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10.09.2019 

Podczas spotkania w siedzibie Ministerstwa Spraw Zagranicznych,       
pan Ryszard Rysiński poinformował Piotra Drzewieckiego o chęci        
dalszej współpracy resortu z PROM przy programie Młodzieżowego        
Delegata RP do ONZ i omówił z nim możliwości działania w ramach            
edycji programu na rok 2020 i jubileuszowej sesji Zgromadzenia         
Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Ministerstwu przekazano       
Rekomendacje w zakresie nadchodzącej kadencji programu. 

Zapewnienie ówczesnego koordynatora programu    
Młodzieżowego Delegata o  woli dalszej kooperacji resortu z        
 PROM oznacza, że do tego czasu Ministerstwo nie widziało         
(lub nie dawało znać, że widzi) przeciwwskazań, by Rada         
kontynuowała nadzór nad programem i  wprowadziło ją w        
 błąd, zapraszając ją do przygotowań kolejnej edycji. 

 
 
 

11.12.2019 

Podczas rozmowy telefonicznej z Piotrem Drzewieckim Ministerstwo       
Spraw Zagranicznych przekazało, że mimo wcześniejszych      
zapewnień, nie wyraża ono już woli dalszej współpracy z PROM          
przy programie Młodzieżowego Delegata. 

Oświadczenie koordynatorowi programu Młodzieżowego    
Delegata braku woli dalszej współpracy (czyli de facto        
odebrania PROM prawa do koordynacji programu) bez       
wcześniejszego zgłoszenia jakiejkolwiek uwagi czy     
zażalenia i  w  3  miesiące po sygnalizowaniu pozytywnego        
odbioru dotychczasowej działalności PROM jest     
niezrozumiałe, zwłaszcza po efektywnym uczestnictwie     
Młodzieżowej Delegatki Agnieszki Wójcik w 74. Sesji ZO        
ONZ. 

 
 

13.12.2019 

List wysłany przez Piotra Drzewieckiego do Pana Ryszarda        
Rysińskiego, w którym koordynator programu zadaje pytania o        
przyczyny decyzji o  odebraniu PROM koordynacji programu, ocenę        
dotychczasowej współpracy resortu z  federacją oraz o koszty        
poniesione przez resort w związku z ostatnią edycją inicjatywy. 

Polska Rada Organizacji Młodzieżowych chciała otrzymać      
dokładne dane i  przyczyny, na których Ministerstwo Spraw        
Zagranicznych oparło swoją niespodziewaną decyzję, toteż      
po jej otrzymaniu koordynator programu wysłał do p.        
 Rysińskiego oficjalne zapytanie. 

 
 
 
 

17.12.2019 

List wysłany przez pana Jerzego Baurskiego, Dyrektora       
Departamentu Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka MSZ, w        
którym uzasadnia on decyzję o zakończeniu dotychczasowej       
współpracy z PROM przy programie Młodzieżowego Delegata       
redukcją budżetu Departamentu (o 26%), zakończeniem kadencji       
Polski w Radzie Bezpieczeństwa ONZ i  rozpoczęcie kadencji RP w          

Argumenty przedstawione przez Pana Baurskiego są jedynie       
częściowo zrozumiałe. Redukcja budżetu Departamentu     
Narodów Zjednoczonych i Praw Człowieka,     
odpowiedzialnego za współpracę z  PROM przy programie       
realnie uniemożliwia mu prowadzenie niektórych inicjatyw.      
Zakończenie kadencji w organie ONZ, jakim jest Rada        
Bezpieczeństwa, nie wydaje się znaczącym problemem,      



Radzie Praw Człowieka, a w związku z tym wszystkim –          
zawieszeniem programu na edycję w 2020 roku. 

zważywszy, że do 2018 roku program Delegata był        
organizowany mimo braku Polski w tym organie. 

 
 
 

2.01.2020 

Pismo opracowane przez siedmiu byłych Młodzieżowych Delegatów       
RP do ONZ (z lat 2013, 2015, 2016, 2018 i 2019) i  wysłane do              
Ministra Spraw Zagranicznych Jacka Czaputowicza, wyrażające      
ubolewanie wobec decyzji o zawieszeniu programu delegackiego       
przez resort, przedstawiające dotychczasowe osiągnięcia w ramach       
tej inicjatywy oraz jej wagę dla polskiej młodzieży oraz zawierające          
prośbę o zmianę decyzji o zawieszeniu programu i deklarację chęci          
pomocy przy jego kolejnych edycjach. 

Pismo byłych Delegatów miało za zadanie uświadomić       
Ministrowi Spraw Zagranicznych negatywne konsekwencje     
decyzji o zawieszeniu programu Młodzieżowego Delegata i       
 zapewnić go o gotowości dotychczasowych uczestników      
inicjatywy o ich wsparciu organizacyjnym i merytorycznym. 

3.01.2020 List wysłany przez Piotra Drzewieckiego do Dyrektora Jerzego        
Baurskiego, wyrażający ubolewanie wobec decyzji o zawieszeniu       
programu delegackiego, zrozumienie wobec trudnej sytuacji      
budżetowej Departamentu na rok 2020 oraz gotowość PROM do         
pełnego pokrycia kosztów obsługi programu (takich jak ceny        
biletów lotniczych i kolejowych czy koszty organizacji wydarzeń i         
spotkań). 

Deklaracja chęci pokrycia kosztów obsługi programu      
Młodzieżowego Delegata przez PROM miała na celu       
reasumpcję decyzji Ministerstwa Spraw Zagranicznych o      
 zawieszeniu edycji inicjatywy na rok 2020. Rada wyraziła        
taką gotowość ze względu na poczucie obowiązku       
reprezentacji polskiej młodzieży i wagę programu Delegata. 

29.01.2020 Wiadomość wysłana przez Piotra Drzewieckiego do Dyrektora       
Jerzego Baurskiego, zawierające prośbę o zapoznanie się z        
propozycją PROM względem programu delegackiego i odniesienie       
się do niej, ze względu na dotychczasowy brak reakcji ze strony           
Ministerstwa. 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych przez niemal miesiąc nie       
wysłało byłym Delegatom ani koordynatorowi programu      
żadnej odpowiedzi, przez co niemożliwe było zaplanowanie       
koordynacji kolejnej edycji inicjatywy. 

koniec lutego / początek 
marca 2020  

Rozmowy telefoniczne prowadzone przez Piotra Drzewieckiego z       
pracownikami Ministerstwa oddelegowanymi do wyjaśnienia     
zaistniałej sytuacji, mające na celu skłonienie do przekazania        
pisemnej odpowiedzi. 

Ministerstwo nie było zdolne do udzielenia jakiejkolwiek       
odpowiedzi przez ponad miesiąc, pomimo, że      
zaproponowane rozwiązanie w całości rozwiązywało     
problemy finansowe resortu, wskazane w piśmie z dnia        
17.12.2019 roku. 

4.03.2020 List Dyrektora Jerzego Baurskiego do Piotra Drzewieckiego,       
wyrażający zadowolenie z dotychczasowej współpracy resortu z       
 PROM przy programie Delegata oraz informujący o kontynuacji        
inicjatywy przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w innej formule,        

List pana Baurskiego wprawił PROM w zaskoczenie,       
ponieważ został on wysłany dwa miesiące po przedstawieniu        
naszych propozycji, a przede wszystkim nie odniósł się do         
nich, poddał w wątpliwość dotychczasową     



zgodnie z którą instytucją odpowiedzialną za współpracę z        
 Ministerstwem przy programie delegackim będzie od edycji w 2020         
roku Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem, powołana w 2019 roku. 

korespondencję z  resortem (przeszkody wymienianie     
wcześniej przez p.  Baurskiego okazały się nie być        
decydujące) oraz wykluczył federację, dotychczas     
zapewnianą o pozytywnym odbiorze współpracy przy      
programie, z koordynacji inicjatywy. Dodatkowo,     
wykluczenie to nastąpiło na korzyść powołanej nie tak        
dawno nowej Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem,       
nieprzewidzianej w Zarządzeniu nr 42 Ministra Spraw       
Zagranicznych w sprawie programu współpracy z      
 organizacjami pozarządowymi na lata 2018-2020 i      
 niemającej żadnego doświadczenia w koordynacji     
programów delegackich. 

 


