Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia
Rodzin Dyplomatów RP w 2006-2008
W pierwszym półroczu naszej kadencji wyniki naszych działań nie były proporcjonalne do
wysiłku i starań w nie włożonych. Pomimo wielu prób nie udało się uregulować kwestii
vacatu na stanowisku specjalisty ds. rodzin, nieobsadzonym od czasu wyjazdu pani Anny
Kaszuby do Słowenii
Nie udało się także uzyskać postępu w innych sprawach zgłaszanych przez Zarząd.
Do czasu rozpoczęcia dorocznej XXIII Konferencji EUFASA w Berlinie, MSZ nie przekazał
składki członkowskiej w wysokości 320 E. Wobec groźby utraty członkostwa w EUFASIE
Zarząd podjął decyzję o zapłaceniu składki z środków własnych, a Prezes i Wiceprezes
Stowarzyszenia wzięły udział w konferencji na własny koszt. W wyniku późniejszych starań
składka została przez MSZ zrefundowana.
Od wiosny 2007 dzięki blogowi założonemu przez panią Grażynę Prawdę, Zarząd i wszyscy
członkowie uzyskali możliwość sprawnej komunikacji. Blog pełni w chwili obecnej funkcję
strony internetowej. Zawiera informacje o Stowarzyszeniu, bieżące wiadomości - z
odpowiednio dobraną szatą graficzną - pełni ponadto funkcję towarzysko-integracyjną.
Okazał się bardzo sprawnym narzędziem, co potwierdza liczba wejść - ponad 6 tys. –
wzrastająca skokowo po ukazaniu się każdego komunikatu.
W bieżącym roku chcemy pójść dalej i wprowadzić system głosowania internetowego. Jest to
konieczne w sytuacji gdy wielu członków Zarządu przebywa zagranicą.
Dzięki popularyzowaniu idei Stowarzyszenia w kadencji 2006-2008 przystąpiło do
Stowarzyszenia 6 nowych członków.
Po wyjeździe na placówkę dotychczasowego skarbnika, pani Beaty Wojciechowskiej jej
funkcję przejął pan Marcin Frybes, który energicznie zajął się uporządkowaniem kwestii
składek członkowskich. Wyjazdy zagraniczne, zmiany sytuacji życiowej i inne przyczyny
spowodowały bowiem, że spośród członków założycieli część stanowią obecnie” martwe
dusze”- osoby nie włączające się w działalność Stowarzyszenia, nie bywające na zebraniach i
nie płacące składek. Zaistniała konieczność ostatecznego wyjaśnienia ich statusu przed
zbliżającymi się wyborami do Zarządu - chociażby po to, aby można uznać je za ważne.
Jesienią 2007 Prezes, Wiceprezes i Skarbnik Stowarzyszenia odbyli szereg spotkań w
gabinecie Dyrektora Generalnego, konsultacji z prawnikami MSZ. Doprowadziły one do
podpisania na początku stycznia 2008 Porozumienia o współpracy pomiędzy MSZ a
Stowarzyszeniem Rodzin Dyplomatów. Jest to nasz wielki sukces, wieńczący kilkuletnie
starania obecnego i poprzednich Zarządów. Szczegółowe informacje o Porozumieniu zostały
zamieszczone na blogu.
Tekst Porozumienia o współpracy przetłumaczony na język angielski, został zamieszczony na
stronie internetowej EUFASY i wzbudził wielkie zainteresowanie innych stowarzyszeń.
Dostaliśmy wiele maili od tych, którzy chcą potraktować je jako wzór do negocjacji z
rodzimymi MSZ. Jest to nasz wkład w pracach wybranej grupy dyskusyjnej” Współpraca z
własnym MSZ”.
Na przełomie 2007/2008 Minister Spraw Zagranicznych, pan Radosław Sikorski przyjął
Prezesa Stowarzyszenia Ewę Pernal. Rozmowa dotyczyła następujących zagadnień:

Minister został poinformowany o celach i osiągnięciach Stowarzyszenia oraz o problemach,
jakie napotyka w swojej działalności, zapoznał się z projektem Umowy o współpracy
pomiędzy MSZ a Stowarzyszeniem RD RP.
Pozytywnie też odniósł się do prośby o objęcie patronatem naszego Stowarzyszenia, co
potwierdził pismem z 13 czerwca 2008. Zadeklarował ponadto chęć pomocy w sytuacji, gdy
na nasze Stowarzyszenie przyjdzie kolej zorganizowanie konferencji EUFASA w Warszawie
w roku 2011.
W kadencji 2006-2008 prace Zarządu koncentrowały się na współpracy z MSZ w zakresie
zmian w Ustawie o służbie zagranicznej. Nasze postulaty dotyczą przede wszystkim
świadczeń podczas pobytu na placówce zagranicznej:
1. uregulowania świadczeń emerytalno-rentowych dla współmałżonków nie mogących
podjąć pracy
2. objęcia niepracujących współmałżonków dodatkami wyrównawczymi
3. wprowadzenia standardu szkoły międzynarodowej

W kontaktach z politykami, posłami, senatorami i dziennikarzami staraliśmy się nastawić ich
pozytywnie do zmian w nowelizowanej Ustawie o służbie zagranicznej, w zakresie
odnoszącym się do spraw rodzin dyplomatów. Została przygotowana ulotka, którą
członkowie Stowarzyszenia mogą wręczać zainteresowanym osobom.
Odbyły się rozmowy i zostały wysłane pisma do posłów i posłanek z Komisji Spraw
Zagranicznych i Parlamentarnej Grupy Kobiet.
W wyniku rozmów pomiędzy Zarządem SRD RP a Biurem Kadr i Szkolenia uzgodniono, że
od 1 kwietnia 2008 sprawami rodzin członków służby zagranicznej zajmuje się pani Joanna
Olendzka, nasza członkini i była skarbnik Stowarzyszenia.
W dniach 19-20.05.08 nasze Stowarzyszenie, reprezentowane przez Ewę Pernal – prezes i
Grażynę Prawdę – wiceprezes, wzięło udział w XXIV Konferencji EUFASA. Sprawozdanie z
konferencji zostało przesłane do wszystkich członków oraz jest dostępne na naszym blogu.
Ewa Pernal
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