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Serbskie przyspieszenie? Priorytety nowego rz¹du 
w Belgradzie 

27 kwietnia 2014 r. serbski parlament udzieli³ wotum zaufania nowemu rz¹dowi na czele 
z Aleksanderem Vuèiæem, liderem Serbskiej Partii Postêpowej (SNS), która odnios³a 
zdecydowana zwyciêstwo w marcowych, przedterminowych wyborach. Za powo³aniem 
nowego rz¹du, zag³osowa³o 198 pos³ów – przeciw by³o 23. Decyzjê o rozpisaniu 
wczeœniejszych wyborów podj¹³ w³aœnie A. Vuèiæ, lider g³ównej partii tworz¹cej wówczas 
koalicjê rz¹dow¹, sprawuj¹cy funkcjê wicepremiera i ministra obrony narodowej. Uzna³ on, 
¿e po rozpoczêciu przez Serbiê negocjacji akcesyjnych (styczeñ 2014 r.), konieczne bêdzie 
uzyskanie silniejszego wsparcia spo³eczeñstwa dla planu reform, które przyspiesz¹ proces 
integracyjny pañstwa.

W najnowszym numerze „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego” Research Fellow 
FKP Agata Biernat analizuje priorytety nowego serbskiego rz¹du. „Priorytetem nowego 
rz¹du Serbii jest przeprowadzenie g³êbokich reform wewnêtrznych oraz modernizacja 
kraju przede wszystkim w obszarze rolnictwa, infrastruktury transportowej oraz 
przemys³u. Zapowiedziane zmiany bêd¹ mieæ istotny wp³yw na przyspieszenie negocjacji 
akcesyjnych z UE. Obecne w³adze w Belgradzie s¹ zdeterminowane, aby Serbia uzyska³a 
pozycjê lidera w regionie”.

Zapraszamy do lektury naszej najnowszej analizy!

Redakcja „Komentarza Miêdzynarodowego Pu³askiego”
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 
jest niezale¿nym think tankiem 
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Agata Biernat 

27 kwietnia 2014 r. serbski parlament udzieli³ wotum zaufania nowemu rz¹dowi na czele 

z Aleksanderem Vuèiæem, liderem Serbskiej Partii Postêpowej (SNS), która odnios³a 
zdecydowana zwyciêstwo w marcowych, przedterminowych wyborach. Za powo³aniem 
nowego rz¹du, zag³osowa³o 198 pos³ów – przeciw by³o 23. Decyzjê o rozpisaniu 
wczeœniejszych wyborów podj¹³ w³aœnie A. Vuèiæ, lider g³ównej partii tworz¹cej wówczas 
koalicjê rz¹dow¹, sprawuj¹cy funkcjê wicepremiera i ministra obrony narodowej. Uzna³ on, 
¿e po rozpoczêciu przez Serbiê negocjacji akcesyjnych (styczeñ 2014 r.), konieczne bêdzie 
uzyskanie silniejszego wsparcia spo³eczeñstwa dla planu reform, które przyspiesz¹ proces 
integracyjny pañstwa.  
W wyborach zdecydowane zwyciêstwo odnios³a SNS, zdobywaj¹c 48 proc. g³osów. 
Zabrak³o jej jednak oœmiu mandatów do uzyskania wiêkszoœci umo¿liwiaj¹cej dokonanie 
zmian w konstytucji. Wobec tego SNS zdecydowa³a siê na zawi¹zanie koalicji rz¹dowej ze 
swym poprzednim partnerem, Socjalistyczn¹ Parti¹ Serbii (SPS), której przewodnicz¹cy, 
Ivica Daèiæ, uzyska³ tekê wicepremiera i ministra spraw zagranicznych, a tak¿e z Lig¹ 
Socjaldemokratów Wojwodiny. Zatem obecnie opozycja parlamentarna, posiadaj¹ca 
zaledwie 42 mandaty, zosta³a ca³kowicie zmarginalizowana. 

Po pierwsze – gospodarka 
W swym expose premier A. Vuèiæ, nakreœli³ priorytety nowego rz¹du, wœród których 
najwa¿niejszym jest dokonanie g³êbokich reform gospodarczych w kraju. Serbia, która 
wci¹¿ nie przezwyciê¿y³a kryzysu gospodarczego, boryka siê z problemem deficytu 
bud¿etowego na poziomie 6,5 proc. PKB (1,4 mld Euro) oraz wysokim poziomem 
bezrobocia (20,1 proc.). Poprzednie rz¹dy prowadzi³y politykê opieraj¹c¹ siê na zaci¹ganiu 
po¿yczek zagranicznych (m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz 
Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju) aby unikn¹æ bankructwa kraju i odk³ada³y 
w czasie wdro¿enie niezbêdnych zmian, których skutki uderza³yby w spo³eczeñstwo. 
A. Vuèiæ, maj¹c na uwadze warunki stawiane przez Miêdzynarodowy Fundusz Walutowy 
(MFW) oraz Bank Œwiatowy (BŒ) zapowiedzia³ przeprowadzenie reform, które spowoduj¹ 
zmniejszenie siê deficytu bud¿etowego do 4 proc. PKB w 2017 r. Reformy maj¹ obj¹æ 
przede wszystkim ciêcia p³ac w sektorze publicznym o 10 proc. (obecnie zatrudnionych jest 
w nim 800 000 osób), wyd³u¿enie godzinowego czasu pracy w tym sektorze, podwy¿szenie 
wieku emerytalnego kobiet z 60 do 63 lat, zaprzestanie subsydiowania przedsiêbiorstw 
pañstwowych, które przynosz¹ straty finansowe pañstwu. Zostan¹ tak¿e dokonane zmiany 
w systemie podatkowym. W³adze zapowiedzia³y zniesienie 1 lipca 2014 r. podatku 
solidarnoœciowego (20 proc. dla osób zarabiaj¹cych wiêcej ni¿ 60 000 dinarów miesiêcznie 
– ok. 520 Euro oraz 25 proc. dla tych zarabiaj¹cych ponad 100 000 dinarów – ok. 870 Euro). 
Ponadto sprywatyzowanych zostanie ponad 160 pañstwowych przedsiêbiorstw, g³ównie 
z sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, w tym m.in. „Telekom”, czy te¿ 
„Elektroprivreda Srbije”. Jak podkreœla³ nowy premier, tylko dziêki osi¹gniêciu 
makroekonomicznej i fiskalnej stabilnoœci mo¿liwe bêdzie zwiêkszenie konkurencyjnoœci 
serbskiej gospodarki, przyci¹gniêcie inwestycji zagranicznych, co jednoczeœnie przyczyni 
siê do tworzenia nowych miejsc pracy. Wraz z uzdrawianiem gospodarki pañstwa istotne 
jest równie¿ podjêcie bezwzglêdnej walki z korupcj¹ oraz przestêpczoœci¹ zorganizowan¹. 
Odpowiedzialni za przeprowadzenie owych reform bêd¹ nowy minister finansów Lazar 
Krstiæ oraz minister gospodarki Dušan Vujoviæ. Warto dodaæ, ¿e a¿ siedmiu 
z dziewiêtnastu ministrów w gabinecie A. Vuèicia posiada wykszta³cenie ekonomiczne. 
Na spowolnienie wdra¿ania zapowiedzianych reform istotny wp³yw bêdzie mia³a jednak 
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najwiêksza od 120 lat powódŸ na Ba³kanach. W Serbii dotknê³a ona ok. 25 proc. obszaru 
kraju, g³ównie w rejonach na zachód oraz po³udnie od Belgradu. W wyniku dzia³añ 
¿ywio³u œmieræ ponios³o 51 osób, a ponad pó³tora miliona zosta³o poszkodowanych. 
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ocenia straty Serbii na 1,5 do 2 miliardy Euro. 
Ucierpia³ przede wszystkim sektor rolnictwa, który wytwarza ok. 10 proc. PKB tego kraju. 
Ponadto powódŸ doprowadzi³a do zniszczenia dróg oraz linii kolejowych, a tak¿e do 
przerwania pracy czêœci du¿ych zak³adów przemys³owych (m.in. dwóch elektrowni 
wodnych nad rzek¹ Morav¹) i wy³¹czenia czêœci linii przesy³owych energii elektrycznej. 
¯ywio³ zagrozi³ równie¿ funkcjonowaniu elektrowni im. Nikoli Tesli, która wytwarza ok. 
po³owy energii elektrycznej kraju. PowódŸ na pewno wp³ynie te¿ negatywnie na wzrost 
gospodarczy Serbii oraz poziom inflacji.
 
Po drugie – negocjacje akcesyjne
Kolejnym priorytetem nowego serbskiego rz¹du jest przyspieszenie procesu 
integracyjnego z Uni¹ Europejsk¹. W styczniu 2014 r. Serbia rozpoczê³a negocjacje 
akcesyjne z Komisj¹ Europejsk¹. Ambicj¹ w³adz w Belgradzie jest uzyskanie cz³onkostwa 
do 2020 r., dlatego zak³adaj¹ one, ¿e rozmowy uda siê zakoñczyæ w 2018 r., b¹dŸ najpóŸniej 
w 2019 r. Warto zauwa¿yæ, ¿e w przypadku Serbii przewidziano nowe podejœcie do 
negocjacji. Zgodnie z nim rozdzia³y 23 i 24 dotycz¹ce praworz¹dnoœci („Wymiar 
sprawiedliwoœci i prawa podstawowe” oraz „Sprawiedliwoœæ, wolnoœæ i bezpieczeñstwo”) 
uwa¿ane s¹ za kluczowe w procesie rozszerzenia. 
Niew¹tpliwie ambitne za³o¿enia nowego rz¹du s¹ mo¿liwe do zrealizowania, ale konieczne 
jest przede wszystkim opracowanie szczegó³owego planu dzia³ania. Do koñca 2015 r. 
w³adze w Belgradzie powinny ju¿ zakoñczyæ etap screeningu, czyli wstêpnej fazy negocjacji 
cz³onkostwa w UE, polegaj¹cej na przegl¹dzie prawa krajowego oraz jego zgodnoœci 
z prawodawstwem unijnym.

Nowa polityka wobec Kosowa?
Nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e doprowadzenie do normalizacji relacji z Kosowem bêdzie mieæ 
istotny wp³yw na tempo tocz¹cych siê negocjacji akcesyjnych. Nale¿y przypomnieæ, ¿e 
w 2013 r. w³adze w Belgradzie dokona³y du¿ego postêpu w tym obszarze, podpisuj¹c 
porozumienie o normalizacji stosunków z rz¹dem w Prisztinie. Jednoczeœnie Serbia wci¹¿ 
podtrzymuje swe stanowisko, i¿ nie zamierza uznaæ niepodleg³oœci Kosowa, nawet jeœli 
oznacza³oby brak mo¿liwoœci uzyskania przez ni¹ cz³onkostwa w UE. 
Warto zauwa¿yæ, ¿e w obecnym rz¹dzie Serbii nie istnieje ju¿ osobne Ministerstwo 
ds. Kosowa i Metochii. Dokonano równie¿ zmian na stanowisku dyrektora rz¹dowej 
kancelarii ds. Kosowa i Metochii. Dotychczas pe³ni¹cy tê funkcjê Aleksander Vulin, zosta³ 
nowym ministrem pracy i spraw spo³ecznych, a jego miejsce zaj¹³ Marko Ðuriæ, cz³onek 
rz¹dz¹cej partii SNS, bêd¹cy wczeœniej doradc¹ ds. polityki zagranicznej prezydenta kraju. 
Posiada on doœwiadczenie w kwestiach zwi¹zanych z Kosowem, gdy¿ bra³ udzia³ 
w tocz¹cym siê dialogu Belgradu z Prisztin¹ oraz przygotowywa³ platformê polityczn¹ 
rz¹du m.in. dla negocjacji w sprawie wspó³pracy z kosowskimi instytucjami 
samorz¹dowymi. Jako nowy dyrektor Kancelarii ds. Kosowa i Metochii, M. Ðuriæ bêdzie 
prowadzi³ politykê zbie¿n¹ z stanowiskiem prezentowanym przez prezydenta T. Nikolicia, 
który nieustannie powtarza, ¿e jakiekolwiek nowe umowy zawierane przez rz¹d nie mog¹ 
zagra¿aæ integralnoœci terytorialnej pañstwa.

„Balansowanie” pomiêdzy Federacj¹ Rosyjsk¹  a UE 
Federacja Rosyjska to tradycyjny sojusznik Serbii. Obecnie oprócz polityczno-
strategicznego partnerstwa, podpisanego w maju 2013 r., oba pañstwa ³¹cz¹ ze sob¹ wiêzi 
gospodarcze. Serbia pozostaje jedynym pañstwem spoza Wspólnoty Nieodleg³ych Pañstw 
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(WNP), które podpisa³o umowê o wolnym handlu z Rosj¹. Ponadto serbska spó³ka 
energetyczna „Serbgaz” odgrywa znacz¹c¹ rolê w budowie Gazoci¹gu Po³udniowego 
(South Stream), który ma umo¿liwiæ w przysz³oœci transport dostaw gazu rosyjskiego na 
Zachód Europy z ominiêciem Ukrainy. Nale¿y dodaæ, ¿e to w³aœnie Gazprom, 
odpowiedzialny za wykonanie owego projektu energetycznego, posiada wiêkszoœæ 
udzia³ów w najwiêkszej serbskiej firmy energetycznej „NIS”.
Œcis³e relacje zdeterminowa³y stanowisko rz¹du serbskiego wobec kryzysu na Ukrainie. 
Serbia od samego pocz¹tku stara³a siê byæ neutralna i nie opowiadaæ siê po ¿adnej ze stron 
konfliktu. Jednoczeœnie w³adze w Belgradzie, choæ nie wprost, to jednak nie zgodzi³y siê 
z opini¹ wyra¿an¹ przez prezydenta W. Putina, który usprawiedliwiaj¹c sw¹ politykê, 
przyrówna³ przypadek Krymu do Kosowa. Szef  serbskiej dyplomacji Ivica Daèiæ 
stwierdzi³ jednoznacznie, ¿e Serbia opowiada siê zdecydowanie za integralnoœci¹ 
terytorialn¹ ka¿dego pañstwa, lecz równoczeœnie zaznaczy³, ¿e w³adze w Belgradzie nigdy 
nie wyra¿¹ zgody na objêcie Rosji jakimikolwiek sankcjami.
Takie stanowisko rz¹du serbskiego niew¹tpliwie nie jest zbie¿ne ze stanowiskiem 
prezentowanym przez UE. Bruksela zwróci³a siê do Serbii, aby zrównowa¿y³a swe interesy 
narodowe z interesami ca³ej Unii, do której w przysz³oœci zamierza przyst¹piæ. 
Niew¹tpliwie, takiego rodzaju balansowanie w polityce zagranicznej pomiêdzy Rosj¹ a UE 
bêdzie mo¿liwe tylko do momentu otwarcia przez Serbiê 31. rozdzia³u negocjacyjnego 
dotycz¹cego polityki zagranicznej. Obecnie jeszcze jeden dodatkowy czynnik utwierdza 
w³adze w Belgradzie w podtrzymywaniu swego zachowawczego stanowiska wobec 
wydarzeñ na Ukrainie. Serbia œwiadoma jest tego, i¿ wœród samych pañstw cz³onkowskich 
UE nie istnieje jednomyœlnoœæ, co do kszta³tu wspólnej polityki w stosunku do Rosji. Ta 
rozbie¿noœæ zdañ widoczna jest równie¿ w stanowisku UE wobec Syrii czy Kosowa 
(Hiszpania, Cypr, Rumunia, S³owacja, Grecja nie uznaj¹ jego niepodleg³oœci).

Wnioski 
1) Priorytetem nowego rz¹du Serbii jest przeprowadzenie g³êbokich reform 
wewnêtrznych oraz modernizacja kraju przede wszystkim w obszarze rolnictwa, 
infrastruktury transportowej oraz przemys³u. Zapowiedziane zmiany bêd¹ mieæ istotny 
wp³yw na przyspieszenie negocjacji akcesyjnych z UE. Obecne w³adze w Belgradzie s¹ 
zdeterminowane, aby Serbia uzyska³a pozycjê lidera w regionie.
2) Otwarcie pierwszych rozdzia³ów akcesyjnych (23, 24, 32 oraz 35) przez Serbiê nast¹pi 
najprawdopodobniej na pocz¹tku 2015 r. Tempo prowadzenia rozmów akcesyjnych 
zale¿eæ bêdzie g³ównie od zaanga¿owania rz¹du w Belgradzie, który powinien wykorzystaæ 
wsparcie pañstw Europy Zachodniej (przede wszystkim Niemiec oraz Francji) dla 
prowadzonej przez siebie polityki. Tym bardziej, ¿e planowana na 28 sierpnia 2014 r. 
konferencja na temat integracji Ba³kanów Zachodniej, której gospodarzem bêdzie Berlin 
(Conference of  Western Balkan States), mo¿e oznaczaæ ponowny wzrost zainteresowania 
UE w³aœnie tym regionem. 
3) Kwestia normalizacji stosunków z Kosowem bêdzie jednym z najwa¿niejszych punktów 
negocjacji akcesyjnych Serbii. Deklaruj¹c swe zaanga¿owanie w wype³nieniu zobowi¹zañ 
wynikaj¹cych z 35. rozdzia³u negocjacji, traktuj¹cego o relacjach z Kosowem, rz¹d 
jednoczeœnie podtrzymuje, ¿e Serbia nigdy nie uzna jego niepodleg³oœci.
4) W³adze w Belgradzie bêd¹ kontynuowaæ dzia³ania zmierzaj¹ce do uzyskania 
cz³onkostwa w UE, jednoczeœnie utrzymuj¹c dobre relacje z Rosj¹. Strategiczne 
partnerstwo z Rosj¹ le¿y w interesie narodowym Serbii. Zacieœnianiu wzajemnych relacji 
s³u¿y obecnie realizacja projektu „Gazoci¹gu Po³udniowego”, który mo¿e zwiêkszyæ 
bezpieczeñstwo energetyczne Serbii w momencie zaostrzenia siê konfliktu rosyjsko-
ukraiñskiego. Obecnie serbski rz¹d nie postrzega Rosji jako alternatywy dla pog³êbiania 
integracji europejskiej.
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Rekomendacje dla UE
1) Obecnie najwiêkszym problemem dla serbskiego rz¹du jest uporanie siê 
z dramatycznymi skutkami powodzi. Dopiero nastêpnym krokiem bêdzie uzdrowienie 
serbskiej gospodarki. UE powinna udzieliæ Serbii niezbêdnej pomocy w tym wzglêdzie, 
m.in. poprzez jak najszybsze uruchomienie œrodków przedakcesyjnych.

2) UE powinna podtrzymywaæ swe wsparcie dla serbskich d¹¿eñ integracyjnych i udzielaæ 
pomocy przy wdra¿aniu przez rz¹d Serbii trudnych reform gospodarczych, których 
negatywne skutki odczuje spo³eczeñstwo. Serbia silna gospodarczo bêdzie równie¿ 
wp³ywaæ stabilizuj¹co na sytuacjê w regionie, poprzez coraz mocniejsze zacieœnianie relacji 
z s¹siadami, których ³¹czy ten sam cel, jakim jest cz³onkostwo w UE.

3) Obecnie zauwa¿any jest wzrost rozczarowania czêœci pañstw ba³kañskich powolnym 
tempem rozszerzania UE (przede wszystkim w Macedonii). Bruksela powinna nieustannie 
podkreœlaæ swe poparcie dla ich d¹¿eñ integracyjnych. Zmniejszenie zainteresowania UE 
tym regionem mo¿e skutkowaæ wzrostem pozycji Turcji oraz pañstw arabskich na 
Ba³kanach. W d³ugookresowej perspektywie mo¿liwoœæ oddzia³ywania Unii na rozwój 
wydarzeñ w tym regionie, a co najwa¿niejsze – na umacnianie stabilnej sytuacji w swym 
najbli¿szym otoczeniu miêdzynarodowym, uleg³aby zmniejszeniu. Kolejny, potencjalny 
konflikt na Ba³kanach odbi³by siê negatywnie równie¿ na funkcjonowaniu samej UE. 
W interesie Wspólnoty le¿y nieustanne dok³adanie wszelkich starañ, aby nie dopuœciæ do 
ponownej destabilizacji tej czêœci Europy.

Rekomendacje dla Polski
1) Polska, maj¹c ambicje odgrywania roli lidera pañstw Europy Œrodkowo-Wschodniej, 
powinna zwiêkszaæ sw¹ aktywnoœæ polityczn¹ na Pó³wyspie Ba³kañskim, poprzez 
wzmacnianie relacji z pañstwami, które w przysz³oœci zostan¹ nowymi cz³onkami UE. 
W³adze w Warszawie powinny zwróciæ szczególn¹ uwagê na Serbiê, która stopniowo 
bêdzie odbudowywaæ sw¹ pozycjê w regionie.

2) Polskie w³adze powinny kontynuowaæ udzielanie pomocy poszkodowanym przez 
powódŸ w Serbii. Maj¹c na uwadze w³asne doœwiadczenie, Polska mog³aby podzieliæ siê 
z administracj¹ serbsk¹ wypracowanymi rozwi¹zaniami z zakresu wdra¿ania systemu 
ostrze¿eñ powodziowych.

3) Polska powinna równie¿ d¹¿yæ do pog³êbiania relacji handlowych z Serbi¹ – pañstwem 
o najwiêkszym potencjale gospodarczym spoœród krajów Ba³kanów Zachodnich. 
Rolnictwo, bêd¹ce kluczowym sektorem serbskiej gospodarki, mo¿e byæ szans¹ na 
wzmocnienie tych stosunków. Jednoczeœnie polski rz¹d korzystaj¹c z w³asnego 
doœwiadczenia, móg³by wesprzeæ w³adze w Belgradzie w dostosowywaniu serbskiego 
rolnictwa do przepisów unijnych. 
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Fundacja im. Kazimierza Pu³askiego 

„Komentarz Miêdzynarodowy Pu³askiego”

jest niezaleýnym think tankiem specjalizujàcym siæ w polityce zagranicznej. Fundacja 
dostarcza strategiczne analizy i rozwiàzania dla decydentów rzàdowych, sektora 
prywatnego i spoùeczeñstwa obywatelskiego, które dajà wglàd w przyszùoúã i przewidujà 
nadchodzàce zmiany.

Fundacja w swoich badaniach i analizach koncentruje siæ gùównie na dwóch wektorach: 
transatlantyckim w wymiarze politycznym i bezpieczeñstwa oraz Rosji i obszarze 
postsowieckim. Ponadto obszarem analiz sà Azja, Afryka, Bliski Wschód oraz kraje 
Europy.

Fundacja mog³a powstaæ dziêki przemianom politycznym, które nast¹pi³y w Polsce po 
1989 r. Idea³y genera³a Kazimierza Pu³askiego (wolnoœæ, sprawiedliwoœæ i demokracja) 
stanowi¹ inspiracjê dla wszelkich inicjatyw podejmowanych przez Fundacjê. Dzia³ania 
Fundacji obejmuj¹ m.in.: prowadzenie badañ naukowych, opracowywanie publikacji 
i analiz, przygotowywanie seminariów oraz konferencji, edukowanie i wspieranie liderów 
(www.instytutprzywodztwa.pl). 

Fundacja by³a organizatorem Warszawskiego Regionalnego Kongresu Organizacji 
Pozarz¹dowych (www.warsawcongress.pl). Obecnie jest wspó³organizatorem Akademii 
M³odych Dyplomatów (www.diplomats.pl) oraz wydawc¹ Platformy Komunikacyjnej dla 
Organizacji Pozarz¹dowych (www.non-gov.org). 

Fundacja przyznaje Nagrodê im. Kazimierza Pu³askiego „Rycerz Wolnoœci” dla wybitnych 
postaci zas³u¿onych w promowaniu demokracji. Nagrodê dotychczas otrzymali profesor 
W³adys³aw Bartoszewski, profesor Norman Davies, Alaksandar Milinkiewicz, lider 
demokratycznej opozycji na Bia³orusi, byli prezydenci Polski Lech Wa³êsa i Aleksander 
Kwaœniewski, by³y prezydent Litwy Valdas Adamkus, by³a prezydent £otwy Vaira 
Vîíe-Freiberga, by³y wysoki przedstawiciel UE ds. wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeñstwa oraz by³y sekretarz generalny NATO Javier Solana, by³y minister spraw 
zagranicznych Francji i za³o¿yciel nagrodzonej Pokojow¹ Nagrod¹ Nobla organizacji 
Lekarze Bez Granic Bernard Kouchner oraz by³y senator USA Richard Lugar.

Fundacja Pu³askiego jest jedn¹ z dwóch polskich organizacji pozarz¹dowych 
posiadaj¹cych status organizacji partnerskiej Rady Europy. Wiêcej o Fundacji na

to analizy istotnych dla Polski zagadnieñ z zakresu polityki miêdzynarodowej. Dokument 
publikowany jest w dwóch wersjach jêzykowych: polskiej i angielskiej. Osoby chc¹ce 
publikowaæ swoje oryginalne prace w „KMP”, proszone s¹ o kontakt z redakcj¹ 
(office@pulaski.pl). ¯eby regularnie otrzymywaæ kolejne numery „KMP” nale¿y podaæ 
swój e-mail na stronie www.pulaski.pl. 

 
www.pulaski.pl. 
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