany, które następowały w ostatnich dwóch dekadach miały charakter doraźny i
wynikały częściej z bieżącej, przypadkowej i chaotycznej taktyki danego ministra lub ekipy
przychodzącej na Szucha. Na przeszkodzie stały sploty różnorodnych koalicyjnych i partyjnych
interesów, ale także specyficznych „korporacyjnych” interesów instytucji mających na resort spraw
zagranicznych formalny lub nieformalny wpływ. Po każdych wyborach i zmianach na najwyższych
politycznych szczeblach paostwa w MSZ następowała fala kadrowych roszad i zmian, co niszczyło etos
pracy w służbie zagranicznej. Nagminna stała się zwłaszcza praktyka szukania przez dyplomatów
poparcia u polityków.
W latach 1990-1992, podjęto próbę radykalnych reform, które zakooczyły się jednak na
częściowej wymianie personalnej. Głównym powodem kolejnych niepowodzeo w reformowaniu
resortu był też doraźny charakter zmian, skierowany albo na „wyeliminowanie przeciwnika
politycznego” albo na tzw. „odzyskiwanie MSZ”, przez różne ekipy rządzące. Brakowało i brakuje
strategicznej koncepcji opartej z jednej strony o merytoryczne przesłanki, z drugiej o rodzaj strategii dokumentu trwale odwołującego się do podstawowych elementów racji stanu. Próby zmian
skostniałej struktury zatrzymywały się na nieudanych i połowicznych roszadach kadrowych a czasem
swoistych „czystkach”. W ostatnich zaś trzech latach tzw. reformy zakooczyły się jedynie zmianami
kosmetycznymi (w dosłownym sensie). Ten stan jest od wielu lat krytykowany, nie tylko przez
„starych” pracowników pamiętających czasy PRL, ale i przez nowe tzw. „solidarnościowe” ekipy
mające, wbrew utrwalanym opiniom, jedynie sporadycznie więcej do powiedzenia na Szucha.
Większośd osób zaangażowanych w próbę zmian, z początku lat 90-tych została skutecznie usunięta
ze służby dyplomatycznej lub zmarginalizowana. Siłą inercji i w efekcie wieloletnich zaniechao zaczęły

1

Zob. Raport z procesu modernizacji służby zagranicznej w 2008 i 2009 r. pn. „Polska dyplomacja XXI wieku”,
dostępny na stronie wewnętrznej resortu http://intranet; a także w formie szeroko dystrybuowanej broszury.
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się utrwalad najgorsze praktyki, częściowo będące spadkiem po PRL, a częściowo nowe i
nieoczekiwanie dotkliwe dla wszystkich pracowników i członków służby zagranicznej w MSZ.
Nie można odmówid racji ekspertom, którzy uważają, iż lepszym wyjściem byłoby tworzenie
kadr dyplomatycznych „od zera” i w oparciu wyłącznie o inne doświadczenia (krajów zachodnich). Ale
jest to problem w chwili obecnej już nie do rozstrzygnięcia i zahacza o szersze pytanie o sens i zakres
transformacji polskiej w ostatnim dwudziestoleciu. Według wielu specjalistów z dziedzin
powiązanych z polską dyplomacją pozostawienie dużej części kadr z czasów PRL utrudniło proces
zlikwidowania różnorodnych powiązao środowiskowych (służby, biznes, relacje towarzysko-rodzinne,
itp.) Nikt nie próbował przeciwdziaład też problemom, które wynikały, z co i rusz podnoszonych
kampanii podejrzeo o nielojalnośd wobec RP, poszczególnych grup pracowników, np. w związku z
ustawą lustracyjną, czy osób związanych w przeszłości z MGIMO. Tę ostatnią grupę pozostawiono
niejako sobie, nie udzielono im ze strony paostwa odpowiedniego wsparcia, dając tym samym i
dodatkowo silny bodziec do budowy nieformalnych, poziomych relacji towarzysko-zawodowych.
Doprowadzono do wzmocnienia stereotypowych i nieopartych o fakty opinii i mitów narosłych wokół
tej grupy. Czy było możliwe zamknięcie tych starych rachunków? Pytanie musi zostad otwarte. I nie
dotyczy tylko naszego kraju. Nawet praktyka rozliczania z systemem komunistycznym w Niemczech
pokazuje, że nie udało się do kooca wyeliminowad mechanizmów lojalnościowych w środowiskach
np. byłych oficerów STASI; a ich dzisiejsze związki z dużym biznesem rosyjskim, wpływy polityczne we
wschodnich landach pokazują, że relacje towarzyskie i sympatie polityczne mają olbrzymi wpływ na
politykę zagraniczną i sytuację polityczną w RFN2.
W latach 1997-1998 wprowadzono dwa, wydawałoby się nowe, rozwiązania prawnopolityczne, które miały w sposób trwały zabezpieczyd interesy kadry urzędniczej, w tym MSZ-owskiej.
Pierwszym takim rozwiązaniem była „Ustawa o Służbie Cywilnej”, drugim „Ustawa o ochronie
informacji niejawnych”.
Pospieszny sposób przeprowadzania naboru do Służby Cywilnej jesienią 1997 roku (np.
gotowe pytania egzaminacyjne dla „swoich”, brak zaproszenia na egzamin dla „nie swoich”), a
następnie jej funkcjonowanie prowadzą do konkluzji, iż celem zasadniczym było utrzymanie tzw.
zasobów kadrowych środowisk związanych z lewicą postkomunistyczną oraz osób służbowo lub
towarzysko związanych ze służbami specjalnymi. Dowodem takiego instrumentalnego traktowania
pracowników Służby Cywilnej dzisiaj są również zamiary mechanicznej redukcji kadr o 10%, w
związku z rządowym projektem Ustawy o racjonalizacji zatrudnienia (projekt jest w Sejmie i wzbudza
wiele kontrowersji nie tylko wśród pracowników Służby Cywilnej we wszystkich urzędach centralnych,
ale i ministrów obecnego rządu).
Do najbardziej dokuczliwych zjawisk w MSZ należy zaliczyd brak odporności na naciski i
wpływy polityczne, które zwiększają uczucie frustracji, dają poczucie tymczasowości i nie pomagają
budowad wieloletnich strategii. Pochodną wpływów zewnętrznych jest podskórne zjawisko,
wynikające z politycznego klientelizmu i wpływów środowisk o charakterze finansowo-oligarchicznym
(także osób dla tych środowisk pracujących lub nieformalnie lobbujących na rzecz ich interesów). Jest
to jednak zjawisko wymagające z pewnością odrębnego opracowania, o szerszym charakterze. Nie
sposób przy pomocy prostego narzędzia, jakim jest ankieta rozesłana wśród pracowników, dokonad
całościowej diagnozy wszystkich negatywnych zjawisk, które zaledwie tworzą klimat pracy w MSZ.
2

Zob. J. Roth.„Gangster Wirtschaft. Wie uns die organisierte Kriminalität aufkauft“, Frankfurt am Main 2010;
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Problemem też jest brak stabilności materialnej pracowników służby zagranicznej.
Dyplomacja polska od wielu lat cierpi na chroniczne niedoinwestowanie, mimo, że w ostatnim czasie
mówi się o stosunkowo dobrym budżecie dla MSZ. W większości placówek za granicą tego jednak nie
widad. Cierpi na tym nie tylko wizerunek Polski, ale również bardzo konkretne interesy paostwa.
Nietrudno sobie wyobrazid skutki rozchwiania systemu lojalności dyplomatów, w sytuacji
permanentnego ubóstwa i braku perspektyw zapewnienia sobie i swojej rodzinie godnego życia. W
rezultacie tego zjawiska, podobnie jak w czasach PRL, pracownicy uznają, że najkorzystniej jest
wszystko „załatwiad”, w tym wyjazd na dobrą placówkę itd. Innym powszechnym zjawiskiem jest
także poszukiwanie lepszego pracodawcy, który z kolei umiejętnie wykorzysta atuty byłego
dyplomaty, jego zawodowe kwalifikacje, wiedzę i kontakty.
Duża częśd profesjonalistów, którzy wykazują się kompetencjami nieco szerszymi niż sama
klasyczna dyplomacja i administrowanie w obszarze polityki zagranicznej, wcześniej czy później
nastawia się na wykorzystywanie swojej krótkiej kariery w służbie zagranicznej do „skoku” do lepszej
pracy (czy to w biznesie, czy w instytucjach międzynarodowych). Dla najmłodszego pokolenia
dyplomatów to ostatnie wydaje się pozostawad jedynym motywatorem, aby przetrzymad kilka
ciężkich lat w warunkach złej i niewdzięcznej pracy w MSZ.
Ustawa o ochronie informacji niejawnych stała się narzędziem, dzięki któremu nie tylko
służby specjalne, ale także środowiska dawnych funkcjonariuszy, towarzysko i nieformalnie z tymi
instytucjami powiązanych, mogą do dzisiaj skutecznie wpływad na politykę kadrową polskiej służby
zagranicznej. Dyplomacja w każdym kraju w sposób naturalny i zrozumiały związana jest z aparatem
bezpieczeostwa czy ze służbami informacyjnymi paostwa. W Polsce praca dla tych organów ciągle
jest czymś wstydliwym a nawet piętnującym. Polska specyfika polega m.in. na tym, że nie udało się
przerwad silnych więzi środowiskowych między funkcjonariuszami i politykami dawnego aparatu a
obecnymi strukturami. Widad to szczególnie wyraźnie w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W
ostatnich dwóch dekadach utrwalił się także silny mechanizm wiązania interesów różnych środowisk
w MSZ i wokół niego ze światem finansowym i biznesowym, właśnie poprzez byłych funkcjonariuszy
PRL. Częśd biznesmenów uzyskuje coraz większy wpływ na polską dyplomację przez swoich
etatowych i/lub nieformalnych współpracowników, wykorzystujących z kolei wpływy w Centrali i na
placówkach poprzez swoich kolegów lub niedawnych podwładnych. W ten sposób mechanizm
przepływu informacji z takich struktur nieformalnych do instytucji ochrony paostwa pozwala na
zachowanie wpływu także na obsadę kadrową, a nawet na kształt polityki wobec danego paostwa czy
regionu geograficznego.
Problem walki z tego typu patologiami polega na braku skutecznych narzędzi do kontroli
obszarów, w których może następowad naruszenie interesu paostwa. Z jednej strony brakuje
rozwiązao prawno-politycznych o charakterze strategicznym (np. doktryna dot. polityki zagranicznej
paostwa) z drugiej „płynnośd” koncepcji i taktyki, polegająca zwłaszcza na szerokim wachlarzu
instrumentów nieformalnych otwierających pole dla manipulacji nie wobec samych decydentów, ale
wobec ich otoczenia (doradcy, dyrektorzy, etatowi eksperci itp.) Pracownicy MSZ doskonale
rozumieją te mechanizmy, dlatego w naszych pytaniach wskazują właśnie na ten aspekt „wpływów i
układów” (pkt. 1.13-1.15 ankiety)
MSZ jest traktowany przez dużą częśd pracowników, jak swoisty przystanek autobusowy, z
którego należy tylko wskoczyd do kolejnych nadchodzących pojazdów. Dla dyplomatów zajmujących
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najwyższe kierownicze stanowiska jest to „przystanek” służący do dalszej międzynarodowej kariery,
dla korpusu dyrektorów „chwila” pracy w Centrali to przede wszystkim start do wyjazdu na dobrą
posadę za granicą (ambasada lub organizacja międzynarodowa) dla pozostałych to wyjazd w ramach
rotacji na kolejną placówkę, gdzie można dobrze zarobid i trochę „odpocząd”. To nie oznacza, że taka
jest norma. Bardzo wielu pracowników angażuje się i daje z siebie wszystko w Centrali, problem
polega na tym, że ich wysiłek w ogóle nie przekłada się na uznanie zwierzchników. Dobra praca i
zaangażowanie na placówce rzadko ma wpływ na gwarancje otrzymania dobrego stanowiska po
powrocie do kraju. Zasługi za granicą, uznanie w oczach cudzoziemców nie mają wpływu na awanse i
dalszą ścieżkę zawodowego rozwoju. Dlatego po pierwszej placówce duża częśd kadr albo rezygnuje z
pracy dla MSZ, albo wybiera drogę oportunizmu i konformizmu.
W niedawno opublikowanym tekście3 opisującym stan tymczasowości w polskiej służbie
zagranicznej wskazywano właśnie na brak systemu, który stwarzałby miejsce dla najlepszych kadr,
który przyczyniłby się do generowania i wdrażania pomysłów, jakie wzmacniałyby pozycję Polski w
świecie. Najbardziej bolesna dla pracowników MSZ jest bezsilnośd wobec opisywanych chorób
dyplomacji, zwłaszcza zgoda na konformizm i oportunizm, w kontekście tzw. „bieżących układów”
politycznych (dostosowanie się do aktualnego ministra lub środowiska mającego wpływ na politykę
kadrową). Taka atmosfera powoduje, że pracownicy szybko uczą się przystosowywania i „nie
wychylania się”. W konsekwencji wielu dziennikarzy powtarza za nimi takie opinie o MSZ jak: „Piekło,
korporacja, mafia”.

Instytucja, w której pracujemy jest niestety skostniała, ograniczająca intelektualne i
zawodowe ambicje pracowników. Nie znaczy to, że w MSZ brakuje mądrych i kompetentnych ludzi.
Poziom kompetencji wzmocniło zwłaszcza połączenie z UKiE i sporadyczny napływ ekspertów z
zewnątrz. Dla tych ostatnich zetknięcie z MSZ-owską rzeczywistością jest bardzo dotkliwe. Brakuje
systemu ścieżek karier. Mianowania na stanowiska w Centrali, na stanowiska na placówkach, są
bardzo często przykładem polityki „łapania” kogoś, kto jest akurat pod ręką. Nie ma planowania na
lata i poczucia pewności siebie (dzisiaj jestem naczelnikiem wydziału, za 4 lata jadę na placówkę taką
a taką, wracam na stanowisko dyrektorskie, by z kolei potem wyjechad na szefa placówki….). Nie ma
alternatywnego systemu karier poziomych, (co jest również ważne, gdyż nie wszyscy muszą chcied
„piąd się w górę”) polegającego na możliwości umacniania swojej pozycji zawodowej poprzez
zwiększanie kompetencji i pozycji, jako szanowany fachowiec. Odznaczenia i medale dla
pracowników służby zagranicznej przyznawane w ostatnich dwóch latach wskazują w sposób
szczególnie bolesny na ten aspekt – nikt z kadry pomocniczej, żaden pracownik Zarządu Obsługi,
pionu administracyjnego, żadna sekretarka, nie zostali wyróżnieni, a przecież wśród nich są wieloletni
cisi bohaterowie polskiej służby zagranicznej.
W jakiej części przedstawiony wyżej obraz MSZ odpowiada rzeczywistości? Przyjrzyjmy się
wynikom badao ankietowych, które pozwolą nam wszystkim w Służbie Zagranicznej przemyśled, w
jaki sposób zbliżyd się do sytuacji bardziej znośnej i pozwalającej na godną pracę.

3

Zob. D. Rosiak, „Dyplomacja przy okazji”, „Rzeczpospolita” z 18-19.09.2010 r. ss. P8-P9
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STAŻ ANKIETOWANYCH

Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wykazują, że zdecydowana większośd
odpowiadających na pytania to osoby „zakorzenione” w MSZ (ponad 10 letni staż pracy),

a także posiadające doświadczenie z pracy w innych resortach i instytucjach.
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Na pytania odpowiadają też w większości wypadków pracownicy merytoryczni.
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II. ATMOSFERA PRACY i STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE

SAMOREALIZACJA W PRACY
Niewielu ankietowanych odpowiedziało pozytywnie na pytanie, czy realizują się w swojej
pracy. Zaskakująca może byd konstatacja, że praca w resorcie spraw zagranicznych rzadko daje
satysfakcję. Można wywnioskowad, że większośd pracowników służby zagranicznej nie ma poczucia
własnej wartości z powodu realizacji zadao w pracy!

Ich osiągnięcia są niedostrzegane lub nieistotne. Ankietowani wskazują zwłaszcza na nie
docenianie potencjału, ale też na brak systemu, który pozwoliłby wykorzystad ich kompetencje,
doświadczenie wyniesione z placówek lub z innych środowisk zawodowych.
W tym miejscu nasuwa się wniosek o braku trwałego i przejrzystego systemu
motywacyjnego, który powodowałby, iż pracownicy służby zagranicznej chętnie wychodziliby z
inicjatywami, proponowali korzystne zamiany, nie bali się podejmowania trudnych zadao. Brak
takiego systemu motywacyjnego przyczynia się do atmosfery marazmu, a każdy świeży pomysł
automatycznie spotyka się z niechęcią i nieufnością, gdyż zakłóca rutynowe działania. Pracownik
przychodzący do przełożonego z dobrym pomysłem otrzymuje szereg wskazówek, w jaki sposób
wpisad się w obowiązujący system i nie wejśd w konflikt z innymi. Następnie przez długie tygodnie
opisana propozycja krąży po „gmachu” w formie notatki lub pisma, a liczba zastrzeżeo i różnego
rodzaju obaw rośnie. Po kilku miesiącach sam zainteresowany najczęściej rezygnuje z własnej
inicjatywy, gdyż widzi brak systemowego wsparcia dla swoich słusznych skądinąd i popieranych przez
kierownictwo propozycji.
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Brak systemu motywacyjnego zabija w MSZ już na samym początku najlepsze pomysły.

Zdecydowana większośd uważa, że warunkiem sukcesu i dostrzegania osiągnięd jest bliska
zażyłośd z szefem, bezpośrednim przełożonym. Jest to naturalne i zrozumiałe w małych strukturach,
firmach rodzinnych. Zjawisko takie w paostwowej, dużej „korporacji” musi budzid podejrzenie, że
mamy do czynienia z relacjami anachronicznymi, niedojrzałością systemu a nawet ze skrzętnie
ukrywanymi patologiami.

Osoby odpowiadające na pytania ankietowe potwierdzają powszechne przekonanie, że
zasadniczo nie ma, co liczyd w MSZ na zajmowanie stanowiska zgodnego z kwalifikacjami i
posiadanymi kompetencjami; 82% pytanych uważa, że zajmuje stanowisko za niskie lub nawet
upokarzająco niskie.
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ATMOSFERA W PRACY

Dla zdecydowanej większości pracowników atmosfera w MSZ jest „przeciętna” i „wymagająca
poprawy”, dla 16% wręcz „nie do wytrzymania”, co nakłada się na stan niepewności, zwłaszcza
wynikający z planowanych i zapowiadanych w ostatnich miesiącach redukcji i zwolnieo. Nota bene
nikt z kadry kierowniczej nie wyjaśnił szerzej pracownikom, kto i dlaczego powinien oczekiwad
wypowiedzenia. Pracownicy nie mają też wiedzy na temat alternatywnych możliwości zatrudnienia,
nie wiedzą, czy mogą liczyd na pomoc MSZ w znalezieniu innej pracy.

GODNA

GODNA PRACA W SLUŻBIE ZAGRANICZNEJ

Strona 12

S t r o n a | 13
Największym problemem w relacjach pracowniczych, zwłaszcza w systemie zarządzania
kadrami są zachowania o charakterze bliskim patologicznym, spotykane raczej w środowiskach nisko
wykwalifikowanych robotników, w zakładach produkcyjnych i jednostkach zmilitaryzowanych. Skala
występowania tych zjawisk w Służbie Zagranicznej daje wiele do myślenia.

Zastanawiające jest, że w resorcie, w którym z definicji relacje międzyludzkie i poszanowanie
godności pracowniczej powinny byd na najwyższym poziomie, według respondentów sytuacja
wymaga, co najmniej poprawy (50% badanych).
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Dotyczy to również pewnej uczciwości i sprawiedliwości pracodawcy w ocenie pracy i w
docenianiu rozwoju osobistego pracownika. Aż 53% badanych uważa, że czasem są oceniani
sprawiedliwie, co oznacza, że na ogół nie liczą na rzetelnośd i przejrzystośd w tym zakresie.

Ankietowani odpowiadali też na pytania dotyczące obsługi przez komórki zajmujące się
zarządzaniem tzw. zasobami ludzkimi. Do największych problemów zaliczano: (najczęściej
wskazywane odpowiedzi) decydowanie o losie pracownika „za jego plecami” oraz nieinformowanie o
ścieżkach kariery i awansu, brak zainteresowania pracownikiem. Ponadto wśród odpowiedzi bardzo
często zauważano nieuzasadnione powstrzymywanie awansu, brak pisemnej oceny pracownika.
Blisko 30% ankietowanych uznało, że poważną wadą służb kadrowych w MSZ jest brak
dyskrecji i kultury w relacjach z pracownikami.
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Tylko w trzech ankietach odnotowano odpowiedź, że sugerowane powyżej opinie są
krzywdzące, a BSO i CRZ dobrze wykonują pracę.
Blisko 40% ankietowanych potwierdziło, że słyszeli o przypadkach, kiedy pracownik
dowiadywał się nieoficjalnie od osób trzecich (także z mediów) o swoim awansie, przesunięciu na
inne stanowisko lub dymisji, zanim został o tym poinformowany zgodnie z pragmatyką służbową.

KTO MA NA TO WPŁYW?

W efekcie wieloletniego procesu wzmacniania w MSZ wpływów struktur i osób pochodzących
ze środowisk zewnętrznych, najczęściej „mundurowych” (mamy tu na myśli nie tylko wojsko, służby
specjalne, ale także pracowników przychodzących do dyplomacji ze Straży Granicznej, Policji, MSW,
Urzędu Celnego itp.) powstała sytuacja, gdy wiele niekoniecznie najlepszych praktyk z tamtych
środowisk uzyskało „podatny grunt” w służbie zagranicznej. Od wielu lat dyplomacja „targana” jest
różnymi zmianami i kolejnymi próbami cząstkowych reform, których wzorce importuje się wprost i
„na skróty” z tych właśnie instytucji. Doprowadziło to także do wzmocnienia szeregu praktyk
„korporacyjnych” znanych tylko w środowiskach zmilitaryzowanych. Jako szersze odniesienie należy
wskazad właśnie sposób zarządzania kadrami, gdzie metody przypominające wydawanie poleceo
służbowych i rozkazów, wybierane są przez przełożonych częściej, niż poszukiwanie kompromisu
poprzez dyskusję, a także poprzez wysłuchanie merytorycznych argumentów. To zwiększa pole
syndromu związanego z zakłóceniami komunikacji, poczuciem konieczności bycia wyłącznie
„dyspozycyjnym”, brakiem motywacji, o czym szerzej dalej w raporcie.
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Dokuczliwe są zwłaszcza różnorodne nieformalne wpływy, szczególnie te, o których nie wolno
głośno mówid - służby specjalne, środowiska polityczne a także biznesowe. Większośd badanych
wskazuje na tzw. relacje towarzyskie i rodzinne, co na język komunikacji nieformalnej można
przełożyd, jako „wpływy”, „znajomi” i „ich znajomi”.

GODNA

GODNA PRACA W SLUŻBIE ZAGRANICZNEJ

Strona 16

S t r o n a | 17

KONFLIKTY W SŁUŻBIE ZAGRANICZNEJ

Poważnym i od lat skrywanym problemem są konflikty pracownicze, zwłaszcza na
placówkach. Brakuje w MSZ jakichkolwiek prób wyjścia naprzeciw osobom, które w tego typu
konfliktach znajdują się na, z góry, przegranej pozycji. Według nieoficjalnych informacji od
pracowników kontrolujących placówki i od lat zajmujących się „koocową fazą” tych zjawisk, na
ostatnim etapie, problem leży najczęściej nie po stronie skonfliktowanych osób, ale jest efektem
wieloletnich zaniedbao strukturalnych.
Przykład Wojciecha K. – radcy w jednej z placówek zachodniej Europy pokazuje, że konflikt
„charakterologiczny” z „wyjątkowo trudnym” Ambasadorem, (nawet pracownicy przedstawicielstwa
dyplomatycznego, środowiska, oraz instancje kontrolne wykazywały poważne racje po stronie
podwładnego) musi się kooczyd odwołaniem i niejako upokorzeniem osoby mającej „gorszą pozycję
wyjściową”, niższą rangę dyplomatyczną. Wydaje się, że w normalnym przypadku ów pracownik
powinien liczyd na jakąś rekompensatę lub chociażby moralną satysfakcję (np. przeniesienie na
równorzędne lub lepsze stanowisko). W warunkach polskiej służby zagranicznej taka „kolizja” z
trudnym szefem kooczy się dla podwładnego dramatycznie.
Podobny los spotkał też Mariusza S. II sekretarza w jednej z naszych zachodnio-europejskich
placówek. Jego konflikt z bezpośrednią przełożoną zakooczył „karierę” na zawsze, gdyż będąc na
kontrakcie „placówkowym” miał dużo bardziej utrudnioną pozycję „negocjacyjną” niż pracownik
etatowy MSZ. Zwłaszcza trudna była jego sytuacja, gdy przełożony ma bliskie relacje ze
zwierzchnikami w MSZ, kształtuje ich opinie zanim wpłynie skarga. W wypadku Mariusza S. jego
pozycja była dodatkowo z góry stracona, gdyż przełożona była/ jest żoną wysokiego oficera służb.

Najczęściej stosowaną metodą rozwiązywanie spraw trudnych i konfliktowych w MSZ i na
placówkach jest tzw. „zamiatanie pod dywan”. Argumentem potwierdzającym taką praktykę jest fakt,

GODNA

GODNA PRACA W SLUŻBIE ZAGRANICZNEJ

Strona 17

S t r o n a | 18
że poszczególne komórki MSZ (zwłaszcza BDG i BSO) notorycznie nie odpowiadają na pisma
pracowników, a nawet organizacji związkowej.
Brakuje też mechanizmów pozwalających pracownikowi uzyskad wsparcie w postaci rzetelnej
i obiektywnej oceny przez kogoś niezależnego, którego werdykt miałby wpływ na możliwe uniknięcie
niesławy lub przyklejenia „łatki”, (najczęściej taką łatką jest opinia: „to osoba konfliktowa”).

MOBBING
Niemal zupełnie pomijany i od lat nierozwiązywany jest powszechny w MSZ problem
mobbingu. Mobbing jest zjawiskiem złożonym, wywierającym negatywny wpływ na jednostki i grupy
pracowników oraz na wydajnośd organizacji. Tradycyjnie określa się tym mianem „częste i
długotrwałe działania skierowane przeciwko pracownikowi i zmierzające do usunięcia go z zespołu
współpracowników” (H. Leymann, K.Smith i inni)4.
Według specjalistów od zarządzania zasobami ludzkimi5 istnieje zespół czynników
organizacyjnych przyczyniających się do rozwoju mobbingu w zespołach pracowniczych. Są to m. in.:
- złe zarządzanie (przesadna dyscyplina, ograniczanie wydatków na zasoby ludzkie, polityka
zamkniętych drzwi, zbyt mocno zhierarchizowana struktura, słabe kanały komunikacji, brak pomysłu
na konstruktywne rozwiązywanie konfliktów i rozpatrywanie skarg, niewykwalifikowani
menedżerowie, brak pracy grupowej, zapominanie o tym, że zasoby ludzkie są największą wartością
w organizacji),
- stresogenne miejsce pracy (mobbing skierowany przeciw osobie, która upatrywana jest, jako
przyczyna stresu),
- monotonia (brak wyzwao),
- zaprzeczanie występowania zjawiska (kierownictwo instytucji nie dostrzega problemu; mobbing się
pojawia, bo jest na to przyzwolenie),
- działania nieetyczne w instytucji (mobbing, jako metoda "zamknięcia ust" osobom odkrywającym
nieetyczne zabiegi, nieprzyzwalającym na nie),
- zbyt płaska struktura organizacyjna (mobbing stosowany przez jednostki przesadnie ambitne w
celu zdyskredytowania innych, żeby samemu wykazad się przed zarządzającymi)
- zmiany organizacyjne (restrukturyzacje, fuzje itp.; mobbing ze strachu przed utratą pracy lub
stanowiska).
Od wielu lat panowało wśród kierownictwa resortu przekonanie, że mobbing w służbie
zagranicznej nie istnieje. Przekonanie to było na tyle głębokie, iż nikt na poważnie nie brał sygnałów,
jakie często nadchodziły ze strony słabych i „nieustosunkowanych” pracowników.

4

Zob. A.Bechowska – Gephard i T Stalewski, „Mobbing – patologia zarządzania personelem”, Warszawa 2004;
oraz M.F.Hirigoyen, „Molestowanie w pracy”, Poznao 2003; Społeczna Psychologia Kliniczna. Red. Halina Sęk,
Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 1998; Keashly Loraleigh. 1998. Emotional Abuse in the Workplace:
Conceptual and Empirical Issues in: Journal of Emotional Abuse, Vol. 1 1998;
5
Zob. Heidtman Joanna. "Strukturalne i indywidualne mechanizmy powstawania i dystrybucji władzy w sieciach
konfliktu". 2002.Studia Socjologiczne, 1(164): 7-42, a także prace Grupy Human Resources Management na:
www.hrm.pl oraz inne strony opisujące te zjawiska i powszechnie znane przez specjalistów od zarządzania
zasobami ludzkimi;
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Wyniki ankiety pokazują jednoznacznie, że mobbing w Służbie Zagranicznej jest stosunkowo
często pojawiającym się zjawiskiem.

Wyniki badao przeprowadzonych w różnych paostwach wskazują pracowników sektora
publicznego, jako grupę szczególnie zagrożoną mobbingiem, z uwagi na specyficzną kulturę
środowiskową. W komórkach organizacyjnych, gdzie nie stosuje się obiektywnych kryteriów oceny,
np. okresowej, ich miejsce zajmują często pogłoski, insynuacje, niesłuszne oskarżenia, których celem
jest zdyskredytowanie, wywołujące „efekt wentylatora”. Pracownik pozbawiony wsparcia w wyższych
szczeblach hierarchii jest w takich sytuacjach całkowicie bezradny. Mobbing wywołuje poczucie
osamotnienia, bezsilności i odrzucenia przez środowisko, a także zaniżone poczucie własnej wartości.
Biernośd, a w MSZ także uczestnictwo sprawcze pracodawcy, uniemożliwia mu wykorzystanie
swojego dorobku i kwalifikacji na odpowiednim stanowisku.
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Inicjatorzy mobbingu mogą byd nie do zidentyfikowania oraz na tyle „wpływowi” lub w ten
sposób postrzegani, aby czud się zupełnie bezkarni. Oprócz horyzontalnych czy wertykalnych, w MSZ
występują inne powiązania, np. mające charakter łaocucha pokoleniowego. W instytucji, w której
poczesną rolę gra strach i doraźny interes, współistnieją osoby mające swoisty immunitet, stanowiący
parasol dla rozmaitych działao, chroniący je przed efektami kontroli, krytyką prasową, etc. oraz
pracownicy, którzy nie mogą liczyd nawet na szczerą wymianę poglądów. Ci drudzy stanowią z natury
rzeczy doły hierarchii lub są wystawieni poza nawias społeczności pracowniczej.
Wspomniane działania nie muszą wiązad się ze szczególnymi zachowaniami i konkretnymi
sprawcami. Często, wraz z upływem czasu, nie sposób wskazad przyczyn ani inicjatorów, (nie
wiadomo „czy okradł czy go okradli”) niemniej efekty takie jak uporczywośd, długotrwałośd, izolacja,
poczucie bezsilności u pracownika, wreszcie wypowiedzenie umowy o pracę i/lub rozstrój zdrowia,
wyczerpują znamiona mobbingu.
Przykłady strukturalnego mobbingu i intryg wpisanych w system MSZ
Krzysztof J. wieloletni pracownik MSZ, otrzymuje polecenie zajęcia się współpracą z Fundacją
X. Po zapoznaniu się z zakresem nowych zadao stara się (w formie bezpośrednich rozmów z
przełożonymi) dowiedzied szczegółów o prawnych aspektach tego zadania. Gdy rozmowy nie
pomagają wystosowuje pismo do kierownictwa z prośbą o wyjaśnienie podstaw prawnych
współpracy Fundacją. Nie otrzymuje żadnej odpowiedzi. Nagabywany przez pracowników Fundacji X
udziela wymijających odpowiedzi oczekując pomocy ze strony kierownictwa. Po kilku miesiącach tak
nieefektywnej współpracy Fundacja X kieruje skargę na Krzysztofa J. do Ministra, twierdząc, że ten nie
wywiązuje się ze swoich zadao. Minister nie bardzo wiedząc, na czym polega problem ceduje sprawę
do swoich współpracowników, którzy w krótkim czasie powodują odwołanie Krzysztofa J. z
zajmowanego stanowiska. Po kilkunastu miesiącach pracy w Archiwum Krzysztof J. otrzymuje
wypowiedzenie zatrudnienia. A ponieważ nie jest osobą „ustosunkowaną” i nie ma dostępu do
kierownictwa resortu jego sytuacja staje się beznadziejna. Droga sądowa – z reguły długoletnia i
mało efektywna – prowadzi do jego pełnej marginalizacji. Mając ok. 55 lat i większośd zawodowego
doświadczenia w MSZ nie jest w stanie znaleźd się na rynku pracy.
Ambasador R. pełni funkcję na jednej z placówek obszaru postsowieckiego. Ożenił się z
atrakcyjną i dużo młodszą od siebie osobą z kraju, w którym pełnił obowiązki Ambasadora. Po dwóch
latach zostaje Ambasadorem w innym paostwie. Pracownicy placówki widząc, że młoda żona
Ambasadora jest osobą impulsywną i honorową prowokują ją do utarczek słownych. Następuje
typowe zjawisko bullyingu, czyli nękania i psychologicznej agresji. Żona Ambasadora ulega presji, jest
publicznie obrażana i prowokowana, w obecności większej liczby pracowników. Pewnego razu
odpowiada na zaczepkę uderzając „agresora” w twarz. Po kilkunastu dniach całe zdarzenie jest
opisane w jednej z popularnych rubryk w ogólnopolskim tygodniku. Ambasador zostaje natychmiast
odwołany z placówki. Po dwóch latach ten sam Ambasador R. zostaje zastępcą szefa placówki w
dużym kraju na Wschodzie. Jego żona znajduje zatrudnienie w jednym z wydziałów i znów jest
notorycznie nękana i zaczepiana. Kiedy oboje wyjeżdżają na wakacje, przebywający w ich mieszkaniu
brat żony zostaje sprowokowany przez pracownika ochrony do wyjścia na dziedziniec ambasady. Po
stwierdzeniu, że nie posiada przepustki, kierownik ochrony placówki kieruje skargę na Ambasadora
R., iż naruszył zasady bezpieczeostwa. R. zostaje w trybie natychmiastowym odwołany, odbiera mu
się certyfikat bezpieczeostwa i na tej podstawie zostaje zwolniony ze służby zagranicznej. Po dwóch
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latach przed sądami wygrywa sprawę, ale żeby byd z powrotem przyjętym do pracy musi przejśd
procedurę konkursową. Nie jest informowany o terminach konkursów, a gdy ponownie składa pismo z
prośbą o przyjęcie otrzymuje odpowiedź, że nie dotrzymał warunków procedury konkursowej.
Ambasador M. w jednej z placówek wschodnich nie zgadza się na to, aby kierownik jednego z
wydziałów opuścił pokój na rzecz attache wojskowego. Attache dąży do wymuszenia ustępstwa
poprzez intrygę i pisze skargę na Ambasadora do swoich przełożonych zarzucając mu, że ten nie
panuje nad placówką, a jako przykład podaje kwestie braku zachowania standardów bezpieczeostwa
na placówce. Na jego wniosek przyjeżdża kontrola, która potwierdza, że stan bezpieczeostwa
placówki jest fatalny. We wniosku pokontrolnym jest sugestia, że Ambasador nie dopełnił
obowiązków i należy wyciągnąd surowe konsekwencje służbowe. Do odwołania Ambasadora nie
doszło tylko dlatego, że przezornie wysyłał wcześniej liczne raporty o złym stanie bezpieczeostwa
placówki.
Radca A. kierował komórką odpowiedzialną za kwestie bezpieczeostwa w MSZ. W efekcie
wieloletnich zaniedbao strukturalnych doszło do kradzieży twardych dysków ze złomowanych
komputerów. Dyski trafiły w ręce dziennikarzy i niektóre media wykorzystały to zaniedbanie
przeciwko urzędującemu wówczas Ministrowi. Od kilku lat toczy się przeciw Radcy A. postępowanie
prokuratorskie; potem sprawę latami rozstrzyga Sąd. Problem natury wewnątrz organizacyjnej w
MSZ, jako strukturalne zaniedbanie, przeniesiono do Prokuratury i Sądu, zrzucając winę na jedną
osobę. W chwili obecnej, od kilku lat Radca A. nie tylko jest pozbawiony certyfikatu bezpieczeostwa,
ale nie może wykonywad żadnych obowiązków w MSZ. Dodatkowo, aby go bardziej obciążyd, z akt
jego sprawy „nieznani sprawcy” zręcznie usunęli dowody świadczące o jego niewinności.
Wieloletniego i zasłużonego pracownika pozostawiono samemu sobie, wobec zewnętrznych organów
ścigania i wymiaru sprawiedliwości „zamiatając problem pod dywan”.
Ryszard K. jest konsulem i od wielu miesięcy jest nękany przez swojego bezpośredniego
przełożonego. Nie pomagają interwencje u Ambasadora, który woli mied święty spokój i nie chce
zadzierad z nękającym, czyli oficerem i rezydentem służb oddelegowanym do pracy na placówce. Ów
oficer, jako szef wydziału wykazuje się, bowiem wyjątkową układnością w relacjach z Ambasadorem i
spełnia wszystkie jego wymagania, gwarantując jednocześnie fachowośd i terminowośd
podejmowanych zadao. Ryszard K. wobec braku perspektyw na rozstrzygnięcie konfliktu w
Ambasadzie zwraca się do Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej. Po wpłynięciu skargi wybucha
skandal, Ambasador, szef wydziału i kilku innych pracowników są wzywani do Warszawy w celu
wyjaśnienia problemu. Po dwóch tygodniach Ryszard K. zostaje w trybie natychmiastowym odwołany
z placówki.
Wymienione przypadki – a jest ich w MSZ i na placówkach dziesiątki, jeśli nie setki – wskazują
na to, iż panujące wieloletnie zaniedbania sprzyjają mobbingowi (bullyingowi), mających charakter
strukturalny. Osoba stojąca niżej w hierarchii lub nieposiadająca oparcia politycznego jest na pozycji
przegranej nawet wtedy, gdy ma rację (i podlega nieformalnym naciskom).
Większośd zachowao utrwalonych w MSZ przeniesiona zostaje ze struktur militarnych, milicji
oraz służb, w których z kolei regulaminy dają przełożonym całą paletę instrumentów do
nieformalnego „dyscyplinowania” i upokarzania podwładnych.
Typowym przykładem jest
mechanizm: „zawieszenia w związku z naruszeniem dyscypliny”. Powodem oskarżenia o naruszenie
dyscypliny może byd drobiazg (przysłowiowy niezapięty guzik) i nie to jest istotą sprawy. Rzecz w tym,
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że długotrwałe procedury wyjaśniające oraz samo „zawieszenie” natychmiast marginalizują osobę
napiętnowaną.
W podobny sposób działa mechanizm nadawania i odbierania certyfikatu bezpieczeostwa6. W
wielu przypadkach, jako narzędzie do nieformalnego nacisku stosuje się w MSZ wystąpienie do ABW
o tzw. „postępowanie sprawdzające”, równolegle sugerując (najczęściej nieformalnie) pracownikom
służb, jakie obszary życia badanego powinny podlegad szczegółowemu sprawdzeniu. W efekcie
wielomiesięcznych procedur pracownik „sprawdzany” przez służby przeżywa prawdziwe piekło.
Sprawdzeniu, bowiem podlegają dawno zapomniane sprawy z życia osobistego, jakieś zapomniane
kontakty lub wyleczone choroby. Przykładem może np. wykorzystanie faktu, że ktoś nie potwierdził i
z zna osobę X, którą spotkał incydentalnie kilkanaście lat wcześniej, lub uchylając się w latach 80-tych
przed służbą wojskową schował się „na obserwacji” w szpitalu psychiatrycznym. Efektem jest
odebranie certyfikatu, a za tym najczęściej natychmiastowe zwolnienie z pracy w służbie
zagranicznej.
Kuriozalne jest, że od kilku lat ABW podczas procedur postępowania sprawdzającego żąda
przedstawienia szczegółowego wykazu mandatów za drobne wykroczenia drogowe, traktując je na
równi z karalnością w świetle KK. Brak informacji o mandacie w kwestionariuszu teoretycznie może
również służyd, jako zatajanie istotnych informacji i jeden z pretekstów do uznania „braku rękojmi”.
Wieloletni pracownik MSZ, doktor prawa międzynarodowego, kilkakrotnie pełnił funkcję na
placówkach (w tym charge d’affaires) przy organizacjach międzynarodowych. Od ponad 20 lat w
związku małżeoskim z obywatelem USA. W 2009 r. ABW podjęło procedurę sprawdzająca i w 2010
(po półtorej roku od wszczęcia procedury) odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeostwa
upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych.7W uzasadnieniu podaje się, że przyczyną są:
(i tu następuje cytat z Ustawy): "niedające się usunąd wątpliwości dotyczące ukrywania lub
świadomego, niezgodnego z prawdą podawania przez osobę sprawdzaną w postępowaniu
sprawdzającym informacji mających znaczenie........”, a także „występowania związanych z tą osobą
okoliczności powodujących ryzyko jej podatności na szantaż lub wywieranie presji". Odstępuje się od
przekazania faktycznego uzasadnienia decyzji osobie sprawdzanej z uwagi na to, że "udostępnienie
tego uzasadnienia mogłoby spowodowad zagrożenie dla bezpieczeostwa paostwa"! Osoba
sprawdzana nie może bronid się przed "anonimowymi" zarzutami, które powodują, że występują
"niedające się usunąd wątpliwości". Wątpliwości to nie pewnośd, więc jak mogą nie dad się usunądpyta zainteresowany? W tej sytuacji pozostaje nie tyle odwołanie ustawowe do Premiera, ale również
w trybie cywilnym o naruszenie dóbr osobistych. Prawo wniesienia odwołania do Prezesa Rady
Ministrów i potem ew. skarga do sądu administracyjnego to kilka lat tułaczki w roli kafkowskiego
Józefa K.. A co z naruszeniem podstawowych interesów pracowniczych, godności i dóbr osobistych?
Kwalifikacja prawna mobbingu
Problem mobbingu znajduje odzwierciedlenie w Kodeksie Pracy oraz w orzecznictwie.
Zgodnie z art. 94 KP mobbingiem jest „uporczywe i długotrwałe działanie lub zachowanie
wywołujące u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, izolowanie go lub

6

Zob. Ustawa o ochronie informacji niejawnych z 22.01.1999 r. oraz zmiany do niej z 3.08.2010 r.
Na podst. art.40 ust.4 ustawy z 22.01.1999 o ochronie informacji niejawnych i art.35 ust.2 pkt. 2 cyt. ustawy;
art.37 ust.8 oraz art.47 ust.1 pkt.1, w związku z art. 46 i art.37 ust. 8 ww. Ustawy.
7
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wyeliminowanie z zespołu współpracowników”. Zgodnie z ust. 2 tegoż artykułu pracodawca jest
zobowiązany organizowad pracę „w sposób zapewniający osiąganie przez pracowników, przy
wykorzystaniu ich uzdolnieo i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy”. Wg art. 943
pracodawca jest zobowiązany przeciwdziaład mobbingowi. Pracodawca odstępujący od tych działao
jest także sprawcą mobbingu. Kodeks pracy otacza ochroną prawną ofiary mobbingu, w tym osoby,
którym wypowiedziano umowy o pracę, przyznając im prawo do finansowej rekompensaty.
Pracownik może także sam rozwiązad umowę o pracę i dochodzid od pracodawcy odszkodowania.
Także bierna postawa pracodawcy, nie wspominając, jak to ma często miejsce w rzeczywistości, o
uczestnictwie sprawczym, jest według orzecznictwa SN podstawą do rekompensaty za doznaną
krzywdę.
Fazy mobbingu
Badacze rozróżniają na ogół pięd faz mobbingu. U jego źródła z reguły znajduje się konflikt,
mający w pierwszej fazie czasami incydentalny, a nawet banalny charakter. Ofiarą może byd na
przykład osoba, która naraziła się zbyt głośnym, drażniącym inicjatora, chrząkaniem we wspólnym
pokoju. W drugiej fazie dochodzi do emocjonalnej izolacji tej osoby („szepty korytarzowe”, itp.), zaś
w kolejnej, do włączenia się pracodawcy, zwykle reprezentowanego przez kadry, po stronie inicjatora
mobbingu, co zwiększa rozmiary krzywdy. Typowy proceder stosowany w MSZ to wniosek dyrektora
departamentu o postawienie pracownika w dyspozycji kadr wraz z wymaganym uzasadnieniem,
noszącym pozory racjonalności (np. zamiast „chrząkał” wystarczy napisad, że „miał negatywny
stosunek do pracy”). W fazie czwartej taka opinia staje się po wielokrod powielaną kalką, „łatką” na
stałe przyczepioną pracownikowi, ze wszelkimi tego konsekwencjami. Pracownik daremnie próbuje
skłonid pracodawcę do wyznaczenia mu funkcji zgodnej z kwalifikacjami lub znaleźd jakiekolwiek
stanowisko.
Radca N. jest w tzw. dyspozycji kadr od 3 lat. Przez okres dwóch lat świadczył doraźne prace
na rzecz departamentu lub BSO, ale na ogół nie robił nic, za to przychodził codziennie do pracy,
podpisywał się na liście obecności. Z uwagi na „bycie w dyspozycji” miał utrudniony dostęp do
komputera, niektórych świadczeo, szkoleo itd. Każda jego prośba o skierowanie na specjalistyczne
szkolenie spotykała się z uzasadnieniem, iż w obecnej chwili takie kompetencje nie są mu potrzebne.
Od kilku miesięcy przestał byd umieszczany na liście obecności w BSO. Na jego pytanie, dlaczego i
usilne prośby, aby go umieścid na liście obecności pracowników sekretarka ostentacyjnie wpisywała
go długopisem na koocu listy.
Faza piąta to na ogół wypowiedzenie umowy o pracę. W przypadku służby zagranicznej
mobbing przeciąga się zazwyczaj poza ten okres, doprowadzając do zubożenia rodziny, rozstroju
zdrowia i innych efektów (bezrobocie). Dotyczy to zwłaszcza osób między 45 a 60 rokiem życia, tj. w
wieku, w którym zmiana zawodu jest już praktycznie niemożliwa.
Ofiary, sprawcy
Zgodnie z badaczami, ofiarą mobbingu w sektorze publicznym padają najczęściej osoby
różniące się od grupy dominującej. Kultura tego sektora sprzyja zachowaniom konformistycznym i
uniformistycznym, tj. słabo toleruje różnice, które mogą dotyczyd doświadczeo, poglądów, sposobu
bycia, itp. W niektórych komórkach MSZ dominują spetryfikowane układy, np. pokoleniowe i
niechętny stosunek do osób o odmiennej drodze życiowej, z kolei w innych grupą dominującą są
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osoby poniżej 30-35. Grupa ta postrzega pracowników niepasujących do mainstreamu, jako
potencjalne cele agresji oraz eksploatacji emocjonalnej, „nieodpowiednich” i niejako „spisanych na
straty” (I. Young). Obiektem mobbingu „stają się często osoby prostolinijne, wydajne i lojalne wobec
organizacji” (N. Davenport et al) Sprawcy to zwykle osoby ze skłonnościami do manipulacji, o cechach
autorytarnych i charakteropatycznych, wysoko postawione w hierarchii i/lub postrzegane, jako takie,
którym lepiej „nie wchodzid w drogę”, co przekłada się na wagę wyrażanych opinii. (Nieważne czy są
one prawdziwe, ale ważne, od kogo pochodzą).
Przyczyny
Prócz szeroko rozumianych różnic „kulturowych”, podstawowy bodziec dla sprawców
mobbingu stanowi niezrównoważony rynek pracy, który w MSZ przybrał swoistą formę terroru
etatów, zwłaszcza wobec tzw. „pracowników merytorycznych”. Pracodawca staje na ogół po stronie
inicjatorów mobbingu oraz uczestniczy w zakulisowych machinacjach, tym samym zwiększając
nierównowagę sił na niekorzyśd ofiary8. Kolejną przyczyną wskazywaną przez badaczy jest wadliwy
proces obsadzania stanowisk, charakteryzujący się w przypadku MSZ brakiem przejrzystości,
naborem z zewnątrz pomimo trudności kadrowych, w połączeniu z niechętnym stosunkiem do
kandydatów, którzy w przeszłości zajmowali wysokie stanowiska w Centrali lub na placówkach RP za
granicą. Preferowani są na ich miejsce zwłaszcza ludzie młodzi, postrzegani, jako niedoświadczona
życiowo, łatwa do wykorzystania „siła robocza”.

8

Coraz częściej stosuje się w MSZ nowe narzędzie - testy psychologiczne. Podobnie jak w przypadku
wariografu, Kodeks pracy nie przewiduje, aby pracodawca mógł pozyskiwad informacje od pracownika na
podstawie badao psychologicznych. Badania takie powinny byd przeprowadzone tylko wówczas, gdy tak
stanowią inne przepisy. Trudno też uznad, że badania takie są niedopuszczalne, jeśli podwładny zgodzi się na ich
przeprowadzenie, Zdecydowana większośd pracowników jednak nie wie, w jaki sposób i po co przeprowadzane
są takie testy, jakie ich dane wrażliwe uzyska w ten sposób pracodawca i jak będzie chciała je wykorzystad. (dla
stworzenia profilu psychologicznego pracownika); zob. szerzej www.gazetaprawna.pl/porady, 9.09.2010).
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Formy mobbingu i dyskryminacji
W trakcie badania ankietowego pracownicy MSZ najczęściej wskazują na następujące formy
mobbingu:
a. brak wyraźnie sprecyzowanych obowiązków;
b. obmawianie, rozsiewanie plotek
c. brak premii, nagród i awansów;
d. traktowanie jak „powietrze”
e. utrudnienia w dostępie do przełożonego/szefa, dyrektora/ministra;
f. gorsze miejsce pracy, gorszy sprzęt, brak służbowych „gadżetów”;
Sporadycznie, ale zdarzają się w MSZ takie zjawiska jak: agresja słowna, publiczne piętnowanie,
wyszydzanie itp. UWAGA ! Nikt z ankietowanych nie wskazał odpowiedzi, że postawione pytanie jest
przesadne i że nie ma takich praktyk w służbie zagranicznej.
Sytuacja dyspozycji kadrowej MSZ, jako przykład mobbingu w miejscu pracy9
Pracownik w dyspozycji kadr (BSO), nie posiadający koneksji na szczeblu kierowniczym,
starając się znaleźd punkt oparcia, jest w sytuacji przypominającej los Józefa K. Nie jest winny
uwarunkowaniom, na które powołuje się pracodawca. Po trudnych do zliczenia próbach nawiązania
odpowiednich kontaktów, jedynie wzruszeniem ramion może skwitowad, powtarzane mu w kółko
pytanie, dlaczego nie zwraca się do dyrektora X lub Y (ang.: why don’t you go to). Z czasem
przekonuje się, że także uczestnictwo w konkursach w ramach tzw. rotacji wewnętrznej czy
wyjazdowej jest w jego wypadku bezcelowe, a może nawet nieśd odwrotny skutek.
Dyrekcja BSO wysyła do dyrektorów departamentów listę osób „w dyspozycji” z prośbą, aby
przy każdym nazwisku wpisad, czy osoba może byd przydatna w danej komórce. Dyrektorzy, mając
najczęściej własne plany kadrowe, chętnie dopisują przy każdym nazwisku „nieprzydatny” lub inne
podobne określenia. Po zebraniu takich informacji ze wszystkich departamentów BSO ma argument,
że osoba będąca w dyspozycji jest nigdzie nieprzydatna i/lub niekompetentna.
Wobec niemożności ustosunkowania się do ewentualnej negatywnej opinii, która może
krążyd na jego temat, pracownik ten jest skazany na domysły i hipotetyczne scenariusze rozwoju
sytuacji. Próbując forsowad swoją kandydaturę na jakiekolwiek stanowisko, staje wobec znanego
socjologom zjawiska rezonansu poznawczego - kiedy obiektywne dowody i argumenty przeczą
ugruntowanym opiniom, regułą staje się usztywnienie i zracjonalizowanie dowodów przeciwnych.
Przyczyny znalezienia się w dyspozycji kadr i szerzej - mobbingu w MSZ - wykraczają poza
ramy niniejszego raportu. Ofiarą może byd równie dobrze osoba nie dośd wydajna lub niepasująca do
mainstreamu, jak i osoba, która wzorowo wykonywała obowiązki, a przez to była postrzegana, jako
zagrożenie. Może stad się nią również pracownik, który był świadkiem nadużyd swojego wpływowego
szefa i nie chciał w tym partycypowad. Wspólnym mianownikiem jest brak możliwości lub niechęd
zatrudnienia pracownika na stanowiskach zgodnych z jego doświadczeniem i kwalifikacjami, co
negatywnie rzutuje również na system i wydajnośd organizacji.

9

M. Orlikowski, członek MKZ „Solidarnośd” złożył w BDG i BSO w dn. 18 grudnia 2009 r. szerzej opisaną
propozycję dot. „Zagospodarowania tzw. dyspozycji BSO”, co do dzisiaj pozostawiono bez odpowiedzi.
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Efekty przebywania w „dyspozycji kadr” MSZ są zgodne z opisanymi przez badaczy mobbingu
w różnych krajach, a także wyczerpują jego znamiona w rozumieniu Kodeksu Pracy. Niewątpliwym
jest wywieranie na pracowniku „psychicznej i ekonomicznej” przemocy. Pracownik w dyspozycji kadr,
podobnie jak każda osoba o nieustabilizowanej pozycji zawodowej, ponosi skutki psychologiczne,
takie jak rozstrój zdrowia, oraz wymierne skutki finansowe (koszty alternatywne). Trudno mu na
przykład podejmowad decyzje o zakupie nieruchomości czy zaciągnięciu kredytu, jak również
decydowad o ukierunkowaniu swojej edukacji, czyli inwestycjach „w siebie”.
Osoba X zgłasza się od 8 lat dwa razy do roku na wyjazd w ramach list rotacyjnych i nie jest
brana pod uwagę lub proponuje jej się stanowiska, o które nie występowała....
Długotrwałe przebywanie w dyspozycji kadr nosi także znamiona uporczywego nękania.
Zgodnie z orzecznictwem SA korzystanie z procedur, takich jak czasowe powierzenie innej pracy,
niewymagającej wysokich kwalifikacji, np. proste prace techniczne i porządkowe, może stanowid
mobbing. Pracownik skierowany do tych czynności z reguły pozbawiony jest komputera, a tym
samym dostępu do istotnych w MSZ informacji, zaś warunki pracy są niekiedy na granicy łamania
przepisów BHP. Inne procedury, takie jak komisyjne przesłuchania w ramach rotacji wewnętrznej, w
celu obsadzenia stanowiska desk officer, stanowią przykład mobbingu „twardego”. Bez poparcia
dyrektora odpowiedniej komórki konkurs taki jest fikcją i wystawia na próbę samego pracownika i
jego godnośd.
Częśd osób z tzw. „dyspozycji” jest kierowana do pełnienia dyżurów w Centrum Operacyjnym.
Mimo, że pracę tę wykonują z zaangażowaniem niedawno spotkał ich poważny nietakt ilustrujący
traktowanie tych osób. Przed uroczystością otwarcia Centrum Operacyjnego MSZ, z udziałem
Prezydenta RP, w listopadzie br. poproszono kilka osób, aby w tym dniu nie pojawiały się w pracy.

MOŻLIWOŚCI PRZECIWDZIAŁANIA MOBBINGOWI I MEDIACJA W KONFLIKTACH
W ankiecie zadano pytania, czy uważa Pani/Pan, że powinien funkcjonowad Zespół lub
rzecznik ds. praw pracowniczych, który w sytuacjach konfliktowych broniłby racji pracownika? Aż
95% pytanych odpowiedziało, że powinna powstad taka niezależna od kierownictwa resortu
„komórka”.
Jak powinna funkcjonowad „komórka” zajmująca się Monitoringiem i Mediacją w sprawach
konfliktowych? Większośd ankietowanych uważa, że jako pomoc spoza MSZ (psycholog, prawnik,
mediator itp.) (43%), częśd uważa, że powinien to byd arbiter lub osoba/mąż zaufania/ (wybierany
przez załogę) (35%), a tylko 22% uważa, że powinien powstad Zespół złożony z przedstawicieli kilku
biur/departamentów. Pojawiały się dopiski na marginesach druku ankietowego, że istnieje realne
zagrożenie, iż zespół powołany przez pracowników departamentów natychmiast będzie podatny na
naciski i manipulacje ze strony kierownictwa.
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III. PROBLEMY PŁACOWE

CZY PŁACE ODPOWIADAJĄ NASZYM ASPIRACJOM?
Większośd ankietowanych wskazywała, że płace w polskiej służbie zagranicznej są gorsze od
płac dyplomatów w paostwach tzw. nowej UE (57%), aż 78% wskazało, że płace polskich dyplomatów
są gorsze niż w krajach, tzw. starej UE.

Bardzo nieprzyjemną dla korpusu zarządzającego MSZ może byd odpowiedź, którą wybrała
większośd ankietowanych na pytanie, czy kierownictwo resortu dba o sprawy płacowe pracowników.
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Odrębnym problemem pozostaje kwestia pracy lub utrzymania na placówce za granicą
członków najbliższej rodziny. Na pytanie, czy dodatek na współmałżonka i dzieci powinien byd
oddzielny czy uwzględniony w odpowiednio wyższej płacy, mniej więcej po równo ankietowani
odpowiadali, że:
- powinien byd wypłacany na współmałżonka i dzieci przebywające na placówce;
-małżonek/a powinien otrzymywad rekompensatę lub mied zagwarantowaną pracę na placówce;
-na dzieci powinno się płacid bez względu na to czy przebywają na placówce;
- płace powinny byd zdecydowanie wyższe.
Próba uregulowania kwestii płac dla niepracującej żony kierownika placówki wywołała falę
zaniepokojenia wśród pracowników, gdyż na niektórych placówkach oznacza to redukcję etatu dla
innych pracowników (współmałżonków).
Na pytanie, czy MSZ /Rząd powinny zapewnid opiekę nad dziedmi i najbliższą rodziną członka
służby zagranicznej na wypadek tragicznych następstw pracy za granicą (utrata życia lub zdrowia),
73% wskazywało, że powinien powstad specjalny fundusz pomocy oraz, że powinno się opłacad
ubezpieczenie adekwatne do zagrożeo.

PESYMIZM PRACOWNIKÓW

Na pytanie, czy uważa Pani / Pan, że poziom zarobków to grunt dla myśli o emigracji zarobkowej,
zmianie pracy, wyjeździe z Polski na stałe, aż 27% wskazało odpowiedź, że często o tym myślą.
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IV. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU

SYSTEM MOTYWACYJNY
Wielu ankietowanych pracowników odnotowało, że owszem są pytani o to, czy warto coś zmienid
w ich miejscu pracy, ale na tym się kooczy ich aktywny udział w jakichś procesach modernizacyjnych i
ulepszeniach.

Wydaje się, że brak spójnego systemu motywacyjnego powoduje, że każda inicjatywa jest
utrącana. Pracownicy wolą działad schematycznie i rutynowo, niż podejmowad ciekawe i trafne
inicjatywy lub rozwiązania. Każde niestandardowe propozycje w MSZ uważane są za „dziwactwo,
wariactwo” lub potencjalne zagrożenie dla innych, a pracownik z pomysłami „generuje problemy”.
Na pytanie, czy chciałby Pan /Pani wziąd udział w szkoleniach przydatnych w pracy, 81%
badanych wskazywało odpowiedź: Tak, ale żeby pasowały do moich potrzeb.
Bardzo często doświadczonym pracownikom zarzuca się, że są leniwi i to, jako zarzut
„przykleja się” do wielu osób, zarówno na placówkach jak i w Centrali, pogarszając zresztą ich
sytuację, o czym mowa była w rozdziale poświęconym mobbingowi. Prawda najczęściej jest taka, że
pracownicy Ci po prostu nie wchodzą w konflikty kompetencyjne, posługują się schematem działania
typowym dla rutyny w MSZ, a nie mając wsparcia i znajomości „wyżej”, nikt nie „popycha” ich
kariery. Takie osoby, mimo olbrzymiego potencjału, stopniowo są spychani na margines, aby po wielu
latach pracy po prostu ulec degradacji zawodowej.
Doświadczeni pracownicy znają pułapki, jakie mogą na nich czekad, gdy wykażą się zbyt dużą
samodzielnością, wiedzą, jak będzie wyglądało przywłaszczenie ich działao, „przejęcie autorstwa”.
Stąd brak motywacji i grzęźnięcie w strukturalnej pułapce konformizmu.
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Zjawisko „przywłaszczania sukcesu” jest powszechne tak, jak plemienna zasada
„pierwszeostwa dziobania”. Odbieranie autorstwa jakiejś inicjatywie przez osobę wyżej w hierarchii
tłumaczy „genetyczną” niechęd pracowników MSZ do jakichkolwiek przedsięwzięd. Utrwalone jest
przekonanie, że jeżeli praca, działanie zakooczy się sukcesem „i tak nie ja będę autorem”. Jeżeli zaś
sprawa się nie powiedzie to „tylko ja poniosę wszystkie negatywne tego konsekwencje”. To
powoduje niechęd do myślenia w kategorii „zarządzania projektowego”. Osoby na kierowniczym
stanowisku nie chcą sobie odebrad prawa do przywłaszczania sukcesów podwładnych, zaś osoby
stojące niżej boją się, że nie mają gwarancji, iż ich praca i wkład będą miały znaczenia dla dalszego
rozwoju ich kariery.
Konsul G. w jednym z paostw postsowieckich zainicjował ważne dla kwestii bezpieczeostwa
paostwa przedsięwzięcie, które zakooczyło się złapaniem szpiega. Za zgodą centrali w Warszawie i
uzyskawszy odpowiednie instrukcje przez wiele miesięcy prowadził jednoosobowo bardzo
niebezpieczną grę operacyjną. Po zakooczeniu sprawy wszyscy przełożeni Krzysztofa G. otrzymali
premie i ordery, on zaś został zmarginalizowany a nawet publicznie wyśmiany, gdy zapytał czy może
liczyd na awans.
Konsul B. doprowadził do zakooczenia trudnych negocjacji z porywaczami, przyczyniając się
do uwolnienia przetrzymywanych rodaków. Tuż przed operacją przekazania zakładników przyjeżdża z
Warszawy kilka osób, które przejmują inicjatywę i w konsekwencji są uznani w Polsce za głównych
sprawców sukcesu.

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWE
Problemem jest też brak tzw. poziomej ścieżki kariery. Wiele osób nie jest zainteresowanych
„pięciem się w górę”, ale wystarczy im, aby byli doceniani, jako specjaliści w swojej dziedzinie.
Zarządzanie hierarchiczne powoduje, że stają się posłusznymi wykonawcami (przecież nie zawsze
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mądrych) decyzji swoich przełożonych. Rozwiązaniem byłoby wprowadzenie równoległej w MSZ
ścieżki zarządzania projektowego. Problemem strukturalnym w MSZ jest jednak brak umiejętności
wiązania zarządzania projektowego z budżetem zadaniowym. Kwestia odpowiedniego ustawiania
budżetu dla komórek w Centrali i na placówkach rozwiązałaby trudny problem motywowania
pracowników, którzy z jednej strony boją się podejmowania decyzji finansowych (zwłaszcza kadra
kierownicza) z drugiej nie mają narzędzi do skutecznej realizacji ambitnych i nawet niedużych
projektów (pracownicy).
Z rozmów z pracownikami zainteresowanymi tego typu projektami wynika, ze w MSZ
możliwe byłoby na początek wprowadzenie kilku takich projektów pilotażowo, nie męcząc
jednocześnie autorów obowiązkiem pisania comiesięcznych sprawozdao i wypełniania tabelek.
Szczegółowo pomysł ten został przedstawiany Dyrektorowi Generalnemu jeszcze w 2008 roku, ale po
licznych „przeróbkach i ulepszeniach” powstał „potworek administracyjny”, którego nie sposób
realizowad bez unikania fikcji sprawozdawczej, a już na pewno nie nadaje się do motywowania ludzi
do pracy.
Brak zarządzania projektowego skutkuje instytucjonalną niezdolnością polskiej dyplomacji i
służby zagranicznej do realizacji poważniejszych przedsięwzięd wykraczających poza utarte schematy.
Nowy sposób pracy powinien dad możliwośd stosowania niestandardowych narzędzi, takich jak np.
korzystanie z poziomej współpracy z innymi resortami, z organizacjami pozarządowymi, samorządami
itd.
Najbardziej jaskrawym przykładem takiego paraliżu we współpracy między MSZ a
instytucjami samorządowymi są „efekty” promocji Wrocławia (dwa razy w sprawie EXPO oraz
niedawne zabiegi stolicy Dolnego Śląska o uruchomienie Europejskiego Centrum Technologii). Wydaje
się, że tą samą ścieżką podążad będzie projekt Centrum Dialogu Polsko-Rosyjskiego, niezależnie od
słusznych intencji i kompetencji osób powołanych do jego stworzenia. Skutecznośd tego typu
przedsięwzięd promocyjnych czy politycznych musi byd oparta o zasadę delegacji kompetencji do
instytucji i środowisk zdolnych do udźwignięcia zadania. Konkretny pracownik w MSZ powinien
jedynie przejmowad administrowanie projektem, tak, aby osoby w niego zaangażowane na zewnątrz
miały spersonalizowane wsparcie instytucji finansującej, a w resorcie osoba odpowiedzialna
podejmowała się zadao z własnej woli (nawet drogą quasi konkursu) i uzyskiwała należne jej
narzędzia i wsparcie kierownictwa.
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ŚCIEŻKI KARIERY

Na pytanie, czy osoba, która wygrywa w konkursie otrzymuje w następstwie stanowisko, aż
67% ankietowanych odpowiedziało, że zna przypadki, iż wygrywający konkurs nie otrzymał
stanowiska.
Najczęstszą reakcją pracowników na pojawiające się trudności w komunikacji ze strukturami
MSZ, zwłaszcza w planowaniu kariery, zabiegach o awans jest poszukiwanie znajomych i tzw. „wejśd”.
Te nieczyste mechanizmy przeszły wprost ze struktur i nawyków PRL-owskiej administracji,
gdzie ważne były nie kwalifikacje, dorobek, ale umiejętnośd „pogadania” i „zarekomendowania”, na
wyższym szczeblu. Taka technologia gwarantuje do dzisiaj nieskrępowane „windowanie” przez wiele
lat osób o przeciętnych uzdolnieniach, konwencjonalnym myśleniu i konformistycznej postawie.
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Brak też jest systemu wyłaniania i wzmacniania talentów organizacyjnych oraz osób
kreatywnych, posiadających charyzmę i rzadkie umiejętności zjednywania przyjaciół Polski w
środowiskach miejscowych, zwłaszcza na placówkach w b. ZSRR.
Zdolny konsul mający doskonałe kontakty na Ukrainie, nawiązujący korzystne z punktu
widzenia interesów RP i bliskie relacje w różnorodnych i trudnych środowiskach (nie zawsze
przyjaznych Polsce) jest marginalizowany w Centrali.

KORZYSTANIE Z MĄDROŚCI DOŚWIADCZONYCH
Zjawiskiem z drugiego bieguna jest kwestia wykorzystania osób z dużym doświadczeniem
zawodowym, czynnych i aktywnych, ale z uwagi na wiek zmuszonych do przejścia na emeryturę. Z
badao ankietowych wynika jednoznacznie, że w MSZ nie tylko nie dba się o emerytów, ale nie daje im
poczucia jakiegokolwiek związku z ich wieloletnim miejscem pracy (no, może poza poczekalnią w
przychodni lekarskiej). Wydaje się, że istnieje olbrzymie pole do wykorzystania ich potencjału i
wiedzy, po przejściu na emeryturę. Cześd takich osób na pewno mogłaby służyd radą i pomocą
młodszym; niekoniecznie odpłatnie. Brak służbowej podległości osób na emeryturze dawałby im
większą swobodę w formułowaniu sądów i opinii. Z pewnością doświadczenie emerytów przydałoby
się także w sprawach związanych z rozwiązywaniem konfliktów, arbitrażem w sprawach
personalnych, a nawet podczas prac komisji konkursowych (rotacje).
Ankietowani uważają, że MSZ nie dba o swoich byłych pracowników, po ich przejściu na
emeryturę (65% badanych).

To, na co najczęściej zwracają uwagę osoby będące na emeryturze to brak możliwości stałego
kontaktu ze swoim dawnym miejscem pracy (czytelnia, pomieszczenie klubowe, imprezy integracyjne
z udziałem pracowników MSZ, itp.) oraz brakiem zainteresowania ich opiniami i ekspertyzami.
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ZAPLECZE SOCJALNE i REKREACYJNE

Na pytanie czy MSZ oferuje zaplecze socjalne w służbie zagranicznej większośd
ankietowanych (69%) odpowiada, że o to się nie dba. A przecież takie dziedziny aktywności socjalnej,
jak pomoc w organizacji wypoczynku (urlop, zajęcia dodatkowe) zajęcia sportowe, udział w
imprezach rekreacyjnych, możliwości korzystania z sali gimnastycznej, basenu, siłowni, fitness itp. są
bardzo potrzebne. Zwłaszcza zabieganym i zestresowanym dyplomatom.
Miejsce dla rekreacji – siłownia lub niewielka sala gimnastyczna (np. stały instruktor jogi) w
budynku MSZ pomagałaby wielu osobom skutecznie likwidowad stres, napięcie, zmęczenie a nawet
typowe dla pracy biurowej schorzenia kręgosłupa. Takie miejsce powinno byd dostępne dla
wszystkich w trakcie godzin pracy!
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V. PRAWO A SYTUACJA PRACOWNIKA

CERTYFIKATY BEZPIECZEOSTWA – MANIPULACJA CZY ZŁO KONIECZNE?
Komisja NSZZ Solidarnośd Pracowników Służby Zagranicznej otrzymała niepokojące sygnały
od najmłodszych pracowników MSZ; co najmniej kilku z nich było nagabywanych przez osoby
przedstawiające się, jako pracownicy ABW i innych służb. Obiecując pomoc w „gładkim” ułożeniu
kariery zwracały się o podjęcie współpracy. Osoby, które zwierzyły się z takich sytuacji prosiły o
dyskrecję i dzieliły się wątpliwościami, czy byli obiektem „rozpracowania” oficjalnych polskich służb,
czy jakichś prywatnych osób (może byłych funkcjonariuszy PRL). Nie zwracali się z tym problemem do
przełożonych, gdyż obawiali się, że to może ich automatycznie postawid w niekorzystnym świetle i
samo zgłoszenie spowoduje albo konflikt ze służbami, albo ściągnie na nich różne podejrzenia, a w
konsekwencji sprowadzi problemy, w tym odebranie certyfikatu bezpieczeostwa i zakooczenie
dobrze zapowiadającej się kariery.
Rozmowy z młodymi adeptami dyplomacji wskazują, że stosowane przez ABW metody
przypominają czasy głębokiego PRL, gdy pozyskiwano współpracowników do służb i formacji
pracujących dla wywiadu lub kontrwywiadu. Naganny wydaje się nie sam fakt zachęcania do
współpracy, ale forma i metody. W każdym paostwie urzędnik administracji centralnej powinien
szanowad pracę służb i w miarę możliwości je wspierad; w niektórych krajach oferta współpracy
uznawana jest za wyróżnienie. W obecnej sytuacji w Polsce odnosi się wrażenie, że nowe kadry ABW i
AW kopiują metody PRL-owskiej SB. Rozmowy prowadzone są nieformalnie, a osoby zachęcane do
współpracy wcale nie mają pewności, czy ich „prowadzący” jest oficerem służb RP czy też byłym
funkcjonariuszem SB, dorabiającym „na boku” u któregoś z „wielkich płatników”. Sytuacja ta pogłębia
atmosferę nieufności, podejrzliwości, a przede wszystkim paraliżującego strachu.
W trakcie przygotowywania niniejszego raportu jeden z ankietowanych poinformował w
zaufaniu, że pracując kilka lat wcześniej dla jednej z polskich organizacji pozarządowych został
informatorem polskich służb, a za swoją pracę został wynagrodzony zatrudnieniem w MSZ i obietnicą
wyjazdu na placówkę.
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Ustawa o ochronie informacji niejawnych nie zmniejsza atmosfery nieufności do instytucji
paostwa polskiego. Ponad jedna trzecia ankietowanych wskazuje, że ten przepis jest zręcznym
narzędziem, przy pomocy którego zarówno oficjalne czynniki jak i struktury nieformalne mogą
manipulowad ludzkimi losami. Bardzo często odbieranie certyfikatu bezpieczeostwa jest traktowane,
jako kara dyscyplinarna lub metoda na pozbycie się pracownika. Tam zaś, gdzie można zastosowad
środki dyscyplinarne używa się straszaka w postaci służb specjalnych („Zabiorą Ci certyfikat”.
„Uważaj, bo na Ciebie coś mają”. „Pojawiły się wokół Ciebie „znaki zapytania””, itp.)
Radca S. to wieloletni pracownik resortu. Z niezrozumiałych dla niego powodów służby
specjalne odebrały mu poświadczenie bezpieczeostwa. Mimo to świetnie pracował na samodzielnym i
odpowiedzialnym stanowisku kierownika wydziału konsularnego ambasady na Bliskim Wschodzie.
Następnie powierzono mu kierowanie jedną z placówek w Azji, przeznaczoną do likwidacji. Z zadania
tego wywiązał się wzorowo zarówno pod względem polityczno-protokolarnym, wobec władz kraju
przyjmującego, jak i finansowym (wynegocjował wyjątkowo korzystną cenę za powierzony mu
majątek wielomilionowej wartości: działka, zabudowania, wyposażenie). Należy dodad, iż nikt z
Centrali nie chciał się podjąd tego zadania i biuro kadr miało ogromny problem ze znalezieniem
kandydata. Mimo niekwestionowanego profesjonalizmu, zasług dla resortu i dyspozycyjności
służbowej kierownictwo Ministerstwa nie widzi powodów, by przyznad S. prawo dostępu do informacji
niejawnych (na ww. placówkach miał de facto z nimi do czynienia). Tym samym sprawdzonego i
wysoko wykwalifikowanego pracownika spisuje się od paru lat na straty pozostawiając w tzw.
dyspozycji kadrowej, systematycznie pomijając w awansach, przeszeregowaniach, premiach etc.
Odmawia mu się poczucia przydatności zawodowej, należnej satysfakcji z wykonywanej pracy nie
mówiąc już o stworzeniu szans na dalszy rozwój.
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OBRONA W MEDIACH?
Pojawia się też pytanie, czy MSZ powinno bronid pracownika w wypadku niesłusznego i
niesprawiedliwego pomówienia w mediach? (Zwłaszcza pracownika wykonującego obowiązki za
granicą – konsula, szefa placówki)? To jest zagadnienie odrębne i problem polegający na
wykorzystywaniu mediów do wewnętrznych walk „frakcyjnych”, politycznych oraz zwykłych intryg.
Osoby pełniące funkcje kierownicze, chod nie polityczne (dyrektorzy, szefowie placówek) są
bardzo często narażone na ataki medialne bez możliwości skutecznej obrony. To z kolei daje olbrzymie
narzędzie różnym zewnętrznym lobbies do swobodnego wpływu na kształtowanie polityki kadrowej.
Wystarczy, że rozpocznie się atak medialny na osobę typowaną na stanowisko np. Ambasadora w
dużym kraju, o strategicznym dla Polski znaczeniu, a wówczas Minister chętniej podejmuje decyzję
negatywną (rezygnuje z dobrego kandydata), po to by nie otwierad sobie nowego pola konfliktu. Ta
praktyka, okazywała się często skuteczna w latach 90- tych ( przodowały zwłaszcza: „Trybuna”, „Nie”,
„Przegląd”), zwłaszcza, gdy atakowano osoby z biografią „solidarnościową”, używając niewybrednych
argumentów dotyczących „rysów na biografii”, plotek, insynuacji itp. z katalogu metod
zaczerpniętych z instrukcji MSW i WSW, z czasów PRL. Za niektóre kampanie musiano przepraszad po
wielomiesięcznych i wieloletnich procesach sądowych, ale w danym momencie prasowe enuncjacje
skutecznie blokowały karierę. Zjawisko nadal jest obecne, chod trzeba przyznad, że dla intryg
wykorzystywane są już wszystkie pozostałe media.
Pracownik Służby Zagranicznej, atakowany w mediach najczęściej bywa bezradny, gdyż w
przeciwieostwie do polityka, nie ma takiego samego prawa, by bronid się przy pomocy publicznej
wypowiedzi, wywiadu, polemiki czy artykułu. Każde pojawienie się w przestrzeni medialnej
pracownika Służby Cywilnej, z korpusu kierowniczego - dyrektora lub szefa placówki - pogarsza jego
sytuację i jest interpretowane na jego niekorzyśd.
Według ankietowanych problem możliwości obrony swojego dobrego imienia musi byd
oparty o pomoc z wewnątrz MSZ i w wypadku, gdy dotyczy spraw zawodowych nie może byd sprawą
prywatną atakowanej osoby. To również wymaga przemyślanych rozwiązao systemowych.
Pracownik powinien mied fachowe wsparcie ze strony Rzecznika Prasowego lub osób z pionu służb
prasowych. Większośd ankietowanych tak uważa i podziela zdanie, że pracownik powinien mied także
pomoc ze strony MSZ w sądowym dochodzeniu swoich racji, w wypadku pomówienia lub
zniesławienia.
JAKIE SĄ NASZE PRZEPISY?

Na pytanie, jak ankietowani oceniają poziom i jakośd wewnętrznych aktów prawnych w MSZ, aż
41% odpowiedziało, że to jest przykład prawniczej amatorszczyzny. Z czego wynika ten stan rzeczy
musimy pozostawid innym osobom w naszym resorcie, pozostawiając pole do przygotowania
odrębnej analizy.
Na pytanie czy Ustawa o Służbie Cywilnej jest w praktyce stosowana w Służbie Zagranicznej, 29%
pytanych uważa, że Ustawa o Służbie Zagranicznej wymaga licznych zmian.
W kwietniu 2010 r. do BDG oraz BSO złożono w imieniu Komisji Międzyzakładowej pismo ze
wskazaniem najważniejszych niespójności i sprzeczności między Ustawą o Służbie Cywilnej oraz
Ustawą o Służbie Zagranicznej.
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VI. ZWIĄZEK ZAWODOWY W MSZ – PO CO?

Zapytaliśmy też w ankiecie, o rolę Związku Zawodowego w Służbie Zagranicznej
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Wielu pracowników odpowiada, że powstrzymuje się przed zapisaniem się do Związku, dlatego że
mają obawę przed konsekwencjami w pracy (47% badanych).

GODNA

GODNA PRACA W SLUŻBIE ZAGRANICZNEJ

Strona 39

S t r o n a | 40

VII. KONKLUZJE I PROPOZYCJE

MSZ trzeba zmieniad od środka, ale do tego jest potrzebne współdziałanie, odwaga i
determinacja samego Ministra oraz zespołu pracowniczego. Musi byd też swoista gwarancja
instytucjonalna, że zmiany nie doprowadzą ani do istotnego pogorszenia sytuacji już zatrudnionych
pracowników, ani do „czystek kadrowych” i odejścia od reform w „połowie drogi”.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest służbą o charakterze cywilnym i ten specyficzny
(dyplomatyczny) „cywilny model” zarządzania powinien oddziaływad na instytucje z resortem
współpracujące, nie zaś odwrotnie. Konieczna jest rezygnacja z zarządzania „poligonowego” z
praktyki wydawania rozkazów, na rzecz pobudzania inicjatywności – zwłaszcza poprzez projekty
realizowane przez pracowników, które powinny byd motorem ich kariery, a sposób ich realizacji ma
weryfikowad kompetencje i kreowad wzorce. Powierzenie do realizacji projektu musi byd swoistą
nagrodą (wyjście poza standardowe zadania) dla najbardziej twórczych i pomysłowych, nie zaś
administracyjnym nakazem i przymusem.

Propozycje wynikające z badao ankietowych i wniosków adresowanych do Komisji można streścid
w następujących punktach:

1. Powołanie „niezależnego” zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi i rozwiązywania
konfliktów (może to byd np. zespół rzecznika praw pracowniczych);
2. Koniecznośd wprowadzenia przejrzystych zasad dotyczących ścieżek kariery i możliwości
planowania drogi rozwoju zawodowego bez konieczności stosowania narzędzi nieformalnych
(znajomości, wejścia, itp.); w pracy nad takim systemem powinna brad udział reprezentacja
pracownicza;
3. Stworzenie mechanizmu konsultacji między kierownictwem resortu a pracownikami, (np. w
postaci tzw. „salonu ekspertów”, mającego prawo do krytyki, w którego w skład wchodziliby
np. byli dyrektorzy departamentów, byli kierownicy placówek, delegaci pracowników,
przedstawiciele Związku Zawodowego a także spoza służby zagranicznej, w tym osoby na
emeryturze);
4. Powołanie wewnętrznego biuletynu MSZ (z redakcją mającą dostęp i prawo do publikacji w
intranecie), gdzie zamieszczano by:
- krytyczne uwagi pracowników, wnioski i opisy projektów;
- notatki i ekspertyzy na dowolne tematy odnoszące się do polityki zagranicznej;
- giełdę pomysłów dot. spraw organizacyjnych w MSZ i na placówkach a nawet w kwestiach
politycznych;
5. Powierzenie części zadao związanych z obsługą pracowników, osobom z doświadczeniem
dyplomatycznym (także emerytom, którzy nie są związani z panującymi układami i
zależnościami zawodowymi; taki wybór musiałby jednak zależed w dużym stopniu od samych
pracowników, np. wybory, plebiscyt itp.) by mogły zasiadad w ciałach zajmujących się
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rozwiązywaniem konfliktów; brały udział w procedurach konkursowych, komisjach ds. oceny
pracowników, itp.;
6. Stworzenie mechanizmu współpracy z instytucjami „specjalnymi” (ABW, SKW i AW) i
podpisanie sformalizowanych umów, które doprowadziłyby do zaniechania praktyki
„dogadywania się na gębę”, jako zjawiska, które może byd źródłem patologii i prowadzenia
intryg przez różne koterie towarzyskie, polityczne i biznesowe;
7. Poprawa warunków pracy, płacy i zaplecza socjalnego pracowników Służby Zagranicznej.

Komisja Międzyzakładowa NSZZ „Solidarnośd” Pracowników Służby Zagranicznej jest gotowa
do konstruktywnego współdziałania z kierownictwem resortu i zespołami / biurami, w celu
poprawy warunków pracy i atmosfery w MSZ.
Jeszcze raz wszystkim, którzy się odważyli wziąd udział w badaniu ankietowym, serdecznie
dziękujemy. Pozostałych zachęcamy do aktywności na rzecz poprawy naszych warunków pracy.
Nikt nam nie przyjdzie z pomocą z zewnątrz – sami musimy zadbad o ochronę naszych interesów i
naszej godności. Zorganizowani mają lepiej!

Warszawa, listopad 2010

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------©Red. Mariusz Maszkiewicz i Zespół Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarnośd” Pracowników Służby Zagranicznej
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