
WARSZAWA 2022

Prawo do ubezpieczenia 
społecznego w Polsce osób 
kierowanych do pracy za 
granicą w celu wspomagania 
nauczania języka polskiego 
i innych przedmiotów 
w języku polskim wśród 
Polonii i Polaków tam 
zamieszkałych prowadzonego 
przez organizacje społeczne 
zarejestrowane za granicą, 
wnioski de lege ferenda

Opinie
i ekspertyzy

OE–378

BIURO ANALIZ,
DOKUMENTACJI 
I KORESPONDENCJI



Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji zamawia opinie, analizy i ekspertyzy 
sporządzone przez specjalistów reprezentujących różne punkty widzenia.
Wyrażone w materiale opinie odzwierciedlają jedynie poglądy autorów.
Korzystanie z opinii i ekspertyz zawartych w tym zbiorze bez zezwolenia Kancelarii 
Senatu dopuszczalne wyłącznie w ramach dozwolonego użytku w rozumieniu  
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych  
(Dz. U. z 2017 r. poz. 880 ze zm.) i z zachowaniem wymogów tam przewidzianych.
W pozostałym zakresie korzystanie z opinii i ekspertyz wymaga każdorazowego
zezwolenia Kancelarii Senatu.

© Copyright by Kancelaria Senatu, Warszawa 2022

Biuro Analiz, Dokumentacji i Korespondencji
Dyrektor – Agata Karwowska-Sokołowska 
tel. 22 694 94 32, fax 22 694 94 28, 
e-mail: Agata.Karwowska-Sokolowska@senat.gov.pl

Wicedyrektor – Danuta Antoszkiewicz  
tel. 22 694 93 21, 
e-mail: Danuta.Antoszkiewicz@senat.gov.pl

Dział Analiz i Opracowań Tematycznych  
tel. 22 694 95 33, fax 22 694 94 28
Redaktor prowadzący – Iwona Moskalik-Tyma

Opracowanie graficzno-techniczne 
Centrum Informacyjne Senatu 
Dział Wydawniczy

Kancelaria Senatu 
styczeń 2022



3

dr hab. Marcin Zieleniecki 
profesor Uniwersytetu Gdańskiego 
Wydział Prawa i Administracji UG 
Katedra Prawa Pracy

Prawo do ubezpieczenia społecznego 
w Polsce osób kierowanych do pracy za 
granicą w celu wspomagania nauczania 
języka polskiego i innych przedmiotów  
w języku polskim wśród Polonii i Polaków 
tam zamieszkałych prowadzonego przez 
organizacje społeczne zarejestrowane za 
granicą, wnioski de lege ferenda

I. Analiza aktualnego stanu prawnego

Zasady kierowania do pracy za granicą nauczycieli w celu wspomaga-
nia nauczania języka polskiego i innych przedmiotów w języku polskim 
wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowni-
ków migrujących, określone są obecnie w dwóch rozporządzeniach Mi-
nistra Edukacji Narodowej, wydanych na podstawie delegacji zawartych 
w art. 47 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe 
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082): 

1) rozporządzenie MEN z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków 
i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geo-
grafii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w ję-
zyku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą 
oraz dzieci pracowników migrujących (Dz. U. z 2017 r. poz. 1042), 
zwanym dalej „rozporządzeniem z 25 maja 2017 r.”, 

2) rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zakresu 
i warunków przyznawania świadczeń przysługujących nauczy-
cielom polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za gra-
nicą (Dz. U. z 2018 r. poz. 1494), zwanym dalej „rozporządzeniem 
z 26 lipca 2018 r.”.
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Zgodnie z § 1 ust. 1 rozporządzenia z 25 maja 2017 r. jednostkami 
kierującymi nauczycieli do pracy za granicą w celu wspomagania na-
uczania języka polskiego i innych przedmiotów nauczanych w języku 
polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci 
pracowników migrujących w szkołach funkcjonujących w systemach 
oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez or-
ganizacje społeczne zarejestrowane za granicą, są minister właściwy 
do spraw oświaty i wychowania lub upoważniona przez niego jednost-
ka organizacyjna. Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia MEN z dnia 18 
sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji kształcenia dzieci obywateli 
polskich czasowo przebywających za granicą (Dz. U. z 2017 r. poz. 1648) 
zadania związane z organizacją kształcenia dzieci obywateli polskich 
czasowo przebywających za granicą koordynuje Ośrodek Rozwoju Pol-
skiej Edukacji za Granicą, zwany dalej „ORPEG”. Jest on zespołem szkół 
i placówek w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe. Zgodnie z § 6 
pkt 6 zarządzenia Nr 35 Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listo-
pada 2019 r. w sprawie nadania statutu Ośrodkowi Rozwoju Polskiej 
Edukacji za Granicą (Dz. Urz. MEN z 2019 r. poz. 34) do zadań ORPEG 
należy m.in. kierowanie nauczycieli do pracy za granicą w celu wspo-
magania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury pol-
skiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród 
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników 
migrujących w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 
państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne 
zarejestrowane za granicą, w tym zawieranie z nauczycielami umów 
cywilnoprawnych o skierowanie do pracy za granicą.

Kierowanie nauczycieli odbywa się na podstawie: 1) umowy za-
wartej przez Ministra Edukacji Narodowej z właściwym organem 
państwa, do którego nauczyciele mają być kierowani albo 2) wniosku 
organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą, prowadzących 
szkoły lub nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów naucza-
nych w języku polskim w innych państwach, określającego miejsce, 
termin i warunki zatrudnienia nauczyciela, zakres jego obowiązków 
oraz warunki bytowe, przekazanego za pośrednictwem przedstawi-
cielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego RP wraz z opinią 
tego przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego 
dotycząca treści tego wniosku (§ 1 ust. 2 rozporządzenia z 25 maja 
2017 r. ).

Rozporządzenie z 25 maja 2017 r. określa wymagania jakie powinien 
spełniać nauczyciel ubiegający się o skierowanie do pracy za granicą. 
Dotyczą one posiadania: 
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1) kwalifikacji wymaganych w Polsce do zajmowania stanowiska 
nauczyciela danego przedmiotu, 

2) znajomości języka obcego, 
3) co najmniej dobrej oceny pracy, 
4) wymaganego stanu zdrowia. 

Od nauczyciela ubiegającego się o skierowanie do pracy za granicą wy-
maga się złożenia określonych dokumentów. Przeprowadza się z nim 
rozmowę kwalifikacyjną. Nauczyciele zakwalifikowani do pracy za 
granicą obywają kursy przygotowujące ich do podjęcia pracy wśród 
Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą organizowane przez Mi-
nisterstwo Edukacji i Nauki lub publiczną placówkę doskonalenia 
nauczycieli o zasięgu ogólnokrajowym prowadzoną przez Ministra 
Edukacji i Nauki.

Zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia z 25 maja 2017 r. z nauczycielem 
zawiera się umowę cywilnoprawną o skierowanie do pracy za granicą.  
Umowa o skierowanie do pracy za granicą określa w szczególności: 

1) pracodawcę zagranicznego, 
2) okres, na który nauczyciel jest skierowany do pracy za granicą, 
3) świadczenia przyznane nauczycielowi na podstawie odrębnych 

przepisów, 
4) obowiązki nauczyciela, w tym obowiązki określone w art. 6 usta-

wy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.
W § 4 ust. 3–7 rozporządzenia z 25 maja 2017 r. określone zostały 

zasady rozwiązywania umów o skierowanie do pracy za granicą. Jed-
nostka kierująca może taką umowę rozwiązać w przypadku, gdy: 

1) nauczyciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków lub jego po-
stępowanie uchybia godności zawodu nauczyciela, 

2) nauczyciel naruszył przepisy prawa związane z wychowaniem, 
edukacją dzieci i młodzieży lub z opieką nad nimi obowiązujące 
w Polsce lub państwie, do którego został skierowany, 

3) choroba nauczyciela trwa dłużej niż miesiąc. 
W pierwszym i drugim przypadku rozwiązanie umowy o skierowanie 
do pracy za granicą następuje z zachowaniem dwutygodniowego okre-
su wypowiedzenia po przeprowadzeniu przez ORPEG postępowania 
wyjaśniającego. W trzecim przypadku wymaga się zachowania mie-
sięcznego okresu wypowiedzenia. Nauczyciel może rozwiązać umowę 
o skierowanie do pracy za granicą w przypadku, gdy jednostka kierująca 
nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z tej umowy lub z in-
nych ważnych przyczyn, z zachowaniem miesięcznego okresu wypo-
wiedzenia. Umowa o skierowanie do pracy za granicą wygasa w razie 
zakończenia pracy u pracodawcy zagranicznego. Rozwiązanie umowy 
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o skierowanie do pracy za granicą lub jej wygaśnięcie powoduje wstrzy-
manie udzielania świadczeń.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia z 26 lipca 2018 r. nauczycielom 
polskim skierowanym lub delegowanym do pracy za granicą w celu 
wspomagania nauczania języka polskiego oraz innych przedmiotów 
nauczanych w  języku polskim wśród Polonii i Polaków zamiesz-
kałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących przysłu- 
guje: 

1) ryczałt na pokrycie części kosztów utrzymania i zakwaterowa-
nia, a także na pokrycie kosztów składek na ubezpieczenie eme-
rytalne, rentowe, Fundusz Pracy oraz dobrowolne ubezpieczenie 
zdrowotne lub na pokrycie kosztów polisy ubezpieczenia zdro-
wotnego odpowiadającej zakresowi dobrowolnego ubezpieczenia 
zdrowotnego, jeżeli nauczyciel został skierowany do państwa 
niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej, Kon-
federacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wol-
nym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym, 

2) jednorazowy zasiłek adaptacyjny, 
3) zwrot: 

a) kosztów ubezpieczenia od nagłych zachorowań, następstw 
nieszczęśliwych wypadków i chorób tropikalnych oraz kosz-
tów szczepień i badań lekarskich wymaganych w państwie, 
do którego zostali skierowani, 

b) kosztów podróży lub zorganizowania przejazdu z miejsca za-
mieszkania do miejsca zatrudnienia za granicą i z powrotem, 
raz w ciągu roku szkolnego, 

c) w szczególnych przypadkach, uzasadnionych względami służ-
bowymi, rodzinnymi lub zdrowotnymi, kosztów przewozu 
do 100 kg dodatkowego bagażu ponad bagaż, którego przewóz 
wliczony jest w cenę biletu, jednorazowo z Polski do miejsca 
zatrudnienia za granicą i z powrotem, obejmującego rzeczy 
osobistego użytku i przedmioty gospodarstwa domowego 
(mienie przesiedleniowe) a także opłat wizowych lub innych 
lub innych opłat administracyjnych związanych z podjęciem 
pracy za granicą i zakwaterowaniem, 

4) dieta dojazdowa w wysokości stanowiącej równowartość diety 
określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków 
ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrud-
nionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery bu-
dżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
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Jedynym świadczeniem, które ma charakter okresowy (miesięczny) 
jest ryczałt. Jest on wypłacany miesięcznie z góry do dziesiątego dnia 
każdego miesiąca. W przypadku nauczycieli kierowanych lub delego-
wanych do państw europejskich wynosi on 285 % dodatku zagraniczne-
go bazowego dla państwa, do którego nauczyciel został skierowany lub 
delegowany. Dla nauczycieli kierowanych lub delegowanych do państw 
pozaeuropejskich wynosi on 300 % takiego dodatku.

II. Prawo do ubezpieczenia społecznego  
osób kierowanych do pracy za granicą  
w celu wspomagania nauczania języka polskiego  
i innych przedmiotów w języku polskim wśród Polonii  
i Polaków tam zamieszkałych de lege lata

§ 4 ust. 1 rozporządzenia z 25 maja 1917 r. rozstrzyga charakter prawny 
umowy o skierowanie do pracy za granicą. Przewiduje on, że umowa 
ma charakter cywilnoprawny. Należy ona do tzw. umów nazwanych 
prawa cywilnego. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 paź-
dziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 423) wykonywanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pracy 
na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy 
o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje 
się przepisy dotyczące zlecenia stanowi tytuł podlegania obowiązkowo 
ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym.

Umowa o  skierowanie do pracy za granicą nie stanowi tytułu 
podlegania obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym 
w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Nie stanowi ona podsta-
wy wykonywania pracy przez nauczyciela. Celem umowy o skierowa-
nie do pracy za granicą jest realizacja umowy zawartej przez ministra 
właściwego w sprawach oświaty i wychowania z właściwym organem 
państwa przyjmującego bądź wniosku organizacji społecznych zare-
jestrowanych za granicą prowadzących szkoły lub nauczanie języka 
polskiego lub innych przedmiotów w języku polskim. Jej przedmiotem 
jest określenie zagranicznego pracodawcy, na rzecz którego nauczyciel 
będzie świadczył pracę, okresu, na który jest on kierowany do pracy za 
granicą oraz świadczeń przyznanych nauczycielowi na podstawie prze-
pisów rozporządzenia z 26 lipca 2018 r. Rozporządzenie z 25 maja 2017 r. 
jednoznacznie wskazuje, że podstawę wykonywania pracy przez nauczy-
ciela skierowanego do pracy za granicą stanowi umowa, jaką zawiera 
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on z zagranicznym pracodawcą. Umowa ta nie podlega reżimowi prawa 
polskiego bowiem jest ona zawierana z zagranicznym pracodawcą (§ 
4 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia z 25 maja 2017 r.) i przewiduje świadcze-
nie pracy na terytorium innego państwa niż Rzeczypospolita Polska. 
Wprawdzie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia z 25 maja 2017 r. przewiduje, 
że w przypadku gdy skierowanie nauczyciela następuje na wniosek or-
ganizacji społecznej zarejestrowanej za granicą warunki zatrudnienia 
nauczyciela powinny być z góry określone we wniosku a § 4 ust. 6 roz-
porządzenia sugeruje, że świadczenie przez nauczyciela pracy na rzecz 
pracodawcy zagranicznego powinno odbywać się w ramach stosunku 
pracy, to w praktyce kwestia wyboru podstawy prawnej wykonywania 
pracy za granicą oraz jej warunków pozostawiona została jej stronom 
tj. nauczycielowi oraz zagranicznemu pracodawcy. Strony mogą tym sa-
mym wybrać podstawę wykonywania pracy zgodną z prawem państwa 
właściwego ze względu na miejsce wykonywania pracy. Rozporządzenie 
z 25 maja 2017 r. nie rozstrzyga również tego czy wybrana przez strony 
podstawa wykonywania stanowić będzie podstawę objęcia nauczycie-
la systemem zabezpieczenia społecznego obowiązującym w państwie 
przyjmującym. Zależy to od obowiązujących w tym państwie przepi-
sów prawa zabezpieczenia społecznego. W rezultacie przyjąć należy, że 
jedynie część spośród nauczycieli skierowanych do pracy za granicą 
jest objęta zabezpieczeniem społecznym (ubezpieczeniami społecznymi) 
w państwie przyjmującym.

Podleganie ubezpieczeniom społecznym w państwie przyjmującym 
nie oznacza jeszcze, że okresy ubezpieczenia osiągnięte w tym państwie 
zostaną uwzględnione przy ustalaniu prawa do emerytury lub innego 
świadczenia z ubezpieczenia społecznego na postawie przepisów prawa 
polskiego. Będzie tak jedynie w przypadkach, w których polska instytucja 
ubezpieczeń społecznych (ZUS) jest obowiązana stosować zasadę sumo-
wania okresów przy ustalaniu prawa do świadczeń. Obowiązek uwzględ-
niania okresów ubezpieczenia osiągniętych za granicą przy ustalaniu 
prawa do świadczeń ubezpieczeniowych na podstawie przepisów pra-
wa polskiego wynika z art. 6 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordyna-
cji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. U. UE. L. 2004.166.1) oraz 
z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów o zabezpieczeniu 
społecznym. Przy ustalaniu prawa do emerytury lub innego świadcze-
nia ubezpieczeniowego mogą zostać uwzględnione okresy ubezpiecze-
nia osiągnięte w państwach członkowskich UE, Szwajcarii i państwach 
EFTA – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Is-
landii, Norwegii i Lichtensteinie) a także w Jugosławii, Libii, Macedonii 
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Płn., USA, Kanadzie, Australii, Korei Płd., Ukrainie, Mołdawii, prowincji 
Quebec, Izraelu, Turcji, Mongolii i Białorusi.

Powyższa kwalifikacja umowy o skierowanie do pracy za granicą 
znajduje potwierdzenie w przepisach rozporządzenia z 26 lipca 2018 r. 
Umowa taka nie określa wynagrodzenia przysługującego nauczycielowi 
z tytułu pracy wykonywanej na rzecz pracodawcy zagranicznego, lecz 
stanowi jedynie podstawę przyznania mu świadczeń służących pokry-
ciu zwiększonych kosztów poniesionych w związku z podjęciem pracy 
za granicą (ryczałt, jednorazowy zasiłek adaptacyjny, zwrot poniesio-
nych kosztów, dieta dojazdowa). Wynagrodzenie za pracę wykonywaną 
przez polskich nauczycieli za granicą powinno być określone w umowie 
zawieranej przez nauczyciela z pracodawcą zagranicznym podlegającej 
przepisom prawa państwa przyjmującego.

Zgodnie z § 2 rozporządzenia z 26 lipca 2018 r. ryczałt służy pokryciu 
m.in. kosztów składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, Fundusz 
Pracy oraz dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne. Choć w przypadku 
składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe cytowany przepis nie 
wskazuje rodzaju ubezpieczenia (obowiązkowe lub dobrowolne) należy 
założyć, że chodzi o składki na pokrycie kosztów dobrowolnych ubezpie-
czeń emerytalnego i rentowych w polskim systemie ubezpieczeń spo-
łecznych. Zgodnie z art. 7 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
prawo do dobrowolnego objęcia ubezpieczeniami emerytalnym i ren-
towymi przysługuje osobom, które nie spełniają warunków do objęcia 
tymi ubezpieczeniami obowiązkowo.

Podobnie wygląda sytuacja ze składkami na Fundusz Pracy. Zgodnie 
z art. 71 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100) osoba 
zatrudniona lub wykonująca inną pracę za granicą na rzecz pracodawcy 
zagranicznego w państwie nienależącym do Unii Europejskiej, Europej-
skiego Obszaru Gospodarczego oraz państwie, którego obywatele mogą 
korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych 
ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi może opłacać 
składki na Fundusz Pracy w wysokości 9,75 % przeciętnego wynagrodze-
nia za każdy miesiąc zatrudnienia. Zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia 
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie 
opłacania składek na Fundusz Pracy przez osoby podejmujące pracę lub 
inną pracę zarobkową za granicą u pracodawcy zagranicznego (Dz. U. 
Nr 203, poz. 1500) osoby takie mogą opłacać składki na Fundusz Pracy 
pod warunkiem zawiadomienia na piśmie powiatowego urzędu pracy 
właściwego ze względu na miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej 
Polskiej o przystąpieniu do opłacania tych składek.
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Zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1285) osoba niewymieniona w art. 66 ust. 1, pracownik 
przebywający na urlopie bezpłatnym, poseł do Parlamentu Europejskie-
go wybrany w Rzeczypospolitej Polskiej lub osoba niewymieniona w art. 
66 ust. 1, do której ma zastosowanie art. 11 ust. 3 lit. e rozporządzenia nr 
883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 
lub art. SSC.10 ust. 3 lit. c protokołu w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego do umowy o handlu i współpracy między 
Unią Europejską i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej, z jednej 
strony, a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północ-
nej, z drugiej strony, może ubezpieczyć się dobrowolnie na podstawie 
pisemnego wniosku złożonego w Funduszu, jeżeli ma miejsce zamiesz-
kania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Warto zauważyć, że ryczałt przysługuje nauczycielom polskim skie-
rowanym lub delegowanym do pracy za granicą w takiej samej wysoko-
ści bez względu na to czy podlegają oni ubezpieczeniom emerytalnemu, 
rentowym i zdrowotnemu w systemie zabezpieczenia społecznego pań-
stwa przyjmującego a nawet niezależnie od tego czy w rzeczywistości 
opłacają oni dobrowolnie składki na te ubezpieczenia oraz na Fundusz 
Pracy w polskim systemie zabezpieczenia społecznego. Jedyne kryte-
rium zróżnicowania wysokości ryczałtu stanowi lokalizacja państwa 
przyjmującego nauczyciela (na kontynencie europejskim lub poza nim). 
Taka konstrukcja ryczałtu powoduje, że w zdecydowanej większości 
przypadków ryczałt nie jest przeznaczany na finansowanie składek 
na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne, rentowe, zdrowotne oraz na 
Fundusz Pracy w polskim systemie zabezpieczenia społecznego lecz 
traktowany jest jako dochód nauczyciela.

III. Wnioski de lege ferenda

Analiza obowiązującego obecnie modelu kierowania polskich nauczy-
cieli do pracy za granicą w pełni potwierdza zasadność postulatu jego 
zmiany tak aby zapewnić nauczycielom wspomagającym za granicą 
nauczanie języka polskiego i innych przedmiotów nauczanych w języku 
polskim prawo do ubezpieczenia społecznego a także, co równie ważne, 
zagwarantowania za granicą odpowiednich warunków wykonywania 
pracy, w tym warunków wynagradzania oraz odpowiednich warunków 
bytowych i nie pozostawiania tych kwestii indywidualnym ustaleniom 
pomiędzy nauczycielem a pracodawcą zagranicznym. Wydaje się, że cele 
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te zostałyby zrealizowane, gdyby nowy model kierowania nauczycieli 
do pracy za granicą był wzorowany na założeniach, na których opiera 
się w Polsce zatrudnianie pracowników tymczasowych.

W proponowanym modelu kierowania polskich nauczycieli do pracy 
za granicą ORPEG występowałby w pozycji zbliżonej do agencji pracy 
tymczasowej zatrudniającej nauczycieli w celu skierowania ich do pra-
cy za granicą w celu wspomagania nauczania języka polskiego i innych 
przedmiotów w języku polskim wśród Polonii i Polaków tam zamiesz-
kałych. Określając warunki zatrudnienia ORPEG byłby zobowiązany 
do stosowania warunków pracy i płacy określonych w obowiązujących 
w Polsce przepisach prawa pracy, zwłaszcza w Karcie Nauczyciela. 
Podstawę zatrudnienia stanowiłaby umowa o pracę na czas określony. 
Nauczyciel zatrudniony na stałe w szkole lub innej instytucji oświaty 
uzyskiwałby na czas wykonywania pracy za granicą urlop bezpłatny 
w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy.

Tak jak i obecnie kierowanie polskich nauczycieli do pracy za gra-
nicą odbywałoby się na podstawie wniosku organizacji społecznych za-
rejestrowanych za granicą prowadzących szkoły lub nauczanie języka 
polskiego lub innych przedmiotów nauczanych w języku obcym. W celu 
zawarcia umowy o pracę między ORPEG a nauczycielem kierowanym 
do pracy za granicą ORPEG zawierałby z pracodawcą zagranicznym 
umowę, z którym uzgadniałby m.in.: 

1)  rodzaj pracy, która ma być powierzona nauczycielowi, 
2)  wymagania kwalifikacyjne konieczne do wykonywania pracy,
3)  przewidywany okres wykonywania pracy za granicą, 
4)  wymiar czasu pracy, 
5)  miejsce wykonywania pracy. 
Na zasadach i w zakresie uzgodnionym w umowie pracodawca 

zagraniczny refundowałby koszty poniesione przez ORPEG w związ-
ku z zatrudnieniem nauczyciela w celu skierowania go do pracy za 
granicą. Koszty te obejmowałyby nie tylko wynagrodzenie za pracę 
nauczyciela ale także część kosztów jego utrzymania i zakwatero-
wania oraz koszty składek na ubezpieczenia społeczne w części fi-
nansowanej przez płatnika składek. W okresie świadczenia pracy za 
granicą nauczyciel zachowywałby status pracownika delegowanego 
z terytorium RP w rozumieniu art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 10 czerwca 
2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 1140). Nauczyciel taki posiadałby status pracownika 
delegowanego w rozumieniu art. 12 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów 
zabezpieczenia społecznego oraz w rozumieniu dwustronnych umów 
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o zabezpieczeniu społecznych zawartych przez Rzeczpospolitą Polską 
z państwami niebędącymi członkami Unii Europejskiej. Oznaczałoby 
to, że przez okres nieprzekraczający 24 miesięcy podlegałby on obo-
wiązkowo ubezpieczeniom społecznym w polskim systemie zabez-
pieczenia społecznego.

Umowa o pracę zawarta między ORPEG a nauczycielem kierowa-
nym do pracy za granicą powinna określać strony umowy i datę za-
warcia umowy oraz wskazywać pracodawcę zagranicznego i ustalony 
okres wykonywania na jego rzecz pracy, a także warunki zatrudnienia 
nauczyciela w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy zagra-
nicznego, w szczególności: 

1) rodzaj pracy, która ma być powierzona nauczycielowi, 
2) wymiar jego czasu pracy, 
3) miejsce wykonywania pracy, 
4) wynagrodzenie za pracę oraz termin i sposób wypłacania tego 

wynagrodzenia przez ORPEG. 
Nauczyciel w okresie wykonywania pracy na rzecz pracodawcy za-
granicznego nie mógłby być traktowany mniej korzystnie w zakresie 
warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownicy za-
trudnieni przez tego pracodawcę zagranicznego na takim samym lub 
podobnym stanowisku pracy. Nauczycielowi, wobec którego pracodawca 
zagraniczny naruszył zasadę równego traktowania, przysługiwałoby 
prawo dochodzenia od ORPEG odszkodowania w wysokości określo-
nej w przepisach Kodeksu pracy dotyczących odszkodowania należne-
go pracownikowi od pracodawcy z tytułu naruszenia zasady równego 
traktowania pracowników w zatrudnieniu. ORPEG miałby prawo do-
chodzenia od pracodawcy zagranicznego zwrotu równowartości od-
szkodowania, które zostało wypłacone nauczycielowi.

Na pracodawcy zagranicznym spoczywałby obowiązek informo-
wania ORPEG na piśmie o: 

1) wynagrodzeniu za pracę, której wykonywanie ma być powierzo-
ne nauczycielowi oraz o wewnętrznych regulacjach dotyczących 
wynagradzania obowiązujących u tego pracodawcy, 

2) warunkach wykonywania pracy w zakresie dotyczącym bezpie-
czeństwa i higieny pracy.

Pracodawca zagraniczny wykonywałby obowiązki i korzystałby 
z praw przysługujących pracodawcy, w zakresie niezbędnym do orga-
nizowania pracy z udziałem nauczyciela. Pracodawca zagraniczny byłby 
zobowiązany w szczególności do: 

1) zapewnienia nauczycielowi bezpiecznych i higienicznych warun-
ków pracy w miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy, 



2) prowadzenia ewidencji czasu pracy nauczyciela w zakresie i na 
zasadach obowiązujących w  stosunku do pracowników. Nie 
mógłby powierzać nauczycielowi wykonywania innej pracy jak 
również wykonywania pracy na rzecz i pod kierownictwem in-
nego podmiotu.

Umowa o pracę zawierana z nauczycielem delegowanym do pracy za 
granicą ulegałaby rozwiązaniu na zasadach przewidzianych w przepi-
sach Karty Nauczyciela oraz Kodeksu pracy dla umów na czas określony.

Podkreślenia wymaga to, że wprowadzenie proponowanego mo-
delu kierowania polskich nauczycieli za granicą w celu wspomagania 
nauczania języka polskiego i innych przedmiotów nauczanych w języku 
polskim wymagałoby zmiany aktu normatywnego, w którym omawiane 
kwestie byłyby uregulowane. Ponieważ model ten zakłada zatrudnienie 
nauczyciela na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pra-
cownika w celu delegowania go do pracy za granicą to regulacja prawa 
pracy wprowadzająca ten model powinna mieć rangę ustawy (a nie jak 
do tej pory rozporządzenia MEN). Aktem normatywnym, w którym 
powinny zostać zamieszczone przepisy regulujące szczególne zasady 
zatrudniania nauczycieli w celu delegowania ich do pracy za granicą 
powinna być ustawa – Karta Nauczyciela a nie jak do tej pory ustawa 
– Prawo oświatowe. Warto zauważyć, że zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1d 
Karty Nauczyciela w zakresie określonym ustawą jej przepisy stosuje 
się do nauczycieli zatrudnionych w szkołach za granicą. Odnoszą się 
do nich zwłaszcza przepisy rozdziału 3a Karty Nauczyciela regulujące 
zasady awansu zawodowego nauczycieli szkół za granicą. Biorąc pod 
uwagę dotychczasową strukturę ustawy Karta Nauczyciela przepisy 
szczególne regulujące zatrudnianie nauczycieli w celu delegowania 
ich do pracy za granicą mogłyby zostać zamieszczone np. w rozdziale 
4a tej ustawy. Z uwagi na zakres obowiązywania ustawy – Karta Na-
uczyciela ograniczony do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niektó-
re rozwiązania przewidziane w proponowanym modelu zatrudniania 
nauczycieli w celu delegowania ich do pracy za granicą mogłyby zostać 
wdrożone wyłącznie w drodze umowy zawieranej przez ORPEG z pra-
codawcą zagranicznym. Chodzi zwłaszcza o określenie w umowie obo-
wiązków spoczywających na pracodawcy zagranicznym wobec ORPEG 
oraz nauczyciela.


