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Towarzystwo Naukowe Pułaskiego 
 

Dołącz już dziś! 

 

 

 

Towarzystwo Naukowe Pułaskiego (TNP) jest nowatorskim projektem edukacyjnym Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, 
którego celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa w zakresie problematyki polityki międzynarodowej, energetyki, 
cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa i obronności. Towarzystwo Naukowe ma także stymulować rozwój debaty 
eksperckiej w tych obszarach. Celem Towarzystwa jest również skupienie przyjaciół i sympatyków Fundacji, którzy poprzez 
swoje zaangażowanie pomagają w budowie silnego ośrodka analitycznego. 

Członkostwo w Towarzystwie Naukowym stanowi szansę na nawiązanie relacji pomiędzy ekspertami oraz pasjonatami m.in. 
stosunków międzynarodowych, tematyki obronności oraz cyberbezpieczeństwa. Przynależność do Towarzystwa Naukowego 
to m.in. dostęp do drukowanych analiz Fundacji, udział w konferencjach oraz zamkniętych debatach eksperckich, a także zniżki 
na szkolenia organizowane przez siostrzaną Europejską Akademię Dyplomacji. Honorowymi członkami Towarzystwa są 
Profesor Norman Davies oraz Profesor Stanisław Koziej. 

Członkostwo w Towarzystwie Naukowym jest otwarte dla sympatyków Fundacji oraz wszystkich zainteresowanych osób 
z Polski i spoza granic kraju. Poprzez różne formy członkostwa Fundacja pragnie zaoferować swoim przyjaciołom możliwość 
działaniach w ramach organizacji. 

Towarzystwo Naukowe Pułaskiego oferuje trzy rodzaje członkostwa:  

● Indywidualne, 
● Instytucjonalne, 
● Studenckie. 

 

I. Członkostwo indywidualne 
Członkostwo indywidualne jest skierowane do osób pracujących w różnych sektorach gospodarki, ośrodkach akademickich oraz 
instytucjach administracji państwowej, którzy pragną wziąć czynny udział w wydarzeniach oraz badaniach Fundacji. 

Korzyści z członkostwa: 

● Dostęp do publikacji w wersji elektronicznej lub drukowanej wydawanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. 
● Dostęp do Biuletynu Towarzystwa Pułaskiego – wydawany raz w miesiącu biuletyn, informujący o nadchodzących 

wydarzeniach związanych z tematyką polityki zagranicznej oraz prezentujących wybrane nowości wydawnicze. 
● Uczestnictwo w spotkaniach z czołowymi ekspertami spraw zagranicznych oraz przedstawicielami administracji 

państwowej.  
● Członkowie Towarzystwa mogą brać udział w zamkniętych spotkaniach realizowanych w ramach działalności Fundacji – 

Bezpieczeństwo, Cyberbezpieczeństwo, Gospodarka i Energetyka, Polityka Zagraniczna. 
● Członkowie Towarzystwa będą posiadali możliwość uczestnictwa w zamkniętych spotkaniach realizowanych w ramach 

działalności Towarzystwa, poświęconych stosunkom międzynarodowym. 
● Otrzymanie legitymacji członkowskiej wraz z certyfikatem poświadczającym członkostwo w Towarzystwie.  
● Członkowie indywidualni otrzymują 10 proc. zniżki na szkolenia oraz programy organizowane przez Europejską Akademię 

Dyplomacji. 
● Członkowie indywidualni otrzymują dostęp do biblioteczki Towarzystwa Naukowego, zawierającej raporty oraz monografie 

poświęcone stosunkom międzynarodowym.  

Członkostwo indywidualne wynosi rocznie: 200 zł 
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II. Członkostwo instytucjonalne 
Członkostwo instytucjonalne jest skierowane do wszystkich instytucji oraz przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem 
podmiotów, których przedmiotem analizy jest bieżąca polityka międzynarodowa, obronność, energetyka oraz 
cyberbezpieczeństwo. 
 
Korzyści z członkostwa: 
 
● Dostęp do wszystkich publikacji w wersji elektronicznej oraz drukowanej, wydawanych przez Fundację im. Kazimierza 

Pułaskiego. 
● Możliwość uczestnictwa pracowników instytucji wspierającej w spotkaniach z czołowymi ekspertami spraw zagranicznych 

oraz przedstawicielami administracji państwowej. Pracownicy ww. instytucji mogą brać udział w zamkniętych spotkaniach 
realizowanych w ramach programów Fundacji – Bezpieczeństwo, Cyberbezpieczeństwo, Gospodarka i Energetyka, Polityka 
Zagraniczna. 

● Pracownicy instytucji otrzymują 10 proc. zniżki na szkolenia oraz programy organizowane przez Europejską Akademię 
Dyplomacji. 

● Umieszczenie loga instytucji będącej członkiem Towarzystwa na stronie internetowej Fundacji oraz umożliwienie 
wystawienia banneru promocyjnego na wybranych wydarzeniach. 

 
 
III. Członkostwo studenckie 
Członkostwo studenckie jest skierowane dla studentów wszystkich kierunków studiów oraz osób poniżej 26 roku życia 
zainteresowanych sprawami międzynarodowymi i identyfikującymi się z celami Fundacji. 

Korzyści z członkostwa: 

● Dostęp do publikacji w wersji elektronicznej wydawanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. 
● Uczestnictwo w spotkaniach z czołowymi ekspertami spraw zagranicznych oraz przedstawicielami administracji 

państwowej jak również  biznesu międzynarodowego. 
● Członkowie Towarzystwa będą posiadali możliwość uczestnictwa w zamkniętych spotkania realizowanych w ramach 

działalności Towarzystwa, poświęconych stosunkom międzynarodowym. 
● Otrzymanie legitymacji członkowskiej wraz z certyfikatem poświadczającym członkostwo w Towarzystwie. 
● Członkowie posiadający status studenta będą posiadali preferencyjny dostęp do praktyk oraz staży studenckich 

realizowanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego. 
● Członkowie posiadają możliwość uczestnictwa w dedykowanych dla studentów projektach m.in. New Security Leaders w 

ramach Warsaw Security Forum. 
● Dostęp do biblioteczki Towarzystwa Naukowego, zawierającej raporty oraz monografie poświęcone stosunkom 

międzynarodowym. 
● Dostęp do Biuletynu Towarzystwa Pułaskiego – wydawany raz w miesiącu biuletyn, informujący o nadchodzących 

wydarzeniach związanych z tematyką polityki zagranicznej oraz prezentujących wybrane nowości wydawnicze. 
● Członkowie otrzymują 10 proc. zniżki na szkolenia oraz programy organizowane przez Europejską Akademię Dyplomacji. 

 

Członkostwo instytucjonalne wynosi rocznie: 3000 zł 

Członkostwo studenckie wynosi rocznie: 100 zł 
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ZASADY CZŁONKOSTWA I PROCEDURA APLIKACYJNA 

1. Ogólne 
Wszystkie aplikacje członkowskie skierowane do Towarzystwa Naukowego Pułaskiego (TNP) powinny zawierać wypełnioną deklarację 
członkowską. Deklarację można pobrać ze strony internetowej www.pulaski.pl (zakładka Towarzystwo Naukowe) lub otrzymać 
w sekretariacie Fundacji Pułaskiego. 

Wszystkie informacje zawarte w formularzu są zastrzeżone do użytku wewnętrznego Towarzystwa Naukowe zgodnie z ustawą o ochronie 
danych osobowych. 

2. Procedura weryfikacji aplikacji 
Deklaracja członkowska jest składana przez osoby prywatne lub instytucje posiadające status prawny. Sekretarz Towarzystwa w przeciągu 
miesiąca dokonuje weryfikacji zgłoszenia i przedkłada do akceptacji Prezesowi Fundacji.  

W momencie otrzymania deklaracji członkowskiej, Sekretarz Towarzystwa poinformuje aplikanta o jego przyjęciu i rozpoczęciu procedury 
weryfikacyjnej. W momencie zaakceptowania aplikacji wymagane jest dokonanie opłaty członkowskiej w wysokości opisanej poniżej dla 
każdego rodzaju członkostwa: 

● Członkostwo indywidualne – 200 zł  
● Członkostwo instytucjonalne – 3000 zł  
● Członkostwo studenckie – 100 zł  

Opłatę należy dokonać w przeciągu 14 dni od przyjęcia instytucji bądź osoby w poczet członków Towarzystwa. 

3. Warunki członkostwa, opłat i odnawiania członkostwa 
Osoby oraz instytucje otrzymują status członka Towarzystwa Naukowego na okres jednego roku. W przypadku, kiedy członek nie poinformuje 
o rezygnacji z członkostwa w Towarzystwie, następuje automatyczne przedłużenie statusu oraz wystawienie rachunku na kolejny rok. 
Studenci muszą potwierdzić swój status przed przedłużeniem członkostwa. 

4. Rezygnacja z członkostwa i ponowne przystąpienie do Towarzystwa 
Poniższą procedurę stosuje się do wszystkich kategorii członkostwa w Towarzystwie. 

Każdy członek Towarzystwa otrzymuje rachunek na 30 dni przed datą wygaśnięcia członkostwa w Towarzystwie, poprzedzone 
przypomnieniem przed ostateczną datą wygaśnięcia członkostwa. 

Niedokonanie zapłaty w przeciągu czternastu dni od wygaśnięcia członkostwa, wiązać się będzie z zawieszeniem członkostwa osoby lub 
instytucji oraz tym samym z zablokowaniem dostępu do korzyści płynących z bycia członkiem Towarzystwa. 

Osoby rezygnujące ze statusu członka Towarzystwa muszą przekazać informacje do Sekretarza Towarzystwa, który dokonuje zamknięcia 
członkostwa instytucji lub osoby indywidualnej. 

5. Wydawnictwa 
Osoby uprawnione do otrzymania darmowych publikacji Fundacji w wersji papierowej, powinny poinformować koordynatora o ewentualnych 
problemach z dostarczeniem publikacji. Kopie wydawnictw będą w przypadkach zgłoszenia wysyłane ponownie jedynie w terminie do 
3 miesięcy od momentu publikacji. 

6. Zmiany w regulaminie 
Fundacja zastrzega dokonanie zmian w niniejszym regulaminie, o których poinformuje członków w przeciągu 14 dni od daty dokonania 
zmiany. 

7. Kodeks postępowania 
Członkowie Towarzystwa nie powinni szkodzić dobremu imieniu Fundacji oraz Towarzystwa. Członkowie niestosujący się do powyższych 
zasad, bądź szkodzący Fundacji oraz Towarzystwu będą wykluczani bez zwrotu wpłaconych środków. 

Wydarzenia organizowane przez Fundację mają charakter otwarty na różne światopoglądy. Członkowie uczestniczący w wydarzeniach 
Towarzystwa lub Fundacji powinni szanować prawo do opinii innych osób. 

Członkowie Towarzystwa mogą posługiwać się afiliacją TNP w mediach publicznych, po uzyskaniu pisemnej zgody od prezesa Fundacji, bądź 
Sekretarza Towarzystwa.  


