Raport Roczny
z działalności Stowarzyszenia Rodzin Dyplomatów RP w roku 2009

1. Projekt Ustawy o służbie zagranicznej
Działalność SRD RP w roku 2009 koncentrowała się na kontynuacji współpracy z
MSZ w zakresie zmian w Ustawie o służbie zagranicznej, dotyczących poprawy życia
rodzin dyplomatów podczas pobytu na placówce zagranicznej. Wyniki tej współpracy
zostały zawarte przez kierownictwo MSZ w dokumentach przekazanych
ambasadorom RP w trakcie corocznej narady w lipcu 2009 r.
Do dnia dzisiejszego Stowarzyszenie nie zostało poinformowane o kształcie, zakresie
oraz kalendarzu zmian dotyczących rodzin dyplomatów w ramach nowelizacji Ustawy
o służbie zagranicznej.
Z 11 (zał.1) naszych postulatów realizacji doczekały się wyłącznie szkolenia
przedwyjazdowe dla współmałżonków szefów misji oraz możliwość skorzystania
przez nich z kursów językowych oferowanych przez MSZ lub podczas pobytu za
granicą.
2. Kierownictwu MSZ przekazaliśmy naszą propozycję w sprawie uregulowania statusu
współmałżonka kierownika placówki (zał. 2).
Postulujemy uregulować status współmałżonka kierownika placówki, który
uwzględniałby finansowe uznanie jego pracy na rzecz placówki.
3. Poinformowaliśmy o zasadach funkcjonowania szkoły międzynarodowej (zał. 3),
powołanej przez miasto Berlin i niemieckie MSZ, które jest ciekawym rozwiązaniem
dla dzieci pracowników służby dyplomatycznej powracających z placówek.
Postulujemy utworzenie podobnej szkoły w Warszawie.
4. W związku z wprowadzeniem tzw. e-learningu w szkołach polskich zagranicą oraz
częściową likwidacji tych szkół skierowaliśmy poprzez stanowisko ds. rodzin naszą
prośbę o interwencję MSZ w MEN. Przejście na nowy system nie zabezpiecza
zdaniem Stowarzyszenia interesów dzieci pracowników służby zagranicznej, które po
placówkach zawsze wracają do polskiego systemu szkolnictwa.
Postulujemy uwzględnienie potrzeb edukacyjnych naszych dzieci w sposób
szczególny, np. przez stworzenie wyłącznie dla nich punktów edukacyjnych w
ambasadach.
5. Stanowisko ds. rodzin
Do 30.09.09 na tym stanowisku pracowała pani Julia Konowrocka, nie związana ze
Stowarzyszeniem. Współpraca miała charakter informacyjno-konsultacyjny i układała
się poprawnie, jednakże w ocenie Stowarzyszenia nie skutkowała wymiernymi
wynikami na poprawę sytuacji rodzin.
Stanowisko to w zmienionym kształcie objęła pani Urszula Pawłowska-Rojek. O
zmianie tej Stowarzyszenie dowiedziało się przypadkowo. Do końca roku 2009 osoba
ta nie nawiązała kontaktu ze Stowarzyszeniem.
Postulujemy udział pani Rojek w konferencji EUFASA w Madrycie (3-4.05.10) w
charakterze obserwatora.
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6. EUFASA
W dniach 26-28.04.09 nasze Stowarzyszenie, reprezentowane przez Grażynę Prawdę
– wiceprezes oraz Joannę Olendzką – przedstawiciel na EUFASA, wzięło udział w
XXV Konferencji EUFASA w Pradze. Zgodnie z Porozumieniem koszt rocznej
składki oraz uczestnictwa 2 osób w konferencji pokryło MSZ.
Sprawozdanie z konferencji zostało przekazane Dyrektorowi Generalnemu 24.05.09.
Kolejna konferencja odbędzie się 3-4.05.10 w Madrycie.
Główne tematy, nad którym już obecnie trwają prace w intranecie EUFASA to:



Jak uatrakcyjnić członkostwo w stowarzyszeniu (Polska zgłosiła swój akces)
Adaptacja po powrocie z placówki do kraju

Ponadto Polska została zaproszona do pracy Komitetu Kierującego (Steering
Committee) z racji zbliżających się polskiej prezydencji w Unii Europejskiej w roku
2011.
Postulujemy dołączyć do delegacji panią Urszulę Pawłowską-Rojek w charakterze
obserwatora.
Stowarzyszenie będzie reprezentować pani prezes Ewa Pernal z racji swego pobytu na
placówce w Barcelonie.
Termin konferencji 3-4 maja uniemożliwia oddelegowania drugiego członka Zarządu,
bowiem są to współmałżonki ambasadorów, których obecność na placówce jest
konieczna w związku ze świętem narodowym.
7. Sytuacja formalno-prawna Stowarzyszenia
Niestety z powodów formalnych nie udało się zarejestrować nowych władz
Stowarzyszenia wybranych 19.10.2008.
Nadal upoważniony do reprezentowania Stowarzyszenia na zewnątrz jest Zarząd w
składzie:
Ewa Pernal – prezes
Grażyna Prawda – wiceprezes
Orłowska Aleksandra – I sekretarz
Kim-Chomicka Susan – II sekretarz
Frybes Marcin – skarbnik
Pomianowska Maria – członek
Wojciechowska Beata – członek
W imieniu Zarządu

Ewa Pernal
Prezes

Warszawa, 31.01.2010
2

