SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
ISS
W ROKU 2003

NOWY KSZTAŁT BEZPIECZEŃSTWA
EUROATLANTYCKIEGO

Konferencja międzynarodowa:
„Nowy kształt współpracy międzynarodowej USA – EUROPA –
ROSJA”
Termin: 24 maja 2003
Miejsce: Kraków, Collegium Maius, Jagiellońska 15
Cel:


analiza aktualnej sytuacji międzynarodowej w kontekście toczącej się wojny z Irakiem



ocena zbliżającego się rozszerzenia UE



prezentacja i ocena obecnych stosunków amerykańskorosyjskich

Uczestnicy: Premier Jerzy Buzek, Ministrowie Marek Siwiec, Andrzej Olechowski, zagraniczni
eksperci współpracujący z ISS, przedstawiciele środowiska akademickiego Krakowa, studenci
i dziennikarze
Rezultaty: osiągnięcie założonych celów, przeprowadzenie dyskusji i stworzenie forum wymiany
poglądów, przygotowanie publikacji „USA – Europa – Rosja”.

W dziesiątą rocznicę swojego powstania Instytut Studiów Strategicznych (dawniej: Fundacja
Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji) zorganizował kolejną konferencję przeglądową
poświęconą najważniejszym wyzwaniom stojącym przed polityką międzynarodową. Konferencja
była udaną próbą podsumowania czternastu lat, jakie minęły od rozpoczęcia demokratycznych
przemian w Europie ŚrodkowoWschodniej, doprowadziły do zakończenia zimnej wojny i stworzyły
nowy system stosunków międzynarodowych. Tematem konferencji były wzajemne relacje pomiędzy
Stanami Zjednoczonymi, Europą i Rosją, które od czasów II wojny światowej kształtowały
bezpieczeństwo, nie tylko w Europie ale i na całym świecie. Konsekwencją tak postawionej tematyki
było podzielenie konferencji na trzy sesje poświęcone odpowiednio:
1. Problemom bezpieczeństwa międzynarodowego
2. Zagadnieniom integracji europejskiej
3. Nowym stosunkom Wschód – Zachód

Konferencję otworzyli Dr Andrzej Olechowski, oraz rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Profesor
Franciszek Ziejka. Odczytano również przesłanie Prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego do
uczestników konferencji dotyczące roli Polski w budowaniu nowej Europy.
Podczas pierwszej sesji zatytułowanej „Bezpieczeństwo międzynarodowe w XXI” referaty swe
przedstawili Dr Edgar Buckley Asystent Sekretarza Generalnego NATO, Marek Siwiec Szef Biura
Bezpieczeństwa Narodowego i Dominique David Główny doradca Dyrektora Francuskiego Instytutu
Stosunków Międzynarodowych. Poddali oni analizie obecne stosunki międzynarodowe w kontekście
toczącej wojny z Irakiem, równocześnie oceniając możliwości przyszłej współpracy i rozwoju więzi
transatlantyckich.
Drugą sesję zdominowały kwestie zbliżającego się rozszerzenia Unii Europejskiej, a zwłaszcza braku
wspólnej polityki zagranicznej UE i powstających na tym tle konfliktów wewnątrz samej Wspólnoty.
Problemy te były omawiane przez Profesor Katarzynę Żukrowską z Szkoły Głównej Handlowej,
Simona Serfatego z The Center for Strategic and International Studies i KaiaOlafa Langa Głównego
Specjalistę w Niemieckim Instytucie Stosunków Międzynarodowych i Bezpieczeństwa.
Zagadnienia współpracy między Rosją, a Stanami Zjednoczonymi będące tematem trzeciej sesji
przedstawili Ambasador Norbert Bass Szef Departamentu Europy Centralnej MSZ Niemiec oraz
Marek Karp Dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, skupiając się na wspólnych przedsięwzięciach
podejmowanych przez oba kraje w walce z terroryzmem. Swój referat zaprezentował też Profesor
Stanisław Szuszkiewicz przypominając zgromadzonym gościom o wyłączonej z głównego nurtu
polityki europejskiej Białorusi
Zaprezentowane referaty stały się podstawą ożywionej dyskusji w której znaczący głos zabrał były
Premier Pan Jerzy Buzek, dzieląc się swoimi uwagami na temat bezpieczeństwa międzynarodowego.
W konferencji wzięło udział wielu znamienitych przedstawicieli nauki, wybitni eksperci, politycy oraz
liczna grupa studentów. Konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem mediów lokalnych.
Rezultatem tego spotkania jest drukowana właśnie publikacja „USA – Europa – Rosja”.

16 Spotkanie EuroAtlantic Security Study Group
„NATO and EU Approaches to Crisis Management: Prevention,
Intervention and PostConflict Rehabilitation”  Seminarium eksperckie
Termin: 2123 września
Geneva Centre for Democratic Control of Armed Forces (DCAF) wraz Partnership for Peace
Consortium of Defense Academies and Security Studies Institutes z GarmischPartenkirchen zwróciły
się do Instytutu Studiów Strategicznych o pomoc w zorganizowaniu

w Krakowie szesnastego

spotkania, działającej przy Pfp Consortium Euro Atlantic Security Study Group (EASSG).
Dotychczasowe spotkania tego cyklu odbywały się m. in. w Moskwie, Kijowie, Paryżu, Sztokholmie
i Berlinie. Na pierwsze tego typu spotkanie w Polsce wybrano Kraków chcąc włączyć Instytut
i związane z nim środowisko ekspertów do udziału w EASSG. Spotkanie odbyło się w dniach od 21
do 23 września 2003 r. Zasugerowanym przez organizatorów tematem całego spotkania było „NATO
and EU Approaches to Crisis Management: Prevention, Intervention and PostConflict
Rehabilitation”. W spotkaniu wzięło udział kilkudziesięciu ekspertów reprezentujących resorty spraw
zagranicznych, obrony, organizacje pozarządowe i ośrodki naukowobadawcze wielu państw Europy
i USA. Całe spotkanie zostało podzielone na cztery sesje, podczas, których kolejno omawiano


EuroAtlantyckie wyzwania stojące przed Polską.



Działania prewencyjne i interwencyjne podejmowane w obszarze EuroAtlantyckim.



oraz kwestie związane z odbudową obszarów dotkniętych konfliktami.

Uczestnicy spotkania z dużym zainteresowaniem zapoznali się z właśnie przyjętą przez Rząd Polski
„Strategią Bezpieczeństwa Narodowego RP”, którą zaprezentował i opatrzył stosownym komentarzem
Poseł Bogdan Klich.
Podczas spotkania jego uczestnicy w debatach kończących poszczególne sesje wymienili się swoimi
poglądami, doświadczeniami oraz podzielili się swoim dorobkiem merytorycznym ujętym
w przywiezionych publikacjach. Seminarium to było doskonałą okazją do nawiązania nowych
kontaktów z przedstawicielami środowisk eksperckich z całej z Europy, reprezentujących różne
rozmaite organizacje, ośrodki i ministerstwa.
Rezultatem tego spotkania będzie przygotowanie i opublikowanie przez ISS książki na którą złożą się
teksty wystąpień uczestników seminarium.

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

Działania programu „Polska w UE” w 2004 roku zostały zdominowane przez aktywności związane
z referendum europejskim. Instytut Studiów Strategicznych postanowił intensywniej kontynuować
działania mające na celu przekonanie społeczeństwa nie tylko do zagłosowania w referendum, ale
także do zagłosowania na „tak” dla członkostwa w Unii Europejskiej. Postanowiliśmy poszerzyć
nasze dotychczasowe prace i przedsięwzięcia konferencyjno  seminaryjne o cykl inicjatyw
promocyjnych przeznaczonych dla szerszego kręgu odbiorców.
Do współpracy zaprosiliśmy: władze samorządowe Miasta Krakowa, władze wojewódzkie,
konsulaty państw UE działające w Krakowie, TV Kraków, stacje radiowe, małopolskie dzienniki
i czasopisma, inne instytucje proeuropejskie z Małopolski, szkolne kluby europejskie, restauratorów,
oraz sponsorów.

Komitet Obywatelski „Tak w Referendum”
Termin: listopad 2002

Miejsce: Kraków
Z inicjatywy ISS został powołany ponadpartyjny, niezależny komitet w skład którego  jako
założyciele  weszły autorytety naukowe, polityczne i społeczne z województwa małopolskiego.
Osoby, które utworzyły komitet, wspierały proeuropejskie inicjatywy Małopolskiego Porozumienia
"Tak w Referendum" a także informowały o planowanych przedsięwzięciach swoje środowiska.

Małopolskie Porozumienie Samorządów i Organizacji Pozarządowych
„Tak w Referendum”
Termin: luty 2003
Miejsce: Kraków

Z inicjatywy ISS zostało utworzone porozumienie kilkudziesięciu organizacji proeuropejskich, które
zdecydowały się włączyć w kampanię referendalną. W tym "konsorcjum" wzięli udział także
przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych

z terenu województwa. To właśnie

organizacje tworzące Porozumienie były odpowiedzialne za realizacje harmonogramu działań na
swoim terenie.

Debata publiczna
"Europa po Kopenhadze"
Termin: 25 lutego 2003
Miejsce: Kraków, siedziba ISS
Decyzje grudniowego szczytu w Kopenhadze są istotne nie tylko dla krajów kandydujących, ale
również mają ogromny wpływ na sytuację i nastroje całej Europy. Powiększenie Unii Europejskich
o dziesięciu nowych członków jest przedsięwzięciem, które spowoduje zmiany zarówno w strukturach
europejskich jak i postrzeganiu nowych krajówczłonków przez europejską społeczność. Celem
zorganizowanej przez Instytut Studiów Strategicznych debaty była refleksja nad nowym obliczem
Europy po postanowieniach kopenhaskich. Formuła otwartej dyskusji, w której każdy może wziąć
udział i zadać pytanie jest wieloletnią tradycją Instytutu.

"Europejskie spotkania dla młodzieży"
Termin: od 10 lutego 2003
Miejsce: szkoły średnie w Małopolsce
Instytut Studiów Strategicznych we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera przeprowadził cykl
bezpłatnych prelekcji informujących o członkostwie Polski w Unii Europejskiej przeznaczonych
dla uczniów klas maturalnych, starszych klas szkół zawodowych i szkół policealnych. Zależało nam
na uświadomieniu młodym ludziom, że ich postawa i decyzja o udziale w referendum ma bezpośredni
wpływ na przyszłość Polski. Dotarliśmy nie tylko do uczniów z Krakowa, ale także do szkół
w małych miastach Małopolski. Spotkaliśmy się z grupą ponad 7000 uczniów w Krakowie, Tarnowie,
Myślenicach i innych małych miejscowościach Małopolski. W interaktywnych spotkaniach wzięli
udział wykładowcy UJ i AE, doktoranci Katedry Europeistyki, pracownicy ISS. Spotkania były
prowadzone w sposób atrakcyjny w formie warsztatów i dyskusji . Podczas spotkań wykładowcy
wykorzystywali materiały przygotowane specjalnie dla młodzieży przez UKIE, MSZ oraz ISS. Część
materiałów edukacyjnych przekazaliśmy szkołom. Warto podkreślić, że nasza inicjatywa otrzymała
rekomendację Małopolskiego Kuratorium Oświaty.

„Jak wygrać, jak przegrać referendum narodowe w sprawie
przystąpienia do UE?”  seminarium eksperckie
Termin: 3 marca 2003
Miejsce: Kraków, siedziba ISS
Referenda narodowe dotyczące przystąpienia do Unii Europejskiej wzbudziły wiele emocji
w każdym kraju, w którym miały miejsce. Polska wraz z grupą krajów kandydujących jest
w przeddzień głosowania, dlatego celem tego seminarium była analiza i porównanie kampanii
informacyjnych w wybranych krajach Unii Europejskiej oraz krajach kandydujących.

W czasie

spotkania zaprezentowane zostały również badania socjologiczne dotyczące wiedzy wybranych
społeczeństw o konsekwencjach przystąpienia do struktur europejskich.

W spotkaniu wzięła udział

zarówno strona Polska jak i eksperci z krajów, gdzie referendum miało już miejsce i zakończyło się
powodzeniem: Szwecja, Irlandia i Austria.

"Być albo nie być w UE"
debata publiczna
Termin: 31 marca 2003
Miejsce: Kraków, siedziba ISS
Podczas tej debaty  31 marca  spotkali się zwolennicy i przeciwnicy Unii Europejskiej. Niestety
argumenty przeciwników nie zawsze były racjonalne i merytoryczne. Mimo to nadal uważamy, że
niektórych poglądów nie można pozostawić bez odpowiedzi i należy dyskutować.

„102 powody dla których Polska powinna wejść do Unii Europejskiej”
Termin: marzec 2003
Miejsce: Kraków
Instytut podjął decyzję o wydaniu książki "102 powody dla których Polska powinna wejść do Unii
Europejskiej". Publikacja jest próbą odpowiedzi na licznie pojawiające się głosy przeciwników
integracji Polski z Unią Europejską, do których należą między innymi: książka Stanisława Papieża
"101 powodów dla których Polska nie powinna wchodzić do Unii Europejskiej" oświadczenie
Kongresu Polonii Amerykańskiej, odezwy Ligi Polskich Rodzin, internetowy serwis "innestrony".
Argumenty przytaczane przez przeciwników integracji często w sposób nierzetelny i populistyczny
dezinformują społeczeństwo o Unii Europejskiej i akcesji Polski do jej struktur. Dlatego wydaliśmy
publikację, w której ustosunkowujemy się do najczęściej wymienianych zarzutów w sposób rzetelny
i obiektywny. Zaproszenie do współnapisania książki przyjęły między innymi następujące osoby: Jan
Nowak Jeziorański, Profesor Zdzisław Mach, Profesor Aleksander Koj, Pani Maria OsterwaCzekaj,
Pan Jan Masłyk, ksiądz Mieczysław Maliński, ksiądz Adam Boniecki.

"Dzień Europejski w ISS"
Termin:16 kwietnia 2003
Miejsce: Kraków, siedziba ISS
16 kwietnia wspólnie z innymi zwolennikami integracji cieszyliśmy się z podpisania Traktatu
Akcesyjnego w Atenach. Był tort europejski, odwiedzili nas bogowie Zeus i Hermes. Przedstawiciele
placówek dyplomatycznych państw UE i państw kandydujących przygotowali europejską sałatkę
symbolizującą różnorodność Wspólnoty. I chociaż jej składniki zostały wymieszane przez
irlandzkiego kucharza, to ogórek pozostał ogórkiem, pomidor pomidorem a i papryka nie utraciła
swojej paprykowej "tożsamości".

„Spotkania z Europą”
Termin: od kwietnia 2003
Miejsce: Małopolska
Inicjatywa ta kierowana jest do szczególnej, naszym zdaniem, grupy docelowej, jakimi są renciści
i

emeryci. Osoby, które zazwyczaj są w podeszłym wieku, nie są już czynne zawodowo często

sceptycznie odnoszą się o idei integracji europejskiej. Instytut postanowił dotrzeć do mieszkańców
domów opieki społecznej i emerytów zrzeszonych m.in.

w związkach emeryckich oraz klubach

seniora i zachęcić ich do wzięcia udziału w referendum. Odwiedziliśmy ponad 1500 starszych osób
w siedzibach ich klubów i stowarzyszeń, domach opieki i ośrodkach pomocy. W miłej atmosferze
przekazywaliśmy informacje o Unii, mówiliśmy o szansie, jaką dla Polski jest integracja europejska.
Projekt jest realizowany dzięki pomocy finansowej Unii Europejskiej (program PHARE 2001)

"Audycja referendalna"
Termin: kwiecieńczerwiec 2003
Miejsce: emisja ogólnopolska
Instytut, jako organizacja pozarządowa od wielu lat zajmująca się integracją europejską, miał
możliwość zaprezentowania swoich poglądów dotyczących członkostwa Polski w UE

w bezpłatnym

czasie antenowym na łamach telewizji i radia publicznego. Postanowiliśmy przygotować "audycję"
w formie spotu promującego głosowanie na tak w referendum. Zaprosiliśmy do udziału
w "reklamówce" znanych Krakowian: Panią Dorotę Terakowską, Pania Małgorzatę Szumowskaą,
Pana Profesora Franciszka Ziejkę, Księdza Mieczysława Malińskiego, Pana Krzysztofa Globisza,
Pana Andrzeja Sikorowskiego, Pana Bogdana Klicha oraz przedstawicielkę młodego pokolenia,
9letnią Dominikę, którzy zgodzili się wziąć udział w inicjatywie przekonującej Polaków do
głosowania na "tak" dla członkostwa Polski w Unii. Żadna z wymienionych osób nie oczekiwała i nie
otrzymała wynagrodzenia, za co raz jeszcze na łamach naszej strony internetowej dziękujemy.

„Europejska majówka nad Wisłą”
impreza plenerowa
Termin: 17 maja 2003
Miejsce: Krakow, bulwary wiślane
Imprezę zorganizowaliśmy 17 maja. Po Wiśle pływał "Eurostatek", na który można było się dostać po
udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na pytanie o Unię Europejską. Tak na statku, jak i na bulwarach
wiślanych, tuż pod Wawelem zorganizowany został piknik. Imprezę umiliły konkursy, występy
artystyczne i muzyczne. Do współpracy zaprosiliśmy dziecięce
w swoich występach prezentowały kulturę państw UE.

i młodzieżowe zespoły, które

W namiocie ISS rozdawaliśmy książkę "102

powody, dla których Polska powinna wstąpić do UE" oraz materiały promujące integrację

Międzynarodowa konferencja:
"Rozszerzenie Unii Europejskiej i jego wpływ na współpracę
transgraniczną i międzyregionalną"
Termin: 24 października 2003 r.
Miejsce: Kraków
W dniach 24 października br. w Krakowie odbyła się międzynarodowa konferencja zorganizowana
przez
w

Instytut Studiów Strategicznych na zlecenie

Inicjatywie Środkowoeuropejskiej,

wspólnie z

MSZ RP, w ramach polskiej prezydencji
Radą

Europy,

poświęcona współpracy

transgranicznej i międzyregionalnej, zatytułowana "Rozszerzenie Unii Europejskiej i jego wpływ na
współpracę transgraniczną i międzyregionalną" ("The enlargement of the European Union and its
impact on crossborder and interregional cooperation"). Do udziału w konferencji zaproszeni zostali
przedstawiciele władz rządowych

i terytorialnych oraz organizacji pozarządowych i środowisk

naukowych z 22 państw (17 państw IŚE  Albania, Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria,
Chorwacja, Czechy, Macedonia, Mołdowa, Polska, Rumunia, Serbia i Czarnogóra, Słowacja,
Słowenia, Ukraina, Węgry, Włochy, jak również państwa RPMB, leżące wzdłuż przyszłej zewnętrznej
granicy rozszerzonej UE  Estonia, Finlandia, Litwa, Łotwa i Federacja Rosyjska) oraz eksperci Rady
Europy.

W konferencji uczestniczyli ponadto przedstawiciele Komisji Europejskiej, włoskiej prezydencji UE,
Rady Europy  Sekretariatu oraz Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych, Parlamentu
Europejskiego, Paktu Stabilności dla Europy PołudniowoWschodniej, Stowarzyszenia Europejskich
Regionów Granicznych oraz Inicjatywy Środkowoeuropejskiej. Ze strony polskiej w obradach, które
zgromadziły łącznie przeszło sto osób, wzięli udział m.in. podsekretarz stanu p. Jan Truszczyński
(MSZ) oraz podsekretarz stanu, p. Jerzy Mazurek (MSWiA), który przedstawił polskie doświadczenia
w zakresie rozwoju demokracji lokalnej i współpracy transgranicznej oraz przewodniczył I sesji
dyskusyjnej.
Konferencja podzielona była na 4 sesje dyskusyjne:
 Sesja 1 "Współpraca transgraniczna pomiędzy władzami terytorialnymi i społecznościami: element
samorządu lokalnego i skuteczny instrument rozwoju" ("Crossborder cooperation between territorial
authorities and communities: a component of local selfgovernment and an
effective tool of development",
 Sesja 2 "Wpływ nowych zewnętrznych granic UE po rozszerzeniu na transgraniczny dialog,
wymianę i współpracę" ("The impact of the external borders of the EU after enlargement on cross
border dialogue, exchanges and cooperation"),
 Sesja 3 "Władze lokalne w tworzeniu zdolności instytucjonalnych, współpraca trangraniczna
i międzyregionalna oraz rola Unijnych funduszy strukturalnych ("Local authorities' capacity building,
crossborder and euroregional cooperation and the role of EU structural funds"),
 Sesja 4 Ogólne podsumowanie (General conclusions).

„Warsztaty dla dziennikarzy mediów lokalnych”  Szkolenie
Termin: 7 listopada 2003
Miejsce: Krakow, siedziba ISS
Instytut Studiów Strategicznych oraz Fundacja im. F. Naumanna Przedstawicielstwo w Polsce
zapraszają do udziału w bezpłatnych warsztatach dla dziennikarzy mediów lokalnych. Warsztaty dla
prasy lokalnej to inicjatywa przeznaczona do dziennikarzy pracujących

w prasie lokalnej z Polski

południowej zainteresowanych tematyką integracji europejskiej. W pierwszym pilotażowym
spotkaniu weźmie udział 35 aktywnych dziennikarzy. W czasie jednodniowego szkolenia będą mieć
okazje skonfrontować swoje doświadczenia zawodowe z wiedzą specjalistów i praktyków.

„ Warsztaty dla dziennikarzy mediów lokalnych i regionalnych” 
Szkolenie – część druga
Termin: 26 listopada 2003
Miejsce: Kraków, siedziba ISS
W związku z bardzo dużym zainteresowaniem tematyka pierwszego szkolenia, postanowiliśmy
przygotować drugą część warsztatów. Zgodnie z sugestiami uczestników grupa docelowa została
rozszerzona o dziennikarzy mediów regionalnych. Program szkolenia zostanie przygotowany
w oparciu o propozycje tematów dziennikarzy biorących udział

w pierwszych warsztatach.

Debata
„Konferencja Międzyrządowa – sukces czy porażka Europy”
Termin: 15 grudnia 2003
Miejsce: Kraków, aula Collegium Novum
15 grudnia ISS wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych i Uniwersytetem Jagiellońskim
zrealizował debatę „Konferencja Międzyrządowa – sukces czy porażka Europy”. Do grona tego 
odbywającego się w ramach Forum „Konstytucja dla Europy”  spotkania zaprosiliśmy autorytety
naukowe, polityczne i społeczne Polski. Naszymi gośćmi byli: Prof. Stanisław Biernat, Prof.
Bronisław Geremek, Poseł Bogdan Klich, Dr Andrzej Olechowski, Ks. Bp Tadeusz Pieronek, Prof.
Franciszek Ziejka oraz Minister Spraw Zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz. W odróżnieniu od
spotkań Forum odbywających się w Warszawie, gdzie dyskutowane były poszczególne zagadnienia
projektu Traktatu Konstytucyjnego, konferencja krakowska miała bardziej ogólny charakter.
Każdy z panelistów poproszony został o ocenę dokonań konferencji międzyrządowej
w kategoriach sukcesu i porażki, a odpowiedni dobór osób spowodował że każdy z mówców w swojej
wypowiedzi kładł nacisk na inne problemy. Zasadniczą częścią spotkania były pytania uczestników do
panelistów i dyskusja.

Uczestnicy
Konferencja zgromadziła ponad trzysta osób, ekspertów, polityków, korpus konsularny, księży,
samorządowców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, dziennikarzy, naukowców, studentów.
Udało się przeprowadzić ciekawe spotkanie i  co podkreślali uczestnicy  bardzo merytoryczną
dyskusję, pozbawioną politycznych emocji i interesów.
Obecnie spisujemy nagranie debaty z taśmy magnetofonowej i planujemy zamieszczenie jej
fragmentów na stronie internetowej ISS.
Wnioski
W związku z sukcesem tego przedsięwzięcia postanowiliśmy kontynuować debaty nad kształtem
przyszłej konstytucji europejskiej i monitorować przebieg prac nad jej ustaleniem.
Zdajemy sobie sprawę, że ani okres prezydencji irlandzkiej ani nawet cały kolejny rok mogą nie
przynieść rozwiązania problemu konstytucji i sądzimy, że należy kontynuować dyskusje w szerokim
gronie.
Uważamy, że Kraków jest doskonałym miejscem na prowadzenie takich dysput, gdyż tutaj  jak
miało to miejsce na konferencji 15 grudnia – uda się uniknąć prezentowania partyjnych interesów
i jest szansa na rzeczową i efektywną dyskusję w trosce o przyszłość Polski

i Europy.

POLSKA POLITYKA WSCHODNIA

„Wymiar Wschodni Unii Europejskiej”  Konferencja międzynarodowa
Od początku procesu transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej Polska zawsze dążyła do
budowania dobrosąsiedzkich stosunków ze swymi wschodnimi sąsiadami i była rzecznikiem
prowadzenia przez UE aktywnej polityki wobec tych krajów oraz wspomagania przez nią procesów
reform w Europie Wschodniej. Dlatego też koncepcja stworzenia Wymiaru Wschodniego Unii (na
wzór funkcjonującego już Wymiaru Północnego) jest nam tak bliska. Jedynie drogą eliminacji
podziałów między poszerzoną Unią Europejską a jej wschodnimi sąsiadami można osiągnąć na
wschodnich rubieżach Unii stabilizację, bezpieczeństwo i dobrobyt. Polska jest gotowa wnieść wkład
w kształtowanie polityki Unii wobec jej przyszłych wschodnich sąsiadów rozumiejąc, że choć ważna,
stanowi ona jedynie część stosunków zewnętrznych UE oraz prowadzonej przez nią polityki
sąsiedzkiej. Gotowość ta, wyrażona przez polskiego Ministra Spraw Zagranicznych już w 1998 r.
w wystąpieniu otwierającym negocjacje akcesyjne, została następnie potwierdzona w lipcu 2001 r.
w dokumencie polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych na temat polityki wschodniej UE.
Polityka wschodnia Unii Europejskiej powinna postawić sobie za główny cel zniesienie istniejących
linii podziału drogą niesienia pomocy przylegającym do niej krajom oraz ściślejszej z nimi
współpracy opartej na wspólnych wartościach i interesach.
Istnieje także pełna zgodność co do faktu, że polityka poszerzonej Unii Europejskiej wobec jej
wschodnich sąsiadów powinna składać się z trzech filarów: wspólnotowego
(w ramach Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa oraz Stosunków Zewnętrznych),
rządowego (polityka prowadzona przez państwa członkowskie zarówno bilateralnie, jak też
w ramach multilateralnych) oraz pozarządowego (angażującego organizacje pozarządowe
i innych aktorów pozarządowych).
Termin: 28 listopada 2003
Realizacja: konferencja międzynarodowa
Uczestnicy:
Eksperci polscy : MSZ, MPiPS, MSWiA, Parlament, OSW, Fundacja Batorego, ISP, CSM, BBN,
Kancelaria Prezydenta RP, ośrodki uniwersyteckie, organizacje pozarządowe, inne
Eksperci zagraniczni:

Europejska,

Przedstawiciele Ambasad i Konsulatów zainteresowanych państw, Komisja

Parlament

Europejski,

przedstawiciele

zainteresowanych państw, organizacje pozarządowe, inne
Rezultat: publikacja „Wymiar Wschodni Unii Europejskiej”

Obwodu

Kaliningradzkiego,

MSZ

CENTRUM PRZYGOTOWAŃ
DO ABSORPCJI FUNDUSZY POMOCOWYCH

Sprawozdanie z prac Centrum Przygotowań do Absorpcji Funduszy
Pomocowych
działającego w ramach programu „Polska w Unii Europejskiej”.
(styczeń – listopad 2003)
W okresie od stycznia do listopada 2003 roku Zespół Centrum Przygotowań do Absorpcji Funduszy
Pomocowych zrealizował następujące przedsięwzięcia:


Organizacja 22 szkoleń przeznaczonych przede wszystkim dla jednostek samorządu
terytorialnego z makroregionu południowo wschodniego (małopolskie, podkarpackie,
śląskie, świętokrzyskie). Szkolenia obejmowały następujące zagadnienia:

1. „Tworzenie matrycy logicznej projektu” (szkolenie 2dniowe)
2. „Zasady finansowania projektów z funduszy strukturalnych” (szkolenie 1dniowe)
3. „Montaż

finansowy

projektów

w

kontekście

partnerstwa

publicznoprywatnego”

(szkolenie 1dniowe)
4. „Polityka

regionalna

oraz

system

wdrażania

funduszy

strukturalnych

w

Polsce”

(szkolenie 1dniowe)
5. „Zarządzanie projektami” (szkolenie 1dniowe)
6. „Pisanie wniosku o dofinansowanie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”
(szkolenie 1dniowe)
Wszystkie szkolenia były prowadzone prze ekspertów praktyków (m.in. trenerzy europejscy,
pracownicy Departamentu Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Małopolskiego). Razem we wszystkich szkoleniach wzięło udział około 530 uczestników.
 Koordynacja w Małopolsce i realizacja projektu „EURONGO”
Celem programu jest służenie pomocą w przygotowaniach do sprawnego funkcjonowania organizacji
pozarządowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, głównie poprzez umiejętność
kształtowanie umiejętności efektywnego korzystania przez nie z funduszy unijnych. Wyposażone
w odpowiednią wiedzę organizacje pozarządowe mają szansę stać się ważnym podmiotem
w pozyskiwaniu środków unijnych, a przez to skutecznym oferentem usług społecznych w Polsce
i w Unii Europejskiej.

W ramach edukacyjnoszkoleniowego Programu EURONGO w Małopolsce powstał zespół
czternastu specjalistów, których zadaniem jest przekazywanie liderom lokalnych organizacji
pozarządowych oraz inicjatyw obywatelskich wiedzy o Unii Europejskiej, źródłach informacji
o potencjalnych partnerach europejskich oraz umiejętności pozwalających na skuteczne ubieganie się
o fundusze unijne (strukturalne, wspólnotowe,


a także pozostałe jeszcze środki przedakcesyjne).

Współpraca z Center for Strategic and International Studies CSIS w zakresie realizacji
projektu Action Commission for an Enlarged EuroAtlantic Community.

Action Commission for an Enlarged EuroAtlantic Community jest przedsięwzięciem realizowanym
w państwach Europy ŚrodkowoWschodniej. Inicjatywa ma na celu stworzenie forum dyskusyjnego
przedstawicieli rządów oraz reprezentantów biznesu i sektora pozarządowego ze wszystkich państw
objętych projektem. Sesje odbywają się w ramach aktywności czterech grup roboczych i dotyczą
zagadnień związanych z: szeroko rozumianą wymianą handlową i swobodnym przepływem towarów
i usług (z naciskiem na wypracowanie skutecznych procedur administracyjnych i celnych), budową
korzystnego otoczenia dla rozwoju biznesu,

rozwojem wysokich technologii (ze szczególnym

uwzględnieniem problematyki ochrony praw autorskich i intelektualnych) oraz tematyką związaną z
pracą i zatrudnieniem.
Elementem zamykającym projekt będzie konferencja podsumowująca prace wszystkich grup
roboczych, która jest planowana na styczeń przyszłego roku w Warszawie. Efektem współpracy
będzie opracowanie szeregu zaleceń i rekomendacji mających na celu wzmocnienie procesów
transformacji gospodarczoekonomicznej państw Europy ŚrodkowoWschodniej. Raport zostanie
przesłany do rządów wszystkich państw włączonych w projekt oraz Komisji Europejskiej.
Ponadto zespół ds. funduszy europejskich na bieżąco prowadzi prace analitycznodokumentacyjne
dotyczące zagadnień funduszy UE. Zebrane dane są przedmiotem własnych analiz, jak również służą
przygotowaniu projektów i programów szkoleń realizowanych przez Centrum.

Publikacje wydane w roku 2003
Zeszyt 50 „Polska a EURO – szanse i wyzwania”
Zeszyt 51 „Europejska koncepcja bezpieczeństwa”
Zeszyt 52 „Przyszłość Obwodu Kaliningradzkiego”
„Transformacja – Integracja – Globalizacja”
„102 powody dla których Polska powinna wstąpić do Unii Europejskiej”
„102 powody dla których Polska powinna wstąpić do Unii Europejskiej” – wersja dla emerytów
Jerzy Kozakiewicz „Polityka bezpieczeństwa państw bałtyckich”
Tadeusz A. Olszański „Trud Niepodległości – Ukraina na przełomie tysiącleci”
W przygotowaniu
„USA Europa – Rosja – nowy kształt stosunków międzynarodowych”
„Kwestie praw człowieka, a bezpieczeństwo międzynarodowe”

