Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Rodzin Dyplomatów RP
za lata 2017- 2019

Od stycznia 2017 nowy Zarząd SRDRP w składzie:










Anna Kaszuba - Prezes
Katarzyna Braiter - Wiceprezes
Elżbieta Kajdy - Wiceprezes
Janina Dziemidowicz - Sekretarz
Danuta Chmielowska -Skarbnik
Ewa Borkowska-Pastwa – Webmaster
Barbara Kazana
- Członek
Hanna Reiter
- Członek
Honorata Wyganowska - Członek

Wraz z Komisją Rewizyjną w osobach: Ewa Pernal, Ania Gerlach i Janina Łupina
podjął działania w celu zwiększenia aktywności Stowarzyszenia. Chcieliśmy wznowić dyżury
w siedzibie- pomieszczeniu przyznanym nam kiedyś przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych
(MSZ). Niestety w nowych, zaostrzonych przepisach związanych z bezpieczeństwem
skończyło się to wypowiedzeniem umowy przez Dyrektora Generalnego- Andrzeja
Jasionowskiego.
Stowarzyszenie przygotowało nowy program działania i nowy projekt porozumienia o
Współpracy z MSZ. Na spotkaniu z przedstawicielami Dyrekcji Biura Spraw Osobowych (BSO)
i Biura Dyrektora Generalnego (BDG) postanowiono kontynuować współpracę bez
zapisywania jej w formie porozumienia. Wprawdzie BSO ogłaszało w Intranecie informacje o
naszych comiesięcznych spotkaniach, ale ten sposób rekrutacji nowych członków okazał się
niezbyt skuteczny. Nie umożliwiono nam spotkań z wyjeżdżającymi lub powracającymi z
placówek, ani, pomimo starań z naszej strony i wsparcia przez BSO, nie doszło do spotkania z
absolwentami Akademii Dyplomatycznej.
Przy współpracy z BSO i Akademią Dyplomatyczną udało nam się ponownie uzyskać
możliwość uczestniczenia małżonków pracowników MSZ w bezpłatnych szkoleniach
językowych organizowanych ostatnio tylko dla pracowników.
Członkowie Stowarzyszenia spotykali się co miesiąc w udostępnionej Sali w gmachu
Ministerstwa Spraw Zagranicznych omawiając bieżące sprawy, przygotowując wystąpienia,
spotkania z przedstawicielami Dyrekcji MSZ i małżonkami dyplomatów akredytowanych w
Polsce, realizując program kulturalny, integracyjny i promocyjny.
Na naszych spotkaniach dzieliliśmy się doświadczeniami, ciekawymi przeżyciami, lepszym
poznaniem i zrozumieniem życia w różnych krajach. Niektóre wiadomości można znaleźć na
naszej stronie Internetowej www. srdrp.pl w zakładce; „Ciekawostki z placówek”.
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W tym roku bardzo ciekawą prezentację zrobiła Ewa Pernal o Argentynie i Danuta
Chmielewska o Turcji.
Kultywujemy też polskie tradycje spotykając się „ przy Wielkanocnym i Wigilijnym stole”.
W roku 2017 kontynuowaliśmy akcję wspierania 1% podatku osób potrzebujących
związanych z MSZ.
27-29 marca w Helsinkach odbyła się coroczna konferencja EUFASA / Europejskiego
Stowarzyszenia Małżonków Dyplomatów /, na której opracowano wspólny dokument
określający prawny status współmałżonka dyplomaty i rekomendacje dla ministerstw spraw
zagranicznych . Szczegółowe sprawozdanie z konferencji przekazano Dyrekcji MSZ . Można
zapoznać się z nim również na naszej stronie Internetowej w zakładce „ Sprawozdania”.
Nasze Stowarzyszenie , które czynnie bierze udział w pracach EUFASA, reprezentowała
Joanna Lisiecka i Anna Kaszuba.
Przez cały okres od 2017 do chwili obecnej bardzo dobrze rozwija się współpraca ze
stowarzyszeniem małżonków dyplomatów akredytowanych w Warszawie- SHOM. Wielu
członków zarządu naszego Stowarzyszenia jest Honorowymi Członkami SHOM, regularnie
uczestniczy w spotkaniach i przygotowuje coroczny Bazar Charytatywny.
We wrześniu zorganizowaliśmy wspólnie z salonem Escape spotkanie dla małżonek
dyplomatów akredytowanych w Warszawie, na którym prezentowane były polskie kosmetyki
i porcelana z Ćmielowa. To promocyjne wydarzenie spotkało się z bardzo dużym
zainteresowaniem pań nie tylko z Europy, ale Azji, Ameryki Północnej i Południowej.
Przedstawiciele Dyrekcji MSZ na spotkaniu z nami wyrazili zapotrzebowanie na uaktualnianie
informacji, zgromadzonych przez SRDRP parę lat temu w ramach projektu „ Warunki życia i
pracy na placówkach zagranicznych”. W odpowiedzi przygotowaliśmy projekt, wzorując się
na brytyjskim systemie „ liaison officers” i opierając się o Ustawę o Wolontariacie. Pracę
polegającą na zbieraniu, opracowywaniu i przesyłaniu do MSZ bieżących informacji
potrzebnych wyjeżdżającym na placówki rodzinom mogliby wykonywać małżonkowie
pracowników wysyłanych na placówki, którzy nie znaleźli zatrudnienia. Umowa Wolontariatu
dawałby możliwość refundacji kosztów związanych z przygotowaniem się zainteresowanych
do wykonywania oczekiwanej przez MSZ pracy, tj. szkoleniem i ubezpieczeniem od NNW.
Byłoby to zachętą do towarzyszenia dyplomatom i dawało większe szanse znalezienia pracy
po powrocie. Zarząd Stowarzyszenia zgłosił Dyrekcji BSO chęć i prośbę o wspólne spotkanie z
prawnikami MSZ w tej sprawie. MSZ nie poparło tej inicjatywy.
W pierwszej połowie roku 2018 Stowarzyszenie podpisało Porozumienie o współpracy z
MSZ. Zobowiązywało się w nim do składania raportów z działalności i z przebiegu corocznej
konferencji Europejskiego Związku Stowarzyszeń Rodzin Dyplomatów Unii Europejskiej
EUFASA. MSZ zobowiązało się do zwrotu kosztów rocznej składki członkowskiej w EUFASA
jak też kosztów uczestnictwa 2 delegatów Stowarzyszenia w konferencji.
W Porozumieniu była też mowa o umożliwieniu udziału współmałżonków członków służby
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zagranicznej w lektoratach językowych organizowanych przez Akademię Dyplomatyczną
MSZ oraz pomocy Ministerstwa w organizowaniu przez SRDRP cyklicznych spotkań
przedstawicieli Stowarzyszenia z pracownikami MSZ i członkami ich rodzin.
Odbyły się dwa bardzo ważne spotkania przedstawicieli SRDRP z Dyrektorem Generalnym
Służby Zagranicznej- panem Maciejem Szymańskim i z Dyrektor Biura Spraw Osobowychpanią Izabellą Wołłejko-Chwastowicz. Na spotkaniach tych przedstawiliśmy postulaty
Stowarzyszenia. Niektóre z nich nie wymagające zmian ustawowych, dotyczyły między
innymi, umożliwienia kontaktu przy okazji szkoleń z wyjeżdżającymi i powracającymi z
placówek pracownikami MSZ i ich rodzinami, z aplikantami Akademii Dyplomatycznej, z
ambasadorami i ich współmałżonkami podczas Narady Ambasadorów. Postulaty te miały na
celu pozyskiwanie nowych członków.
Dzięki zrozumieniu dla naszych starań, Dyrektor Generalny Maciej Szymański umożliwił nam
prezentację naszej działalności podczas Narady Ambasadorów. Mogliśmy też przekazać
ulotki o celach, sposobach działania i osiągnięciach SRDRP oraz List do Współmałżonków
Szefów Placówek , którego celem było zaproszenie jak największej liczby osób
przebywających na placówkach do współpracy ze Stowarzyszeniem.
Stowarzyszenie przygotowało w oparciu o materiały dostępne w ramach EUFASA „ Analizę
Sytuacji Rodzin Pracowników Służby Zagranicznej krajów UE” dla Dyrektora Generalnego
Służby Zagranicznej i Dyrektora Biura Spraw Osobowych. Opierając się o dane zebrane w
ciągu ostatnich kilku lat z : Austrii, Belgii, Czech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii,
Holandii, Rumunii, Luxemburga, Grecji, Węgier, Irlandii, Islandii, Włoch, Litwy, Łotwy, Estonii,
Portugalii, Cypru, Finlandii Francji, Niemiec, Szwecji i Norwegii porównaliśmy:
- jak rozumiany jest termin „ Członek rodziny” pracownika służby zagranicznej (kogo
obejmuje i co mu przysługuje),
-jaką pomoc ze strony ministerstw otrzymują rodziny przed wyjazdem na placówki, podczas
pobytu i po powrocie do kraju (szkolenia, opieka zdrowotna, edukacja dzieci, dodatki
rodzinne, rekompensaty za utracone prawa emerytalne dla niepracujących
współmałżonków, zatrudnienie na placówce i poza misją )
-jak często ministerstwa opłacają podróże rodziny z placówki do kraju rodzinnego i podróże,
których celem jest odwiedzenie jednego lub obojga rodziców na placówce przez dziecko,
które z różnych powodów pozostało w kraju. Materiały te dostępne są na naszej stronie
internetowej.
W dniach 13-15 maja 2018r. w Tallinnie odbyła się konferencja Stowarzyszenia Rodzin
Dyplomatów Unii Europejskiej, w której uczestniczyli przedstawiciele 18 stowarzyszeń
europejskich oraz obserwatorzy z ambasad nie posiadających takich stowarzyszeń.
Gospodarzami było Stowarzyszenie rodzin Dyplomatów Estońskich i MSZ Estonii. Polska
delegacja w składzie : Anna Kaszuba, Katarzyna Braiter, pracowała szczególnie w grupie
roboczej opracowując rekomendacje dotyczące praw, jakimi objęte powinny zostać dzieci
pracowników służby zagranicznej dzielących z nimi mobilny tryb życia.
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Szczegółowe sprawozdanie z konferencji przekazano Dyrekcji MSZ, można się z nim tez
zapoznać na naszej stronie internetowej.
W grudniu w ramach Międzynarodowego Kiermaszu Dobroczynnego organizowanego przez
SHOM i ambasady w Warszawie, pod patronatem małżonki Prezydenta RP, Agaty
Kornhauser- Dudy, nasze Stowarzyszenie zorganizowało własne stoisko wspierając piękną
akcję naszych kontrpartnerów. Cały zysk ze sprzedaży produktów ofiarowanych nam od
polskich producentów, w wysokości 2000 PLN, przekazaliśmy na cele 23 polskich organizacji
charytatywnych wybranych przez SHOM. Całkowity dochód z tego kiermaszu przekroczył pół
miliona złotych.
Członkowie Stowarzyszenia spotykali się co miesiąc, najczęściej były to zebrania otwarte dla
chętnych członków rodzin pracowników służby zagranicznej w udostępnionych przez MSZ
salach. Dzieliliśmy się na nich swoimi doświadczeniami z placówek , pasjami zawodowymi,
zainteresowaniami, prowadzone były warsztaty np. o wykorzystaniu nowoczesnych
technologii w obsłudze komputera i telefonu. W 2018 roku kontynuowaliśmy akcję
wspierania 1% podatku dla osób potrzebujących, związanych z MSZ. Do naszego grona
dołączyło dwóch nowych członków:p. Ewa Stąsiek i p. Małgorzata Poźniak.
W styczniu 2019 r.nowy Dyrektor Generalny Służby Zagranicznej, Andrzej Papierz
wypowiedział porozumienie o współpracy z naszym Stowarzyszeniem. Na spotkaniu w lutym
2019 r. zgłosiliśmy Dyrektorowi BSO Arturowi Lompartowi, zaniepokojenie, związane z
finansowaniem składki członkowskiej i udziału delegatów SRDRP na konferencji EUFASA w
Londynie. Ustalono,że Stowarzyszenie wystąpi o dotację MSZ na ten cel, jednak, gdy to
zrobiliśmy , MSZ odmówiło wskazując na brak umowy, która byłaby podstawą prawną do
refundacji kosztów. Był to pierwszy przypadek, nie tylko w historii naszego Stowarzyszenia,
bo niezależnie od aktualnej umowy z MSZ, ministerstwo pokrywało te koszty, tak jak ma to
miejsce w pozostałych krajach UE. Pomimo wycofania się MSZ ze współpracy Stowarzyszenie
pokryło samodzielnie ze swoich składek zobowiązania względem EUFASA i koszty przelotu do
Londynu delegata- Prezes Anny Kaszuby. Drugą przedstawicielką naszego Stowarzyszenia na
konferencji EUFASA w Londynie była przebywająca tam na placówce Członkini SRDRP- Ewa
Stąsiek.
Na konferencji mieliśmy okazję zapoznać się jak skuteczny i zupełnie inny jest model
współpracy stowarzyszenia brytyjskiego z ich MSZ, gdzie Zarząd Stowarzyszenia stanowi
osobną komórkę w ramach Departamentu Personalnego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Składa się z dyrektora, zastępcy, sekretarza, księgowej,doradcy ds. edukacji, doradcy ds.
dzieci specjalnej troski, doradcy ds. wyjazdów na placówki zagraniczne, doradcy ds. kariery i
rozwoju zawodowego, koordynatora ds. dotacji, doradcy ds. sieci pracowników socjalnych w
ambasadach (CLO), pracownika odpowiedzialnego za komunikację i za wydawany kwartalnik
„Carusel”, pracownika ds. dystrybucji, pracownika ds. organizacyjnych. Ich zadaniem jest
informowanie, pomoc, występowanie w interesie rodzin dyplomatów brytyjskich na całym
świecie. Pełnoprawnymi Członkami DSFA są automatycznie wszyscy małżonkowie i
zarejestrowani partnerzy pracowników służby zagranicznej, samotni pracownicy
dyplomatyczni wychowujący dzieci, lub jedno z małżonków w wypadku, gdy oboje są
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pracownikami tej służby.
Reprezentacja polska uczestniczyła w pracach grupy roboczej opracowującej ujednolicenie
praw, jakie powinny przysługiwać dzieciom pracowników służby zagranicznej w krajach UE.
Grupa ds. Prawnych opracowała projekt Deklaracji dotyczącej Praw Rodzin Pracowników
Służby Zagranicznej w UE, wykorzystując opracowanie naszej grupy oraz Deklarację Praw
Współmałżonków Pracowników Służby Zagranicznej, przyjętej na poprzedniej Konferencji
EUFASA. Dokument ten podlegać będzie analizie we wszystkich stowarzyszeniach
narodowych, wchodzących w skład EUFASA do końca listopada br. W styczniu 2020
zamieszczony zostanie na stronie EUFASA box w ostatecznej wersji z naniesionymi
ewentualnymi poprawkami do akceptacji przez stowarzyszenia. Decyzja w tej sprawie musi
zostać podjęta do końca marca 2020 r., tak by na następnej konferencji EUFASAw Berlinie
upoważnione przez stowarzyszenia delegacje mogły podpisać ten dokument.
Sprawozdanie z tej konferencji znajduje się na naszej stronie internetowej.
Na spotkaniu w styczniu 2019r w gmachu MSZ dr. hab. Danuta Chmielowska (skarbnik
SRDRP) przedstawiła i omówiła swoją najnowszą książkę pt. "Lustrzane odbicie
rzeczywistości. Proza literacka a historia polityczna Turcji XX wieku".
W lutym tego roku postanowiłyśmy spotykać się w Flora Caffé przy Ogrodzie Botanicznym.
W programie, po części roboczej poświęconej sprawom bieżącym Stowarzyszenia, miało
miejsce wystąpienie p. Ani Gerlach pt. "Indie po latach".
Spotkania w kwietniu i maju poświęcone były konferencji EUFASA, a ostatnie przed
wakacjami odbyło się w czerwcu 2019 r. w Punkcie Informacyjnym Komisji Europejskiej ul.
Jasna 14/16 .Temat Projekt walki z dezinformacją w mediach społecznościowych,
"Wojownicy
klawiatury" przedstawiła
Sława
Duszyńska.
Na spotkaniu tym przyjęliśmy też do naszego grona 3 nowych Członków: (p. Monikę Firlus, p.
Katarzynę Matuszewską –Skwiecińską, p. Joannę Natalię Murkocińską). Ustaliliśmy też, że po
wakacjach spotkamy się, by przygotować wybory nowego Zarządu Stowarzyszenia, mając
nadzieję, że młode pokolenie stworzy nową formę działalności SRDRP i będzie skutecznie
dalej walczyć o sprawy rodzin polskich dyplomatów.

Opracowała: Anna Kaszuba
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