Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
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Misją Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego jest umacnianie bezpieczeństwa Polski,
promowanie integracji europejskiej i wartości demokratycznych oraz stabilnego,
opartego na prawie międzynarodowym i pokojowych stosunkach ładu
międzynarodowego poprzez inspirowanie i wpływanie na debatę publiczną
oraz procesy decyzyjne.
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1.

WSTĘP

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jest niezależnym think-tankiem specjalizującym
się w polityce zagranicznej i bezpieczeństwie międzynarodowym. Głównym obszarem
aktywności Fundacji Pułaskiego jest dostarczanie analiz opisujących i wyjaśniających
wydarzenia międzynarodowe, identyfikujących trendy w środowisku międzynarodowym
oraz zawierających możliwe do zaimplementowania rekomendacje i rozwiązania
dla decydentów rządowych i sektora prywatnego.
Fundacja w swoich badaniach koncentruje się głównie na dwóch obszarach
geograficznych: obszarze transatlantyckim oraz Rosji i przestrzeni postsowieckiej.
Przedmiotem zainteresowania Fundacji są przede wszystkim bezpieczeństwo, zarówno
w rozumieniu tradycyjnym, jak i w jego pozamilitarnych wymiarach, a także przemiany
polityczne oraz procesy ekonomiczne i społeczne mogące mieć konsekwencje dla Polski
i Unii Europejskiej.
Fundacja Pułaskiego skupia ponad 70 ekspertów i jest wydawcą analiz w cyklach:
Stanowisko Pułaskiego, Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego (Pulaski Policy Paper) oraz Raport
Pułaskiego. Eksperci Fundacji regularnie współpracują z mediami.
Fundacja przyznaje nagrodę Rycerz Wolności dla wybitnych postaci, które przyczyniają się
do promowania wartości przyświecających generałowi Kazimierzowi Pułaskiemu
tj. wolności, sprawiedliwości oraz demokracji. Do dziś nagrodą uhonorowani zostali
m.in. profesor Władysław Bartoszewski,

profesor

Norman

Davies,

Aleksander

Milinkiewicz, prezydent Lech Wałęsa, prezydent Aleksander Kwaśniewski, prezydent
Valdas Adamkus, Javier Solana, Bernard Kouchner, Richard Lugar, prezydent Vaira VīķeFreiberga, prezydent Mikheil Saakashvili, Radosław Sikorski, premier Carl Bildt, prezydent
Toomas Ilves, Michaił Chodorkowski, prezydent Mary Robinson.
Fundacja Pułaskiego posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy.

1.1.

Misja Fundacji

Propagowanie wolności, sprawiedliwości i demokracji, oraz wspieranie działań mających
na celu umacnianie społeczeństwa obywatelskiego.
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1.2.

Cele Fundacji

a) Informowanie, propagowanie i edukowanie społeczeństwa w zakresie świadomości
obywatelskiej i wartości demokratycznych;
b) Działalność na rzecz współpracy międzynarodowej;
c) Rozwijanie stosunków międzynarodowych;
d) Rozwijanie współpracy kulturalnej, społecznej i politycznej pomiędzy narodami
i państwami.

1.3.

Realizacja celów

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) inicjowanie i wspieranie programów badawczych mających dostarczyć wiedzę
na temat zjawisk społecznych, ekonomicznych i politycznych w zakresie oświaty,
kultury, ochrony środowiska, ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej;
b) inicjowanie oraz wspieranie programów i przedsięwzięć podejmowanych przez
placówki prowadzące działalność naukową, naukowo-techniczną, oświatową,
kulturalną (także kultury fizycznej i sportu), ochrony środowiska, dobroczynności,
ochrony zdrowia i pomocy społecznej oraz rehabilitacji zawodowej i społecznej
osób niepełnosprawnych;
c) inicjowanie i wspieranie kontaktów międzynarodowych, służących nawiązywaniu
współpracy na rzecz rozwoju demokracji, rynku, nauki, kultury, sztuki i oświaty
oraz wymiany informacji;
d) inicjowanie i wspieranie programów szkolenia specjalistów różnych dziedzin
dla powstających i rozwijających się instytucji rynku, demokracji i samorządu
lokalnego;
e) inicjowanie i wspieranie programów informacyjnych, służących krzewieniu wiedzy
na temat mechanizmów rynkowych, instytucji demokracji, praw obywatelskich,
a także propagowaniu postawy obywatelskiej oraz ekonomicznej samodzielności
i inicjatywy;
f) współpracę z władzami samorządowymi, centralnymi a także organizacjami
pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji;
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g) organizowanie i koordynowanie pilotażowych programów badawczych oraz pracy
grup ekspertów;
h) wspieranie

i

organizowanie

kursów,

szkoleń,

seminariów,

warsztatów

tematycznych; prowadzenie systematycznych zajęć edukacyjnych w charakterze
studiów;
i) wspieranie i prowadzenie działalności badawczej;
j) organizowanie wykładów, seminariów i konferencji służących przekazywaniu
wiedzy, gromadzeniu danych i informacji z zakresu działalności Fundacji;
k) wspomaganie społecznych inicjatyw zbieżnych z celami Fundacji;
l) prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług
wspierających samodzielność obywateli;
m) działanie na rzecz interesów grup marginalizowanych społecznie;
n) organizowanie i finansowanie badań dotyczących tworzenia i stosowania prawa;
o) rozwijanie własnego programu stypendialnego dla młodych naukowców,
specjalistów i działaczy społeczno-politycznych;
p) współpracę z osobami, instytucjami krajowymi oraz zagranicznymi prowadzącymi
działalność zbieżną z działalnością Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

2.

PROGRAM BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ

Realizowany przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego program Bezpieczeństwo
i Obronność poświęcony jest przede wszystkim problematyce bezpieczeństwa
międzynarodowego,

obronności

Rzeczypospolitej

Polskiej

oraz

polskiemu

przemysłowi obronnemu. Celem programu jest tworzenie analiz i rekomendacji
mogących stanowić podstawę dla długofalowych koncepcji strategicznych Polski,
a także rozbudzenie debaty publicznej na temat rożnych aspektów bezpieczeństwa
naszego kraju i podniesienie poziomu świadomości społecznej w tym zakresie.
Głównym przedmiotem badań zespołu analitycznego Fundacji są uwarunkowania
zewnętrznego

środowiska

bezpieczeństwa

Polski,

potrzeby

modernizacyjne

Sił Zbrojnych RP oraz rozwój polskiego przemysłu obronnego.
Koordynatorem Programu Bezpieczeństwo i Obronność jest Maciej Kowalski.
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W 2017 roku, w ramach omawianego programu, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
zorganizowała następujące wydarzenia:


03.06.2017 – TRISEMINARIUM: Przyszłość okrętów podwodnych
w Marynarce Wojennej RP
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, w miesiącach marzec-czerwiec,
zorganizowała serię trzech seminariów na temat rozwiązań technologicznych
i zdolności bojowych konwencjonalnych okrętów podwodnych oferowanych
Polsce w ramach programu Orka. Wnioski z seminarium zostały opublikowane
w formie policy paper. Projekt Triseminarium miał na celu prezentację
rozwiązań technologicznych oraz doświadczeń marynarek wojennych państw
NATO i Unii Europejskiej wykorzystujących konwencjonalne okręty
podwodne.

Każde

seminarium

poświęcone

zostało

doświadczeniom

i systemom stosowanym w innych państwach: marcowe dotyczyło marynarki
wojennej Niemiec, kwietniowe – marynarki wojennej Francji, a czerwcowe –
marynarki wojennej Szwecji. Oprócz prezentacji związanych ze zdolnościami
i wykorzystanymi technologiami poszczególnych systemów, odbyła się
dyskusja z udziałem ekspertów wojskowych oraz przedstawicieli mediów
i środowiska akademickiego.
 30.06.2017 – międzynarodowa konferencja Baltic Sea Security 2017
W dniu 30 czerwca 2017 r. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowała
konferencję Baltic Sea Security Conference 2017 – drugą edycję forum
poświęconego bezpieczeństwu i wyzwaniom regionu Morza Bałtyckiego.
Wydarzenie wsparte zostało przez NATO. Celem drugiej już edycji konferencji
było kontynuowanie dyskusji na temat bezpieczeństwa w regionie Morza
Bałtyckiego. Akwen ten, w ostatnim czasie, na powrót stał się obszarem
rywalizacji państw zachodnich i Federacji Rosyjskiej, co wymusza na państwach
członkowskich Unii Europejskiej i NATO pogłębienie współpracy regionalnej
w wymiarze bezpieczeństwa. Ważnym zadaniem konferencji była też ocena
możliwości zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności w regionie oraz analiza
Biuro: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel.: 22 658 04 01
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perspektyw współpracy pomiędzy siłami zbrojnymi i przemysłem obronnym
państw regionu Morza Bałtyckiego. Wychodząc naprzeciw tej potrzebie
w ramach Baltic Sea Security Conference 2017 zorganizowane zostały 4 panele
tematyczne, w których udział wzięli przedstawiciele resortów spraw
zagranicznych i obrony państw regionu Morza Bałtyckiego, dowódcy wojskowi,
przedstawiciele sektora prywatnego, niezależni eksperci oraz reprezentanci
środowiska akademickiego.
 19.09.2017 – przegląd ofert w programie Śmigłowców Uderzeniowych
KRUK – seminarium pierwsze – Bell Helicopters AH-1Z Viper
W dniu 19 września 2017 roku, w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji
Publicznej

w

Warszawie,

odbyło

się

pierwsze

z

serii

seminariów

organizowanych przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, poświęconych
programowi pozyskania nowych śmigłowców uderzeniowych Kruk dla Sił
Zbrojnych RP. Tematem pierwszego spotkania były doświadczenia Korpusu
Piechoty Morskiej USA w zakresie użytkowania – Bell AH-1Z Viper — jednej
z maszyn rozpatrywanych w postępowaniu mającym wyłonić nowy polski
śmigłowiec uderzeniowy. Kolejne spotkania, planowane na rok 2018,
poświęcone będą śmigłowcom firm Boeing (Apache AH-64E), Airbus (Tiger
HAD) oraz Turkish Aerospace Industries (ATAK). Gośćmi debaty byli
m.in. dyrektor programu śmigłowców uderzeniowych Piechoty Morskiej,
płk David Walsh, który był również pilotem oblatywaczem unowocześnionej
platformy AH-1Z, mjr Jason Duke, a także Joel West, emerytowany żołnierz
Armii Stanów Zjednoczonych, obecnie pracujący dla Bell Helicopters.

3.

PROGRAM CYBERBEZPIECZEŃSTWA

Program Cyberbezpieczeństwa, realizowany przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego,
jest odpowiedzią na coraz szerzej wskazywaną na świecie potrzebę specjalistycznej
dyskusji dotyczącej kwestii bezpieczeństwa cyberprzestrzeni na poziomie państwowym
i międzynarodowym. Głównymi obszarami działalności są analizy strategicznych
rozwiązań w zakresie budowy systemów bezpieczeństwa, jak również wskazywanie
Biuro: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel.: 22 658 04 01
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problemów i opracowywanie rekomendacji. Badania dotyczą przede wszystkim
problematyki prawnej i organizacyjnej. Celem programu jest również zwiększanie
świadomości zagrożeń cybernetycznych wśród obywateli, pracowników administracji
publicznej oraz przedstawicieli sektora prywatnego.
Koordynatorem Programu Cyberbezpieczeństwo jest Patrycja Chomicka.
W 2017 roku, w ramach opisywanego programu, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
zorganizowała następujące wydarzenia:
 16.01.2017 – spotkanie eksperckie dotyczące unijnej reformy danych
osobowych oraz jej skutków dla sektora publicznego oraz podmiotów
gospodarczych w Polsce. Podczas czterech sesji prelegenci zaprezentowali
istotne rekomendacje dla polskich podmiotów w odniesieniu do całego
pakietu przepisów związanych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(GDPR/RODO).

Cieszące

się

dużym

zainteresowaniem

seminarium

zgromadziło wybitnych specjalistów i przedstawicieli kluczowych organów
administracji publicznej, które w Polsce odpowiadają za dostosowanie
krajowego systemu ochrony danych osobowych do unijnej reformy oraz pełnią
funkcję organu nadzorczego w zakresie przestrzegania wymogów prawnych
z zakresu ochrony danych osobowych. Ministerstwo Cyfryzacji reprezentował
dr Maciej Kawecki, Doradca w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji,
natomiast

Generalny

Inspektor

Ochrony

Danych

Osobowych

był reprezentowany przez Piotra Drobka, Z-cę Dyrektora w Departamencie
Edukacji

Społecznej

i

Współpracy

Międzynarodowej.

Wydarzenie

zorganizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego zostało objęte
patronatem Ministerstwa Cyfryzacji, Generalnego Inspektora Ochrony
Danych Osobowych oraz Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.
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 6.04.2017 – partnerstwo instytucjonalne przy forum CYBERSEC PL
W dniu 6 kwietnia 2017 roku odbyła się się II edycja Polskiego Forum
Cyberbezpieczeństwa

(CYBERSEC

PL)

organizowanego

przez

Instytut

Kościuszki (IK). CYBERSEC PL jest wiodącą konferencją poświęconą
strategicznym

aspektom

narodowego

cyberbezpieczeństwa.

Fundacja

im. Kazimierza Pułaskiego dołączyła do grona partnerów instytucjonalnych
wydarzenia. W charakterze moderatora dyskusji został zaproszony ekspert
Fundacji,

dr

Andrzej

Kozłowski,

który

wziął

udział

w

panelu

Cyberbezpieczeństwo polskiego przemysłu.
 09.05.2017

–

roundtable

z

udziałem

Iddo

Moeda,

dyrektora

cyberbezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Zagranicznych Izraela
W dyskusji podkreślono ważną rolę cyberbezpieczeństwa w zabezpieczeniu
przed ingerencją w proces wyborów oraz w działanie instytucji demokratyczne
jako takie. Premier Izraela, Benjamin Netanyahu, w 2010 roku wskazał
cyberbezpieczeństwo jako jeden z kluczowych obszarów działań państwa
ze względu na sytuację polityczną wokół Izraela. Prawdopodobieństwo
potencjalnego cyber ataku jest zawsze duże i może mieść miejsce zarówno
w Polsce, jak i np. w USA. To podkreśla potrzebę zarówno współpracy
międzynarodowej
do zapewnienia

oraz
stałego

rozwoju
procesu

kapitału
modernizacji

ludzkiego

niezbędnego

narodowego

systemu

cyberbezpieczeństwa. Co więcej, w celu zapewnienia najwyższego poziomu
technologicznego, Izrael stosuje model wielopoziomowego podejścia.
Ten model wskazuje na fundamentalne znaczenie współpracy sektora
publicznego oraz prywatnego w celu opracowania sprawnego systemu
cyberbezpieczeństwa.
 25-29.06.2017 – udział w konferencji Cyber Week w Tel Awiwie
Dyrektor Programu płk Grzegorz Małecki wziął udział w symulacji
zorganizowanej i przeprowadzonej przez SimLab, która jest częścią Blavatnik
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Interdisciplinary Cyber Research Centre – instytutu badawczego Uniwersytetu
Tel Awiwu. Symulacja była oparta na scenariuszu, który zakładał jednoczesny
atak cybernetyczny na wybory parlamentarne w Niemczech, instytucje
finansowe i medyczne w Izraelu oraz banki komercyjne w Rosji. Projekt
był nadzorowany

przez

jednego

z

twórców

izraelskiego

systemu

cyberbezpieczeństwa, profesora Isaaca Ben-Israela, a wśród uczestników
symulacji byli obecni m.in. były wicepremier i minister ds. wywiadu oraz
energii atomowej Izraela Dan Meridor oraz były dowódca sił powietrznych
Izraela generał Eitan Ben Eliyahu.
Drugim ważnym wydarzeniem w czasie konferencji CyberWeek było forum
Cyber Leaders, które było moderowane przez profesora Ben Israel. Forum
zebrało ekspertów oraz członków administracji z kilkunastu państw
(m.in. Izraela, Polski, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Francji, Chin,
Singapuru), którzy dyskutowali o przeszkodach i wyzwaniach w skutecznym
zwalczaniu

zagrożeń

w

cyberprzestrzeni,

koncentrując

się

na niebezpieczeństwie ze strony cyberterroryzmu. Konferencja pozwoliła
specjalistom reprezentującym różne instytucje na udział w szerokiej debacie
na najbardziej pilne tematy oraz wymianę doświadczeń oraz perspektyw
narodowych światowych liderów w zakresie cyberbezpieczeństwa.
 30.08.2017

–

seminarium

Rola

międzynarodowej

współpracy

w zapewnianiu działania narodowego systemu cyberbezpieczeństwa –
przyszłość polsko-izraelskich stosunków.
Na spotkaniu poruszane były tematy związane z cyberbezpieczeństwem,
technologiami informatycznymi oraz wyzwaniami przed jakimi stoją państwa
w budowaniu ekosystemu cyberbezpieczeństwa. Profesor Isaac Ben Israel,
który był honorowym gościem spotkania, jest światowej klasy ekspertem
w zakresie cyberbezpieczeństwa i posiada doświadczenie zarówno w służbie
wojskowej jak i sektorze cywilnym. Profesor Ben-Israel służył przez wiele
lat w Siłach Powietrznych Izraela, a także był doradcą premiera Netanjahu
ds. cybernetyki. Profesor zajmuje się tematem cyberbezpieczeństwa od 20 lat –
Biuro: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel.: 22 658 04 01
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w 2002 r. był inicjatorem powstania Narodowego Biura Cyberbezpieczeństwa
w Izraelu. Jednym z efektów seminarium było przeprowadzenie wywiadu
z Profesorem
przez Dyrektora

Ben-Israelem.
Programu,

Wywiad
płk

ten

Grzegorza

został

przeprowadzony

Małeckiego,

a

następnie

był opublikowany w Do Rzeczy.

4.

PROGRAM GOSPODARKA I ENERGETYKA

Program Gospodarka i energetyka stanowi odpowiedź na rosnącą potrzebę opracowania
strategicznej wizji rozwoju gospodarczego Polski, modernizacji infrastruktury krytycznej
oraz zapewnienia polskiej gospodarce stabilnych dostaw surowców energetycznych.
W związku z dynamicznymi zmianami w środowisku bezpieczeństwa energetycznego,
które miały miejsce w ostatnich latach, Fundacja Pułaskiego zdecydowała się
na stworzenie nowego projektu badawczego Bezpieczeństwo energetyczne. W ramach projektu
opracowywane są analizy dotyczące bezpieczeństwa energetycznego Polski i Unii
Europejskiej, jak również badanie trendów światowych. Szczególny nacisk położony
jest na uwypuklenie rosnącej roli dostaw surowców w dzisiejszym świecie oraz coraz
częstsze przypadki wykorzystywania ich jako narzędzia politycznego. Projekt zajmuje się
również kwestiami dywersyfikacji dostaw surowców energetycznych, przeobrażeniami
na rynku gazu ziemnego, rolą energii atomowej w dzisiejszym świecie oraz zmianami
zachodzącymi na płaszczyźnie kontraktowania i rosnącym rynkiem transakcji sportowych.
Koordynatorem Programu Gospodarka i Energetyka jest Patrycja Chomicka.
W 2017 r. w ramach wspomnianego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
zorganizowała następujące wydarzenie:
 25.02.2017 – Kongres Przemysłowy Obronność i Energetyka – Europa
i Ukraina
Kongres

Przemysłowy

stanowił

oficjalne

wydarzenie

towarzyszące

odbywającej się 21 kwietnia Polsko-Ukraińskiej Komisji Międzyrządowej
ds. Współpracy Gospodarczej, która organizowana jest pod przewodnictwem
Biuro: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel.: 22 658 04 01
e-mail: office@pulaski.pl, www.pulaski.pl
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wicepremierów Mateusza Morawieckiego i Stepana Kubiwa. Kongres
Przemysłowy Obronność i Energetyka – Europa i Ukraina 2017 został objęty
honorowymi patronatami: Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Energii
oraz Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Partnerem konferencji była Agencja
Rozwoju Przemysłu oraz Kwatera Główna NATO. Na konferencji pojawili
się wysocy przedstawiciele administracji rządowej, zarówno ze strony
ukraińskiej jak i polskiej, eksperci oraz przedstawiciele biznesu. Podczas paneli
głos zabrali między innymi: wiceminister gospodarki na Ukrainie, Mikhail
Titarchuk, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Jerzy Kwieciński,
podsekretarz

stanu

ds.

polityki

wschodniej

oraz

bezpieczeństwa

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Marek Ziółkowski, Borys Tarasiuk,
minister spraw zagranicznych Ukrainy w latach 1998-2000 oraz 2005-2007,
Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota, wiceprezes
PGNiG Łukasz Kroplewski, zastępca dyrektora generalnego ds. rozwoju,
Ukroboromprom Artur Kheruvymov. Kongres Przemysłowy Obronność
i Energetyka – Europa i Ukraina 2017 zorganizowany został przez Fundację
im. Kazimierza Pułaskiego przy współpracy z firmą prawniczą Kochański
Zięba i Partnerzy.

5.

PROGRAM POLITYKA ZAGRANICZNA

Program Polityka Zagraniczna jest najszerszym tematycznie programem Fundacji.
Przedmiotem badań programu są bieżące wydarzenia i długofalowe trendy w środowisku
międzynarodowym i polityce światowej. Analitycy Fundacji skupiają się w sposób
szczególny na obszarach geograficznych kluczowych z punktu widzenia interesów RP,
tj. obszarze transatlantyckim oraz Rosji i krajach byłego Związku Radzieckiego. Eksperci
Fundacji prowadzą również badania nad regionem Bliskiego Wschodu oraz Azji
Wschodniej i Południowo-Wschodniej.
Koordynatorem Programu Polityka Zagraniczna jest Tomasz Smura.

Biuro: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel.: 22 658 04 01
e-mail: office@pulaski.pl, www.pulaski.pl

12

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

W 2017 roku w ramach omawianego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
zorganizowała następujące wydarzenia:
 16.03.2017 – debata Irak na wojnie z terroryzmem
W dniu 16 marca 2017 roku Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego,
we współpracy z Ambasadą Republiki Iraku w Warszawie, zorganizowała
debatę zatytułowaną

Irak na wojnie z terroryzmem, która

połączona

była z wystawą zdjęć z frontu walki z tzw. Państwem Islamskim. Wystąpienia
poprzedzające dyskusję, jak i sama debata dotyczyły obecnej sytuacji w Iraku,
który po wyparciu Islamistów ma szansę wejść w okres stabilizacji. Było
to już drugie wspólne wydarzenie organizowane przez Fundację Pułaskiego
i Ambasadę Republiki Iraku – w listopadzie 2016 roku gościem Fundacji
był Minister Spraw Zagranicznych Iraku dr Ibrahim al-Uszajkir al-Dżafari.
 27.03.2017 – seminarium z Georgem Friedmanem, założycielem
Geopolitical Futures
W dniu 27 marca Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego miała przyjemność
gościć George’a Friedmana, założyciela Geopolitical Futures oraz wieloletniego
doradcę amerykańskich dowódców wojskowych. W jego opinii Polska to ważny
partner i sojusznik USA. Warto ten status utrzymać. Na spotkaniu w siedzibie
Fundacji omawiano wyzwania stojące obecnie przed USA i krajami
sojuszniczymi.
 31.03.2017 – debata dotyczącą potencjalnych zagrożeń ze strony
Zagranicznych Bojowników (ang. Foreign Fighters) oraz ugrupowań
terrorystycznych z udziałem Guy’a Collyera
Fundacja Pułaskiego w dniu 31 marca 2017 roku zorganizowała debatę
dotyczącą potencjalnych zagrożeń ze strony Zagranicznych Bojowników
(ang. Foreign Fighters) oraz ugrupowań terrorystycznych. W swojej prezentacji
Guy Collyer przedstawił aktualne zagrożenia wynikające z przynależności
ochotników z Europy do oddziałów ISIS. W Wielkiej Brytanii prowadzone
Biuro: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel.: 22 658 04 01
e-mail: office@pulaski.pl, www.pulaski.pl
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są badania nad tym, co decyduje, że ludzie poddani indoktrynacji decydują się
na atak, najczęściej samobójczy. Istotnym zagrożeniem ze strony terrorystów
jest wejście w posiadanie broni masowego rażenia. W dotychczasowej debacie
na temat bezpieczeństwa dużo uwagi poświęcano broni chemicznej, niemal
całkowicie pomijając kwestie użycia broni biologicznej. Guy Collyer, wieloletni
pracownik służb policyjnych, szef działu prewencji w INTERPOLu,
jest założycielem organizacji pozarządowej zajmującej się redukcją zagrożenia
bronią biologiczną (The Organisation for Global Biorisk Reduction).
 19.05.2017 – spotkanie Georgia after NATO Warsaw Summit z udziałem
Irakliego Kobakhidze, Przewodniczącego Parlamentu Gruzji
W piątek, 19 maja 2017 roku, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego upamiętniła
25. rocznicę nawiązania stosunków dyplomatycznych pomiędzy Polską
a Gruzją organizując dyskusję z udziałem Przewodniczącego Parlamentu
Gruzji Irakliego Kobakhidze, który odbywał wizytę w Polsce w związku ze
szczytem

przewodniczących

parlamentów

państw

Europy

Środkowej

i Wschodniej. Wśród przybyłych licznie gości i ekspertów była m.in. poseł
Małgorzata

Gosiewska

przewodnicząca

Polsko-Gruzińskiej

Grupy

Parlamentarnej.
 29.05.2017 – spotkanie z Haymanem Hawramim, doradcą prezydenta
Kurdystanu
29 maja 2017 roku, w siedzibie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, miało
miejsce spotkanie z Haymanem Hawramim, Głównym Doradcą Prezydenta
Kurdystanu Masuda Barzaniego ds. międzynarodowych. Tematy, które były
poruszane dotyczyły kwestii niepodległości Kurdystanu, sytuacji politycznej
na Bliskim Wschodzie oraz walki z tzw. Państwem Islamskim.
 02.06.2017 – seminarium z profesorem Michaelem Kimmage
Tematem dyskusji z profesorem Michaelem Kimmage, która odbyła się
2 czerwca 2017 roku w siedzibie Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego,
Biuro: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel.: 22 658 04 01
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14

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

była polityka zagraniczna administracji nowego prezydenta USA Donalda
Trumpa. Profesor Kimmage, obecnie wykładowca historii na Catholic
University of America w Waszyngtonie, w latach 2014-2016 pracował
dla Departamentu Stanu USA, gdzie zajmował się m.in. stosunkami ukraińskorosyjskimi.
 09.06.2017 – seminarium z profesorem Matthew Sussexem
W dniu 9 czerwca 2017 r. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego miała zaszczyt
gościć profesora Matthew Sussexa z Australian National University. Profesor
przedyskutował z ekspertami Fundacji m.in. zagadnienie wzrastającej pozycji
Rosji i Chin w globalnym układzie sił.
 29.09.2017 – spotkanie z Victorem Dolidze, Ministrem ds. Integracji
Europejskiej i Euro-Atlantyckiej Gruzji
29 września 2017 roku, w siedzibie Fundacji im. K. Pułaskiego, odbyło się
spotkanie, w formule round-table, z gruzińskim Ministrem ds. Integracji
Europejskiej i Euro-Atlantyckiej, Victorem Dolidze. Spotkanie otworzył
Zbigniew Pisarski, Prezes Fundacji im. K. Pułaskiego, który przywitał gościa,
który w swojej karierze wielokrotnie bliski był sprawom polskim, a także
przyczynił się do uruchomienia ruchu bezwizowego pomiędzy Gruzją a Unią
Europejską. Podkreślił także panujący w Polsce konsensus co do wspierania
zachodniego wektora w polityce Tbilisi. Minister rozpoczął spotkanie
prezentacją New Information Environment and the Role of Strategic Communications.
Nakreślił w niej wyzwania i problemy stojące przed Gruzją w prezentowaniu
założeń

swojej

polityki

zbliżenia

z

UE

i

NATO.

Podkreślił,

że jest to szczególnie trudne w dzisiejszym środowisku informacyjnym,
naznaczonym przez wpływ rosyjskiej propagandy i łatwość rozpowszechniania
fałszywych

informacji.

Delegacja

gruzińska

była

zainteresowana

doświadczeniem polskim w zakresie prowadzenia skutecznej komunikacji
w trudnym otoczeniu politycznym. Przedstawiciele think-tanków i ośrodków
akademickich, którzy przybyli na spotkanie – m.in. Centrum Stosunków

Biuro: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel.: 22 658 04 01
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Międzynarodowych,

Collegium

Civitas,

German

Marshall

Fund,

Stowarzyszenia Euroatlantyckiego – zaprezentowali obserwacje i doświadczenia
polskie oraz wnioski z prowadzonych przez siebie badań w tym obszarze.

6.

PROGRAM POKÓJ I STABILIZACJA

Program Strategii na rzecz Pokoju i Stabilizacji odpowiada na potrzebę dyskusji
nad nowymi strategiami na rzecz międzynarodowych działań budowania i utrzymania
pokoju na obszarach objętych konfliktami.
Funkcję Koordynatora Programu Pokój i Stabilizacja od czerwca do końca roku 2017
pełnił Jędrzej Czerep.
W 2017 r. w ramach wyżej opisanego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
zorganizowała następujące wydarzenia:
 23-24.01.2017 – debata na temat przyszłości dialogu bezpieczeństwa
w obszarze OBWE
23 i 24 stycznia 2017 roku, w Wiedniu, pod zbiorczym tytułem We Need
To Talk. Time for a New European Security Dialogue?, odbyła się otwarta
dla publiczności debata oraz zamknięte seminarium poświęcone najbardziej
aktualnym

wyzwaniom

bezpieczeństwa

oraz

perspektywie

dialogu

i porozumienia w obszarze bezpieczeństwa, prewencji, a także rozwiązywania
konfliktów na obszarze OBWE (obszar obejmujący m.in Europę Wschodnią,
Bałkany, Kaukaz i Azję Centralną). Współorganizatorami wydarzenia
byli Program Pokój i Stabilizacja Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego
oraz wiedeński Instytut Nauk o Człowieku (Institut für die Wissenschaften
vom Menschen).

Wydarzenia

wsparły

prezydencja

Austrii

w

OBWE

oraz polskie stałe przedstawicielstwo przy OBWE. Seminarium przewodniczył
Starszy Doradca Prezydencji Austriackiej Walter Kemp i Dyrektor Programu
Pokój i Stabilizacja, Marcin Bużański. Wzięli w nim udział Ambasadorowie
(bądź zastępcy)

dwudziestu

państw

członkowskich,

Biuro: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel.: 22 658 04 01
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i przedstawiciele OBWE, m.in. Ambasador Christian Strohal, specjalny
przedstawiciel Prezydencji Austrii; Profesor Adam Daniel Rotfeld, były polski
Minister Spraw Zagranicznych; Ambasador Paul Bekkers, Dyrektor Biura
Sekretarza Generalnego OBWE; Ambasador Marcel Pesko, Dyrektor OSCE
Conflict Prevention Centre; Ambasador Aleška Simkić, Zastępca Szefa
Specjalnej Misji Obserwacyjnej OBWE na Ukrainie; Ivan Vejvoda, Wiceszef
German Marshall Fund; Profesor Sergey Markedonov z moskiewskiego
Instytutu Analiz Polityczno-Wojskowych; Ivan Krastev, Dyrektor Centrum
Strategii Liberalnych (Sofia); Stefan Lehne z Carnegie Europe (Bruksela);
Magdalena Grono, Dyrektor na Europę International Crisis Group (Bruksela);
Wolfgang

Danspeckgruber,

Dyrektor

Liechtenstein

Institute

on Self‐determination (Princeton University).
 30.03.2017 – seminarium Fundacji Pułaskiego o Polsce w misjach
zagranicznych ONZ w Centrum Weterana
30 marca 2017 roku w Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa
odbyło się seminarium eksperckie Polska w misjach Organizacji Narodów
Zjednoczonych zorganizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego.
Spotkanie było rozwinięciem formuły zaproponowanej podczas dyskusji
o udziale Sił Zbrojnych RP w misjach zagranicznych z 22 listopada 2016,
a zarazem wydarzeniem inaugurującym nowy cykl przeglądowy Programu Pokój
i Stabilizacja Fundacji Pułaskiego pt. Zaangażowanie Polski w misje zagraniczne
i działania stabilizacyjne na świecie, który obejmie m.in. kompleksowy przegląd
udziału Polski w misjach zagranicznych różnych organizacji międzynarodowych
(ONZ, EU, NATO, OBWE), a także ich przełożenie na polską politykę
rozwojową

oraz

perspektywy

dla

współpracy

międzysektorowej.

Cykl podsumuje seria publikacji.
 30.05.2017 – seminarium eksperckie Kierunki polskiej polityki rozwojowej
30 maja 2017 r. w siedzibie Fundacji im. K. Pułaskiego odbyło się seminarium
eksperckie Kierunki polskiej polityki rozwojowej. Wśród uczestników znaleźli się
Biuro: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel.: 22 658 04 01
e-mail: office@pulaski.pl, www.pulaski.pl
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przedstawiciele

administracji

rządowej

–

Departamentu

Współpracy

Rozwojowej MSZ, UNICEF, ośrodków analitycznych (PISM), organizacji
rzeczniczych (Instytut Globalnej Odpowiedzialności), akademickich (Centrum
Europejskie UW, UKSW, Polska Akademia Nauk), biznesu, oraz praktyków
(Fundacji Solidarności Międzynarodowej, Polskiej Akcji Humanitarnej).
Spotkanie postawiło sobie za cel krytyczne przeanalizowanie kształtu polskiej
polityki rozwojowej, warunków do zwiększania roli jako donora, ocenę relacji
i spójności między geograficznymi priorytetami polskiej polityki rozwojowej
a udziałem

w

zagranicznych,

innych

formach

inwestycji,

obecności

współpracy

zewnętrznej

naukowej),

(np.

misjach

przełożenia

wiedzy

i doświadczenia zdobytego w terenie na kreowanie polityki rozwojowej, relacji
programów rozwojowych z biznesem.
 03.07.2017 – debata o Przyszłości Unii Europejskiej – bezpieczeństwo
i pozycja w świecie. Realia, perspektywy, pomysły, strategia.
3 lipca 2017 roku, w siedzibie Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej
w Polsce, Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowała Debatę
o Przyszłości

Unii

Europejskiej.

Wydarzenie

pod

patronatem

Przedstawicielstwa KE miało na celu zaakcentowanie polskiego wkładu
eksperckiego w dyskusję o najbardziej aktualnych wyzwaniach stojących przed
Wspólnotą. W okresie obfitującym w znaczące inicjatywy służące wypracowaniu
dalekosiężnej wizji dla Unii Europejskiej, m.in. po publikacji Białej Księgi
w Sprawie Przyszłości Europy, a wcześniej Globalnej Strategii na rzecz Polityki
Zagranicznej i Bezpieczeństwa, potrzeba zainicjowania dialogu eksperckiego
w Polsce stała się szczególnie aktualna.
 23.11.2017 – seminarium Polska a działania zewnętrze NATO
23 listopada 2017 roku w Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa
odbyło się seminarium Polska a działania zewnętrzne NATO. Spotkanie
było kolejnym z serii seminariów Programu Pokój i Stabilizacja Fundacji
im. Kazimierza Pułaskiego w ramach projektu Zaangażowanie Polski w misje
Biuro: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel.: 22 658 04 01
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zagraniczne i działania stabilizacyjne na świecie. Seminarium miało charakter
warsztatowy i podzielone było na trzy sesje. W pierwszej uczestnicy analizowali
dotychczasową

strategię

Sojuszu

Północnoatlantyckiego

w

kwestii

zaangażowania zagranicznego, w szczególności operacji wojskowych, a także
rolę dokumentów strategicznych i szczytów w polityce NATO wobec
zewnętrznych zagrożeń i wyzwań. Wstęp do dyskusji wygłosił dr Marek Madej
z Uniwersytetu Warszawskiego.

7.

PROGRAM GRY WOJENNE I SYMULACJE

Program Gry Wojenne i Symulacje (Wargaming Studies and Simulations) jest programem
Fundacji związanym z bezpieczeństwem narodowym, geostrategią oraz sztuką wojenną.
Przedmiotem aktywności są symulacje strategiczne oraz gry wojenne w Polsce i za granicą
związane z coraz bardziej złożonym stanem bezpieczeństwa w Europie ŚrodkowoWschodniej, Bliskim Wschodzie i na Pacyfiku. W wyniku tego, że zarówno w Stanach
Zjednoczonych jak i w Europie odnotowuje się wzrost aktywności związanej
z tego rodzaju badaniami, Fundacja Pułaskiego zdecydowała W 2017 r. o powołaniu
programu poświęconego takim badaniom.
Program Gry Wojenne i Symulacje koordynuje Maciej Kowalski.
 23-26.01.2017 – gra wojenna Fundacji Pułaskiego i Potomac Foundation
z udziałem gen. Breedlove’a
W ramach nowo utworzonego programu Gry Wojenne i Symulacje, Fundacja
im. Kazimierza Pułaskiego, we współpracy z Potomac Foundation, w dniach
23-26 stycznia 2017 roku, zorganizowała grę wojenną na bazie opracowanej
przez Potomac komputerowej platformy symulacyjnej HEGEMON. Celem
symulacji było zbudowanie zrozumienia wśród krajów członkowskich NATO,
dla sytuacji krajów bałtyckich oraz Polski w obliczu potencjalnego zagrożenia
wojskowego ze strony Rosji. Państwa bałtyckie i Szwecja używają platformy
HEGEMON
sił i planowania

Baltic

States

obronnego,

Simulation
koniecznych

w
do

celu

określenia

przeciwdziałania
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rosyjskiego Sztabu Generalnego dotyczących okupacji państw bałtyckich
i podważenia spójności Unii Europejskiej oraz NATO. Wśród graczy byli m.in.
gen. Philip Breedlove, były dowódca wojsk NATO w Europie oraz dr Phillip
Karber, Prezydent Potomac Foundation i jeden z najwybitniejszych specjalistów
Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, jak również przedstawiciele innych
krajowych

oraz

zagranicznych

instytucji

zajmujących

się

kwestiami

bezpieczeństwa narodowego.
 12-14.09.2017 – gra wojenna z udziałem dowódców państw NATO i UE
oraz ekspertów
W dniach 12-14 września 2017 r. odbyła się gra wojenna zatytułowana Air-Land
Battle on NATO’s Eastern Flank (Bitwa powietrzno-lądowa na wschodniej
flance NATO), współorganizowana przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego
i Potomac Foundation. Gra miała na celu symulację potencjalnego konfliktu
w Europie Środkowo-Wschodniej z udziałem Polski i innych państw NATO.
Symulacja ta miała na celu zbadanie potencjalnego przebiegu konfliktu,
możliwości powstrzymania agresji na Polskę i przeanalizowanie ewentualnych
problemów

we

współpracy

pomiędzy

oddziałami

Wojska

Polskiego

a oddziałami NATO. Sama gra wojenna odbyła się niemalże równolegle
z rosyjsko–białoruskimi ćwiczeniami wojskowymi Zapad 2017 i była niejako
próbą uzyskania odpowiedzi na niepokoje z nimi związane. Wrześniowa
symulacja to druga z serii gier wojennych organizowanych przez Fundację
Pułaskiego i Potomac Foundation. Pierwszą z nich była, mająca miejsce
w styczniu bieżącego roku, Kampania Bałtycka. Dzięki współpracy z Fundacją
Potomac,

możliwe

było

użycie

unikalnej

platformy

HEGEMON,

która umożliwia symulowanie konfliktów wojennych – zarówno lądowych,
powietrznych, jak i morskich, w skali operacyjnej, taktycznej i strategicznej.
Komputerowa platforma HEGEMON umożliwia modelowanie nie tylko
ruchów wojsk, ale również charakterystyki terenu na której one operują,
jak i dokładną symulację sprzętu wojskowego, którą dysponują strony konfliktu.
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8.

KONFERENCJA WARSAW SECURITY FORUM

W dniach 8-9 listopada 2017 roku roku Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego,
we współpracy z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, miała zaszczyt zorganizować
czwartą edycję Warsaw Security Forum. Odbywająca się w warszawskim hotelu Double
Tree by Hilton konferencja, będąca jednym z największych tego rodzaju wydarzeń
w Europie Środkowo-Wschodniej zgromadziła reprezentantów świata polityki, biznesu,
a także

cywilnych

i

wojskowych

przedstawicieli

sił

zbrojnych

państw

Paktu

Północnoatlantyckiego.
Rekordowa liczba ponad 800 gości, w tym 120 panelistów, miała okazję przedyskutować
szereg zagadnień, kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa zarówno wewnętrznego,
jak i międzynarodowego, takich jak bezpieczeństwo energetyczne i cybernetyczne,
przyszłe kierunki rozwoju Paktu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej, a także roli
kobiet w kształtowaniu procesów pokojowych.
Wśród gości konferencji byli między innymi Prezydent Gruzji Giorgi Margvelashvili,
Wicepremier i Minister Rozwoju RP Mateusz Morawiecki, Minister Spraw Zagranicznych
Litwy Linas Linkevicius, Wiceminister Obrony Czech Daniel Kostoval, Sekretarz Stanu
w słowackim Ministerstwie Obrony Narodowej Robert Ondrejcsak, szef Biura
Bezpieczeństwa Narodowego Paweł Soloch, a także pisarz i historyk profesor Norman
Davies.
Sama konferencja składała się z ponad 20 paneli dyskusyjnych (w tym sesji plenarnych
oraz tak zwanych break-out sessions), warsztatów dla przedstawicieli przemysłu
zbrojeniowego, a także dyskusji w formacie okrągłego stołu. Tematyka sesji plenarnych
dotyczyła

przede

wszystkim

zagadnień

ogólnych

–

takich

jak

przyszłość

Unii Europejskiej, czy kierunki rozwoju NATO. Z kolei break-out sessions zostały
podzielone tematycznie na trzy odrębne segmenty – Security Track, dotyczący
architektury bezpieczeństwa cybernetycznego i zagadnień wojny informacyjnej, Defence
Track, skupiający się przede wszystkim na zagadnieniach z obszaru wojskowości i szeroko
rozumianego twardego bezpieczeństwa – w tym tworzących się doktryn i technologii
militarnych – oraz Global Outlook track, będący przeglądem zagadnień z dziedziny
Biuro: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel.: 22 658 04 01
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współpracy międzynarodowej i problemów globalnych. Tematyka rozmów w formie
okrągłego stołu stanowiła zazwyczaj rozwinięcie problemów poruszanych podczas sesji
plenarnych i była sposobem na dokładniejsze omówienie ich kluczowych aspektów.
Warsztaty dla przedstawicieli przemysłu były z kolei skoncentrowane na zagadnieniach
formalno-prawnych uczestnictwa w wojskowych programach nabywczych i przetargach
publicznych w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych oraz w Polsce.
Szefem Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum jest Wojciech Dzięgiel.

9.

NAGRODA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO –
RYCERZ WOLNOŚCI

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego rokrocznie uroczyście przyznaje nagrodę Rycerz
Wolności dla wybitnych postaci zasłużonych w promowaniu demokracji. Laureatem
nagrody w 2017 roku została J.E.Mary Robinson b. prezydent Irlandii i b. Wysoka
Komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw Praw Człowieka. J.E. Robinson otrzymała
nagrodę za swoje bezkompromisową walkę na rzecz praw człowieka i uniwersalnych
wartości na całym świecie.

10. PROGRAM
STYPENDIALNY
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO

FUNDACJI

Stypendia Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego przyznawane są osobom przestrzegającym
wartości przyświecających Kazimierzowi Pułaskiemu, takich jak wolność, sprawiedliwość
i demokracja. Stypendyści Fundacji zobowiązani są swoją postawą dawać pozytywny
przykład innym. Stypendia przyznawane są głównie uczestnikom inicjatyw realizowanych
bezpośrednio przez Fundację bądź przy jej wsparciu. W 2017 roku stypendia na udział
w programach edukacyjnych otrzymało 9 osób.
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11. PUBLIKACJE
11.1. Pulaski Policy Papers
Pogłębione analizy istotnych dla Polski zagadnień z zakresu polityki międzynarodowej,
gospodarki światowej bądź bieżących wydarzeń w polskiej polityce. Dokument
publikowany jest w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej.
W 2017 roku wydano 22 analizy w tej serii.

11.2. Komentarz Pułaskiego
Opinia ekspertów Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego na bieżące tematy z obszaru
polityki krajowej i międzynarodowej, przedstawiona w zwięzłej formie. Przygotowane
opracowanie może być źródłem informacji zarówno dla dziennikarzy, jak i osób
pozazawodowo zainteresowanych sprawami międzynarodowymi.
W 2017 roku wydano 28 artykułów w ramach serii Komentarz Pułaskiego.

11.3. Raport Pułaskiego
Raporty

Pułaskiego

to

obszerne

ekspertyzy

poświęcone

bezpieczeństwu

międzynarodowemu, obronności, a także problemom politycznym, społecznym
i gospodarczym świata.
W roku 2017 wydano 6 Raportów Pułaskiego w formie książkowej.

11.4. Publikacje - szczegóły

Styczeń

M-c

Policy Paper

Komentarze

Raporty

 Bezzałogowe
systemy
powietrzne w Wojsku
Polskim – stan realizacji  Unijna reforma ochrony
danych osobowych i jej
PMT
skutki dla podmiotów
 Przyspieszenie
działających w Polsce
w postępowaniu na ZROP
Wisła?
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 Polityka bezpieczeństwa będzie
nadrzędnym priorytetem –
wyważone expose Ministra
 Russian
Energy
Waszczykowskiego
Diplomacy: instruments
and approaches
 The U.S. Election –
consequences for nuclear
security

Marzec

 Co dalej z Syrią?
 Wizja
modernizacji
technicznej
Marynarki
Wojennej
według
Strategicznej
Koncepcji
Bezpieczeństwa
Morskiego RP
 Rosyjska triada nuklearna
– propagandowa broń
Kremla?

Kwiecień

wyborami

 Wizyta
Tillersona
w Moskwie
–
bez
przełomu w stosunkach
 Wojska
Obrony
rosyjsko-amerykańskich
Terytorialnej
–
rola,
 Spotkanie szefów państw
miejsce i zadania?
i rządów NATO – Sojusz
zwiększy zaangażowanie
w walce z terroryzmem

Maj

 Serbia przed
prezydenckimi

 Iran utrzymał
Rouhani
prezydentem

kurs –
nadal
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 Polska
niestałym
członkiem
Rady
Bezpieczeństwa ONZ
 Komisja
Europejska
uruchamia
Europejski
Fundusz Obronny

Czerwiec

 Wielka Brytania wybiera –
upadek czy status quo
Partii Konserwatywnej?
 Referendum
niepodległościowe
Regionu
Kurdystanu
w Iraku
 Budowa systemu wywiadu
gospodarczego
 Pierwsze
amerykańskie
niezbędnym warunkiem
dostawy LNG do Polski
powodzenia
Planu  Polsko-ukraińskie
Morawieckiego
rozmowy o stworzeniu
 Dostępne
rozwiązania
wschodnioeuropejskiego
w programie
okrętów
hubu gazowego
podwodnych nowego typu  Prezydent Trump z wizytą
Orka. Część I: okręty
w Polsce
podwodne typu 212A/214
 Protesty antykorupcyjne –
– oferta TKMS
nowa jakość w rosyjskiej
polityce
 Polityczne i militarne
aspekty
przygotowania
rezerw
osobowych
na wypadek wojny
 Bliski
Wschód
po tzw. Państwie
Islamskim – polityczne
konsekwencje ofensywy
na Rakkę
i wzrostu
znaczenia Syryjskich Sił
Demokratycznych
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Lipiec

 Indie i Stany Zjednoczone
zacieśniają
współpracę
ekonomiczną i militarną
 Korea Północna testuje
 Macedonia z nowym
nowy pocisk balistyczny –
rządem – koniec kryzysu
game changer w relacjach
ze
Stanami
 Bataliony w Wojskach
Zjednoczonymi?
Lądowych - propozycje
zmian
 Trump Visit a Win
for Polish Government
 Szczyt G20 – pierwsze
spotkanie
Trumpa
z Putinem

Sierpień

 Uwarunkowania
stabilizacji
Iraku
po wyparciu tzw. Państwa
Islamskiego
 Finansowanie
zakupów  Afganistan
według
w Siłach Zbrojnych RP –
Trumpa: brak strategii?
kreatywna księgowość
 Bliski Wschód po upadku
centrali
Państwa
Islamskiego
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Wrzesień

 Perspektywy rozwiązania
problemu
północnokoreańskiego
programu jądrowego
 Strategiczne
wnioski
z manewrów Zapad 2017:
budowa
przez
Rosję
bezpiecznika
Zgromadzenia
w neozimnowojennej grze  Sesja
Ogólnego ONZ – oczy
z Zachodem
świata
zwrócone
 Dostępne
rozwiązania
na administrację Trumpa
w programie
okrętów
podwodnych nowego typu
Orka. Część II: okręty
podwodne typu Scorpène
– oferta Naval Group

Październik

 W cieniu Zapadu 2017 –
problemy w relacjach
białorusko-rosyjskich

 Założenia, warunki oraz
przebieg
duńskiego
przetargu na samoloty  Pokojowa Nagroda Nobla
bojowe nowej generacji –
2017
dla
Kampanii
dobra lekcja dla Polski?
na rzecz Przeciwdziałania
Broni Jądrowej w tle
 W cieniu chińskich rakiet –
z Koreą
Północną
obrona
przeciwlotnicza
i Iranem
i przeciwrakietowa
na Tajwanie

 XIX zjazd KPCh
powrót cesarza i potęgi
 Bitwa o Mosul – co dalej
z Irakiem i Państwem
Islamskim?

–
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Listopad

 Spotkanie
ministrów
obrony NATO – dalsza
adaptacja
Sojuszu
do zagrożeń ze wschodu

 Raport o ekosystemach
 Państwa UE powołują
cyberbezpieczeństwa:
PESCO – Polska w grupie
Building cybersecurity system
założycieli
in Poland: Israeli Experience

Grudzień

 Azjatycki maraton Trumpa
pod
znakiem
Korei
Północnej i handlu

 Skutki decyzji prezydenta
D. Trumpa o uznaniu
Jerozolimy
za
stolicę
państwa
Izrael
i przeniesieniu ambasady
 Dokąd płynie Marynarka
USA z Tel Awiwu
Wojenna?
do Jerozolimy
 America First – nowa
Strategia Bezpieczeństwa
Narodowego USA
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12. EKSPERCI W 2017 ROKU
Fundacja współpracuje z 74 ekspertami.

13. STATUS PRAWNY FUNDACJI
 Fundacja im Kazimierza Pułaskiego została zarejestrowana przez Sąd
Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XX Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dnia 28.04.2005
 Numer KRS: 0000233247
 Fundacja im Kazimierza Pułaskiego jest samodzielną i niezależną organizacją
pozarządową i działa zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 kwietnia 1984
o fundacjach /Dz. U. z 1991 r. Nr 46, poz. 203, z późniejszymi zmianami/
 Siedziba Fundacji znajduje się w Warszawie przy ul. Oleandrów 6

Biuro: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel.: 22 658 04 01
e-mail: office@pulaski.pl, www.pulaski.pl

29

