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Informacje ogólne

Stowarzyszenie „Forum Młodych Dyplomatów" (FMD) jest ogólnopolską
organizacją pozarządową, gromadzącą młodych ludzi, studentów oraz absolwentów
wielu polskich i zagranicznych uczelni wyższych, którzy mają sprecyzowane ambicje
zawodowe i swoją przyszłość wiążą z pracą w środowisku międzynarodowym.
Większość z blisko 150 Członków FMD to osoby posiadające już doświadczenie
w  działalności krajowych i międzynarodowych organizacji pozarządowych,
pracownicy polskiej administracji publicznej lub instytucji Unii Europejskiej. FMD
istnieje od 2002 roku oraz realizuje swoje cele i zadania poprzez Przedstawicielstwa
Regionalne
FMD w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Poznaniu,Trójmieście, Warszawie
i Wrocławiu.

Misją FMD jest:

„Kreowanie i kształcenie przyszłych liderów, którzy poprzez swoje działania
zapewnią silną i stabilną pozycję Polski na arenie międzynarodowej”.

FMD posiada status Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), jest organizacją
partnerską Rady Europy, członkiem Grupy Zagranica, Forum Społeczeństwa
Obywatelskiego Unia Europejska – Rosja oraz NGO-Network (IVF). FMD
uczestniczy także w pracach Forum Społeczeństwa Obywatelskiego Partnerstwa
Wschodniego.

Prezentowany raport streszcza aktywność organizacji z okresu styczeń - grudzień
2015 roku, pod przewodnictwem Zarządu składającego się z następujących osób:

Karoj Bijoś - Przewodniczący
Natalia Kubik - Wiceprzewodnicząca
Katarzyna Rudzka - Sekretarz Generalny
Anna Grzesiek - Skarbnik
Leszek Pochroń-Frankowski - Członek Zarządu
Paweł Jacewicz - Rzecznik Prasowy

Biuro Krajowe:
Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów
ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa
tel.: +48 22 205 06 72
fax: +48 22 658 04 01
www.diplomacy.pl, info@diplomacy.pl
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Aktywne projekty

Inspiracje Kawowe

"Inspiracje Kawowe" to realizowane od
października 2008 roku otwarte spotkania Członków FMD z przedstawicielami polskiej
służby cywilnej i zagranicznej, członkami korpusu dyplomatycznego akredytowanego w
Polsce oraz ekspertami z dziedziny stosunków międzynarodowych. Formuła projektu opiera
się na spotkaniach w kameralnej atmosferze przy filiżance kawy. Od stycznia 2013 roku
partnerem projektu jest Rosenthal Polska.

Celami projektu są nawiązywanie, utrzymywanie oraz rozwijanie przyjaznych kontaktów
Stowarzyszenia, przybliżanie społeczeństwu sylwetek ekspertów i dyplomatów oraz
wsparcie działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP poprzez stworzenie platformy
komunikacyjnej służącej wymianie poglądów i opinii oraz zintegrowaniu działań
przedstawicieli administracji rządowej, organizacji pozarządowych, społeczności
akademickich, a także członków korpusu dyplomatycznego akredytowanego w Polsce.
"Inspiracje Kawowe" są także swego rodzaju formą udziału Stowarzyszenia w polskiej
debacie publicznej poświęconej sprawom zagranicznym.

Kluby Dyskusyjne

"Klub Dyskusyjny FMD" to projekt Stowarzyszenia, który ma na celu organizację
cotygodniowych spotkań w języku angielskim na tematy związane z bieżącą sytuacją na
arenie międzynarodowej. Jego celem jest umożliwienie młodym adeptom dyplomacji
wymiany poglądów oraz tym samym rozwój ich wiedzy. Niejednokrotnie w debatach
uczestniczą także eksperci z dziedziny stosunków międzynarodowych - nauczyciele
akademiccy oraz dziennikarze.

Młodzi obserwatorzy wyborów

"Młodzi Obserwatorzy Wyborów" to program Stowarzyszenia powstały we wrześniu 2011
roku. Kontrola i ocena procesów wyborczych przez obserwatorów lokalnych i
międzynarodowych stała się w ostatnich dwóch dekadach stałym elementem stosunków
międzynarodowych. Dziś trudno wyobrazić sobie istotne wybory bez udziału, niekiedy nawet
i tysięcy obserwatorów. Pomimo tego wiedza na temat sposobu ich pracy oraz możliwości i
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ograniczeń związanych z monitoringiem wyborczym pozostaje dość ograniczona. Dlatego
też przedmiotem zainteresowania programu jest obserwowanie wyborów oraz
upowszechnianie wiedzy na temat pracy obserwatorów lokalnych i międzynarodowych.

Dzięki niezwykłej aktywności dwojga koordynatorów projektu, Sławomira Szyszki oraz
Karola Bijosia, program ten stał się jednym z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych
spośród wszystkich podejmowanych przez stowarzyszenie aktywności.

Szczegółowy raport z działalności MOW w 2015 r. dostępny jest tutaj:
http://diplomacy.pl/pl/41-mlodzi-obserwatorzy-wyborow/596-young-election-observers-report-
2016

Raport końcowy z misji obserwacyjnej w Estonii jest dostępny tutaj:
http://diplomacy.pl/pl/programy-i-projekty/mlodzi-obserwatorzy-wyborow/41-mlodzi-obserwat
orzy-wyborow/531-raport-koncowy-fmd-z-wyborow-w-estonii

Program Wschodni FMD

Przedmiotem powstałego w 2006 roku "Programu Wschodniego FMD" jest szeroko
rozumiana polityka, społeczeństwo i kultura państw Europy Środkowo-Wschodniej (Białoruś,
Federacja Rosyjska, Mołdowa, Ukraina) oraz Kaukazu (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja). Do
jego głównych założeń należy upowszechnianie wiedzy oraz promowanie pozytywnego, lecz
zawsze obiektywnego, obrazu wschodnich sąsiadów Polski i Unii Europejskiej.
Program realizowany jest głównie poprzez organizację spotkań z ekspertami oraz
konferencji, seminariów, debat, itp. wydarzeń poświęconych tematyce wschodniej.

Biuro Karier FMD

Biuro Karier to serwis prezentujący atrakcyjne oferty praktyk, staży i pracy oraz oferujący
kompleksową pomoc na początku kariery zawodowej. Biuro Karier zostało reaktywowane
przez projekt w ramach programu Młodzież w działaniu, w ramach to którego wolontariuszka
Veranika Bystrowa realizowała projekt „Dobra Praktyka - Biuro Karier FMD”. Z BK FMD
korzystają głównie członkowie FMD oraz słuchacze EAD, ale także studenci, absolwenci
uczelni wyższych oraz wszyscy, którzy szukają porady albo informacji jak szukać pracy w
środowisku międzynarodowym. Od czasu reaktywacji BK, dzięki nam, co najmniej 6 osób
znalazło pracę (o czym wiemy od nich) i w związku ze stałym wzrostem użytkowników,
liczba ta stale rośnie. W czerwcu 2014r.- po zakończeniu projektu, nowym koordynatorem
ds. Biura Karier została Laura Kloch- członkini PR w Warszawie, która kontynuuje
prowadzenie serwisu.
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Program Edukacji Globalnej FMD

Przedmiotem programu jest szeroko rozumiana tematyka globalna (edukacja globalna,
współpraca rozwojowa, prawa człowieka i wspieranie demokracji). Do jego głównych
założeń należy upowszechnianie wiedzy w ramach oraz promocja edukacji globalnej.
Program realizowany jest głównie poprzez organizację warsztatów, szkoleń, konferencji,
seminariów, debat, itp. wydarzeń poświęconych tematyce globalnej.
Strona internetowa "Programu Edukacji Globalnej FMD" to www.edukacja.diplomacy.pl.

Program realizowany jest przez Grupę FMD ds. Edukacji Globalnej, która posiada swoją
listę mailingową: edukacja@diplomacy.pl (zapisy na tklosowicz@diplomacy.pl).
Koordynatorami FMD ds. Programu Edukacji Globalnej są: Tomasz Kłosowicz, Członek
Rady Programowej FMD (tklosowicz@diplomacy.pl) oraz Artur Wieczorek, Członek Rady
Programowej FMD (awieczorek@diplomacy.pl).

3. Działania:
Główne działania programu opierają się na udziale w corocznym ogólnoświatowym Tygodniu
Edukacji Globalnej oraz uczestnictwie w pracach grup roboczych Grupy Zagranica*
*Grupa Zagranica (GZ) to federacja 61 polskich organizacji pozarządowych
zaangażowanych we współpracę rozwojową, wspieranie demokracji, pomoc humanitarną
i edukację globalną, czyli tzw. NGDOs (Non-Governmental Development Organizations).
FMD jest członkiem Grupy Zagranica od 2005 roku. Grupa Zagranica jest polskim członkiem
europejskiej konfederacji CONCORD, skupiającej ponad 1800 NGDOs z całej Europy.

W ramach udziału w pracach GZ, CONCORD i ich grup roboczych w roku 2011-2015
Członkowie Grupy FMD ds. Edukacji Globalnej zaangażowali się m.in. w następujące
działania:

● udział w szkoleniu GZ nt. spójności polityki na rzecz rozwoju (ang. PCD - Policy
Coherence for Development) – Artur Wieczorek (1.04.2015 r.)

● udział w przygotowaniu raportu GZ „Polska Współpraca Rozwojowa 2014” (rozdział
„Spójność polityki na rzecz rozwoju w Polsce – wybrane zagadnienia” (LINK) – Artur
Wieczorek (maj 2015 r.)

● udział w obserwacjach posiedzeń komisji grantowych MSZ RP "Edukacja Globalna
2015" i "Wolontariat Polska Pomoc 2015" – Sylwia Ławrynowicz i Natalia Chojecka
(maj 2015 r.)

● udział FMD w Paradzie Schumana i Miasteczku Schumana w Warszawie w ramach
Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju 2015 – Leszek Pochroń-Frankowski i Natalia
Kubik (9.05.2015 r.)

● udział w Europejskich Dniach Rozwoju 2015 w Brukseli – Tomasz Kłosowicz
(3-4.06.2015 r.)

● udział w Walnym Zebraniu Członków GZ – Karol Bijoś, Leszek Pochroń-Frankowski
i Artur Wieczorek (25.06.2015 r.)
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● udział w spotkaniu organizacji pozarządowych zaangażowanych w tematykę
migracyjną i uchodźczą – Sylwia Ławrynowicz (10.09.2015 r.)

● udział w szkoleniu GZ pt. „Jak opowiadać historie, które angażują społeczeństwo” –
Sylwia Ławrynowicz (2-3.12.2015 r.)

● reprezentacja GZ wobec instytucji UE i CONCORD w Brukseli – Tomasz Kłosowicz
(od grudnia 2015 r.)

Koordynatorzy FMD ds. Programu Edukacji Globalnej na bieżąco przekazują wiadomości
z GZ i CONCORD (newslettery, kursy e-learningowe i webinaria, materiały edukacyjne,
zaproszenia na spotkania, itp.), a także informowali o możliwościach samorozwoju w
tematyce współpracy rozwojowej (program GLEN, staże w PE/CONCORD/GZ/Eurodad,
inne oferty pracy w GZ/CONCORD, itp.).
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Działalność Przedstawicielstw Regionalnych

Katowice

Przedstawicielstwo w Katowicach jest nowo powstałym biurem stowarzyszenia, które zostało
założone we wrześniu 2015 roku. Do końca roku członkowie PR zorganizowali Kluby
Dyskusyjne:

09.12.2015 China-Poland relationship - opening of the new era?

02.12.2015 Argentinas future after the elections

24.11.2015 Dear Donald….British relationship with European Union.

17.11.2015 TTIP - chance for a historical agreement or threat to ordinary citizens?

Kraków
Aktywności PR Kraków w 2015 roku to:

Organizacja spotkań tematycznych nawiązujących do :
- sytuacji Turcji po wyborach parlamentarnych
- skomplikowanej sytuacji imigrantów we Francji
- zmian klimatycznych i ich wpływu na przyszłość
- kryzysu Brexit
- polityki energetycznej Polski oraz Unii Europejskiej
- kryzysu gospodarczego w Chinach
- wyborów prezydenckich w Polsce
- stosunków Stanów Zjednoczonych i Kuby

05.11.2015 Miały miejsce warsztaty przygotowane przez Klub Debat Parlamentarnych
Uniwersytety Jagiellońskiego dla członków FMD. Tematem warsztatów było przygotowanie
i prowadzenie debat parlamentarnych.

21.05.2015 Debata Oksfordzka "Ta izba twierdzi, że konflikty na Bliskim Wschodzie są
większym zagrożeniem dla świata niż konflikt na Ukrainie"

Projekt Młodzi Obserwatorzy Wyborów

26.10.2015 Przeprowadzenie obserwacji wyborów podczas wyborów parlamentarnych
w Polsce

21.04.2015 Szkolenie na temat obserwacji wyborów
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Lublin
1. 1-3.10.2015 – Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej – 2 wolontariuszy FMD

i 3 uczestników. Wzięliśmy udział w seminarium na temat funkcjonowania sektora
organizacji pozarządowych na Ukrainie. Podpisaliśmy również niewiążącą
deklarację lubelskich organizacji pozarządowych na rzecz aktywnej realizacji
wschodniego wymiaru Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.
http://kongres.lublin.eu/galeria-kiew-2015

2. Kluby dyskusyjne, podczas których poruszano m.in. zagadnienia kryzysu
migracyjnego oraz wojny na Ukrainie.

3. 18-20.12.2015 Organizacja wyjazdu na Białoruś: Mińsk, Kuropaty, Grodno
4. Wideokonferencja z organizacją Młoda Dyplomacja ze Lwowa
5. 15.05-17.05.2015 – organizacja wyjazdu do Lwowa (sprawozdanie w oddzielnym

pliku)

Poznań

1. 16.02.2015 – Wideokonferencja z Biurami Regionalnymi Hesji (Niemcy),
Akwitanii (Francja), Emilia-Romagna (Włochy) i Wielkopolski w Brukseli.

2. 23.02.2015 – Inspiracje Kawowe z Konsulem Honorowym Meksyku w Poznaniu,
Panem Władysławem Szebiotko.

3. 05.05.2015 – Inspiracje Kawowe z Konsulem Honorowym Peru w Poznaniu,
Panem Kajetanem Pyrzyńskim.

4. 2.10.2015 – Spotkanie z nowymi członkami FMD Poznań
5. 16.10.2015 – Inspiracje Kawowe z Konsulem Honorowym Turcji w Poznaniu,

Panem Jerzym Kudyńskim.
6. 6.11.2015 – Klub Dyskusyjny „Wybory parlamentarne w Polsce oczami

zagranicznych mediów”.
7. 12.11.2015 – Klub Dyskusyjny z p. Justyną Kucuk – pracownikiem OBWE na

Ukrainie.
8. 18.11.2015 – Klub Dyskusyjny „Nowe życie Europy Środkowej?”

współorganizowany z portalem EastWetInfo.eu
9. 3.12.2015 – Spotkanie z p. Kathleen Morenski – Radcą do spraw polityczno

-ekonomicznych z Ambasady USA w Warszawie.
10. 8.12.2015 – Klub Dyskusyjny „COP21 i climate justice”.
11. 15.12.2015 – „Inspiracje Kawowe FMD” z Konsulem Honorowym Republiki

Francuskiej w Poznaniu, Panem Tomaszem Schrammem;
12. 26.01.2016 – Klub Dyskusyjny „Iran a kraje Kaukazu Południowego”.

W międzyczasie zorganizowano kilka spotkań organizacyjnych, na których omawiane były
kwestie dotyczące działalności całego FMD i PR Poznań.

Ponadto członkowie PR Poznań uczestniczyli w dodatkowych inicjatywach:
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1. Reprezentowanie FMD podczas debaty Ministerstwa Spraw Zagranicznych ze
społeczeństwem obywatelskim na temat „Kierunków Promocji Polski po 2015 r.

2. Reprezentowanie FMD na konferencji „International Youth Leaders Assembly”
w siedzibie ONZ w Nowym Jorku.

3. Udział w obchodach Dnia Europy w Warszawie.
4. Udział w symulacjach ONZ w Rydze.

Trójmiasto
1. 27 luty - Discussion Club : „ Libia today ”
2. 6 marzec - prezentacja FMD Trójmiasto na Politechnice Gdańskiej podczas

FOKA 2015 (Forum Organizacji i Kół Akademickich)
3. 9 marzec - uczestnictwo członków FMD Trójmiasto w zamkniętych 4-godzinnych

warsztatach z „Negocjacji Międzynarodowych” w Europejskim Centrum Solidarności
4. 12 marzec - przeprowadzenie warsztatów z „Savoir Vivre w praktyce” skierowanych

dla klas maturalnych w trzech liceach ogólnokształcących w Trójmieście
5. 20 marzec - klub dyskusyjny
6. 25-30 marzec – organizacja wyjazdu na symulację obrad ONZ Model United

Nations w Rydze
7. 6 kwiecień - przeprowadzenie warsztatów z „Savoir Vivre w praktyce”

skierowanych dla studentów uczelni wyższych w Trójmieście
8. 8 kwiecień - spotkanie z polskim pisarzem, byłym oficerem wywiadu Vincentem

Viktorem Severskim
9. 13 kwiecień - Inspiracje Kawowe Konsulacie Chińskiej Republiki Ludowej
10. 22 kwiecień - Discussion Club: „Grexit”
11. 29 kwiecień –  Inspiracje Kawowe Konsulacie Republiki Federalnej Niemiec
12. 5 maj - uczestnictwo w spotkaniu założycielskim członków Polsko-Norweskiej Izby

Gospodarczej w Gdańsku
13. 14-15 maj - uczestnictwo w Forum międzynarodowym: „Europa z widokiem na

przyszłość” w Europejskim Centrum Solidarności oraz spotkanie z Przewodniczącym
Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem

14. 18 maj - Discussion Club :  „USA without Barack Obama- the 58th quadrennial U.S.
presidential election”

15. 26 maj - uczestnictwo w debacie oxfordzkiej wokół expose Ministra Spraw
Zagranicznych. Teza brzmiała: Silna Grupa Wyszehradzka alternatywą dla Unii
Europejskiej

16. 12-14 czerwiec - uczestnictwo członków PR Trójmiasto w Walnym Zebraniu
Członków Forum Młodych Dyplomatów w Warszawie

17. 20 październik - uczestnictwo w Inspiracjach Kawowych z Konsulem
Generalnym Federacji Niemiec Panią Cornelią Pieper

18. 23 październik - reprezentowanie FMD Trójmiasto na wernisażu malarki Iris Band
„Gdańskie Impresje”, który odbył się w Konsulacie Generalnym Federacji
Niemiec w Gdańsku

19. 25 październik - udział dwóch członków PR Trójmiasto w Międzynarodowej
Misji Obserwacyjnej Wybory Parlamentarne w Polsce
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20. 26 listopad - Discussion Club : „Weimar Triangle-what three countries can do
to improve position of Europe now ?”

21. 27 listopad - uczestnictwo w Inspiracjach Kawowych z Konsulem
Honorowym Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii Panem Andrzejem
Kanthak

22. 29 listopad - zwiedzanie Gdańska w ramach programu „Meet my City”
23. 2 grudzień - przeprowadzenie warsztatów z „ Social Media” skierowanych dla

studentów Politechniki Gdańskiej
24. 4 grudzień - przeprowadzenie zbiórki rzeczy świątecznych dla rodaków ze Wschodu

„Polacy- Rodakom”

Warszawa
1. Cykliczne (cotygodniowe) kluby dyskusyjne w języku angielskim
2. Misje obserwacyjne – w ramach projektu Młodzi Obserwatorzy Wyborów;

uczymy się funkcjonowania demokracji od strony technicznej i pielęgnowania jej
funkcjonowania.

Obserwowaliśmy wybory parlamentarne w Estonii, Polsce, na Ukrainie, oraz prezydenckie
na Białorusi i w Polsce.
Po misji w Estonii stworzyliśmy raport w oparciu o nasze doświadczenia i wzorce OBWE,
który zaprezentowaliśmy podczas konferencji.
- https://www.facebook.com/events/297738963683361/
- https://www.facebook.com/events/531236043707680/

3. Szkolenia. M.in.:

● pozyskiwanie grantów (N. Chojecka),
● nagrywanie i montaż materiałów audiowizualnych (S.Ławrynowicz),
● pisanie analiz politycznych (CIM),
● warsztat poświęcony TTIP,
● Wszystko, co chciałbyś wiedzieć o winie, ale boisz się zapytać (P. Krynicki),
● szkolenie z zakresu histori najnowszej (K. Bijoś),
● szkolenie dt. dzieł sztuki odzyskanych przez MSZ (J. Wróbel)
● szkolenie z debat Oksfordzkich (A. Parmee),
● FMD tańczy (M. de Silva),
● szkolenie dt. obronności i dronów
● emisja głosu (J. Grzybowska),

4. Spotkania i Inspiracje Kawowe:
● https://www.facebook.com/events/983315821701359/
● https://www.facebook.com/events/395421053950518/
● https://www.facebook.com/events/1546793945569561/

Spotkanie z J. Piechocińskim (M. Krupczyński),
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5. „Projekt Prezydencki” - cykl wywiadów z kandydatami w wyborach
prezydenckich:
https://www.youtube.com/watch?v=mVPHH5ltPvc&list=PLfX7hu0iswxa_6Xg5dZ1QIny0B3V
4aiWD

6.  Występy członków FMD w charakterze ekspertów w audycjach Radia Kampus:
1. na temat sytuacji w Nigerii po wyborach prezydenckich:

https://www.youtube.com/watch?v=Mp7zzda0McE
2. na temat hiszpańskiej partii Podemos:

https://www.youtube.com/user/FMDdiplomacy/videos?view=0&sort=dd&shelf
_id=0

3. na temat sytuacji w Katarze:
https://www.youtube.com/watch?v=tHFZUS5mpug

7.  Wywiad Sylwii Ławrynowicz "I ciągle śni mi się Auschwitz." - wywiad FMD z Panią Haliną
Birenbaum: https://www.youtube.com/watch?v=Nb5bt_ef994

8. Reportaż Sylwii Ławrynowicz: Na drodze ku zjednoczonej Europie
https://www.youtube.com/watch?v=0iwSa4eXVHI

9. Debata o JOW-ach (M. Giers):
https://www.facebook.com/events/1613605375594798/

10. Dwa dni z dyplomacją – Forum opowiada o sobie i odczarowuje świat dyplomacji
https://www.facebook.com/events/1513087925675668/,

11. Wyjazd integracyjny w góry (Wielka Racza, Beskid Żywiecki); 6-8 marca 2015 r.

12. Śniadania FMD – cykliczne, choć ostatnio dość nieregularne, poranne spotkania,
podczas których omawiane są najważniejsze bieżące wystąpienia polityków i aktywistów
z całego świata,

13. Udział w projektach organizowanych przez pozostałe PR: MUN, wyjazd do Lwowa
i Mińska.

Wrocław
1. Organizacja zajęć z języka rosyjskiego
2. Wykład dotyczący polskiego systemu politycznego i partyjnego dla obcokrajowców
3. Szkolenie dt. francuskich zwyczajów świątecznych oraz zasad spożywania sera
4. Organizacja regularnych Klubów Dyskusyjnych, m.in.: Realizacja współpracy

międzynarodowej przez miasto Wrocław, Kuba – USA: stosunki międzynarodowe.
5. Szkolenie dt. savoir vivre'u na wodzie przed Finałem WOŚP we Wrocławiu
6. Spotkanie w Konsulacie Honorowym Ukrainy
7. Wykład dotyczący kultury arabskiej
8. Kilkoro członków ukończyło kurs ODHIR i weźmie udział w obserwacji wyborów
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Sprawy członkowskie oraz rekrutacja

Wiosna 2015

W rekrutacji wiosennej wpłynęło 106 zgłoszeń, przeprowadzono 81 rozmów oraz
zdecydowano o przyjęciu 49 osób na półroczny okres próbny.

Przedstawicielstwo
Regionalne FMD

Liczba
złożonych
formularzy
aplikacyjnych

Liczba
przeprowadzonych
postępowań
rekrutacyjnych

Liczba osób
przyjętych w
poczet członków
tymczasowych
FMD

KATOWICE - - -

KRAKÓW 13 11 4

LUBLIN 5 5 4

POZNAŃ 9 9 5

TRÓJMIASTO 13 11 9

WARSZAWA 43 24 15

WROCŁAW 23 21 12

INNE - - -

RAZEM 106 81 49
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Jesień 2015

W rekrutacji jesiennej wpłynęło 106 zgłoszeń, przeprowadzono 94 rozmowy oraz
zdecydowano o przyjęciu 66 osób na półroczny okres próbny w charakterze członka
tymczasowego.

Przedstawicielstwo
Regionalne FMD

Liczba
złożonych
formularzy
aplikacyjnych

Liczba
przeprowadzonych
postępowań
rekrutacyjnych

Liczba osób
przyjętych w poczet
członków
tymczasowych FMD

KATOWICE 7 7 5

KRAKÓW 22 22 18

LUBLIN 5 5 5

POZNAŃ 16 16 12

TRÓJMIASTO 2 1 1

WARSZAWA 31 20 14

WROCŁAW 23 23 11

INNE

RAZEM 106 94 66
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