
Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 
 

 

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

1 

1.  

 
 
 
 

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 
Z DZIAŁALNOŚCI FUNDACJI 

IM. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO 
W 2021 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 Vīķe-

Freiberga, 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 oraz rosyjski opozycjonista Aleksiej Navalny.  

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 znalazła się na 1 miejscu listy think tanków w Polsce w kategorii Top Defense 

and National Security. Ponadto, FKP zajęła 2 miejsce wśród wszystkich polskich think 
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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. 
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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 2021 r. w ramach omawianego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 

zorganizowała następujące wydarzenia:  

• 21 stycznia 2021 r. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowała 

seminarium online  pt. „International Programs in Aeronautic Sector 

as a Source of Innovation and Economic Development”. Wydarzenie 

poświęcone było współpracy międzynarodowej w dziedzinie przemysłu  

lotniczego, wynikających z niej innowacji oraz ich wpływie na całość 

gospodarki. Wydarzenie odbyło się pod patronatem ambasad Włoch i Wielkiej 

Brytanii w Warszawie.  W seminarium wzięli udział płk Andrea Truppo 

odpowiedzialny za międzynarodowe programy we włoskich siłach zbrojnych,  

Michał Jasiak, wiceprezes Sieci Badawczej Łukasiewicz, Prof. Robert Głębocki 

z Politechniki Warszawskiej oraz reprezentujący koncern Leonardo Costantino 

Panvini Rosati. 

Seminarium zaczęło się od prezentacji płk Truppo, który wskazał, iż branża 

aeronautyczna jest jednym z najbardziej innowacyjnych sektorów gospodarki, 

dostarczającym produkty o wysokiej wartości dodanej i zapewniającym wysoko 

wynagradzane miejsca pracy. Innowacje w aeronautyce mają ogromny wpływ na inne 
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sektory gospodarki charakteryzując się jednocześnie silnym efektem mnożnikowym. 

Analizy przeprowadzone w branży lotniczej i obronnej (A&D) potwierdzają, 

że tylko same wydatki na badania i rozwój kształtują efekt mnożnikowy na poziomie 

od 12 do nawet 20 (1 mln euro zainwestowany w branżę A&D przynosi od 12 

do nawet 20 mln euro wartości dodanej w pozostałych sektorach gospodarki). 

W czasie dyskusji panelowej dużo miejsca zajął temat współpracy międzynarodowej. 

Jak wskazywali paneliści istnieje wiele przykładów udanej współpracy w obszarze 

lotnictwa, jednak wszystkie miały dwa wspólne mianowniki: wolę rządów 

do inwestowania w badania i rozwój zamiast kupowania gotowych produktów; 

oraz brak obaw przed uczeniem się od podmiotów, które już posiadają pożądane 

zdolności oraz chętnie się nimi dzielą. Efektem udanej współpracy jest powstanie 

dobrze prosperujących, rozpoznawalnych na całym świecie firm: Leonardo 

we Włoszech, CASA (Airbus) w Hiszpanii, czy Embraer w Brazylii. Równie łatwo 

o przykłady jeśli chodzi o udane programy międzynarodowe: Panavia Tornado, 

czy Eurofighter Typhoon. Dziś podobną ścieżkę wybrało kilka państw Europy 

w postaci programów rozwojowych samolotów 6. generacji Tempest i FCAS. Jak 

wskazywali paneliści międzynarodowe programy sektora aeronautycznego są siłą 

napędową przemysłu, ale także jednostek badawczo-rozwojowych i wyższych uczelni. 

Mają one kluczowe znaczenie dla innowacji, ponieważ personel potrzebny 

w tej dziedzinie musi mieć zapewnione dobrze finansowane instytucje edukacyjne 

i badawcze. Jest to klasyczny przypadek sprzężenia zwrotnego, w  którym przemysł 

wymaga wykształconych specjalistów, podczas gdy szkolnictwo wyższe potrzebuje 

zakładów przemysłowych, w których ich absolwenci mogą znaleźć dobrze płatną 

pracę o wysokiej wartości dodanej. Rozwój obydwu powinien być napędzany 

przez wydatki publiczne, które i tak są realizowane w formie zamówień wojskowych. 

• 8 lipca 2021 r. odbyło się seminarium pt. „Przemysł lotniczy w Polsce – 

możliwości, wyzwania i perspektywy”, na którym został zaprezentowany 

najnowszy raport Fundacji Pułaskiego pod tym samym tytułem. W dyskusji 

udział wzięli: prof. nzw. dr. hab. Robert Głębocki, Dyrektor Uczelnianego 

Centrum Badawczego Obronności i Bezpieczeństwa Politechniki 

Warszawskiej; Płk. rez. Krystian Zięć, Senior Fellow Fundacji im. Kazimierza 
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Pułaskiego oraz Dr Tomasz Smura, Dyrektor Biura Analiz Fundacji im 

Kazimierza Pułaskiego.  

W prezentowanym na seminarium raporcie eksperci FKP postanowili się przyjrzeć 

stanowi i kondycji polskiego przemysłu lotniczego. Jak wskazano w prezentacji 

poprzedzającej dyskusję, sektor ten został zbudowany z dużym sukcesem, praktycznie 

“od zera”, w międzywojennej Polsce, kosztem wielkich wydatków i wyrzeczeń. Polski 

przemysł lotniczy boleśnie odczuł jednak lata transformacji systemowej przełomu lat 

80. i 90. XX w. Dziś zlokalizowane w Polsce zakłady lotnicze są zaledwie cieniem 

samych siebie i dywagacje np. o polskim samolocie odrzutowym mogą co najwyżej 

spotkać się z uśmiechem politowania. Niemniej, jak stwierdzili eksperci w dyskusji i 

opracowaniu, trudno pogodzić się z taką sytuacją w odniesieniu do niemal 40-

milionowego europejskiego państwa, z 21. największą gospodarką świata i ogromnymi 

tradycjami lotniczymi. Co więcej, Polska, aby móc się nadal rozwijać i zmniejszać 

dystans do najlepiej rozwiniętych państw świata, musi wyjść z obecnych schematów 

rozwojowych – w dużej mierze opartych na taniej pracy i statusie poddostawcy lepiej 

rozwiniętych gospodarek – i wejść w model gospodarki opartej na innowacjach, z 

silnym miejscem w międzynarodowych łańcuchach wartości. Przy tak postawionym 

celu, na całkowitą rezygnację z jednego z najbardziej innowacyjnych i przynoszących 

korzyści całej gospodarce – poprzez mechanizmy opisane w niniejszym opracowaniu 

– sektorów, Polska nie może sobie pozwolić. Opracowanie stanowiło podsumowanie i 

rozwinięcie seminarium poświęconego omawianej tematyce, które Fundacja im. 

Kazimierza Pułaskiego zorganizowała w styczniu 2021 roku. Opracowanie podzielone 

zostało na cztery rozdziały. Pierwszy omawia obecny stan i kondycję polskiego 

przemysłu lotniczego. Drugi tłumaczy, jak inwestycje w branżę aeronautyczną 

przekładają się na korzyści dla gospodarki narodowej. Rozdział trzeci omawia 

przykłady szeregu państw dysponujących silnym przemysłem lotniczym, tj. Brazylii, 

Korei Południowej, Hiszpanii i Włoch, na podstawie których doświadczeń stara się 

wyprowadzić rekomendacje dla Polski. Wreszcie rozdział czwarty poświęcony jest 

szansom dla polskiego przemysłu aeronautycznego wynikającym ze współpracy 

europejskiej oraz z nowych unijnych mechanizmów wsparcia współpracy obronnej. 
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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. 

W 2021 roku w ramach omawianego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 

zorganizowała następujące wydarzenia: 

• 11 marca 2021 r. odbyła się Debata Online „To Ban or Not To Ban? The EU 

Digital Future and Freedom of Speech as We Know”.  

Nad problematyką wolności słowa w social mediach pochylili się znamienici paneliści: 

Věra Jourová – European Commission Vice-President for Values and Transparency; 

Aura Salla – Public Policy Director, Head of EU Affairs at Facebook; Roland 

Freudenstein – Deputy Director, Wilfried Martens Centre for European Studies. 

Debatę moderowała Katarzyna Pisarska – Co-Chair of Warsaw Security Forum, 

World Economic Forum Global Leader Alumna. 

4. 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 
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Fundacji prowadzą również badania nad regionem Bliskiego Wschodu oraz Azji 

Wschodniej i Południowo-Wschodniej. 

W 2021 roku w ramach omawianego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 

zorganizowała następujące wydarzenia: 

• 12 lipca 2021 r. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego we współpracy z 

Ambasadą Zjednoczonego Królestwa w Polsce zorganizowała seminarium  pt. 

„Wielka Brytania w świecie rywalizacji wielkich mocarstw – zintegrowany 

przegląd bezpieczeństwa i jego znaczenie dla Polski oraz Europy Środkowo-

Wschodniej” na podstawie raportu pod tym samym tytule przygotowanego 

przez analityków Fundacji.  

Raport i seminarium służyć miały omówieniu rozpoczętego na początku 2020 r. 

przeglądu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa pn. „Globalna Brytania w wieku 

rywalizacji – zintegrowany przegląd bezpieczeństwa, obronności, rozwoju oraz polityki 

zagranicznej”, który był pierwszym takim przeglądem od czasów analogicznego 

procesu w 2015 r., mającego miejsce jeszcze w zdecydowanie innej rzeczywistości. 

Ambicją przeglądu była próba oceny głównych trendów, które zdeterminują 

środowisko bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w perspektywie 2030 r. i przedstawienie 

wizji kraju w tym horyzoncie czasowym. Przegląd zawiera też cele polityki 

zagranicznej i bezpieczeństwa w perspektywie 2025 r.  

W dyskusji, która miała miejsce w Ambasadzie Zjednoczonego Królestwa w Polsce 

obok ekspertów Fundacji i pracowników ambasady wzięli udział przedstawiciele 

administracji publicznej oraz innych ośrodków analitycznych.  

5. PROGRAM 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. 
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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 jest Prof. Aleksandra Gasztold, zaś Dyrektorem 

Projektów – dr Kornela Oblińska. 

W 2021 roku w ramach omawianego programu Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 

zorganizowała następujące wydarzenia: 

• 9 września 2021 r. Women In International Security (WIIS) Poland, Fundacja 

im. Kazimierza Pułaskiego oraz Instytut Bezpieczeństwa i Rozwoju 

Międzynarodowego (BiRM) zorganizowały debatę online pt. "Kobiety na 

celowniku – Afganistan”, poświęconą sytuacji Kobiet w Afganistanie.  

W dyskusji wzięły udział: dr Magdalena El Ghamari – ekspertka ds. terroryzmu, 

bezpieczeństwa kulturowego, islamu, prowadzenia operacji militarnych w odmiennym 

środowisku kulturowym; Marcin Krzyżanowski – w latach 2007-2008 ekspert ds. 

Afganistanu w Departamencie Azji i Pacyfiku MSZ, były Konsul RP w Kabulu oraz 

kierownik Wydziału Polityczno-Ekonomicznego Ambasady RP w Kabulu (2008- 

2011); Ewa Łangowska --  pracownik humanitarny specjalizujący się w logistyce 

(pracowała na misjach w Tanzanii, Afganistanie, Iraku i Sudanie Południowym). 

Moderatorką spotkania jest p. Joanna Sozańska, Wicedyrektorka Instytutu BiRM. 

• 18 listopada 2021 r. Women In International Security (WIIS) Poland, Fundacja 

im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowały kolejną debatę online w ramach 

cyklu Kobiety na celowniku”. Debata poświęcona była sytuacji kobiet na 

Białorusi.   

W dyskusji udział wzięły Inna Kavalionak – Politzek.me; Veronica Laputska – 

Eurasian States in Transition – EAST Research Center, a CEE Fellow at the The 

German Marshall Fund of the United States; Julia Mickiewicz – Актыўным Быць 

Файна. Moderatorem spotkania była Alina Koushyk z Centrum Białoruskiej 

Solidarności. 

• 14 grudnia 2021 r. Women In International Security (WIIS) Poland oraz 

Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego zorganizowały debatę online "Kobiety na 
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celowniku – Migrantki." Celem wydarzenie była dyskusja na temat sytuacji 

migrantek oraz regulacji prawa międzynarodowego i krajowego odnoszących 

się do kobiet – migrantek. 

W dyskusji udział wzięły dr Elżbieta Mikos-Skuza – doktorka nauk prawnych 

specjalizująca się w prawie międzynarodowym z Wydziału Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego; dr Eliza Szadkowska - doktorka nauk prawnych, Prezes 

Zarządu, Fundacja Centrum Inicjatyw na Rzecz Społeczeństwa; Liza Mickiewicz 

reprezentująca Fundację "Okno na Wschód". Moderatorką spotkania była dr Jowanka 

Jakubek-Lalik – doktorka nauk prawnych, politolożka z Wydziału Prawa i 

Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. 

 

6. PROJEKT KONFERENCJA WARSAW SECURITY 
FORUM 

Prawie 1900 uczestników z 93 krajów, 167 prelegentów, 20 formatów głównych i 18 

spotkań w formacie okrągłego stołu to tylko niektóre liczby opisujące Warsaw Security 

Forum 2021. W dniach 5-6 października 2021 r. Warszawa gościła szefów państw, 

przedstawicieli wojska i ekspertów w obszarze polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i 

obronności, stając się ponownie stolicą europejskiego bezpieczeństwa i wolności. 

Ósma edycja Warszawskiego Forum Bezpieczeństwa koncentrowała się na 

fundamentalnych wyzwaniach, przed którymi stoją NATO, Unia Europejska i 

Partnerstwo Wschodnie oraz państwa członkowskie tych organizacji. Zakres tematów 

obejmował współpracę między państwami oraz kwestie bezpieczeństwa w sferze zarówno 

militarnej, jak i cybernetycznej, energetycznej i ekonomicznej. W agendzie dyskusji 

pojawił się tematy związane z zaangażowaniem kobiet w kształtowanie decyzji 

politycznych, terroryzmem, rewizjonistyczną polityką Federacji Rosyjskiej, inicjatywą 

Jednego Pasa i Jednej Drogi oraz ściśle militarnymi aspektami, takimi jak wzmocnienie 

wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego czy przyszłość obrony przeciwlotniczej 

i przeciwrakietowej w Europie. 
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W ubiegłorocznej edycji Forum udział wzięli m.in.: Prezydent RP Andrzej Duda, były 

prezydent Estonii (2006–2016) Toomas Hendrik Ilves, liderka białoruskiej opozycji 

Swiatłana Cichanouska oraz 14 aktualnie urzędujących ministrów spraw zagranicznych i 

ministrów obrony narodowej, a także m.in. szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 

Paweł Soloch, były Naczelny Dowódca Sił Sojuszniczych NATO w Europie gen. Philip 

Breedlove oraz przedstawiciele organizacji międzynarodowych: Asystent Sekretarza 

Generalnego NATO ds. Dyplomacji Publicznej Baiba Braže i Sekretarz Generalna 

OBWE Helga Schmid. Drugi dzień Forum otworzył prezydent Warszawy Rafał 

Trzaskowski. 

Warsaw Security Forum to platforma dedykowana wysokim przedstawicielom rządów, 

wojska oraz ekspertom, która umożliwia wymianę doświadczeń i debatę na temat 

kluczowych, obecnych i przyszłych zagadnień bezpieczeństwa i polityki. Forum ma na 

celu wypracowanie zbiorowej odpowiedzi na wyzwania i zagrożenia stojące przed NATO 

i UE oraz pogłębienie współpracy w sferze obronności. 

Od 2014 roku Partnerem Strategicznym forum jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. 

Warsaw Security Forum jest organizowane przez Fundację im. Kazimierza Pułaskiego, a 

od 2020 roku jest współorganizowane przez German Marshall Fund of the United States. 

7. PROJEKT COORDINATING THE V4 
STRATEGY TOWARDS NATO STRATEGIC 
CONCEPT AND EUROPEAN STRATEGIC 
AUTONOMY 

Realizowany w 2021 r. projekt zatytułowany „Koordynacja strategii V4 wobec koncepcji 

strategicznej NATO i europejskiej autonomii strategicznej” miał na celu wsparcie 

koordynacji stanowiska grupy V4 wobec nowej Koncepcji Strategicznej NATO, której 

uruchomienie zostało rekomendowane przez Sekretarza Generalnego NATO w zleconym 

przez niego raporcie  „NATO 2030” Projekt miał również na celu odniesienie się do 

strategii V4 dotyczącej idei „autonomii strategicznej UE”, zaproponowanej przez 

niektórych europejskich przywódców jako rdzeń koncepcji Kompasu Strategicznego UE.  
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Inicjatywę podejęły cztery organizacje partnerskie: Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego 

(Polska), Centrum Wiedzy Antalla Józsefa (Węgry), Instytut Polityki Europejskiej 

EUROPEUM (Czechy) oraz Słowacki Instytut Polityki Bezpieczeństwa (Słowacja). 

Projekt był współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji poprzez 

Granty Wyszehradzkie z Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu 

jest propagowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie 

Środkowej. 

Kraje V4 i szerszy region Europy Środkowo-Wschodniej wielokrotnie udowadniały w 

przeszłości, że działając wspólnie mogą bronić wspólnych interesów na arenie 

międzynarodowej. Celem projektu było więc wsparcie koordynacji stanowiska V4 wobec 

dwóch kluczowych procesów zachodzących obecnie – prac nad nową Koncepcją 

Strategiczną NATO oraz dyskusji na temat autonomii strategicznej UE. Celem projektu 

była pomoc krajom V4 w: 

1) Zdefiniowaniu wspólnej wizji NATO i UE; 

2) Określanie najistotniejszych zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa dla państw V4 oraz 

promowanie ich zrozumienia wśród partnerów z NATO, UE i spoza grupy V4; 

3) kształtowaniu wizji państw V4 dotyczącej ich wspólnych interesów w odniesieniu do 

przyszłości NATO i UE oraz relacji w zakresie bezpieczeństwa i obrony między nimi; 

4) Informowaniu decydentów zewnętrznych i opinii publicznej o rozwoju V4 w tych 

obszarach oraz o wspólnym stanowisku w sprawie przyszłości autonomii strategicznej 

NATO i UE. 

Projekt obejmował trzy podstawowe elementy: 

a) cykl czterech webinariów organizowanych przez partnerów projektu; 

b) dyskusja panelowa na Warsaw Security Forum 2021; 

c) raport końcowy napisany przez ekspertów wysokiego szczebla z krajów V4 na temat 

przyszłości NATO i autonomii strategicznej UE. 
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8. PROJEKT STRENGTHENING DEMOCRATIC 
VALUES IN CENTRAL AND EASTERN 
EUROPE" (WSF DEMOCRACY NETWORK) 

W październiku 2021 r. Fundacja im Kazimierza Pułaskiego uruchomiła projekt pt. 

“Strengthening Democratic Values in Central and Eastern Europe”.  

Pierwotne cele projektu obejmują stworzenie platformy dla działaczy społeczeństwa 

obywatelskiego z Europy Środkowej i Wschodniej, w tym Białoruś, państw bałtyckich i 

wyszehradzkich oraz  Ukrainy, aby umożliwić nawiązywanie kontaktów i tworzenie 

nowych projektów, co jest szczególnie istotne w czasie zagrożeń dla demokracji i w 

kontekście pandemii Covid-19, która znacząco ograniczyła możliwość współpracy. 

Cele szczegółowe: 

• wzmocnienie współpracy społeczeństwa obywatelskiego i organizacji eksperckich 

Europy Środkowej i Wschodniej dbających o ochronę integralności procesu 

demokratycznego i jedności transatlantyckiej; 

• zapewnienie miejsca wymiany pomysłów i najlepszych praktyk, zwłaszcza wśród 

przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego; 

• stworzenie miejsca spotkań „offline” po raz pierwszy od wybuchu Covid-19; 

• zaangażowanie kluczowych decydentów z UE, NATO i Partnerstwa Wschodniego oraz 

ekspertów ds. bezpieczeństwa w dyskusję na temat sposobów wzmacniania „odporności 

demokratycznej” w Europie i poza nią; 

• wspieranie współpracy międzysektorowej między ekspertami z Europy Środkowej i 

Wschodniej, mediami, administracją i politykami oraz ich zachodnioeuropejskimi i 

amerykańskimi odpowiednikami; 

• zwiększenie świadomości społecznej na temat wyzwań dla bezpieczeństwa związanych z 

recesją procesów demokratycznych. 

W ramach projektu w czasie Warsaw Security Forum 2021 Fundacja Pułaskiego 

zorganizowała m.in. szereg spotkań eksperckich: “End of Liberal Democracy? How 

Populism Undermines Political Institutions” (we współpracy z  OSCE Office for 
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Democratic Institutions and Human Rights); “Democratic Society Fit for the Digital 

Future” czy “The Deteriorating Situation of Civil Society in Russia and Belarus” What 

more can we do?”. 

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.  

W 2021 roku wydano 11 analiz w tej serii. 

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.  

W 2021 roku wydano 11 artykułów w ramach serii Komentarz Pułaskiego. 

9.3. Raporty Pułaskiego  

Raporty Pułaskiego to obszerne ekspertyzy poświęcone bezpieczeństwu 

międzynarodowemu, obronności, a także problemom politycznym, społecznym 

i gospodarczym świata. 

W 2021 roku wydano 3 publikacje w ramach serii Raport Pułaskiego  
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9.4. Publikacje – szczegóły 

 
 

M-c Policy Paper Komentarze Raporty 

St
yc

ze
ń 

  

 

Lu
ty

 

 

KOMENTARZ PUŁASKIEGO – 
O.Nadskakuła-Kaczmarczyk: 
Kreml i Nawalny – rozwój sytuacji 
w Rosji po powrocie do kraju 
głównego krytyka władzy 

KOMENTARZ PUŁASKIEGO – 
P. Zaleski: Perspektywy polityki 
energetycznej nowej administracji 
USA 

KOMENTARZ EKSPERCKI – 
W. Repetowicz: Relacje rosyjsko – 
tureckie: kooperacja i rywalizacja 

KOMENTARZ PUŁASKIEGO – 
B. Góralczyk: Szczyt 17+1 – co 
zrobić z Chinami? 

 

 

M
ar

ze
c 

B. Kucharski – Nowy Czołg 
Podstawowy – możliwości 
pozyskania, Pułaski Policy Paper 
nr 1, 2021, 08 marca 2021 r. 

 

 

 

R. Johnson – OPK Lost: 
Ukraine’s Defence Industrial Base 
In The 21st Century, Pułaski 
Policy Paper nr 2, 2021, 11 marca 
2021 r. 

KOMENTARZ PUŁASKIEGO – 
O. Jastrzębska: Sankcji UE wobec 
Rosji na tle uwięzienia Nawalnego 
– gra pozorów? 

PULASKI COMMENTARY – R. 
Pszczel: The West is back 
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T. Smura – Modernizacja 
Chińskiej Armii Ludowo-
Wyzwoleńczej, Pułaski Policy 
Paper nr 3, 2021, 24 marca 2021 
r. 

K
w

ie
ci

eń
 

 

KOMENTARZ PUŁASKIEGO – 
M. Oettingen: Renesans polskiej 
energetyki jądrowej? 

PULASKI COMMENTARY – R. 
PSZCZEL: Russia on the path of  
confrontation 

 

M
aj

 

T. Otłowski – Amerykański  
handel bronią z krajami Bliskiego 
Wschodu a wojna w Jemenie – 
ideologia czy pragmatyzm?, 
Pułaski Policy Paper nr 4, 2021, 5 
maja 2021 
 
T.Smura: Programy 
modernizacyjne Sił Zbrojnych 
Stanów Zjednoczonych – 
przygotowanie do „rywalizacji 
międzymocarstwowej” - Pułaski 
Policy Paper Nr 5, 2020. 28 maja 
2020 r. 
 

R Johnson – Russian Obsessions 
With Ukraine: What Drives Putin 
Towards War, Pułaski Policy 
Paper nr 5, 2021, 13 maja 2021 r. 

 

RAPORT PUŁASKIEGO: 
Przemysł lotniczy w Polsce – 
możliwości, wyzwania i 
perspektywy 

C
ze

rw
ie

c 

M. Oettingen – Koszty i terminy 
budowy elektrowni jądrowych 
realizowanych przez 
potencjalnych dostawców 
technologii jądrowej dla Polski, 
Pułaski Policy Paper nr 6, 2021, 
23 czerwca 2021 r. 

PULASKI COMMENTARY – R. 
PSZCZEL: NATO Summit 2021– 
initial scoresheet 

KOMENTARZ PUŁASKIEGO – 
M. Oleksiejuk: Pierwsza 
zagraniczna wizyta prezydenta Joe 
Bidena w Europie 
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Li
pi

ec
 

T. Otłowski – Morski potencjał 
militarny Islamskiej Republiki 
Iranu, Pułaski Policy Paper nr 7, 
2021, 01 lipca 2021 r.  

M. Oleksiejuk – Rosnące napięcia 
na Morzu Czarnym – wnioski dla 
NATO, Pułaski Policy Paper nr 8, 
2021, 28 lipca 2021 r. 

 

RAPORT PUŁASKIEGO: 
Wielka Brytania w świecie 
rywalizacji wielkich mocarstw – 
zintegrowany przegląd 
bezpieczeństwa i jego znaczenie 
dla Polski oraz Europy 
Środkowo-Wschodniej 

Si
er

pi
eń

 T.Otłowski – Afganistan 2021 – 
anatomia klęski, Pułaski Policy 
Paper nr 9, 2021, 20 sierpnia 
2021 r. 

 
 

W
rz

es
ie

ń 

  

 

Pa
źd

zi
er

ni
k 

 

 

 

 

 

REPORT: The V4 towards a 
new NATO Strategic Concept 
and the EU Strategic Compass 

Li
st

op
ad

 . 

R. Johnson – Putin, Lukashenko 
and Lessons Learned From 
Zapad-2021, Pulaski Policy Paper 
no 10, 2021, November 04, 2021 

 

 

G
ru

dz
ie

ń 

M. Pawłowski – Międzynarodowe 
wysiłki, narodowe cele – 
założenia polityki obronnej 
Włoch, Pułaski Policy Paper nr 
11, 2021, 14 grudnia 2021 r.. 

 

 

10. EKSPERCI W 2021 ROKU 
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Fundacja współpracuje z 66 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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