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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 i 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 80 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 Vīķe-

Freiberga, prezydent Mikheil Saakashvili, Radosław Sikorski, premier Carl Bildt, prezydent 

Toomas Ilves, Michaił Chodorkowski,  prezydent Mary Robinson, Sekretarz Generalny 

NATO Anders Fogh Rasmussen. 

Fundacja Pułaskiego posiada status organizacji partnerskiej Rady Europy.  
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1.1. Misja Fundacji 

Propagowanie wolności, sprawiedliwości i demokracji oraz wspieranie działań mających 

na celu umacnianie społeczeństwa obywatelskiego. 

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, 
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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; 

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) działania 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 
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zewnętrznego środowiska bezpieczeństwa Polski, potrzeby modernizacyjne 

Sił Zbrojnych RP oraz rozwój polskiego przemysłu obronnego. 

Koordynatorem Programu Bezpieczeństwo i Obronność w 2018 r. był p. Maciej 

Kowalski. 

W 2018 r. w ramach omawianego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 

zorganizowała następujące wydarzenia:  

•  15.02 2018 – Wizyta studyjna ekspertów Fundacji im. Kazimierza 

Pułaskiego w Joint Force Training Centre 

15 lutego 2018 r. reprezentacja Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego odbyła 

wizytę studyjną w jednostce NATO Joint Force Training Centre, 

zlokalizowanej w Bydgoszczy. Założona w 2004 roku JFTC, obok norweskiej 

Joint Warfare Center, jest jednym z dwóch głównych europejskich ośrodków 

Sojuszu Północnoatlantyckiego zajmujących się szkoleniem sił NATO na 

poziomie taktycznym i operacyjnym, a także programami modelowania i 

symulacji oraz szerokim spektrum działań w ramach programu CWIX. 

Podczas spotkania JFTC była reprezentowana przez zastępcę dowódcy 

jednostki, Generała brygady Ladislava Junga  oraz starszych oficerów 

(pułkowników Wernera, Zeha, Różańskiego i Zaniniego) służących w 

jednostce. Z ramienia Fundacji Kazimierza Pułaskiego obecni byli miedzy 

innymi: Prezes Fundacji Zbigniew Pisarski, Szef Biura Analiz Tomasz Smura, 

Dyrektor Wykonawczy Wojciech Dzięgiel oraz Koordynator Programu 

Bezpieczeństwo i Obronność Maciej Kowalski. 

Główna część wizyty była poświęcona opisowi roli i zadań wypełnianych 

zarówno przez JFTC, jak i Fundację Pułaskiego. Szczególny nacisk położono 

na potencjalną współpracę w zakresie promocji i poszerzania wiedzy na temat 

zadań podejmowanych przez JFTC podczas organizowanej przez Fundację 

Kazimierza Pulaskiego konferencji Warsaw Security Forum. Kolejnym 

istotnym tematem dyskusji była wymiana doświadczeń w zakresie 
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przeprowadzania tzw. „gier wojennych”, polegających na modelowaniu 

możliwego przebiegu potencjalnych konfliktów zbrojnych. 

Eksperci Fundacji mieli również okazję zwiedzić część instalacji znajdujących 

się na terenie bydgoskiej jednostki, w tym pomieszczeń przeznaczonych na 

prowadzenie operacji związanych z symulacjami. 

• 22.03.2018 – Przegląd ofert w programie Śmigłowców Uderzeniowych 

KRUK – część druga – helikopter AH-64E Apache Guardian 

W dniu 22 marca odbyło się drugie z serii seminariów zorganizowanych przez 

Fundacje im. Kazimierza Pułaskiego, poświęconych programowi “Kruk”, 

mającemu wybrać nowy śmigłowiec szturmowy dla Polskich Sil Zbrojnych. 

Seminarium poświęcone było helikopterowi AH-64E Apache Guardian  oraz 

ofercie producenta maszyny – Boeing Company. W spotkaniu wzięli udział 

przedstawiciele Inspektoratu Sił Powietrznych, I3TO (Inspektoratu 

Implementacji Innowacyjnych Technologii), a także reprezentanci Boeing 

Company oraz eksperci Fundacji Pułaskiego. 

Przedstawiciele producenta zaprezentowali najistotniejsze cechy proponowanej 

platformy, praktyczne aspekty eksploatacji oraz zastosowania bojowego AH-

64E, szczegóły dotyczące uzbrojenia, oprzyrządowania pokładowego, a także 

roli odgrywanej przez AH-64 w działaniach Armii USA. Z punktu widzenia 

przyszłej architektury bezpieczeństwa kraju „Kruk” jest kluczowym 

programem modernizacyjnym polskiej armii – w tym kontekście istotną częścią 

seminarium była możliwość zadawania przez uczestników pytań dotyczących 

zarówno samej konstrukcji, szczegółów oferty offsetowej, a także potencjalnej 

współpracy z polskim przemysłem zbrojeniowym. 

• 21.04.2018 – Sympozjum przemysłowo-naukowe „Zarządzanie 

przedsiębiorstwem zbrojeniowym” 

21 kwietnia br. Wydział Zarządzania i Dowodzenia Akademii Sztuki Wojennej 

we współpracy z Fundacją im. Kazimierza Pułaskiego zorganizował w ramach 
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studiów podyplomowych „Zarządzanie przedsiębiorstwem z branży 

zbrojeniowej” pierwsze sympozjum przemysłowo-naukowe. Jego celem było 

przedstawienie determinantów wpływających na zarządzanie 

przedsiębiorstwem zbrojeniowym. 

W sympozjum wzięli udział m.in. płk dr Karol Dymanowski, Dyrektor 

Departamentu Polityki Zbrojeniowej, płk dr inż. Ryszard Lewiński, Szef 

Oddziału Koordynacji Badań Naukowych DNiSzW MON,  oficer ABW 

Bartosz Orlicz-Rabiega. Fundację Pułaskiego na spotkaniu reprezentowali 

Kierownik Biura Analiz Fundacji im. K. Pułaskiego Tomasz Smura oraz 

Kierownik Programu Bezpieczeństwo i Obronność FKP Łukasz Boguszewski. 

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 

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 2018 r. w ramach opisywanego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 

zorganizowała następujące wydarzenia: 

• 21. 05. 2018 – Spotkanie dyplomatyczne WIIS w Ambasadzie Estonii 

21 maja odbyło się drugie wydarzenie w formacie Spotkania Dyplomatycznego 

w Ambasadzie Estonii. Spotkanie było wyjątkową okazją do dyskusji na temat 

bezpieczeństwa cybernetycznego i zaangażowania kobiet w bezpieczeństwo w 
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cyberprzestrzeni. Debata skupiała się na możliwościach i wyzwaniach dla 

kobiet, które pracują w sektorze cyberbezpieczeństwa. 

Gościem specjalnym spotkania była Pani Tiia Sõmer, eksperta z zakresu 

cyberbezpieczeństwa Tallinna Technological University. Pani Sõmer posiada 

lata doświadczeń związanych z cyberbezpieczeństwem w wymiarze 

wojskowym i politycznym. Spotkanie zostało otwarte przez Dr. Annę Tiido, 

małżonkę J.E. Harriego Tiido, Ambasadora Estonii.  

• 26.10.2018 – Seminarium o dezinformacji – projekt pt.  

„Addressing Disinformation: Anticipating threats, building resilience 

and fostering open dialogue through State-Civil Society cooperation” 

26 października odbyło się seminarium poświęcone dezinformacji prowadzone 

przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z International 

Republican Institute oraz  Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji. 

Seminarium jest częścią projektu realizowanego we współpracy z  

National Endowment for Democracy. 

W seminarium wzięli udział polscy i zagraniczni eksperci, jak również 

przedstawiciele polskiej administracji. 

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 
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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 2018 r. w ramach wspomnianego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 

zorganizowała następujące wydarzenie: 

• 9-11.02.2018 konferencji Polish-American Leadership Summit: Poland 

Investment Zone 

Forum odbywające się w dniach 9-11 lutego 2018 r. w Miami na Florydzie było 

jedną z najważniejszych inicjatyw w stosunkach polsko-amerykańskich w tym 

roku, a także pierwszym wydarzeniem tej skali łączącym relacje polityczne 

i gospodarcze pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Merytoryczny 

program konferencji poświęcony był w szczególności zagadnieniom energetyki, 

transferu wiedzy i technologii oraz bezpieczeństwu militarnemu i współpracy 

sojuszniczej. Konferencję otworzył Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy 

Kwieciński, nadając wydarzeniu strategiczny charakter. W swoim 

przemówieniu Minister Kwieciński podkreślił, iż potencjał wymiany handlowej 

pomiędzy Polską i USA wciąż nie jest w pełni wykorzystywany. Jak wskazał, 

w wielu obszarach jest miejsce na zacieśnienie i intensyfikację współpracy 

między przedsiębiorcami. „Czas, aby narracja o relacjach polsko-amerykańskich 

nie dotyczyła tylko bezpieczeństwa, ale w zdecydowanie większym stopniu 

współpracy gospodarczej, czyli tego, co możemy sobie nawzajem zaoferować” 

– zaznaczył Minister Kwieciński. Wśród mówców, którzy zaprezentowali się 

na konferencji w Miami, znaleźli się przedstawiciele rządu, biznesu 

i dyplomacji, m.in. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak, 

Wiceminister Przedsiębiorczości i Technologii Tadeusz Kościński, Prezes 

Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys, Pełnomocnik Rządu 
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ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego dla RP, Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Infrastruktury Mikołaj Wildoraz Senator Anna Maria Anders, 

Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Stronę amerykańską 

reprezentował m.in. Daniel Kaniwski, Acting Deputy Administrator for the 

Federal Emergency Management Agency oraz Corey Lewandowski, b. szef 

kampanii wyborczej i bliski doradca Prezydenta Donalda Trumpa. 

• 25.04.2018 – Seminarium dotyczące bezpieczeństwa energetycznego pt. 

„Dialogue between civil and governmental actors on energy security”. 

25 kwietnia 2018 roku w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego odbyło się 

seminarium dotyczące bezpieczeństwa energetycznego pt. „Dialogue between 

civil and governmental actors on energy security”. W czasie seminarium 

eksperci z Czech, Węgier, Słowacji, Ukrainy oraz Polski przedstawili wyniki 

wywiadów o komunikacji o bezpieczeństwie energetycznym przeprowadzonych 

z decydentami politycznymi oraz interesariuszami. Według badań ekspertów 

krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz Ukrainy komunikacja strategiczna w 

zakresie bezpieczeństwa energetycznego jest inicjowana przez firmy 

energetyczne oraz podmioty trzeciego sektora, pomimo znacznej 

odpowiedzialności znajdującej się po stronie rządów. Eksperci zasugerowali 

konieczność wypracowania standardów komunikacji, które byłyby 

weryfikowane poprzez szkolenia oraz symulacje sytuacji kryzysowych. W 

trakcie rozmów zasugerowano również potrzebę raportowania o regionalnej 

sytuacji energetycznej przez poszczególne rządy, co mogłoby pozytywnie 

wpłynąć na współpracę regionalną oraz bezpieczeństwo energetyczne regionu. 

Spotkanie było pierwszym wydarzeniem projektu, które ma pozwolić na 

zorganizowanie symulacji kryzysu energetycznego w styczniu 2019 roku. 

Seminarium jest częścią projektu pt. „Energy security and effective strategic 

communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine” odbywającego 

się we współpracy z Międzynarodowym Funduszem Wyszehradzkim oraz 

organizacjami partnerskimi z krajów V4 oraz Ukrainy: Research Center of the 
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Slovak Foreign Policy Association, Centre for Global Studies “Strategy XXI”, 

KNO Česko, spol. s r.o. i Center for Fair Political Analysis. 

• 24.05.2018 – “Energy crisis management: decision-makers and civil 

society” 

W dniu 24 maja br. w siedzibie Międzynarodowego Funduszu 

Wyszehradzkiego odbyło się seminarium pt. “Energy crisis management: 

decision-makers and civil society”. Było to drugie spotkanie w ramach projektu 

“Energy security and effective strategic communication the civil and 

governmental actors: V4+Ukraine” organizowanego przy wsparciu 

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. W czasie spotkania eksperci z 

Czech, Węgier, Słowacji, Ukrainy oraz Polski zaprezentowali rezultaty 

wywiadów z decydentami ze swoich państw. Przedstawiciele Słowacji oraz 

Polski zaprezentowali równocześnie strukturę komunikacji strategicznej w 

swoich krajach  w sytuacji kryzysu energetycznego. Jednocześnie tematem 

dyskusji były platforma komunikacyjna w sprawach kryzysu energetycznego, 

która byłaby dostępna dla ekspertów z krajów uczestniczących w projekcie oraz 

kwestie polityki informacyjnej państw V4 i Ukrainy. 

• 02.07.2018 – Seminarium pt. “Strategia na rzecz komunikacji 

kryzysowej” w Kijowie 

W dniu 2 lipca br. w Akademii Dyplomatycznej Ukrainy odbyło się seminarium 

pt.”Strategia na rzecz komunikacji kryzysowej”. Było to trzecie seminarium 

organizowane w ramach projektu “Energy security and effective strategic 

communication the civil and governmental actors: V4+Ukraine” 

organizowanego we współpracy z International Visegrad Fund.  

5. PROGRAM POLITYKA ZAGRANICZNA 

Program Polityka Zagraniczna jest najszerszym tematycznie programem Fundacji. 

Przedmiotem badań programu są bieżące wydarzenia i długofalowe trendy w środowisku 
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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 dr Tomasz Smura. 

W 2018 roku w ramach omawianego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 

zorganizowała następujące wydarzenia: 

• 19.03.2018 – prezentacja raportu Fundacji Pułaskiego i firmy Selectivv nt. 

opinii Polaków o polskiej polityce zagranicznej 

Prawie połowa ankietowanych określa swój stosunek do Stanów 

Zjednoczonych jako bardzo pozytywny i, co interesujące, współczynnik ten jest 

o ponad 12% wyższy niż w styczniu br. – wynika z badań opinii publicznej 

dotyczącej polskiej polityki zagranicznej opracowanych przez Fundację im. 

Kazimierza Pułaskiego i firmę Selectivv. Pełny raport został zaprezentowany 

podczas konferencji prasowej 19 marca br. w siedzibie Fundacji w Warszawie. 

Celem badania była analiza stosunku Polaków do zagadnień związanych z 

polską polityką zagraniczną, bezpieczeństwem oraz relacji z innymi państwami. 

Ankietowani pytani byli o największe obecnie zagrożenie dla bezpieczeństwa 

Polski i Polaków, stosunek do wybranych państw m.in. Izraela, Niemiec, 

Francji, Stanów Zjednoczonych czy Federacji Rosyjskiej, a także o stan Sił 

Zbrojnych RP, jako gwaranta bezpieczeństwa RP. Respondenci określili 

również swoje nastawienie do polityki historycznej obecnego rządu RP w 

kontekście relacji z Izraelem i Ukrainą oraz wyrażali opinię nt. działań Polski w 

przypadku potencjalnego nałożenia na Polskę sankcji przez Unię Europejską za 

naruszenie zasad praworządności. 

• 04.04.2018 – seminarium eksperckie pt. Priorytety Polski na szczyt 

NATO w Brukseli. 
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4 kwietnia br. w Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego odbyło się seminarium 

eksperckie pt. Priorytety Polski na szczyt NATO w Brukseli. Spotkanie miało 

na celu omówienie najważniejszych dla Sojuszu Północnoatlantyckiego 

zagadnień przed szczytem w Brukseli oraz priorytetów dla  Polski w wymiarze 

politycznym i wojskowym. W czasie spotkania perspektywę Sojuszu 

przedstawił Robert Pszczel – Senior Officer, Public Diplomacy Division, 

NATO. Polskie priorytety zarysowali natomiast w swych prezentacjach  

Przemysława Pacuły – Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa 

Sojuszniczego, Michał Baranowski – Dyrektor Warszawskiego oddziału The 

German Marshall Fund oraz Płk Mariusz Fryc – Szef Zespołu Analiz 

Wojskowych Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi, Biuro 

Bezpieczeństwa Narodowego. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego 

oraz uczelni i ośrodków badawczych specjalizujących się w tematyce 

bezpieczeństwa międzynarodowego. 

• 24.04.2018 – prezentacja raportu "Przestępczość zorganizowana i 

terroryzm w Polsce - zagrożenia i konwergencja" 

Prezentacja raportu „Przestępczość zorganizowana i terroryzm w Polsce – 

zagrożenia i konwergencja” odbyła się 24 lipca w Warszawie. Spotkanie było 

wynikiem współpracy Collegium Civitas University Center Research of 

Terrorism i Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego. Seminarium posłużyło za 

punkt wyjścia do dyskusji nad wstępnym raportem badającym powiązania 

terroryzmu z przestępczością zorganizowaną w Polsce. 

Raport jest częścią projektu Nucleus Crime and Terror, w ramach którego 

przygotowana będzie seria 28 takich dokumentów dla wszystkich państw 

członkowskich UE. Dyskusję w czasie prezentacji poprowadzili profesor Peter 

Neumann a wzięli w niej udział Rajan Basra z King’s College of London oraz 

eksperci z Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego i Centrum Badań nad 

Terroryzmem Collegium Civitas. 
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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 2018 

pełnił Marcin Bużański 

W 2018 r. w ramach wyżej opisanego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 

zorganizowała następujące wydarzenia: 

• 08-09.06.2018 – Globalny Lider.PL: Kongres Polskich Ekspertów 

Międzynarodowych 

W dniach 8-9 czerwca odbyła się pierwsza edycja konferencji Globalny 

Lider.PL: Kongres Polskich Ekspertów Międzynarodowych. Kongres 

zgromadził ponad 50 ekspertów z Brukseli, 20 byłych i obecnych 

ambasadorów oraz ponad 250 uczestników z doświadczeniem zawodowym 

w organizacjach międzynarodowych, sektorze pozarządowym, nauce oraz 

biznesie. Podczas wydarzenia byli również obecni goście honorowi: 

Minister Spraw Zagranicznych RP Jacek Czaputowicz, Wicepremier i 

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin, Rzecznik Praw 

Obywatelskich Adam Bondar oraz Ambasador Marek Prawda, Dyrektor 

Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce. Wzięli oni aktywny 

udział w konferencji, przedstawiając swoją wizję wzmocnienia pozycji 

polskich ekspertów międzynarodowych w poszczególnych dziedzinach. 

Organizatorem Kongresu była Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego, a 

partnerami strategicznymi Centrum Stosunków Międzynarodowych oraz 

Stowarzyszenie Network PL. Kongres został objęty honorowym 

patronatem Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, 

Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Konfederacji Pracodawców RP. 
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Specjalnym Partnerem Debaty Ambasadorów było Przedstawicielstwo 

Komisji Europejskiej w Polsce. Ponadto do grona partnerów 

instytucjonalnych wydarzenia dołączyło kilkadziesiąt polskich organizacji 

pozarządowych. Ideą Kongresu było interdyscyplinarne spotkanie polskich 

ekspertów pracujących w międzynarodowych organizacjach i instytucjach, a 

także ośrodkach analitycznych, uniwersytetach i podmiotach sektora 

prywatnego. Spotkanie umożliwiło ekspertom debatę na temat 

kompleksowego podejścia do polskiej polityki bezpieczeństwa, współpracy 

na rzecz rozwoju, współpracy gospodarczej oraz propagowania demokracji 

i praw człowieka. 

7. PROGRAM GRY WOJENNE I STABILIZACJA  

Program „Gier Wojennych i Symulacji (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 

Środkowo-Wschodniej, 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” w 2018 r. Koordynował p. Maciej Kowalski 

• 26.06.2018 – Kryzys w rejonie Morza Bałtyckiego – gra wojenna w 

ramach Balt Military Expo 

26 czerwca 2018 r. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z 

Biurem Bezpieczeństwa Narodowego i Międzynarodowymi Targami 

Gdańskimi S.A. zorganizowała wspomaganą komputerowo grę wojenną 

podczas targów Balt Military Expo 2018. W grze uczestniczyli 

przedstawiciele Biura Bezpieczeństwa Narodowego, na czele z Zastępcą 

Szefa BBN p. Ministrem Dariuszem Gwizdałą oraz Dyrektorem 
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Departamentu Zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi gen. bryg. 

Jarosławem Kraszewskim, Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony 

Narodowej p. Michał Jach, p. poseł Bartosz Kownacki, przedstawiciele 8 

Flotylli Obrony Wybrzeża, Inspektoratu Marynarki Wojennej, Akademii 

Marynarki Wojennej oraz eksperci  Fundacji Pułaskiego i innych ośrodków 

analitycznych. 

Gra Wojenna miała umożliwić lepsze zrozumienie natury zagrożenia 

militarnego ze strony Rosji przed szczytem NATO w Brukseli w lipcu br. 

Celem symulacji było również zidentyfikowanie najważniejszych słabości 

sytemu obronnego Polski, zdefiniowanie znaczenia Morza Bałtyckiego dla 

bezpieczeństwa RP oraz wypracowania rekomendacji w zakresie przyszłego 

kształtu Sił Zbrojnych RP, w tym szczególnie Marynarki Wojennej. 

Scenariusz i założenia operacyjne Gry Wojennej były przygotowane ze 

szczególnym uwzględnieniem aspektów zaznaczonych w Strategicznej 

Koncepcji Bezpieczeństwa Morskiego przygotowanej przez Biuro 

Bezpieczeństwa Narodowego. Zorganizowane w ramach programu Gier 

Wojennych i Symulacji FKP ćwiczenie stanowi początek szerszego cyklu 

gier wojennych mających na celu przeanalizowanie różnych scenariuszy 

zagrożeń dla państw wschodniej flanki NATO oraz znaczenia nowych 

zdolności, aby wypracować rekomendacje dla Polski i Sojuszu 

Północnoatlantyckiego w zakresie potrzeb i możliwości wzmocnienia 

zdolności do kolektywnej obrony. 

8. KONFERENCJA WARSAW SECURITY FORUM 

Stan relacji transatlantyckich, przyszłość NATO oraz miejsce Europy Środkowo-

Wschodniej w porządku globalnym znalazły się wśród tematów piątej edycji konferencji 

Warsaw Security Forum, która odbyła się w dniach 24-25 października 2018 r. W 

tegorocznej edycji WSF wzięło udział ponad 150 panelistów i 1200 uczestników, w tym 

ponad 20 obecnych i byłych prezydentów, premierów oraz ministrów i wiceministrów 

spraw zagranicznych i obrony z kilkunastu państw świata. 

mailto:office@pulaski.pl


Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 
 

 

Biuro: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel.: 022 658 04 01 
e-mail: office@pulaski.pl, www.pulaski.pl 

18 

Tegoroczna edycja Warsaw Security Forum odbyła się pod znakiem trzech cyfr: 5, 15, 

100. Które symbolizują 5-lecie Warsaw Security Forum, 15-lecie organizatora konferencji, 

czyli Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, oraz 100-lecie niepodległości Polski. Na 

uczestników czekało kilkanaście sesji plenarnych oraz kilkadziesiąt prezentacji i 

zamkniętych dyskusji towarzyszących – seminariów, śniadań i lunchy roboczych czy gier 

decyzyjnych. Tegorocznym novum był Innovation Corner, przestrzeń poświęcona 

nowym technologiom i innowacyjnym rozwiązaniom w takich obszarach jak 

cyberbezpieczeństwo, energetyka oraz obronność. 

Tegoroczne Warsaw Security Forum otworzył Zbigniew Pisarski, prezes Fundacji im. 

Kazimierza Pułaskiego. Następnie głos zabrał Paweł Soloch, Szef Biura Bezpieczeństwa 

Narodowego, partnera strategicznego Warsaw Security Forum. Minister Soloch zauważył, 

że obecnie obserwujemy dynamizację i rozwój polsko-amerykańskiej współpracy 

obronnej, a tylko ścisła współpraca transatlantycka oraz spójność w ramach NATO i UE 

może zagwarantować bezpieczeństwo Europy. 

100-lecie Polski i Europy Środkowo-Wschodniej 

W ramach WSF2018 zostały zorganizowane dwie sesje ministerialne z udziałem 

zaproszonych ministrów spraw zagranicznych państw Europy Środkowej i Wschodniej. 

W pierwszej sesji „Security in Europe – fault lines in the East” wzięli udział ministrowie 

spraw zagranicznych Polski, Ukrainy, Litwy i Gruzji. Minister spraw zagranicznych 

Ukrainy Pawło Klimkin stwierdził, że Europa potrzebuje proaktywnego podejścia do 

radzenia sobie z zagrożeniami ze strony Rosji i skupienia się na transatlantyckiej 

solidarności. Szef litewskiej dyplomacji Linas Linkevicius zauważył, że wartości 

europejskie nic nie znaczą, jeśli nie są bronione. Minister spraw zagranicznych Gruzji 

David Zalkaliani zwrócił natomiast uwagę na fakt, że z perspektywy jego kraju proces 

integracji europejskiej jest bardzo interesujący. Daje nam silne instytucje demokratyczne, 

w których chronione są prawa człowieka i eliminowana jest korupcja. Polski minister 

spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz zasugerował, że powinniśmy podjąć kolejne 

kroki w ramach Partnerstwa Wschodniego, aby kraje uczestniczące w tym programie 

dołączyły do Unii Europejskiej. Minister Czaputowicz odniósł się również do kwestii 

jedności transatlantyckiej, wskazując, że podziały w tym względzie byłyby szkodliwe dla 
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bezpieczeństwa Polski. „Polska uczestniczy w dyskusjach. Odczuwamy solidarność z 

naszymi partnerami w Europie, lecz jednocześnie bierzemy pod uwagę amerykański punkt 

widzenia oraz amerykańską perspektywę zagrożeń dla światowego bezpieczeństwa” – 

zaznaczył minister. 

Po sesji ministerialnej miał miejsce miły nieformalny akcent. Polsko-litewski duet rajdowy 

Benediktas Vanagas i Sebastian Rozwadowski uczestniczący w Rajdzie Dakar  

zaprezentował swój nowy pojazd – Gazoo  Racing Toyota Hilux. Vanagas i 

Rozwadowski, aby podkreślić wspólną historię, z dumą prezentowali na swoich 

kombinezonach i samochodzie symbole narodowe Rzeczypospolitej i Republiki 

Litewskiej – Orła Białego i Litewską Pogoń. 

Druga sesja ministerialna „Catching wind in rough waters – EU and Western Balkans” z 

udziałem ministrów spraw zagranicznych Albanii – Ditmira Bushatiego i Węgier – Pétera 

Szijjártó, byłego ministra spraw zagranicznych Szwecji Carla Bildta i zastępcy sekretarza 

generalnego ds. stosunków międzyinstytucjonalnych Europejskiej Służby Działań 

Zewnętrznych Macieja Popowskiego, dotyczyła relacji między UE i krajami Bałkanów 

Zachodnich. Minister Bushati podkreślił, że obecnie doświadczamy procesu rozszerzenia 

UE poprzez wzmacnianie rządów prawa jako priorytetu dla obszaru Bałkanów 

Zachodnich. Rządy prawa są warunkiem wstępnym budowy stabilnego społeczeństwa i 

rozwoju gospodarczego. Albania dokonuje reformy sądownictwa nie tylko w celu 

integracji z UE, ale także ze względu na potrzebę szerszej modernizacji  społecznej. Péter 

Szijjártó, Minister Spraw Zagranicznych i Handlu Republiki Węgier zadeklarował, że 

Węgry wspierają wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia w regionie Bałkanów Zachodnich, 

które przyspieszają akcesję państw regionu do struktur NATO i UE. Przedstawiciel 

ESDZ Maciej Popowski podkreślił, że najważniejsze jest utrzymanie dynamiki procesu 

berlińskiego. „Musimy mieć pewność, że wszystkie państwa członkowskie są na 

pokładzie” – zaznaczył. Carl Bildt wezwał do zaprzestania tworzenia granic i stworzenia 

sytuacji międzynarodowej, w której ludzie będą mogli żyć razem w pokoju. 

O NATO na WSF 
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Pierwszego dnia konferencji odbyła się również  rozmowa pt. „Szczyt NATO w Brukseli 

– czego  dowiedzieliśmy się o stanie sojuszu?” z gośćmi specjalnymi WSF 2018 Benem 

Hodges’em, byłym dowódcą US Army w Europie oraz Andersem Foghiem 

Rasmussenem, Sekretarzem Generalnym NATO w latach 2009-2014. Rasmussen 

zaznaczył, iż ze szczytu w Brukseli NATO wyszło „militarnie silniejsze, ale politycznie 

słabsze”, nawiązując do tarć w relacjach transatlantyckich. Mimo zaniepokojenia 

agresywną polityką Rosji, Anders Fogh Rasmussen wyraził nadzieję na lepsze i bardziej 

przyjazne stosunki między Zachodem a Rosją w przyszłości. Rasmussen przypomniał 

zmianę stosunku Putina do Zachodu i zaznaczył, że NATO nigdy nie zagrażało i nie 

będzie zagrażać Rosji. Rasmussen potwierdził potrzebę obecności wojskowej NATO na 

wschodniej flance, a także wezwał do zwiększenia wysiłków NATO w walce z 

terroryzmem. Generał Ben Hodges potwierdził natomiast, że tegoroczny szczyt NATO w 

Brukseli był bardzo owocny pomimo kontrowersyjnych rozmów na temat podziału 

obciążeń pomiędzy państwami członkowskimi Sojuszu. NATO zachowuje swoją 

zdolność adaptacyjną w trudnym i szybko zmieniającym się środowisku. Nadal jednak 

można poprawić sytuację w odniesieniu do zagrożeń w basenie Morza Bałtyckiego i 

Morza Czarnego. W tych regionach NATO musi zwiększyć swoją spójność i jeszcze 

wyraźniej pokazać swoje wspólne zaangażowanie. Co więcej – jak wskazał Hodges – 

powinniśmy pamiętać, że ostatnią rzeczą, jakiej Rosja chce, jest otoczenie geograficzne 

demokratycznych i liberalnych państw. 

W kontekście NATO warta odnotowania była sesja „NATO defence and deterrence – 

what comes next for the Eastern Flank?” moderowana przez Michała Kobosko, starszego 

doradcę amerykańskiego think tanku Atlantic Council będącego partnerem sesji. W panelu 

głos zabrali: Ian Brzezinski z Atlantic Council, Claudia Major z niemieckiego Stiftung 

Wissenschaft und Politik oraz Jamie Shea, zastępca Sekretarza Generalnego ds. nowych 

wyzwań w zakresie bezpieczeństwa NATO w latach 2012-2018 reprezentujący brukselski 

think tank Friends of Europe. Podczas ożywionej dyskusji Claudia Major stwierdziła, że 

musimy zdawać sobie sprawę z niepewności, która może powstać, jeśli działania 

rządzących nie będą wspierane właściwą komunikacją. Obecnie taka wątpliwość dotyczy 

w szczególności rządu USA. Ponadto, w kontekście działań Waszyngtonu, Major 

podkreśliła, że duże znaczenie ma rozróżnienie między krótkoterminowymi zyskami, a 
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stratami w dłuższej perspektywie. Jamie Shea podkreślił ogromną rolę Stanów 

Zjednoczonych w  podtrzymywaniu sprawnego funkcjonowania NATO: nawet jeśli każde 

europejskie państwo wydałoby 2% swojego PKB na obronność, nadal będą zależne od 

USA. Tak więc Stany Zjednoczone pełnią kluczową rolę dla bezpieczeństwa całego 

kontynentu europejskiego i nie mogą być zastąpione przez żaden inny kraj. Ponadto Shea 

zwrócił uwagę na fakt, że NATO powinno być przygotowane i dostosowywać swoje 

działania do możliwych zagrożeń hybrydowych, które mogą mieć miejsce ze strony Rosji 

wobec państw bałtyckich. Ian Brzeziński podkreślił, że od czasu amerykańskiego 

zaangażowania wojskowego w Syrii Prezydent USA Donald Trump stał się pierwszym 

prezydentem po zimnej wojnie, który walczy z sojuszem, którego częścią jest Rosja. 

Na zakończenie pierwszego dnia konferencji odbyła się uroczysta ceremonia wręczenia 

Andersowi Foghowi Rasmussenowi nagrody Rycerza Wolności, wręczanej przez Fundację 

im. Kazimierza Pułaskiego osobom, które przyczyniły się do promocji wartości 

reprezentowanych przez generała Kazimierza Pułaskiego, czyli wolności, sprawiedliwości 

oraz demokracji. Laudację na cześć laureata wygłosił Minister Spraw Zagranicznych Litwy 

Linas Linkevicius. Następnie w czasie „sesji sów” dyskutowano w eksperckim gronie na 

temat obecnej sytuacji na Bliskim Wschodzie oraz gazociągu Nord Stream 2. 

Dzień II 

Drugiego dnia konferencji Warsaw Security Forum Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy 

Kwieciński wygłosił mowę otwierającą, zauważając, że temat bezpieczeństwa na różnych 

europejskich korytarzach jest zapomniany. Dzisiaj – zdaniem ministra – bezpieczeństwo 

wewnętrzne i zewnętrzne powinno być priorytetem następnej perspektywy finansowej 

UE. Polska jest jednym z krajów, który stawia bezpieczeństwo na szczycie listy 

priorytetów Unii. W rozmowie z Dominiką Ćosić minister Kwieciński podkreślił, że 

bezpieczeństwo jest podstawowym wymogiem dla przyszłości Unii Europejskiej. “Jeśli 

tego nie uwzględnimy, naprawdę wpadniemy w kłopoty” – podkreślił. Dyrektor 

Wykonawczy Frontexu Fabrice Leggeri w swoim wystąpieniu przyznał, że Unia 

Europejska powinna ocenić zdolność do zapewniania bezpieczeństwa swoich członków. 

„Wspólna granica zewnętrzna UE jest tylko tak silna, jak jej najsłabsze ogniwo, a obszar 

Schengen może istnieć tylko tak długo, jak długo nie ma słabych ogniw” – zauważył. 
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Na zakończenie Warsaw Security Forum 2018 odbyła się sesja plenarna „Russia and the 

West: if it’s not a cold war, then what is it?” z udziałem szefowej US-Russia Foundation 

Celeste Wallander, Dyrektora Biura Informacyjnego NATO w Moskwie Roberta 

Pszczela, niezależnego analityka Bobo Lo, byłego członka rosyjskiej Dumy Ilyi 

Ponomareva oraz byłego Ministra Spraw Zagranicznych Litwy Vygaudasa Usackasa, 

moderowana przez Briana Whitmore’a z Centre for European Policy Analysis. Bobo Lo 

zauważył, że bipolarny podział na Rosję i Zachód jest fundamentalny i nadal może 

prowadzić do gwałtownych konfliktów. Bobo Lo stwierdził, że „jeśli chodzi o politykę, o 

ile siebie samych nie naprawiamy, nie mamy podstaw moralnych, by naprawiać innych. To 

dotyczy zarówno sojuszników, jak przeciwników, a w tym przypadku Rosji.” My, jako 

członkowie Zachodu, powinniśmy obawiać się zarówno zagrożeń ze strony Rosji, jak i 

wzrastających w siłę Chin. Celeste Wallander stwierdziła, że to najsłabsze mocarstwa są 

najniebezpieczniejsze, ponieważ to one zazwyczaj rozpoczynają wojny. Dyrektor US-

Russia Foundation stwierdziła, że Stany Zjednoczone nie są w stanie pokonać ani Rosji, 

ani Chin bez swoich sojuszników, a przede wszystkim bez Sojuszu 

Północnoatlantyckiego. 

To tylko niektóre z ponad 20 paneli, które odbyły się na WSF. Warsaw Security Forum to 

jednak nie tylko oficjalne debaty, ale również doskonała okazja do networkingu i rozmów 

w kuluarach. Podczas tegorocznej edycji zostały zorganizowane trzy spotkania robocze, w 

tym „networking breakfast” dla członkiń Women in International Security Poland (WiIS 

Poland). Warsaw Security Forum zostało także uświetnione 10 rozmowami w formacie 

„Round Table”, na temat m.in. stosunków rosyjsko-chińskich oraz przyszłości Europy 

Środkowo-Wschodniej. W kuluarach konferencji odbyło się też spotkanie 

przewodniczących komisji parlamentarnych odpowiedzialnych za obronę narodową, które 

prowadził  Przewodniczący Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Michał Jach. 

Szefem Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum w 2018 r. był p. Wojciech 

Dzięgiel. 

9. NAGRODA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO – 
RYCERZ WOLNOŚCI 
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Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego rokrocznie uroczyście przyznaje nagrodę Rycerza 

Wolności dla wybitnych postaci zasłużonych w promowaniu demokracji. Laureatem 

nagrody w 2018 roku został Anders Fogh Rasmussen – Dwunasty Sekretarz Generalny 

Organizacji  Traktatu Północnoatlantyckiego NATO oraz Premier Danii (2001-2009). Od 

1987 do 1992 pełnił funkcję ministra ds. podatkowych, później w latach 1990-1992 

urzędował na stanowisku ministra gospodarki Danii w Konserwatywno-Liberalnym 

rządzie koalicyjnym. Nagrodę „Rycerza Wolności” Anders Fogh Rasmussen otrzymał za 

swoją działalność na rzecz większej integracji w Unii Europejskiej oraz promowania 

wartości europejskich 

10. PROGRAM STYPENDIALNY FUNDACJI 
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 

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 2018 roku stypendia na udział 

w programach edukacyjnych otrzymało 5 osób. 

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 2018 roku wydano 16 analiz 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 
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opracowanie może być źródłem informacji zarówno dla dziennikarzy, jak i osób 

pozazawodowo zainteresowanych sprawami międzynarodowymi.  

W 2018 roku wydano 17 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 2018 wydano 5 Raportów Pułaskiego w formie książkowej. 

 

 

11.4. Publikacje - szczegóły 

M-c Policy Paper Komentarze Raporty 

St
yc

ze
ń 

America (still) first? – bilans 
pierwszego roku administracji 
Donalda Trumpa 

Protesty w Iranie – przyczyny 
i perspektywy 

Irański program rakietowy – 
stan obecny i perspektywy 
jego rozwoju 

 

Polityka Bezpieczeństwa i 
Obrony Unii Europejskiej: od 
Strategii Globalnej do 
PESCO 

The coming era of  great 
power competition – the 
United States unveils its 2018 
National Defense Strategy 

 

The Nord Stream 2: the 
geopolitical dimension and 
possible influence of  the U.S. 
sanctions on the project 

  

Lu
ty

 Rok 2018 – rokiem 
zakończenia macedońsko-
greckiego sporu o nazwę? 
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M
ar

ze
c 

Przyszłość polskich wojsk 
rakietowych i artylerii – 
rozwiązania oferowane w 
programie „Homar” 

Chiny: Jedna Partia, Jeden 
Wódz 

Polityka zagraniczna i 
bezpieczeństwo zewnętrzne 
Polski - badanie opinii 
publicznej 

 Północnokoreańskie détente?  

 
Dymisja Tillersona – skutki 
dla polityki zagranicznej USA 

 

 

Zyski ze zdrajców: kryzys 
rosyjsko-brytyjski i potrójna 
korzyść Rosji z ataku na 
podwójnego szpiega 

 

  
Unia Europejska versus 
Dezinformacja – syzyfowa 
praca? 

 

  
Rosja po wyborach – cień 
Putina 

 

K
w

ie
ci

eń
 Ryzyka planowanej reformy 

kierowania obronnością i 
dowodzenia Siłami 
Zbrojnymi 

„Expose ministra spraw 
zagranicznych” – kontynuacja 
i zmiana 
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Nowe myśliwce 5. generacji – 
koniec prymatu Stanów 
Zjednoczonych? 

Syryjski teatr – przyczyny i 
konsekwencje zachodniego 
ataku rakietowego na Syrię 

 

  
Zachodni atak na Syrię – 
aspekty polityczno-wojskowe 

 

M
aj

 

Dostępne rozwiązania w 
programie okrętów 
podwodnych nowego typu 
Orka. Część III: okręty 
podwodne typu A26 – oferta 
szwedzka 

P6 minus 1 – wyjście Stanów 
Zjednoczonych z JCPOA i 
możliwe konsekwencje 

 

C
ze

rw
ie

c 

Kruk: śmigłowce bojowe jakie 
i kiedy? 

Strategiczny przełom czy 
strategiczna pauza? 

 

Li
pi

ec
 

 

„Burza w Waszyngtonie” – 
polityczne konsekwencje 
spotkania w Helsinkach dla 
administracji Trumpa 

Od Newport do Brukseli – 
adaptacja Sojuszu 
Północnoatlantyckiego do 
zagrożenia rosyjskiego 

Si
er

pi
eń

 Społeczna świadomość 
strategiczna warunkiem 
skuteczności współczesnych 
systemów bezpieczeństwa 
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Utrzymanie umowy 
nuklearnej z Iranem przez 
UE – czy jest to możliwe? 

  

W
rz

es
ie

ń Macedonia i Grecja po 
podpisaniu historycznej 
umowy 

Podsumowanie czterech lat 
Jean-Claude Junckera 

 

Pa
źd

zi
er

ni
k  

Pokojowa Nagroda Nobla 
2017 dla Kampanii na rzecz 
Przeciwdziałania Broni 
Jądrowej w tle z Koreą 
Północną i Iranem 

 

 
XIX zjazd KPCh – powrót 
cesarza i potęgi 

 

Li
st

op
ad

 

Polityczne i wojskowe 
znaczenie projektu 
Centralnego Portu 
Komunikacyjnego 

Niebezpieczna retrospektywa 
– rosyjski atak w Cieśninie 
Kerczeńskiej 

Europejska ofensywa w 
obszarze obronności – EDF, 
PESCO i CARD 

Refleksja strategiczna na 100-
lecie niepodległości: 
obronność III RP 

 
Balance Sheet of  U.S. Allies 
and Implication for Alliance 
Policy 

Co dalej z Syrią?   
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G
ru

dz
ie

ń 

Ukraiński pat, czyli na 
wschodzie bez zmian? 

  

12. EKSPERCI W 2018 ROKU 

Fundacja współpracuje z 78 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 
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