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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. 

 Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 

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

2 

Spis treści 

1. WSTĘP ............................................................................................. 3 

1.1. Misja Fundacji ............................................................................ 4 

1.2. Cele Fundacji .............................................................................. 4 

1.3. Realizacja celów ......................................................................... 4 

2. PROGRAM BEZPIECZEŃSTWO I OBRONNOŚĆ . ................... 5

3.

4.

PROGRAM GOSPODARKA I ENERGETYKA .......................... 8 

5.

PROGRAM POLITYKA ZAGRANICZNA ................................. 11 

6.

PROGRAM GRY WOJENNE I STABILIZACJA ....................... 14 

KONFERENCJA WARSAW SECURITY FORUM ................... 14 

7. NAGRODA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO – RYCERZ

WOLNOŚCI ................................................................................. 18

8. PROGRAM STYPENDIALNY FUNDACJI IM. KAZIMIERZA

PUŁASKIEGO .............................................................................. 19
9. PUBLIKACJE ............................................................................. .... 19 

9.1. Pulaski Policy Papers ............................................................. 19 

9.2. Komentarz Pułaskiego .  ............................................................19 

9.3. Raport Pułaskiego .  ..................................................................19 

10. EKSPERCI W 2019 ROKU .......................................................... .20 

11. STATUS PRAWNY FUNDACJI ............................................... .. 20 

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

3 

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 Vīķe-

Freiberga, prezydent Mikheil Saakashvili, prezydent Dalia Grybauskaitė, Radosław

Sikorski, premier Carl Bildt, prezydent Toomas Ilves, Michaił Chodorkowski,  prezydent

Mary Robinson, Sekretarz Generalny NATO Anders Fogh Rasmussen, Thorbjørn Jagland.

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 2019 r. był płk (r) 

Sławomir Florek.  

W 2019 r. w ramach omawianego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 

opracowała następujące publikacje:

• Stanisław Koziej: "Nowa zimna wojna na wschodniej flance –scenariusze

dla rozwoju środowiska bezpieczeństwa państw Europy Środkowo-

Wschodniej" - Pułaski Policy Paper Nr 3, 2019. 02 kwietnia 2019 r.

• Tomasz Otłowski: "Libia na rozdrożu" - Pułaski Policy Paper Nr 4, 2019. 12

czerwca 2019 r.

• Krystian Zięć: "Wielozadaniowy samolot nowej generacji dla Polski –

aspekty operacyjne, gospodarcze i strategiczne" - Pułaski Policy Paper Nr 5,

2019. 25 czerwca 2019 r.

• Stanisław Mrówka: "Czy Polityka „maksymalnego nacisku” Donalda

Trumpa złamie opór Teheranu?" - Komentarz Pułaskiego

• Stanisław Koziej: "Obrona strategiczna NATO w warunkach hybrydowej

zimnej wojny" - Pułaski Policy Paper Nr 6, 2019. 27 sierpnia 2019 r.

• Rafał Lipka: "The Demise of the Arms Control Era: Washington and

Moscow-Beijing axis on a Collision Course" - Pułaski Policy Paper Nr 7,

2019. 3o września 2019 r.

• Tomasz Otłowski: "Konsekwencje śmierci kalifa Ibrahima – co dalej z

Państwem Islamskim?" - Pułaski Policy Paper Nr 8, 2019. 11 grudnia 2019 r.

• Rafał Lipka: "Londyński test jedności NATO" - Pułaski Policy Paper Nr 9,

2019. 24 grudnia 2019 r.
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Autorzy publikacji:

• Stanisław Koziej, Senior Fellow Programu Bezpieczeństwo i Obronność

Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego - generał brygady w stanie spoczynku,

profesor w Uczelni Łazarskiego. Były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego

(lata 2010 – 2015). Wcześniej, w latach 2005 – 2006 podsekretarz stanu w MON,

b. doradca RPO (2007) i MON (2008).

• Rafał Lipka, Research Fellow w Programie Bezpieczeństwo i Obronność

Fundacji im Kazimierza Pułaskiego - absolwent MSG i Ekonomii SGH.

Specjalizuje się w technologiach obronnych i modernizacji sił zbrojnych.

Współautor i edytor raportów Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego.

• Stanisław Mrówka, autor zewnętrzny, absolwent filologii orientalnej

Uniwersytetu Jagiellońskiego kierunku iranistyka. Biegle posługuje się językiem

angielskim oraz perskim, zna podstawy francuskiego.

• Tomasz Otłowski, Senior Fellow w Programie Bezpieczeństwo i Obronność

Fundacji im Kazimierza Pułaskiego - ekspert, analityk i komentator w zakresie

bezpieczeństwa międzynarodowego, publicysta miesięcznika „Polska Zbrojna”,

założyciel i właściciel firmy STRATCONS – Strategic Consulting & Training.

Były wieloletni ekspert i analityk wywiadu w administracji państwowej RP.

• Krystian Zięć, Senior Fellow w Programie Bezpieczeństwo Międzynarodowe

i Obronność Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego - Pułkownik rezerwy, pilot-

instruktor (F-16). Inicjował szkolenie podstawowe i współtworzył od podstaw

system wykorzystania samolotu F-16 w PLSP.
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3. 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 w 2019 roku była Patrycja 

Chomicka. 

W 2019 r. w ramach wspomnianego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 

zorganizowała następujące wydarzenie:  

• 16-17 stycznia 2019 – Zarządzanie w trakcie kryzysu energetycznego –

symulacja Fundacji Pułaskiego w ramach projektu sponsorowanego przez

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki. Na początku roku Fundacja im.

Kazimierza Pułaskiego zorganizowała symulację pt. „Energy Crisis Management

Simulation” skupiającą się na zarządzaniu kryzysowym na poziomie państwowym

w sektorze energetycznym. W przedsięwzięciu wzięło udział 15 uczestników z

Czech, Polski, Słowacji, Węgier i Ukrainy. Projekt w ramach, którego odbyła się

symulacja realizowany jest we współpracy z Międzynarodowym Funduszem

Wyszehradzkim.
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Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 

Uczestnicy zostali podzieleni na pięć zespołów reprezentujących poszczególne 

państwa. Każde z państw miało własne cele oraz interesy narodowe, które musiało 

zrealizować. Interesy poszczególnych państw nie były znane pozostałym 

uczestnikom, a celem symulacji było osiągnięcie porozumienia w ramach kryzysu 

energetycznego akceptowalnego dla wszystkich stron. Przed rozpoczęciem 

symulacji uczestnicy przedstawili rezultaty własnych analiz dotyczących polityki 

energetycznej, a także metod jej tworzenia i realizowania przez odpowiednie 

podmioty w swoich państwach. Wskazywali również na wyzwania oraz 

rekomendacje ze strony wybranych instytucji uczestniczących w tworzeniu polityki 

energetycznej. Program Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu 

Wyszehradzkiego wspiera finansowo projekty rozwijające współpracę krajów 

należących do Grupy Wyszehradzkiej i Ukrainy. Celem Funduszu jest wspieranie 

współpracy krajów z Grupy Wyszehradzkiej, czyli Czech, Węgier, Polski i Słowacji z 

naciskiem na cztery aspekty: innowacyjność, wymiar regionalny, młodzież i 

zrównoważony rozwój.

• Piotr Przybyło: The Real Financial Cost of Nord Stream 2 – Economic 

Sensitivity Analysis of the Alternatives to the Offshore Pipeline - Raport 

Pułaskiego

• Tomasz Smura: White Paper: Strategic Communication in Energy Sector 

in Poland

• Vitali Martyniuk: White paper: Strategic Communication in Energy 

Sector in Ukraine

• Veronika Oravcová: White Paper: Strategic Communication in Energy 

Sector in Slovakia

• Michaela Karaskova: White Paper: Strategic Communication in Energy 

Sector in Czech Republic

W 2019 r. w ramach omawianego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego opracowała 

następujące publikacje:
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Autorzy publikacji:

• Michaela Karaskova, autor zewnętrzny, Prezes KNO Česko, spol. s r.o., trener 

umiejętności miękkich, doradca w sprawach HR.

• Vitalii Martyniuk, autor zewnętrzny, Senior Researcher, Dyrektor Programów 

Międzynarodowych ekspert z Centre for Global Studies Strategy XXI w Ukrainie. 

Analityk polityki zagranicznej ikwestii  bezpieczeństwa regionalnego w ukraińskich 

organizacjach publicznych i pozarządowych. Autor kilku artykułów analitycznych na 

temat problemów transformacji NATO, integracji europejskiej i euroatlantyckiej 

Ukrainy, bezpieczeństwa regionalnego, bezpieczeństwa energetycznego i stosunków 

międzynarodowych.

• Veronika Oravcová, autor zewnętrzny, Associate Fellow, Departament Polityczny, 

Research Center of the Slovak Foreign Policy Association.

• Piotr Przybyło, autor zewnętrzny, lider projektu wydobycia ropy i gazu 

z wieloletnim doświadczeniem w branży. Zdobył tytuły magistra geologii oraz 

geologii ze specializacją poszukiwanie i wydobycie ropy i gazu. Dodatkowo ukończył 

studia MBA w Hult International Business School. Doświadczenie zawodowe 

zdobywał podczas projektów eksploracyjnych i rozwojowych w Afryce, Europie 

i obu Amerykach.

• Tomasz Smura, Dyrektor Biura Analiz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego -

doktor nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, politolog, amerykanista. 

Interesuje się Stanami Zjednoczonymi i Azją Wschodnią oraz bezpieczeństwem 

międzynarodowym. Jego praca doktorska dotyczyła kształtowania się systemu 

równowagi sił w Azji Wschodniej, a zainteresowania badawcze obejmują tematykę 

polityki zagranicznej USA, regionu Azji Wschodniej oraz bezpieczeństwa 

międzynarodowego (zwłaszcza w aspekcie militarnym).
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4. 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 w 2019 roku był dr Tomasz Smura. 

W 2019 r. w ramach wspomnianego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 

zorganizowała następujące wydarzenie:  

• 12 lutego 2019 - Debata "Stosunki Iranu z Zachodem – wyzwania dla 

Polski" - w lutym Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowała debatę nt. 

relacji Zachodu z Iranem w kontekście odbywającego się spotkania 

ministerialnego poświęconego budowaniu pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim 

Wschodzie. Tematem dyskusji była również rola Polski w procesie budowania 

stabilności w regionie. Do udziału w dyskusji w charakterze prelegentów zostali 

zaproszeni: b. Ambasador RP w Arabii Saudyjskiej i Iraku Krzysztof Płomiński, 

Iranista Uniwersytetu Łódzkiego oraz Research Fellow Programu Polityka 

Zagraniczna Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego dr Robert Czulda, Senior 

Fellow Programu Polityka Zagraniczna Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego 

Marcin Bużański oraz pracownik naukowy Zakładu Iranistyki Wydziału 

Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego dr Mirosław Michalak. 

Uczestnicy debaty byli zgodni, że rozpoczynająca się dzisiaj konferencja 

bliskowschodnia w Warszawie organizowana przez Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych RP we współpracy ze stroną amerykańską jest dużym wyzwaniem 

dla Polski. W jej ramach Polska ryzykuje pogorszeniem relacji z Iranem, 

szczególnie, że strona irańska nie została zaproszona do udziału w wydarzeniu.
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• Robert Czulda, Jakub Gajda: "Iran i Stany Zjednoczone – Geneza, stan 

obecny i perspektywy" -Raport Pułaskiego

• Kamil Mazurek: "Niemiecko-francuski Traktat z Akwizgranu – więcej 

Europy w erze wzrostu nacjonalizmów" - Komentarz Pułaskiego

• Stanisław Mrówka: "Konferencja bliskowschodnia w Warszawie –

„Proces warszawski” alternatywą dla kwartetu madryckiego?" -Komentarz 

Pułaskiego

• Thomas Jura Omedi: "Spotkanie ministrów spraw zagranicznych 
NATO – wyzwania na 70-lecie Sojuszu" - Komentarz Pułaskiego

• Tomasz Smura - "Forum pasa i szlaku – próba przyśpieszenia mimo 

trudności" - Komentarz Pułaskiego

Uczestnicy debaty zwracali uwagę, że w przyszłości może to znacząco utrudnić 

działalność w regionie firmom chcącym operować na rynku irańskim oraz osłabić 

dwustronne relacje na szczeblu biznesowym. W związku z tym Polska powinna zabiegać 

o jak najmniejszy wydźwięk konferencji jako wymierzonej w Islamską Republikę Iranu 

oraz łagodzić antyirańską retorykę podczas dyskusji. Podczas debaty został również 

zaprezentowany raport pt. „Iran i Stany Zjednoczone – geneza, stan obecny i 

perspektywy” autorstwa ekspertów Programów Polityka Zagraniczna oraz 

Bezpieczeństwo Międzynarodowe i Obronność Fundacji Pułaskiego dr. Roberta Czuldy 

oraz Jakuba Gajdy. Raport podkreślał m.in. że rozłam stanowisk Stanów Zjednoczonych 

i Unii Europejskiej co do dalszej polityki względem Iranu będzie negatywnie wpływał na 

interesy mniejszych państw, takich jak Polska, które w razie zwiększenia napięcia 

pomiędzy Waszyngtonem a Brukselą będą zmuszone opowiedzieć się po jednej ze stron.

W 2019 r. w ramach omawianego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 

opracowała następujące publikacje:
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Autorzy publikacji:

• Robert Czulda, Research Fellow Fundacji im. Pułaskiego, adiunkt Katedry Teorii 

Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Uniwersytetu Łódzkiego, były wykładowca 

University of Maryland (2017 – 2018, Fulbright Senior Award) oraz komentator ds. 

Iranu współpracujący z Atlantic Council w Waszyngtonie. Dziennikarz współpracujący 

na stałe z magazynami m.in.: „Polska Zbrojna”, „Defence24”, „Lotnictwo”.

• Jakub Gajda, Research Fellow Fundacji im. Pułaskiego, przedsiębiorca, doktorant 

UŁ, absolwent iranistyki UJ, podyplomowego studium Dyplomacji i Stosunków 

Międzynarodowych (UJ) oraz dziennikarstwa w WSE. Publicysta i tłumacz prasowy z 

języków perskiego, dari, tadżyckiego oraz  paszto. Doktorant na Wydziale Studiów 

Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. 

• Kamil Mazurek, Research Fellow w Programie Bezpieczeństwo Międzynarodowe i 

Obronność Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego - ukończył studia II (nauki polityczne) i 

III stopnia na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk politycznych UW. Jest ekspertem ds. 

bezpieczeństwa i obronności w Centrum Inicjatyw Międzynarodowych oraz autorem 

szeregu publikacji, artykułów i analiz, m.in.: Europejska Agencja Obrony. Działalność i 

Perspektywy (2012).

• Thomas Jura Omedi,  autor zewnętrzny, Doradca Wiceprezesa Rady Ministrów,

• Stanisław Mrówka, autor zewnętrzny, absolwent filologii orientalnej Uniwersytetu 

Jagiellońskiego kierunku iranistyka. Biegle posługuje się językiem angielskim oraz 

perskim, zna podstawy francuskiego.

• Tomasz Smura, Dyrektor Biura Analiz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego - doktor 

nauk politycznych na Uniwersytecie Warszawskim, politolog, amerykanista. Interesuje 

się Stanami Zjednoczonymi i Azją Wschodnią oraz bezpieczeństwem 

międzynarodowym. Jego praca doktorska dotyczyła kształtowania się systemu 

równowagi sił w Azji Wschodniej, a zainteresowania badawcze obejmują tematykę 

polityki zagranicznej USA, regionu Azji Wschodniej oraz bezpieczeństwa 

międzynarodowego (zwłaszcza w aspekcie militarnym).
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5. 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 

zagranicą związane z coraz bardziej złożonym stanem bezpieczeństwa w Europie 

Środkowo-Wschodniej, na 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 2019 r. koordynował dr Jacek Bartosiak.

Szósta edycja konferencji Warsaw Security Forum odbyła się w dniach 2-3 października 

2019 r. W wydarzeniu wzięło udział wzięło udział ponad 170 panelistów i 1500 

uczestników z 50 krajów, w tym 20 obecnych i byłych prezydentów, premierów oraz 

ministrów i wiceministrów spraw zagranicznych i obrony z kilkunastu państw świata. 

Forum organizowane było we współpracy z NATO i Biurem Bezpieczeństwa 

Narodowego. Patronatu nad nim udzieliło 11 instytucji administracji publicznej, wydarzenie 

miało także 10 partnerów dyplomatycznych, 22 partnerów instytucjonalnych, 8 partnerów 

biznesowych i 10 partnerów medialnych.

Tematyka 

Nawiązując do poprzednich edycji, Warszawskie Forum Bezpieczeństwa 2019 skupiło się 

na kluczowych wyzwaniach przed jakimi stoi Sojusz Północnoatlantycki, Unia Europejska z 

krajami partnerskimi oraz państwa członkowskie należące do obu organizacji. 

6. KONFERENCJA WARSAW SECURITY FORUM
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Zakres tematyczny Forum obejmował zarówno zagadnienia polityki międzynarodowej i 

współpracy między krajami, jak również aspekty dotyczące bezpieczeństwa, w tym 

cyberbezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa ekonomicznego i energetycznego. Poruszane 

były również tematy dotyczące udziału kobiet w kształtowaniu decyzji politycznych, 

terroryzm, rewizjonistyczna polityka Federacji Rosyjskiej, reaktywacja Jedwabnego Szlaku, 

działania dezinformacyjne (tzw. Fake News) oraz aspekty stricte militarne m.in. 

wzmacnianie wschodniej flanki NATO, przyszłość obrony powietrznej Sojuszu.

Tegoroczna edycja Warsaw Security Forum celebrowała pięć ważnych dla polskiej polityki 

zagranicznej rocznic, a mianowicie: obchody 70-lecia Paktu Północnoatlantyckiego, 

20-lecia przynależności Polski do NATO, obchody 15-lecia przystąpienia Polski do 

Unii Europejskiej, 10. rocznicę utworzenia Partnerstwa Wschodniego, oraz 100-lecie 

nawiązania stosunków dyplomatycznych ze Stanami Zjednoczonymi. W związku z 

tym jubileuszem, Ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce pełniła rolę "państwa-

gościa", a Organizatorzy przyjęli w ramach Forum sześcioosobową delegację 

Kongresmenów z Waszyngtonu. Podczas ceremonii otwarcia Ambasador USA Georgette 

Mosbacher podkreślała istotę dobrych relacji polsko-amerykańskich, jako że Stany 

Zjednoczone są państwem wiodącym stacjonującej w Polsce batalionowej grupy bojowej 

NATO. "Jesteśmy dumni, że dzielimy się wieloma technologiami z naszymi polskimi 

partnerami, to w interesie naszego wspólnego bezpieczeństwa" – powiedziała Mosbacher.

Na uczestników czekało kilkanaście sesji plenarnych oraz kilkadziesiąt prezentacji i 

zamkniętych dyskusji towarzyszących – seminariów, śniadań i lunchów roboczych. Nie 

zabrakło również debaty w zakresie tematów lotniczych, które naturalnie w ostatnim 

okresie są w Polsce mocno akcentowane. Obok części plenarnej w kuluarach oraz w 

oddzielnych, mniejszych salach toczyły się liczne panele zamknięte, a nawet warsztaty. 

Jedne z nich zapoznawały uczestników chociażby z problemem potencjalnych wrogich 

działań wymierzonych w procesy wyborcze we współczesnych państwach 

demokratycznych. Ważnym elementem konferencji był również program New Security 

Leaders, który zgromadził ponad 20 młodych profesjonalistów z dziedziny bezpieczeństwa 

oraz polityki zagranicznej z całego świata, tworząc tym samym platformę do rozmów i 

dalszej współpracy międzynarodowej.  
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Partnerzy

Partnerami strategicznymi Forum było Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz NATO. 

WSF otrzymał również szereg patronatów instytucji administracji publicznej m.in. 

Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa 

Energii, Ministerstwa Cyfryzacji, Rządowego Centrum Bezpieczeństwa czy Polskiej 

Agencji Inwestycji i Handlu. 

Na Warsaw Security Forum obecne były kluczowe firmy z branży zbrojeniowej oraz te 

zajmujące się szeroko pojętym bezpieczeństwem, takie jak Lockheed Martin, Leonardo, 

Bae Systems, Teldat, Bureau van Dijk, Kongsberg, Patria czy też Bell. Kluczowym dla 

wydarzenia było także wsparcie finansowe ze strony International Visegrad Fund, Wilfried 

Martens Centre for European Studies, National Endowment for Democracy i Fundacji 

Konrada Adenauera w Polsce.

Jak co roku Warsaw Security Forum współpracowało z placówkami dyplomatycznymi w 

Polsce, m.in. wymienioną już Ambasadą Stanów Zjednoczonych, Ambasadą Węgier, 

Ambasadą Republiki Rumunii, Ambasadą Republiki Austrii, Ambasadą Republiki 

Słowackiej, Ambasadą Republiki Federalnej Niemiec w Polsce, Ambasadą Republiki 

Litewskiej, Ambasadą Republiki Malty , Ambasada Belgii, Ambasada Szwecji w Polsce, 

Ambasada Ukrainy w Polsce, oraz Ambasadą Turcji.

Partnerami instytucjonalnymi byli: Atlantic Council, International Republican Institute, 

National Democratic Institute, Instytut Kościuszki, Polski Instytut Spraw 

Międzynarodowych, Women in International Security, Centrum Stosunków 

Międzynarodowych, The German Marshall Fund, Center for European Policy Analysis,  

The Penn Biden Center for Diplomacy and Global Engagement, Friends of Europe, 

Ośrodek Studiów Wschodnich, Europejska Akademia Dyplomacji, MSPO, Muzeum 

Powstania Warszawskiego, Instytut Pamięci Narodowej, Friends of Europe oraz Thinking 

the Unthinkable. 
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Osiągnięte cele 

Warsaw Security Forum jest stałą platformą oraz kanałem komunikacji dla przedstawicieli 

administracji państwowej, biznesu, mediów oraz ekspertów z Polski i zagranicy. Dzięki 

cyklicznemu charakterowi konferencji, Warsaw Security Forum ma rosnący zasięg oraz 

rozpoznawalność zarówno wśród środowisk opiniotwórczych, jak i wśród decydentów 

politycznych. Warszawskie Forum Bezpieczeństwa zwiększa świadomość wśród 

przedstawicieli środowisk opiniotwórczych na tematy związane z obronnością oraz 

bezpieczeństwem krajowym, regionalnym i globalnym. 

Komitet organizacyjny

W skład komitetu organizacyjnego wchodzili: p. Zbigniew Pisarski, p. Patrycja Chomicka, 

Amb. Jan Wojciech Piekarski, Amb. Janusz Niesyto, prof. Katarzyna Pisarska, dr Tomasz 

Smura, p. Sławomir Florek, p. Dominika Adamaszek, p. Anna Dombek, p. Bartłomiej Kot, 

p. Maciej Mikołajczyk, p. Maciej Szymaniuk, p. Hanna Kowalska, p. Jason Worlledge, p. 

Jacek Bartosiak, p. Marcin Bużański, p. Grzegorz Chmielewski, p. Wojciech Dzięgiel, Amb. 

Piotr Łukasiewicz, Amb. Paweł Wojciechowski oraz p. Maciej Starzyński, p. Dariusz Ryń, p. 

Rafał Kurzawa, p. Jan Peché, p. Yaroslava Kotvytska, p. Amélie Parret, p. Rohan Tryc-

Bromley i p. Antoine Renaux.

Szefem Komitetu Organizacyjnego Warsaw Security Forum w 2019 r. była p. Patrycja 

Chomicka.
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Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego rokrocznie uroczyście przyznaje nagrodę Rycerza 

Wolności dla wybitnych postaci zasłużonych w promowaniu demokracji. Laureatami 

nagrody w 2019 roku zostali: Dalia Grybauskaitė - prezydent Republiki Litewskiej w latach 

2009-2019 oraz Thorbjørn Jagland - sekretarz generalny Rady Europy w latach 2009-2019.

Dalia Grybauskaitė otrzymała nagrodę “Rycerza Wolności” za wysiłki podjęte na rzecz 

walki o bezpieczeństwo i obronę narodową Litwy, krajów bałtyckich i Polski, a także za 

swoje zdecydowane stanowisko wobec inwazji rosyjskiej na terytorium Ukrainy. Wręczenie 

nagrody miało miejsce 2 października 2019 roku, podczas Gali Dinner na VI edycji 

Warsaw Security Forum. Prezydent Grybauskaitė otrzymała Rycerza Wolności z rąk 

ministra Pawła Solocha, który odczytał list napisany przez prezydenta RP Andrzeja Dudę.  

Thorbjørn Jagland otrzymał nagrodę “Rycerza Wolności” za swoje wieloletnie 

zaangażowanie w procesy integracji europejskiej, wspieranie dialogu międzynarodowego 

oraz niestrudzone wysiłki na rzecz wspierania demokracji, praworządności i praw 

człowieka zarówno w Europie, jak i na całym świecie. Ceremonia wręczenia nagrody miała 

miejsce 7 grudnia 2019 roku podczas inauguracji 16. edycji Akademii Młodych 

Dyplomatów, w której wzięło udział ponad 250 gości z 40 krajów, w tym delegacja 

przedstawicieli Rady Europy. Laudację wygłosił prezydent Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka Linos-Alexandre Sicilianos. 

7. NAGRODA IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO –

RYCERZ WOLNOŚCI
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8. 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 2019 roku Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego przyznała stypendia siedmiu 

najlepszym studentom nowej edycji Akademii Młodych Dyplomatów (2019/2020). Wśród 

stypendystów znaleźli się: Louise Silva Ferreira (Brazylia), Jelena Jevtić (Serbia),  Raluca-

Andrea Manea (Rumunia), Maryna Posmitna (Ukraina), Marija Radović (Serbia), Caroline 

Rushingwa (Wielka Brytania) and Martin Vogrin (Słowenia).

9. PUBLIKACJE

9.1. 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.  

9.2. 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. 

9.3. Raport Pułaskiego 

Raporty Pułaskiego to obszerne ekspertyzy poświęcone bezpieczeństwu 

międzynarodowemu, obronności, a także problemom politycznym, społecznym i 

gospodarczym świata. 
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10. EKSPERCI W 2019 ROKU

Fundacja współpracuje z 75 ekspertami. 

11. 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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