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SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI
IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO
W 2020 ROKU

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 70 ekspertów i jest wydawcą analiz w cyklach: Komentarz
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, Sekretarz Generalny
NATO Anders Fogh Rasmussen, prezydent Dalia Grybauskaitė, Sekretarz Generalny
Rady Europy Thorbjørn Jagland.
FKP od lat z powodzeniem utrzymuje swoją pozycję we wpływowym rankingu Global
Go To Think Tank Index prowadzonym przez University of Philidelphia. W 2020 roku,
Fundacja po raz kolejny znalazła się na 1 miejscu listy think tanków w Polsce w kategorii
Top Defense and National Security. Ponadto, FKP zajęła 2 miejsce wśród wszystkich
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polskich think tanków oraz ogólnie 22 miejsce w kategorii Top Think Tanks 2020 w
Europie Środkowo-Wschodniej.
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.

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;
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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;
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.

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

5

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

2.

PROGRAM BEZPIECZEŃSTWO
MIĘDZYNARODOWE I OBRONNOŚĆ

Realizowany przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego program „Bezpieczeństwo
Międzynarodowe i Obronność” poświęcony jest przede wszystkim problematyce
bezpieczeństwa międzynarodowego, obronności Rzeczpospolitej 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.
W 2020 r. w ramach omawianego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
zorganizowała następujące wydarzenia:
 21 lutego 2020 roku dr Jamie Shea, ekspert w zakresie bezpieczeństwa i
wieloletni wyższy urzędnik Kwatery Głównej NATO, wygłosił wykład
dla uczestników Akademii Młodych Dyplomatów, partnerów oraz
ekspertów Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego i Europejskiej Akademii
Dyplomacji. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację im.
Kazimierza Pułaskiego i Europejską Akademię Dyplomacji

przy

wsparciu Wydziału Dyplomacji Publicznej NATO.
Dr Jamie Shea jest brytyjskim dyplomatą oraz wykładowcą akademickim, który
przez prawie 40 lat związany był z Kwaterą Główną NATO w Brukseli. Pod
koniec lat 90 XX w pełnił rolę rzecznika prasowego Sojuszu podczas
interwencji NATO w Kosowie. Podczas swojej wizyty w Warszawie, Jamie
Shea udzielił uczestnikom XVI edycji Akademii Młodych Dyplomatów
wykładu na temat obecnych i przyszłych wyzwań Sojuszu. W spotkaniu wzięło
udział ponad 120 osób.
Biuro: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel.: 022 658 04 01
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 2 lipca 2020 roku przedstawiciele Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego
spotkali się ze Związkiem Strzelców Litewskich (Lithuanian Riflemen’s
Union) w celu omówienia możliwości współpracy przy organizacji
konferencji na Litwie w ramach cyklu spotkań „Road to Warsaw Security
Forum”.
Gośćmi spotkania byli: Zbigniew Pisarski – Prezes Fundacji im. Kazimierza
Pułaskiego, J.E. Eduardas Borisovas – Ambasador Republiki Litewskiej w
Warszawie, P. Neringa Majauskaite – Minister, Zastępca Szefa Misji Ambasady
Republiki Litewskiej w Warszawie, P. Paulina Gomulak – Dyrektor
Wykonawczy Warsaw Security Forum, dr Tomasz Smura – Dyrektor Biura
Analiz Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego, P. Egidijus Papečkys – ekspert
Związku Strzelców Litewskich, specjalista ds. bezpieczeństwa, Edmundas
Jakilaitis – dziennikarz Litewskiej Telewizji publicznej (LRT), Prof. Šarūnas
Liekis – Dziekan Wydziału Nauk Politycznych i Dyplomacji Uniwersytetu
Witolda Wielkiego w Kownie, dr Tomasz Błaszczak – analityk w Centrum
Czesława Miłosza na Uniwersytecie Witolda Wielkiego w Kownie. Związek
Strzelców Litewskich, Szaulisi to litewska paramilitarna organizacja z ponad
100-letnią historią. W okresie międzywojennym liczyła 61 tys. Członków.


15 lipca 2020 roku odbyła się debata z Annergret Kramp-Karrenbauer,
minister obrony narodowej Republiki Federalnej Niemiec w ramach
spotkania pt. „Challenges for European Security and Defence.”
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację im. Kazimierza
Pułaskiego (FKP) i Fundację Konrada Adenauera (KAS). Spotkanie to
było częścią cyklu dyskusyjnego „Road to Warsaw Security Forum
2020”.
Wydarzenie

rozpoczęło

się

krótkimi

podziękowaniami

powitalnymi,

wygłoszonymi przez Zbigniewa Pisarskiego, prezesa FKP, i dr Angelikę Klein,
dyrektor KAS Polska. Annegret Kramp-Karrenbauer rozpoczęła dyskusję od
poruszenia najważniejszych wyzwań dla europejskiego bezpieczeństwa i
obrony. Pani Minister skupiła się w swoim wystąpieniu na sposobach radzenia
Biuro: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel.: 022 658 04 01
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sobie z globalną pandemią COVID-19, wypracowaniu wspólnych rozwiązań w
zakresie bezpieczeństwa wobec Rosji i Chin oraz na konieczności
przestrzegania

podstawowych

wartości

europejskich.

Ponadto

AKK

wspomniała o dużym znaczeniu integracji regionalnej w celu wzmocnienia
europejskiego filaru w NATO.
Po wykładzie niemiecka minister odpowiedziała na pytania słuchaczy
dotyczące: stosunków polsko-niemieckich, Chin, Turcji, relokacji wojsk
amerykańskich z Niemiec, cyberbezpieczeństwa oraz wniosków wyciągniętych
z wybuchu pandemii COVID-19. Dyskusję prowadziła prof. Katarzyna
Pisarska, ówczesna dyrektor programowa Warsaw Security Forum i członkini
Rady Fundacji FKP.
Spotkanie z niemiecką minister obrony narodowej było pierwszym
wydarzeniem FKP i KAS, z udziałem publiczności od początku pandemii
COVID-19. Dbając o bezpieczeństwo i komfort gości, spotkanie miało
kameralny charakter i wzięło w nim udział 35 przedstawicieli polskiego
społeczeństwa obywatelskiego.

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.
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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.

5.

PROGRAM POLITYKA MIĘDZYNARODOWA

Program „Polityka Międzynarodowa” 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.
W 2020 roku w ramach omawianego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego
zorganizowała następujące wydarzenia:
 21 stycznia 2020 r. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego była
gospodarzem debaty eksperckiej, pt. ”An Unbridgeable Divide? How to
Heal the EU’s East-West Fracture”, zorganizowanej wspólnie z
Biuro: ul. Oleandrów 6, 00-629 Warszawa, tel.: 022 658 04 01
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partnerem Fundacji – Carnegie Europe. Dyskusja dotyczyła natury
napięć pomiędzy wschodnimi i zachodnimi krajami członkowskimi Unii
Europejskiej oraz możliwymi rozwiązaniach sporów.
W dyskusji wzięli udział eksperci Carnegie Europe: Tomáš Valášek, Pierre
Vimont i Stefan Lehne, oraz Jan Macháček, przewodniczący Rady Powierniczej
the Institute for Politics and Society w Pradze; Katarzyna Pisarska,
przewodnicząca Rady Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego; oraz Márton
Ugrósdy, dyrektor Institute for Foreign Affairs and Trade (IFAT) w
Budapeszcie. Debatę rozpoczęła krótka prezentacja dotycząca szeregu działań,
których celem jest zmniejszenie różnic między Wschodem a Zachodem UE
oraz wyeliminowanie istniejących między krajami nieporozumień. Prezentacja
opierała się na wnioskach pochodzących z najnowszej publikacji Carnegie
Europe zatytułowanej “Why Can’t the EU’s West and East Work as One?”.
Paneliści rozważali również nad propozycjami rozwiązań sporów i dzielili się
własnymi spostrzeżeniami na temat wzmocnienia relacji Wschód-Zachód.
Wydarzenie zwieńczyła żywa dyskusja z liczną publicznością. W spotkaniu
wzięło udział ponad 40 ekspertów i dyplomatów z 10 krajów. Wydarzenie było
częścią projektu „Bridging the New-Old Divide UE”, współfinansowanego
przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez granty wyszehradzkie
pochodzące z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego (International
Visegrad Fund).
 30

września

2020

roku

Fundacja

im.

Kazimierza

Pułaskiego

uczestniczyła w debacie „How to Bridge the EU’s East-West Divide
after COVID-19?” współorganizowanej z partnerem Fundacji – Carnegie
Europe. Dyskusja skupiała się na głównych kwestiach oddzielających
Europe Środkową i Wschodnią od krajów Europy Zachodniej oraz na
możliwościach zbliżenia się wszystkich członków UE. Dyskusje
moderował Stefan Lehne z Carnegie Europe. W wydarzeniu online brała
udział prof. Katarzyna Pisarska, przewodnicząca Rady Fundacji im.
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Pułaskiego,

oraz

Marton

Ugrósdy,

dyrektor

Instytutu

Spraw

aktualnych

kwestii

Zagranicznych i Handlu (IFAT) w Budapeszcie.
Debata

rozpoczęła

się

od

krótkiego

przeglądu

powodujących podziały oraz tego, jak wpłynął na nie COVID-19. Integralnym
tematem była odporność UE w obliczu kryzysów i możliwa reakcja UE na
pandemię. Eksperci rozważali również, czy proponowane rozwiązania, takie jak
Fundusz

Odbudowy,

mogą

być

siłą

jednoczącą

wszystkie

państwa

członkowskie UE. Wydarzenie było częścią projektu „Bridging the EU’s NewOld Divide, współfinansowanego przez rządy Grupy Wyszehradzkiej (Czechy,
Węgry, Polska i Słowacja) za pośrednictwem Międzynarodowego Funduszu
Wyszehradzkiego. Celem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego jest
promocja współpracy krajów wyszehradzkich w Europie Środkowej. Projekt
„Bridging the EU’s New-Old Divide” jest wspólnym przedsięwzięciem
Carnegie Endowment for International Peace i czterech instytucji z krajów
Grupy Wyszehradzkiej.

6.

PROGRAM GRY WOJENNE I SYMULACJE

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 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.
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7.

WOMEN IN INTERNATIONAL SECURITY

WIIS Poland zostało powołane na początku listopada 2017 roku w trakcie konferencji
międzynarodowej Warsaw Security Forum jako najnowszy podmiot afiliowany przy WIIS
Global. Program został powołany w ramach działalności społecznej Fundacji im.
Kazimierza Pułaskiego. WIIS Poland promuje zaangażowanie kobiet w procesy pokojowe
– peacemaking i peacekeeping – oraz bezpieczeństwo międzynarodowe, nie tylko w
Polsce, ale również w regionie Europy Wschodniej. Narodowy oddział WIIS w Polsce
stanowi krok do znacznego zwiększenia zasięgu „sieci networkingowej” całej organizacji.
Sekretarz Generalną WIIS Poland od 2019 roku jest Patrycja Kubiak, zaś Dyrektorem
Projektów – dr Kornela Oblińska.
 W 2020 roku WIIS Poland wzięło udział w kampanii #SHEcurity –
projekcie

zainicjowanym

przez

niemiecką

europosłankę

Hannę

Neumann, który ma na celu wyróżnienie inspirujących kobiet
pracujących na rzecz pokoju i międzynarodowego bezpieczeństwa.
Innymi partnerami inicjatywy są AllBright Stiftung, Centre for Feminist
Foreign Policy, Heinrich Böll Foundation, Munich Security Conference,
Southern Voice oraz Women In International Security Global.

8.

KONFERENCJA ROAD TO WARSAW SECURITY
FORUM

17-18 listopada 2020 r. miała miejsce wirtualna transatlantycka konferencja Road to
Warsaw Security Forum (# Road2WSF). W związku z ograniczeniami sanitarnymi
spowodowanymi epidemią COVID-19, wydarzenie zastąpiło w 2020 r. coroczną
konferencję Warsaw Security Forum.
Wydarzenie online zgromadziło ponad 1000 zarejestrowanych uczestników z ponad 70
krajów, m.in. ministrów spraw zagranicznych i obrony, przedstawicieli organizacji
międzynarodowych i pozarządowych oraz czołowych ekspertów ds. bezpieczeństwa.
Najwięcej zarejestrowanych uczestników pochodziło z Polski (30 proc.), Stanów
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Zjednoczonych Ameryki (6,7 proc.), Ukrainy (5,25 proc.), Niemiec (5,25 proc.), Rumunii
(3,8 proc.), Wielkiej Brytanii (2,7 proc.) i Francji (2,2 procent). Na liście pojawiły się
również odległe kraje, do których zasięg nie byłyby możliwy bez technologii
internetowych, np. Korea Południowa, Nowa Zelandia, Australia, Peru, RPA, Wybrzeże
Kości Słoniowej czy Muritius. Dodatkowo wybrana grupa 200 młodych Liderów
Transatlantyckich miała możliwość zadawania pytań bezpośrednio prelegentom.
Wirtualna forma przekazu znacznie odmłodziła widownię wydarzenia, dając młodym
widzom możliwość uczestnictwa w Forum, które wcześniej było dostępnie jedynie dla
ograniczonej liczby gości. 45,2 proc. zarejestrowanych uczestników Road2WSF stanowiły
osoby w wieku 20-35 lat. Wpłynęło to również na proporcję płci odbiorów. Kobiety
stanowiły ponad 40 proc. zarejestrowanej publiczności.
Aby zapewnić najlepsze doświadczenie w widzom konferencji organizatorzy stworzyli
specjalnie dedykowaną platformę internetową dostępną dla tylko zarejestrowanych
uczestników. Poprzez platformę transmitowane były wszystkie panele dyskusyjne,
dodatkowo wyposażone w funkcję czatu zapewniającą słuchaczom możliwość aktywnego
udziału w rozmowie z prelegentami oraz innymi uczestnikami. Dla niezarejestrowanych
uczestników, transmisja na żywo była dostępna na platformach społecznościowych takich
jak Facebook, Twitter czy YouTube, zapewniający nieporównywalny do wcześniejszych
wyników zasięg ok. miliona osób z całego świata, o czym świadczą statystyki kanałów
social media WSF oraz FKP.
Co więcej, w wydarzeniu wzięło udział ponad 40 prelegentów, a agenda zawierała trzy
panele ministerialne, dwie dyskusje wysokiego szczebla, trzy rozmowy z gośćmi
specjalnymi oraz szereg webinarów. Podczas dyskusji eksperci wypowiadali się na temat
najważniejszych kwestii bezpieczeństwa związanych z jednością transatlantycką oraz
demokracją liberalną, takich jak między innymi, rola NATO i Unii Europejskiej w
systemie bezpieczeństwa europejskiego, sytuacja za wschodnimi granicami UE, zwłaszcza
w Ukrainie, Rosji czy Białorusi (w konferencji #Road2WSF brała udział np.
reprezentantka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanauskaya), procesy demokratyczne
czy nowe hybrydowe zagrożeń dla społeczeństwa, również związane z nowymi
technologiami.
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Prelegentami wydarzenia byli m.in. Minister Spraw Zagranicznych Szwecji Ann Linde,
Minister Obrony Portugalii João Gomes Cravinho, Zastępca Sekretarza Generalnego
NATO Mircea Geoană, Szef Sztabu Generalnego Sił Zbronych RP Gen. Rajmund
Andrzejczak, Congresswoman Marcy Kaptur, b. dyrektor CIA Gen. David H. Petraeus,
oraz już „tradycyjni” goście WSF: szef Biura Bezpieczeństwa Norodowego RP Paweł
Soloch, b. Minister Spraw Zagranicznych Litwy Linas Linkevičius, dyrektor Penn Biden
Center for Diplomacy and Global Engagement Michael Carpenter, dyrektor Centre for
Russia Europe Asia Studies (CREAS) Theresa Fallon, Gen. Ben Hodges (b. Commanding
general US Army Europe w latach 2014 - 2017) oraz Robert Pszczel (b. Senior Officer,
Public Diplomacy Division, NATO HQ).
Podczas trwania Forum, sesje były oglądane nieustannie przez ok. 350 widzów, a nagrania
z wydarzenia dostępne na kanale YouTube zanotowały ponad 3000 wyświetleń.
Wydarzenie zostało zorganizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego i German
Marshall Fund of the United States, w strategicznym partnerstwie z NATO i Biurem
Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie RP.

9.

ROAD TO WARSAW SECURITY
WESTERN BALKANS PROGRAM

FORUM:

W ramach Road to Warsaw Security Forum Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego jesienią
2020 r. zorganizowała także Western Balkans Program - serię wydarzeń online, których
celem było promowanie rozszerzenia Unii Europejskiej na Bałkany Zachodnie, a także
dzielenie się polskimi doświadczeniami w zakresie transformacji i integracji europejskiej z
regionalnymi liderami społeczeństwa obywatelskiego i szerszą społecznością europejskiej
polityki zagranicznej. Program był współfinansowany przez Ministerstwo Spraw
Zagranicznych RP w ramach konkursu „Dyplomacja publiczna 2020 – nowy wymiar”
Program obejmował cztery zasadnicze elementy:
a) kurs internetowy dla wybranej grupy 20 liderów opinii z Bałkanów Zachodnich,
b) dyskusję panelową online podczas Belgradzkiego Forum Bezpieczeństwa,
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c) dyskusję panelową online podczas wydarzenia Road to Warsaw Security Forum,
d) serię publikacji podsumowujących.
Pierwszym komponentem był kurs internetowy skierowany do 20 wybranych
przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego Bałkanów Zachodnich, który koncentrował
się na najważniejszych kwestiach związanych ze stabilnością i bezpieczeństwem w regionie
Europy Południowo-Wschodniej na drodze do członkostwa w UE. Poruszone zostały
również kwestie dezinformacji, również tej związanej z pandemią COVID-19 oraz rola
jaką dezinformacja odgrywa w polityce wobec tego regionu, zwłaszcza wśród aktorów
takich jak Chiny i Rosja. Kurs składał się z dwóch tematycznych webinariów i dwóch ewarsztatów, które dały uczestnikom praktyczną wiedzę i wgląd w drogę Polski do
członkostwa UE oraz współpracę w dziedzinie bezpieczeństwa między UE a Bałkanami
Zachodnimi. Program służył również jako platforma wymiany doświadczeń i know-how
pomiędzy, ekspertami i jego uczestnikami. Drugim komponentem programu był panel
dyskusyjny online, który odbył się w ramach internetowej edycji Belgradzkiego Forum
Bezpieczeństwa w październiku 2020 roku. Trzeci komponent programu umożliwił
natomiast uczestnikom zaangażowanie się w dyskusję panelową online zorganizowaną w
ramach samego wydarzenia Road to Warsaw Security Forum w listopadzie 2020 r. pt.
"Strategiczna rywalizacja? Unia Europejska, Rosja i Chiny na Bałkanach Zachodnich".
Czwartym komponentem przedsięwzięcia była seria publikacji przygotowana przez jego
uczestników, w których poruszone zostały m.in. główne zagadnienia programu.
Wszystkie publikacje zostały zawarte w interaktywnym dokumencie dostępnym na
stronie https://warsawsecurityforum.org/western-balkans-program/#reports.
Western Balkans Program zebrał doskonałe opinie wśród uczestników, jak i ekspertów,
którzy brali w nim udział. Program pozwolił młodym liderom z krajów Bałkanów
Zachodnich na swobodną wymianę poglądów, dyskusję oraz networking. Program, jak się
wydaje, podniósł wiedzę uczestników nt. polskiej transformacji społecznej, politycznej i
gospodarczej po 1989 r., polskich doświadczeń dotyczących negocjacji akcesyjnych i
wykorzystania funduszy europejskich, oraz roli Polski jako głównego członka grupy
"przyjaciół rozszerzenia".
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Wszystkie webinaria oraz opinie uczestników są dostępne na kanale YouTube Warsaw
Security

Forum

pod

adresem: https://www.youtube.com/watch?v=9b39gt5UVD0&list=PLOudRXcoKPuY
NhWvqNHKPDEE-3-9ZLTy2.
Western Balkans Program w znacznym stopniu przyczynił się do promocji tzw. Unheard
Voices – opinii młodych osób przed 35 rokiem życia oraz kobiet, które nie zawsze są
słyszane w debacie na temat bezpieczeństwa oraz polityki międzynarodowej. Program
pozwolił również FKP nawiązać nowe partnerstwa w regionie Bałkanów Zachodnich,
oraz był nieocenionym doświadczeniem dla całego zespołu w organizacji seminariów, jak
i całych konferencji całkowicie online.

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.
Od 2005 roku Europejska Akademia Dyplomacji współpracuje z Fundacją im.
Kazimierza Pułaskiego. Od tego czasu, Fundacja przyznała ponad 80 pełnych stypendiów
dla uczestników flagowego programu EAD – Akademii Młodych Dyplomatów. Stypendia
przyznawane są przez Zarząd Fundacji i skierowane są do wszystkich aplikantów z całego
świata. Decyzja podejmowana jest w uwadze na m.in. sytuację finansową aplikantów.
Intencją Fundacji jest przyznanie możliwie największej liczby stypendiów.
W 2020 roku stypendia FKP otrzymało 8 uczestników Akademii Młodych Dyplomatów –
4 kobiety oraz 4 mężczyzn – z następujących krajów: Kenia, Gruzja, Polska, Czechy,
Ukraina. Średnia wieku stypendystów wyniosła 28 lat.
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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 2020 roku wydano 12 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
opracowanie może być źródłem informacji zarówno dla dziennikarzy, jak i osób
pozazawodowo zainteresowanych sprawami międzynarodowymi.
W 2020 roku wydano 9 artykułów w ramach serii Komentarz Pułaskiego.

Policy Paper

Komentarze

Styczeń

J. Gajda: “Śmierć generała Solejmaniego –
punkt zwrotny napięć amerykańskoirańskich?” - Pułaski Policy Paper Nr 1,
2020. 04 stycznia 2020 r.

T. Smura: “Wybory na Tajwanie –
porażka
polityki
Pekinu”
Komentarz Pułaskiego 14 stycznia
2020 r.

S. Koziej – “Kryzys turecki w NATO i jego
scenariusze” - Pułaski Policy Paper Nr 2,
2020. 04 lutego 2020 r.

Marzec

M-c

Luty

11.3. Publikacje – szczegóły

A.Wilczewska: “Obchody 75.
rocznicy zakończenia II wojny
T. Otłowski – “Pokój za wszelką cenę? światowej, czyli o co walczy
Konsekwencje porozumienia między USA a Moskwa w Dniu Zwycięstwa?” talibami afgańskimi” - Pułaski Policy Paper Komentarz Pułaskiego 26 marca
Nr 3, 2020. 03 marca 2020 r.
2020 r.

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

17

Kwiecień

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego

Maj

S.Koziej: “Braki Strategii Bezpieczeństwa
Narodowego
2020:
bez
koncepcji
operacyjnej i priorytetów preparacyjnych” Pułaski Policy Paper Nr 4, 2020. 26 maja
2020 r.

Lipiec

Czerwiec

T.Smura: Programy modernizacyjne Sił
Zbrojnych Stanów Zjednoczonych –
przygotowanie do „rywalizacji
międzymocarstwowej” - Pułaski Policy
Paper Nr 5, 2020. 28 maja 2020 r.

T. Otłowski – “Geopolityka pandemii”Pułaski Policy Paper nr 6, 2020. 01 lipca
2020 r.
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S.Koziej – “Przesłanki i konsekwencje
redukcji i relokacji amerykańskich wojsk w
Europie” - Pułaski Policy Paper nr 7, 2020.

Październik
Listopad

A.Wilczewska:
„Prawdziwe”
motywy zaangażowania Polski i
Litwy na Białorusi w narracji
mediów
prokremlowskich
Komentarz Pułaskiego 30 sierpnia
2020 r.
T. Smura: “Rezygnacja premiera
Shinzo Abe – koniec stabilności
politycznej
w
Japonii?”
Komentarz Pułaskiego 1 września
2020 r.
14.
O.
NadskakułaKaczmarczyk: Otruty, ale żywy czy
zdrowy i aktywny – jaki Nawalny
jest
dla
Kremla
bardziej
niebezpieczny?
Komentarz
Pułaskiego 10 września 2020 r.
W. Repetowicz: “Eskalacja
konfliktu o Górski Karabach” Komentarz Pułaskiego 30 września
2020 r.

Wrzesień

Sierpień
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T. Otłowski: “Koniec arabskiej „jedności we
wrogości” do państwa żydowskiego? Bliski
Wschód po porozumieniu Izraela z ZEA i
Bahrajnem” - Pułaski Policy Paper nr 8,
2020, 1 października 2020 r.

K. Zięć: Agencja Uzbrojenia –
szansa na usprawnienie systemu
zakupów dla Sił Zbrojnych RP Komentarz
Pułaskiego
2
października 2020 r.

T. Smura: “Powołanie Agencji
Uzbrojenia – co wiemy?” Kometarz
Pułaskiego
21
października 2020

T. Smura: “Wszyscy ludzie Bidena
T. Smura: “Rewolucji (raczej) nie będzie –
–
nominacje
na
kluczowe
polityka zagraniczna i obronna przyszłej
stanowiska
w
przyszłej
administracji Joe Bidena” - Pułaski Policy
administracji”
Komentarz
Paper nr 9, 2020, 9 listopada 2020 r.
Pułaskiego 25 listopad 2020 r.
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T. Otłowski: “Polityka nowej administracji
USA wobec „szerszego” Bliskiego Wschodu
i zagrożeń ze strony islamskiego
terroryzmu” – próba prognozy - Pułaski
Policy Paper nr 10, 2020, 16 listopada 2020 r.

Grudzień

P. Przybyło: “The last oil peak in the history
of the world – geopolitical, sociological, and
economic factors that shape the future of
the Energy sector” - Pułaski Policy Paper nr
11, 2020, 27 listopada 2020 r.

A. Fałkowski: “NATO 2030 – wymuszona
konieczność” - Pułaski Policy Paper nr 12,
2020, 08 grudnia 2020 r.

12. EKSPERCI W 2020 ROKU
Fundacja współpracuje z 70 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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