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NOWY KSZTAŁT BEZPIECZEŃSTWA
EURO – ATLANTYCKIEGO

„Stan więzi transatlantyckich wobec zagrożenia światowym terroryzmem”
seminarium eksperckie
koordynator: Sebastian Kurek
Termin: 8 marca 2004
Miejsce: Kraków, siedziba Instytutu Studiów Strategicznych, ul. Mikołajska 4
Cel:
–

analiza stosunków transatlantyckich zmieniających się pod wpływem wydarzeń na Bliskim
Wschodzie

–

prezentacja i ocena tworzącej się wspólnej amerykańsko – europejskiej polityki
bezpieczeństwa.

–

przeprowadzenie dyskusji dotyczącej możliwości międzynarodowej współpracy w zwalczaniu
zagrożeń terrorystycznych.

Uczestnicy:
Minister Piotr Świtalski, Bogdan Klich, Profesor Michał Chorośnicki, Pułkownik Andrzej
Ciupiński, Arkadiusz Szydłowski, Filip Jasiński, Sławomir Dębski, przedstawiciele środowiska
akademickiego, studenci oraz dziennikarze.
Rezultaty:
Osiągnięcie założonych celów, przeprowadzenie dyskusji oraz wypracowanie przyszłych ram
współpracy.
Seminarium “Stan więzi transatlantyckich wobec zagrożenia światowym terroryzmem”
zostało zorganizowane przez Instytut Studiów Strategicznych przy wsparciu Departamentu
Strategii i Planowania Polityki Zagranicznej MSZ. Do udziału w seminarium zostali zaproszeni
krajowi eksperci i specjaliści w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, reprezentujący
środowisko rządowe

i akademickie. Spotkanie otworzył Poseł Bogdan Klich. Minister Piotr

Świtalski wygłosił referat wprowadzający. Zaznaczył on, że kryzys relacji transatlantyckich był
jednym z najpoważniejszych

w historii wzajemnych stosunków. Nadmienił również,

iż zagrożenie międzynarodowym terroryzmem nie stało się tak silnym spoiwem jakim było
zagrożenie sowieckie. O roli Europy w globalnej polityce USA mówił Profesor Michał
Chorośnicki. Pułkownik dr hab. Andrzej Ciupiński przedstawił polityczne i wojskowe relacje
istniejące pomiędzy Polską, Niemcami i Francją.

Kwestię współpracy w obszarze euroatlantyckim, w szczególności skupiając się na zagadnieniach
dotyczących transformacji NATO oraz ESDP,

zaprezentował pan Arkadiusz Szydłowski.

Dr Filip Jasiński przedstawił zagadnienia związane z zaangażowaniem UE w globalną kampanię
zwalczania zagrożeń terrorystycznych. Z ostatnim referatem wystąpił dr Sławomir Dębski, który
omówił perspektywy przyszłej współpracy transatlantyckiej.
Zaprezentowane wystąpienia stały się podstawą ożywionej dyskusji, w której wzięli
udział zaproszeni goście.

„Nowy wymiar terroryzmu. Granice okrucieństwa”  seminarium eksperckie
koordynator: Monika Zamarlik, Jakub LinkLenczowski
Termin: 7 października 2004
Miejsce: Kraków, siedziba Instytutu Studiów Strategicznych
Cele:
 zdefiniowanie najważniejszych zagrożeń terrorystycznych


przedstawienie międzynarodowych instrumentów prawnych mających ułatwić wspólne

działania w walce z terroryzmem
 ocena stanu przygotowania polskich sił reagowania w sytuacjach kryzysowych.
Uczestnicy:
Poseł Bogdan Klich, Andrzej Jonas, Redaktor Naczelny Warsaw Voice, Dariusz Bohatkiewicz,
korespondent wojenny, Krzysztof Kubiak, Szef Katedry Działań Sił Morskich AON, Marcin
Marcinko, Wydział Prawa UJ, Józef Kulesza, Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Rezultaty:
Osiągnięcie założonych celów, przeprowadzenie szerokiej dyskusji, stworzenie forum wymiany
poglądów.
Seminarium eksperckie

“Nowy Wymiar Terroryzmu. Granice okrucieństwa” zostało

zorganizowane przez Instytut Studiów Strategicznych w konsekwencji eskalacji aktów terroru na
Bliskim Wschodzie i na terenie Federacji Rosyjskiej. Mając w pamięci tragedię dzieci w
Biesłanie. zaproszeni eksperci starali się zdefiniować przyczyny narastania aktów terroru oraz
przedstawić potencjalne środki zapobiegania podobnym tragediom. Seminarium zostało otwarte
przez Bogdana Klicha, posła do Parlamentu Europejskiego, który w swoim wystąpieniu

przedstawił przyczyny i źródła współczesnego terroryzmu politycznego, ukazując zagrożenia
jakie może nieść dla Polski członkostwo w koalicji antyterrorystycznej oraz militarne
zaangażowanie na Bliskim Wschodzie. Jako drugi zabrał głos pan Józef Kulesza, przedstawiciel
Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, prezentując zadania

Zespołu w

zapobieganiu i zwalczaniu zagrożeń na szczeblu regionalnym. Pan Marcin Marcinko przedstawił
istniejące instrumenty prawne, będące podstawowym narzędziem zapobiegania zagrożeniom
terrorystycznym na szczeblu międzynarodowym.
Komandor Krzysztof Kubiak omówił zagrożenia jakie niesie z sobą terroryzm morski dla
bezpieczeństwa energetycznego kraju.
W ostatnim panelu panowie Andrzej Jonas oraz Dariusz Bohatkiewicz mówili o roli mediów w
relacjonowaniu i informowaniu o sytuacjach kryzysowych. Pan Bohatkiewicz opisał również
swój pobyt w Iraku, gdzie pracował jako korespondent wojenny Telewizji Polskiej. Swoje
wystąpienie zakończył wyświetlając materiał filmowy ilustrujący stosunki panujące w Iraku.
Seminarium zostało zakończone dyskusją, moderowaną przez Andrzeja Jonasa, w której
wzięli udział zaproszeni goście oraz przedstawiciele prasy oraz środowiska akademickiego.

„Dyplomacja w czasie pokoju i wojny”  Okrągły Stół z Ambasadorami USA w
Instytucie
koordynator: Paulina Gas
Termin: 8 października 2004
Miejsce: sala konferencyjna ISS
Partnerzy: Konsulat Generalny USA w Krakowie
W ramach wieloletniej współpracy Instytutu z Konsulatem Generalnym USA w Krakowie
w sali konferencyjnej fundacji odbyło się spotkanie z byłymi Ambasadorami USA
odwiedzającymi właśnie Kraków. Ponad trzynastoosobowa grupa dyplomatów spotkała się ze
studentami, pracownikami naukowymi i przedstawicielami mediów lokalnych. Dyskusję
otworzył Bogdan Klich, Prezes ISS. Podczas spotkania dyskutowano o stosunkach polsko –
amerykańskich, obrazie Polski w Stanach Zjednoczonych, perspektywach dla młodych Polaków,
oraz o osobistych doświadczeniach gości z życia dyplomaty zagranicą.
Uczestnicy: Studenci, pracownicy naukowi oraz dziennikarze mediów lokalnych.

„Europejska polityka obronności: wiek Entente Cordiale”  Seminarium
polskobrytyjskofrancuskie: Wizyta Księcia Edwarda
koordynator: Paulina Gas
Termin: 3 listopada 2004
Miejsce: Pałac Pugetow
Partnerzy: Ambasada Brytyjska w Polsce
W imieniu Instytutu Studiów Strategicznych Jego Wysokość Księcia Edwarda powitał Bogdan
Klich  Prezes Instytutu Studiów Strategicznych. Następnie nasz gość honorowy otrzymał
pamiątkowy medal oraz dyplom oraz otworzył seminarium.
Zaproszeni eksperci: Gen. Patrick de Rousiers  Sztab Generalny Sił Zbrojnych (Francja), Nick
Pickard – Ministerstwo Obrony (Wielka Brytania) oraz Bogdan Klich w swoich wystąpieniach
przedstawili strategię i perspektywy ESDP z punktu widzenia reprezentujących przez nich krajów
UE. Następnie goście wzięli udział w otwartej dyskusji na temat przyszłości europejskiej polityki
obronności, gdzie odpowiadali na liczne pytania uczestników spotkania.
Seminarium było częścią Festiwalu Brytyjskiego UK21. Festiwal Brytyjski UK21 to 5dniowy
program wydarzeń promujących współpracę polskobrytyjską w takich dziedzinach jak sztuka,
kultura, edukacja i nauka, sport, ochrona środowiska, biznes oraz polityka międzynarodowa.
Festiwal Brytyjski UK21 jest organizowany co roku przez ambasadę brytyjską i British Council.
Uczestnicy:
Studenci, pracownicy naukowi, dziennikarze, środowiska opiniotwórcze Krakowa

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

„Wartości judeochrześcijańskie w preambule Traktatu Konstytucyjnego Unii
Europejskiej”  debata konstytucyjna
koordynator: Monika Zamarlik
Termin: 23 lutego 2004
Miejsce: Kraków, sala im. Michał Bobrzyńskiego Collegium Maius UJ
Partnerzy: Katedra Europeistyki UJ, Fundacja Konrada Adenauera
Czy zapis o dziedzictwie chrześcijańskim powinien się znaleźć w preambule Konstytucji Unii
Europejskiej? Jakie znaczenie będzie miało pozbawienie tej ustawy odwołania do Boga
i judeochrześcijańskich wartości? Zawsze uważaliśmy, że

o kontrowersjach należy rozmawiać.

Dlatego też Instytut Studiów Strategicznych wspólnie z Fundacją Konrada Adenauera i Katedrą
Europeistyki UJ zorganizował pierwszą debatę z cyklu „Konstytucja Unii Europejskiej –
wyzwanie Europejczyków” dotyczącą wartości judeochrześcijańskich w preambule Traktatu
Konstytucyjnego Unii Europejskiej.
Uczestnicy: Seweryn Blumsztajn (Redaktor Naczelny krakowskiego wydania „Gazety
Wyborczej”), Jan Piekło (Dyrektor Instytutu „Mosty na Wschód”), o. Marek Pieńkowski OP
(Ośrodek ESPACES), Sławomir Sierakowski (Redaktor Naczelny kwartalnika „Krytyka
Polityczna”),Stefan Wilkanowicz

(Prezes Fundacji Kultury Chrześcijańskiej ZNAK),

o. Maciej Zięba OP (Instytut Tertio Millennio) oraz środowiska opiniotwórcze Krakowa,
studenci, dziennikarze, naukowcy
Dyskusję prowadził: Bogdan Klich

(Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Spraw

Zagranicznych)
Rezultat: publikacja internetowa w serii „Komentarze”„Wartości judeochrześcijańskie
w preambule Traktatu Konstytucyjnego Unii Europejskiej”

„System ważenia głosów w Radzie Unii Europejskiej”  debata publiczna
koordynator: Paulina Gas
Termin: 29 marca 2004
Miejsce realizacji: Kraków
Partnerzy: Katedra Europeistyki
Druga z cyklu pt.: „Konstytucja UE – wyzwanie dla Europejczyków” debata dotyczyła systemu
ważenia głosów w Radzie UE, który został określony podczas szczytu w Nicei. Kwestia
głosowania

i podejmowania decyzji w Radzie UE zdominowała większość dyskusji na temat

Konstytucji Europejskiej. Nie bez powodu sprawa ta stała się jedną z czterech przeszkód, które
uniemożliwiły kompromis w przyjęciu Traktatu Konstytucyjnego podczas szczytu przywódców
UE w Brukseli. Polska broniła

nicejskich zasad, ponieważ te wzmacniały polityczną rolę

naszego kraju i na takową rolę zgodzili się Polacy głosując w referendum europejskim w czerwcu
2003 roku.
Podczas naszej debaty wysłuchaliśmy argumentów zwolenników i przeciwników „Nicei” oraz
propozycji Konwentu. Odpowiadając na apel Prezydenta Polski, który 16 lutego br. Podczas
inauguracji konferencji z cyklu „Silna Polska w silnej Europie” prosił o mniej emocjonalną,
a bardziej praktyczną debatę m. In. O Konstytucji Europejskiej, Instytut Studiów Strategicznych
poprzez organizację debaty w Krakowie chciał przyczynić się do ustalenia polskiej propozycji
kompromisu w sprawie Konstytucji Europejskiej.
Uczestnicy: do udziału w otwartej dyskusji

zaprosiliśmy przedstawicieli UKIE, MSZ,

dziennikarzy, pracowników naukowych znanych polskich uczelni oraz studentów.
Rezultat: publikacja internetowa w serii „Komentarze” „System ważenia głosów w Radzie
Unii Europejskiej”

„Polscy przedstawiciele w Parlamencie Europejskim”

Jak informować o

integracji?”  seminarium eksperckie
koordynator: Paulina Gas
Termin: 5 kwietnia 2004
Miejsce: sala konferencyjna Biblioteki Jagiellońskiej UJ
Partnerzy: Katedra Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Bank Przemysłowo
Handlowy PBK SA
Niewątpliwie jednym z najważniejszych wydarzeń w pierwszym roku naszego członkostwa w
Unii Europejskiej były wybory do Parlamentu Europejskiego.
Celem spotkania było omówienie założeń polityki informacyjnej dotyczącej analizy oraz stanu
poinformowania społeczeństwa o tym wydarzeniu planowanych wyborów. Istotnym problem jest
również to jak kandydaci na parlamentarzystów powinni zachęcać społeczeństwo do udziału w
wyborach.
Uczestnicy:
Seminarium było adresowane głównie do przedstawicieli komitetów wyborczych, osób
zaangażowanych w wybory do Parlamentu Europejskiego, ekspertów i analityków zajmujących
się nastrojami społecznymi, dziennikarzy oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką. W
spotkaniu wzięli udział: dr Elżbieta SkotnickaIllasiewicz, dr Jacek Nowak, dr Wojciech Pawnik,
Mateusz Fałkowski, Monika Zamarlik, Toon Streppel,
Rezultat:
W efekcie dyskusji podczas seminarium powstał raport. Znalazły się w nim sugestie dla
kandydatów na polskich przedstawicieli w Parlamencie Europejskim, jakie zagadnienia w
kontekście wejścia Polski do UE są szczególnie ważne dla Polaków oraz jak poprowadzić
kampanię by zachęcić społeczeństwo do udziału w głosowaniu podczas wyborów.
Zapis seminarium wraz z wnioskami został zamieszczony na internetowych stronach Instytutu.

„Wspólna Polityka Zagraniczna i Bezpieczeństwa UE”
koordynator: Monika Zamarlik
Termin: 29 kwietnia 2004
Miejsce realizacji: Kraków, Collegium Maius
Partnerzy: Katedra Europeistyki UJ

 omówienie i analiza kształtu Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa UE
w świetle Traktatu Konstytucyjnego
 podsumowanie dotychczasowych dokonań UE w zakresie WPZB
 ocena funkcjonowania ESDP
Rezultat: stworzenie forum dyskusji na temat polityki zagranicznej Unii Europejskiej

Europejska majówka nad Wisłą
Termin: 12 maja
Miejsce: Bulwary Wiślane
Cel:


promocja Unii Europejskiej



promocja wyborów do Parlamentu Europejskiego

Impreza miała charakter rodzinnego pikniku. Na scenie na Bulwarach Wiślanych występowały
zespoły muzyczne i prezentowany był program artystyczny promujący Unię Europejską . Po
Wiśle pływała statek, na którym rozdawano informacje o ISS oraz o Parlamencie Europejskim .
Rezultat: promocja ISS, promowanie polskiego członkostwa w UE oraz wyborów do Parlamentu
Europejskiego

„Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w Polsce i w Niemczech”  konferencja
koordynator: Paulina Gas
Termin: 22 października 2004.
Miejsce: Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego,
Partnerzy: Fundacja im. F. Naumanna
Cel:


Zapoznanie przedsiębiorców z aktualnie obowiązującymi rozwiązaniami prawnymi
w Polsce i w Niemczech a także z gospodarczymi regulacjami unijnymi



Przedstawienie specyfiki polskiej i niemieckiej kultury prawnej i jej wpływu na
bezpieczny obrót gospodarczy między Polską i Niemcami



Integracja środowiska MŚP

Konferencja “Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego w Polsce i w Niemczech” zorganizowana
przez Instytut Studiów Strategicznych wraz z Fundacją im F. Naumanna była doskonałą okazją
do zapoznania polskich i niemieckich przedsiębiorców ze specyfiką wzajemnej wymiany
gospodarczej. Ogólna wiedza prawna przedstawiona podczas tego spotkania pozwala na
kontynuowanie ściślejszych, uwzględniających regionalną polskoniemiecką współpracę, spotkań
w przyszłości.
Uczestnicy:
Przedstawiciele małych i średnich firm, izb handlowych, kół branżowych, prawnicy, pracownicy
naukowi oraz dziennikarze branżowi.
Rezultat:
W czasie konferencji zostały przedstawione prawne regulacje obowiązujące w polsko
niemieckim obrocie gospodarczym dodatkowo z uwzględnieniem zasad unijnych. Doświadczeni
prawnicy i przedsiębiorcy zaprezentowali praktyczne informacje dotyczące specyfiki kontaktów
polskoniemieckich, które pozwalają na zorientowanie się biznesmenowi w niuansach
kulturowych determinujących dalsze kontakty gospodarcze. Dzięki spotkaniu przedsiębiorców z
reprezentantami działających polskoniemieckich izb przemysłowo handlowych a także z
doświadczonymi prawnikami pozwoliło uczestnikom spotkania na lepsze zorientowanie się w
specyfice prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech.
Wszystkie informacje oraz prezentacje materiałów zostały opracowane w specjalnej publikacji
wdanej w ramach projektu.

„Konstytucja Europejska – po podpisaniu, a przed ratyfikacją”  debata
koordynator: Monika Zamarlik
Termin: 8 listopada
Miejsce: Aula Collegium Novum UJ
Uczestnicy: Włodzimierz Cimoszewicz  Minister Spraw Zagranicznych RP, Prof. Franciszek
Ziejka,

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prof. Zdzisław Mach, Katedra Europeistyki

Uniwersytetu Jagiellońskiego, Bogdan Klich – Poseł Parlamentu Europejskiego ,

Prof.

Bogusława Bednarczyk, Uniwersytet Jagielloński, Prof. Elżbieta Skotnicka  Illasiewicz, Urząd
Komitetu Integracji Europejskiej , Prof. Krzysztof Pałecki, Uniwersytet Jagielloński, Ojciec
Marek Pieńkowski, Stowarzyszenie ESPACE, Ksiądz

Biskup Tadeusz Pieronek, Papieska

Akademia Teologiczna, Prof. Paweł Sarnecki, Uniwersytet Jagielloński, Prof. Andrzej Zięba,
Uniwersytet Jagielloński oraz młodzież, studenci, dziennikarze, środowiska opiniotwórcze
Krakowa
Celem debaty „Konstytucja Europejska – po podpisaniu, a przed ratyfikacją” była ocena „za” i
„przeciw” Traktatu Konstytucyjnego. Referenci podsumowali rozwiązania zawarte w Konsty
tucji, wskazali na jej mocne i słabe strony w aspekcie polskiego interesu narodowego i polskiej
racji stanu. Zróżnicowany dobór referentów: politycy, naukowcy, teologowie i księża pozwolił na
omówienie różnych zagadnień związanych z Konstytucja

i ocenę zasadności jej raty

fikowania.
Rezultat: Zainicjowanie – po raz pierwszy po podpisaniu Traktatu Konstytucyjnego publicznej
debaty na temat rożnych aspektów Traktatu i możliwości jego ratyfikowania

„Strategia Lizbońska dla polskiej szkoły”  konferencja
koordynator: Monika Zamarlik
Termin: 10 grudnia
Miejsce: Kraków, sala konferencyjna Radia Kraków
Partnerzy: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Cel: Głównym celem projektu było upowszechnienie wiedzy o Strategii Lizbońskiej
w środowisku nauczycieli małopolskich szkół ponadgimnazjalnych. W ramach przedsięwzięcia
udało się zaznajomić uczestników z takim
Lizbońskiej, jej problematyką

zagadnieniami jak: ogólne założenia

Strategii

w obszarze edukacji, prezentacją wyzwań i szans dla polskiej

edukacji wynikających ze Strategii Lizbońskiej oraz upowszechnienie wiedzy o zastosowaniu
nowoczesnych technologii w nauczaniu. Wszystkie założone cele zostały osiągnięte dzięki
przeprowadzeniu konferencji i stworzeniu płyty CD zawierającej informacje o zagadnieniu.
Uczestnicy: nauczyciele szkół ponadgimnazjalnych z Małopolski –200 osób
Rezultat: płyta CD z materiami z projektu „Strategia Lizbońska dla polskiej szkoły”

„Ocena pierwszych miesięcy członkostwa Polski w Unii Europejskiej  fakty i
mity”  konferencja ekspercka
koordynator: Paulina Gas
Termin: 20 grudnia 2004
Miejsce: sala konferencyjna Pałacu Pugetów
Partnerzy: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Cel organizowanej konferencji była analiza dotychczasowego członkostwa Polski w UE,
w oparciu o bilans korzyści i kosztów został w przekonaniu Instytutu w pełni osiągnięty.
Spotkanie pozwoliło na otwartą dyskusję nad kosztami i korzyściami polskiej integracji ze
strukturami UE.
Uczestnicy:
W konferencji wzięło udział przeszło 150 uczestników i kilkudziesięciu wybitnych
specjalistów oraz przedstawicieli min: Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej, Ministerstwa
Rolnictwa i Rozwoju Wsi,

Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Ministerstwa Spraw

Zagranicznych, Parlamentu Europejskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Małopolskiego, oraz palcówek uniwersyteckich: Uniwersytetu Jagiellońskiego, Wyższej Szkoły
EkonomicznoInformatycznej, Central European University.
Konferencja dla dokładniejszego

ujęcia tematu została podzielona na trzy panele

uściślające tematykę konferencji. W pierwszym panelu

zaproszeni specjaliści przedstawili

ekonomiczne konsekwencje polskiego członkostwa w UE. Kolejna część konferencji zajmowała
się społecznymi aspektami integracji naszego kraju z UE . W ostatniej, trzeciej części konferencji
prelegenci zapoznali uczestników z zagadnieniami związanymi z przyszłością zarówno Polski jak
i Unii Europejskiej.
Uczestnicy spotkania starali się dokonać aktualnej oceny naszego półrocznego członkostwa w
Unii Europejskiej, prowadzonej polityki zagranicznej oraz przedstawić perspektywy naszej
aktywności politycznej na arenie europejskiej.
Rezultat:
Bardzo

istotną częścią projektu było wydanie w kilkanaście dni później publikacji z tekstami

referentów biorących udział w konferencji oraz wybranych ekspertów zajmujących się tematyką
integracji.

POLSKA POLITYKA WSCHODNIA

„Białoruś częścią nowej Europy?”  seminarium
koordynator: Paulina Gas
Termin: 7 czerwca 2004
Miejsce: sala konferencyjna ISS
Partnerzy: Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne oraz Fundacja im. F. Naumanna
Od kilkunastu lat Białoruś jest w trakcie procesu transformacji. Niestety

w przeciwieństwie do

innych krajów w tym regionie nie udało się jej przeprowadzić reform. Wraz z objęciem
stanowiska prezydenta przez

Aleksandra Łukaszenkę zostały zahamowane demokratyczne

przemiany rozpoczęte w 1991 roku, również niepodległość i suwerenność Białorusi zaczęła być
z upływem czasu, coraz bardziej ograniczona.

Zmieniona w 1996 roku Konstytucja dała

prezydentowi prawie nieograniczone uprawnienia. Sytuacja ta wpłynęła bezpośrednio na
pogorszający się stan respektowania praw człowieka oraz na międzynarodową izolację Białorusi.
Niepokojące jest również zbliżenie Mińska z Moskwą, zarówno na poziomie gospodarczym jak i
politycznym. Dlatego tak istotna jest rola Unii Europejskiej i jej polityki prowadzonej wobec
krajów graniczących z nowymi członkami. Polska, jako sąsiad Białorusi i jednocześnie nowy
członek Europejskiej Wspólnoty ma teraz niepowtarzalną szansę podzielenia się swoimi
doświadczeniami z okresu transformacji ze wschodnim sąsiadem oraz wsparcia budowy
społeczeństwa obywatelskiego w tym kraju.
Uczestnicy:
Do udziału w otwartej dyskusji zaprosiliśmy ekspertów ze znanych ośrodków badawczych
i eksperckich zajmujących się tematyką Białorusi, przedstawicieli organizacji pozarządowych
mających doświadczenie w tej problematyce, pracowników naukowych oraz dziennikarzy.
W trakcie seminarium odbyło się również oficjalne otwarcie wystawy plakatów pt.
”Obywatelska

Białoruś”,

którą

gościliśmy

w

Instytucie

dzięki

Stowarzyszeniu

Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne. Wystawa była prezentowana od 31 maja do 24
czerwca w siedzibie naszej fundacji. Głównym celem organizowanej

wystawy było

przedstawienie sytuacji społecznej na Białorusi ze szczególnym uwzględnieniem łamania praw
człowieka, którego dopuszcza się państwo, naruszając swobodę stowarzyszania się. Impulsem do
powstania wystawy stała się niedawna fala zamknięć organizacji pozarządowych.

Rezultat:
Przeprowadzenie

dyskusji,

stworzenie

otwartego

forum

wymiany

poglądów

oraz

zaprezentowanie ekspozycji plakatów

Brainstorming Session “Ukraine as Part of Wider Europe”  konferencja
międzynarodowa
koordynator: Monika Zamarlik
Termin: 16 czerwca 2004
Miejsce: Warszawa, Siedziba Fundacji im. Konrada Adenauera
Cel:
–

analiza aktualnej sytuacji na Ukrainie

–

przedstawienie głównych trendów w polityce zagranicznej Ukrainy, z szczególnym
uwzględnieniem relacji z Unią Europejską.

–

umacnianie współpracy z przedstawicielami ukraińskich organizacji pozarządowych.

Uczestnicy: Jerzy Kozakiewicz, Bogdan Klich ,Anna Szymańska Klich , Przemysław Żurawski
vel Grajewski, Tadeusz A. Olszański, Zdzisław Najder, Jakub Boratynski
Borys Tarasiuk , Hryhorij Nemyria, Vitalij Portnikov , Oleh Soskin , Pavol Demes, German
Joerg Forbrig, Kurt Klotzle, John Kubiniec, Iris Kempe, Katarzyna Wolczuk,
Henning Tewes
Rezultaty:
Osiągnięcie założonych celów, przeprowadzenie dyskusji, stworzenie forum wymiany poglądów
oraz wypracowanie przyszłych ram współpracy.
Instytut Studiów Strategicznych wraz z German Marshall Fund of the United States zaprosił do
wspólnej dyskusji ukraińskich polityków, europejskich i amerykańskich politologów,
przedstawicieli

organizacji

problematyką wschodnią.

pozarządowych

oraz

polskich

ekspertów

zajmujących

się

Podczas konferencji udało się zdefiniować i zaprezentować

najważniejsze aspekty polityki zagranicznej Ukrainy ze szczególnym uwzględnieniem relacji z
krajami UE.

Rezultatem konferencji

podsumowującego dyskusję.

jest także stworzenie rekomendacji i

raportu

„Białoruś niezapomniany sąsiad”  burza mózgów
koordynator: Monika Zamarlik
Termin: 30 października 2004
Miejsce: Kraków, sala konferencyjna ISS
Partnerzy: German Marshall Fund
Cel:
Instytut – jako placówka od wielu już lat zajmująca się polityką wschodnią  postanowił stworzyć
forum dyskusji na temat Białorusi i zorganizować „burzę mózgów”
z udziałem parlamentarzystów europejskich, środowisk politycznych i naukowych z Polski,
opozycji białoruskiej, ekspertów europejskich i amerykańskich na temat obecnych
stosunków z Białorusią, a

także próby wypracowania

i przyszłych

pomysłu na przyszłość Białorusi

w poszerzonej Europie.
Uważaliśmy i uważamy, że mający znaczący wpływ na przyszłość Białorusi aktorzy zewnętrzni,
w tym szczególnie USA i Unia Europejska powinni zwiększyć swoje zaangażowanie
i zainteresowanie Białorusią. Również nowi członkowie NATO i Unii Europejskiej, z których
część bezpośrednio graniczy z Białorusią, powinni odegrać istotną rolę w integracji tego kraju
z Zachodem Wymaga to umieszczenia kwestii białoruskiej

w sferze zainteresowań UE i USA

w większym stopniu niż ma to miejsce dotychczas.
Zrealizowana przez nas „burza mózgów” była pierwszym krokiem w tym kierunku.
Uczestnicy: Pavol Demes, GMF, Bogdan Klich, MEP, Barbara Kudrycka, MEP, Aleksander
Kourylev, Freedom House, Anna Szymańska –Klich, Monika Zamarlik, Joanna Rohozińska,
EEDC , Mariusz Maszkiewicz, Dyrektor Biura Promocji Gospodarczej Europa Wschód , Rafał
Sadowski OSW, Przemysław Grabowski MSZ, Jacek Michałowski, Polsko – Amerykańska
Fundacja Wolności , Renata Kozicka –Glińska, Kierownik Programowy , Grzegorz Gromadzki
Fundacja im. Stefana Batorego, Marcin Rębacz,

Centrum Edukacji Obywatelskiej Polska

Białoruś, Robert Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska w Białymstoku, Andrzej Rybałt, Radio
Polonia, Nina Barszczewska, Radio Polonia , Ryszard Kowalski, Federacja Związków Gmin
i Powiatów RP, Wojciech Kazanecki, Dolonśląski Ośrodek Studiów Strategicznych, Wojciech
Borodzicz, Centrum Stosunków Międzynarodowych, Krzysztof Stanowski, Fundacja Edukacja
Dla Demokracji, Jaroslaw Romańczuk Zjednoczona Partia Obywatelska , Valerij Karbalewich,

Centrum Strategia , Stanisław Szuszkiewicz 5+, Siergiej Kalakin 5+, Wiera Steremkowskaja,
Centrum Praw Czlowieka , Ales Bielacki, Centrum Obrony Praw Człowieka Wiosna , Tatiana
Protko,

Białoruski Helsiński Komiet

, Aleksander Antrosschenko, Stowarzyszenia Zubr ,

Mikolaj Mekeko, Międzynarodowe Stowarzyszenie Praw Człowieka , Mikołaj Markiewicz,
prezes

Fundacji Wsparcia Rozwoju Lokalnego, Tadeusz Gawin, Redaktor naczelny gazety

„Dień“, Eugeniusz Wappa, szef Zwiazku Białoruskiego w RP i redaktor naczelny wydawanej
w Bialymstoku "NIWY".
Rezultat: stworzenie szerokiego forum dyskusji różnych środowisk zainteresowanych pomocą
dla Białorusi, rekomendacje

„Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi za pośrednictwem organizacji
pozarządowych.”  seminarium wizyta studyjna
koordynator: Monika Zamarlik
Termin: 29 listopada – 02 grudnia 2004
Miejsce: Kraków, sala konferencyjna ISS
Partnerzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Cel:
W warunkach ograniczonych kontaktów na poziomie państwowym z Białorusią specjalne
miejsce powinno zając współdziałanie z sektorem pozarządowym. Budowa społeczeństwa
obywatelskiego, które byłoby podmiotem polityki wewnętrznej, a nie przedmiotem manipulacji
władzy, jest jedynym sposobem zmiany sytuacji społecznej, politycznej gospodarczej w tym
kraju oraz zapewnienia dalszego jego rozwoju. I dlatego niezbędne jest umocnieni trzeciego
sektora, wsparcie go i rozwinięcie jego działalności nie tylko w dużych miastach, Mińsku czy
Grodnie ale również w mniejszych ośrodkach. Konieczne jest przekazywanie doświadczeń i
wiedzy potrzebnych przy budowie społeczeństwa obywatelskiego, a rozwój aktywności
lokalnych społeczności może pobudzić proces jego tworzenia. Instytut podjął się zorganizowania
seminarium „Kształtowanie
organizacji

pozarządowych.”

społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi za pośrednictwem
Przeznaczonego

dla

działaczy

białoruskich

pozarządowych. Główne cele, które udało się zrealizować to: zaznajomienie naszych

organizacji

białoruskich partnerów z metodami

profesjonalnego zarządzania i działalnością organizacji

pozarządowej, przekazanie wiedzy na temat prowadzenia finansów organizacji, zaznajomienie
uczestników z możliwościami zdobywania funduszy polskich i europejskich na działalność
organizacji oraz

ogólnymi zasadami rozliczania i wykorzystania zdobytych funduszy,

zainicjowanie trwałych, partnerskich kontaktów między polskimi i białoruskimi NGO
Uczestnicy: działacze białoruskich organizacji pozarządowych (23 osoby)
Rezultat: strona internetowa projektu, publikacja Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego
na Białorusi za pośrednictwem organizacji pozarządowych.”

CENTRUM SZKOLEŃ I DORADZTWA
Z ZAKRESU FUNDUSZY EUROPEJSKICH
–

AKTYWNOŚĆ W 2004 r.

W roku 2004 Instytut Studiów Strategicznych prowadził intensywną działalność szkoleniową z
zakresu funduszy europejskich. Swoją aktywność kierowaliśmy przede wszystkim do
przedstawicieli

jednostek

samorządu

terytorialnego,

organizacji

pozarządowych,

szkół

ponadgimnazjalnych, policealnych, szkół wyższych, jednostek naukowych oraz sektora MSP
(firmy szkoleniowe i edukacyjne) z makroregionu południowowschodniego (województwa:
małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie i śląskie). W roku 2004 z naszych szkoleń skorzystało
blisko 600 przedstawicieli podmiotów publicznych oraz prywatnych. Zorganizowaliśmy 34
szkolenia. Wiedza i praktyczne umiejętności przekazane przez trenerów są już teraz
wykorzystywane przez uczestników naszych szkoleń podczas aplikowania o środki z funduszy
pomocowych i strukturalnych.
W 2004r. prowadziliśmy szkolenia:
–

Zarządzanie projektami inwestycyjnymi finansowanymi z funduszy europejskich,

–

Pisanie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

–

Pisanie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
najczęściej popełniane błędy,

–

Studium wykonalności jako element wniosku o współfinansowanie z funduszy Unii
Europejskiej,

–

Studium wykonalności jako element wniosku o dofinansowanie inwestycji ze środków ZPORR
– zajęcia warsztatowe,

–

Plan rozwoju lokalnego jako podstawa do przygotowania wniosku o dofinansowanie ze
środków ZPORR,

–

Kwalifikowalność wydatków w ramach ZPORR,

–

Zamówienia Publiczne w Unii Europejskiej i nowe Prawo Zamówień Publicznych,

–

Prawa wykonawców w świetle ustawy Prawo Zamówień Publicznych,

–

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na
roboty budowlane,

–

Pisanie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego,

–

Zasady przygotowywania projektu i wniosku aplikacyjnego do Europejskiego Funduszu
Społecznego,

–

Europejski Fundusz Społeczny na rzecz doskonalenia kadr przedsiębiorstw: działanie 2.3a
SPO RZL,

–

Zasady przygotowywania projektu i wniosku aplikacyjnego do działania 2.1 ZPORR Rozwój
umiejętności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia
ustawicznego w regionie,

–

Działanie 2.6 ZPORR Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Przykłady dobrych
praktyk,

–

Europejski Fundusz Społeczny na rzecz osób z grup zagrożonych wykluczeniem społecznym:
działanie 1.5 SPO RZL,

–

Fundusze strukturalne dla szkół,

–

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego
oraz Rozwój Obszarów Wiejskich – kategorie interwencji.

Obecnie Centrum Szkoleń i Doradztwa z zakresu Funduszy Europejskich przygotowuje się do
pełnienia roli Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt rozpoczął się 17 stycznia 2005r. i potrwa przez 10 miesięcy. W trakcie jego realizacji
większość

naszych

dotychczasowych

klientów

(projektodawców

EFS)

będzie

mogła

uczestniczyć w bezpłatnych szkoleniach (600 do 750 osób) oraz korzystać z bezpłatnych usług
doradczych (70130 osób), na które uzyskaliśmy dofinansowanie ze środków PHARE 2002
wynoszące ponad 68 tys. EURO.
W związku z realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich, w tym przede
wszystkim ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w chwili obecnej na rynku szkoleń
pojawia się bogata oferta szkoleń bezpłatnych. Należy przewidywać, że w dalszej perspektywie
Instytut Studiów Strategicznych, będzie również oferował swoim klientom przede wszystkim
szkolenia bezpłatne, finansowane z kolejnych projektów. W związku z tym szkolenia komercyjne
będą prowadzone w ograniczonym zakresie i będą stanowiły ofertę uzupełniającą.
W ramach Centrum Szkoleń i Doradztwa w ISS prowadzone były również działania adresowane
do konkretnych grup docelowych z województwa małopolskiego organizacji pozarządowych
(Program EURONGO i Kampania na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego) i młodzieży ze
szkół średnich (Moje miejsce w zjednoczonej Europie).

Program EURONGO w 2004r.
Podstawowym założeniem Programu EURONGO jest wsparcie organizacji pozarządowych
(szczególnie z mniejszych miejscowości) w zakresie wykorzystania funduszy europejskich. W
2003r. w ramach Programu w każdym województwie zostało wyszkolonych kilkunastu
przedstawicieli sektora pozarządowego w zakresie funduszy europejskich dla NGOs. W 2004r.
specjaliści mieli za zadanie promować zdobytą wiedzę wśród lokalnych organizacji. Program jest
wdrażany regionalnie. ISS jest jego koordynatorem w Małopolsce. Fundatorem Programu jest
PolskoAmerykańska Fundacja Wolności, która w 2004r. wsparła regionalne ośrodki dotacją
wysokości 25 225 zł.
W 2004r. w ramach realizacji założeń Programu ISS wraz z małopolskimi specjalistami EURO
NGO zorganizowało kilkanaście przedsięwzięć dla organizacji pozarządowych z całej
Małopolski. Odbyły się dwa spotkania promujące inicjatywę EURONGO: 28 czerwca przy
współpracy z Urzędem Miasta Krakowa oraz 21 grudnia w trakcie III Małopolskiego Forum
Organizacji Pozarządowych zorganizowanego przez Urząd Marszałkowski w Krakowie. Ponadto
Program był promowany za pośrednictwem materiałów informacyjnych, informacji w telewizji,
radiu i prasie lokalnej oraz na stronach internetowych naszych partnerów.
W zakresie informacji merytorycznej dot. funduszy europejskich odbyły się trzy spotkania dla
organizacji pozarządowych z Nowego Sącza, Tarnowa i Oświęcimian. Na spotkaniach
informacyjnych prezentowano możliwości sfinansowania aktywności organizacji pozarządowych
z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dodatkowo małopolscy specjaliści z własnej inicjatywy
przeprowadzili 10 spotkań dla NGOs informujących o funduszach europejskich. W sumie w
spotkaniach informacyjnych uczestniczyło ok. 200 przedstawicieli III sektora.
W ramach Programu zostało zorganizowanych sześć szkoleń dla NGOs podwyższających ich
wiedzę i umiejętności

w zakresie przygotowania projektów i wniosków do Europejskiego

Funduszu Społecznego i innych

funduszy europejskich.

W szkoleniach uczestniczyło 90

przedstawicieli organizacji z Krakowa, Tarnowa i Nowego Sącza.
Program EURONGO będzie kontynuowany w 2005r. Jego działania będą uzupełniać aktywność
Regionalnego Ośrodka Szkolenia EFS, którego status uzyskał ISS.

Kampania na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.
Celem projektu była informacja nt warunków i zasad uzyskiwania przez organizacje statusu
pożytku publicznego. Fundatorem przedsięwzięcia

była PolskoAmerykańska Fundacja

Wolności, inicjatywa miała zasięg ogólnopolski i była wdrażana przez Stowarzyszeni
Klon/Jawor, ośrodki Sieci Splot i inne ośrodki z nią współpracujące. Dotacja dla ISS wyniosła
2850 zł.
W czasie trwania Kampanii (6 17 grudzień) organizacje z całej Małopolski mogły uzyskać
informacje

nt. warunków uzyskania statusu, zasad jego rejestracji w KRS oraz przywilejów i

obowiązków OPP.

Informacje były udzielane przez konsultantkę dyżurującą pod numerem

telefonu ISS, istniała również możliwość umówienia się na konsultację w siedzibie Instytutu.
Przedmiotem spotkań najczęściej była konsultacja statutów organizacji pod kątem ich zgodności
z ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie. Wśród podmiotów korzystających z usług w
ramach Kampanii były również dystrybuowane materiały informacyjne.
W sumie udzielono 40 informacji i konsultacji, większość klientów stanowiły organizacje
pozarządowe.

Moje miejsce w zjednoczonej Europie – projekt dla młodzieży szkół
ponadgimnazjalnych
Od listopada 2003r. do czerwca 2004r. zespół działu szkoleń realizował projekt Moje
miejsce w zjednoczonej Europie finansowany ze środków Komisji Europejskich w ramach
Programu Small Project Facility ( dotacja 23 961 Euro). Przedsięwzięcie miało na celu
wzmocnienie identyfikacji młodych ludzi ze wspólnymi dla państw Unii Europejskiej
wartościami, tradycjami i dziedzictwem kulturowym. Nasza inicjatywa była kontynuacją
europejskich spotkań z młodzieżą realizowanych w ramach kampanii przedreferendalnej.

W projekcie wzięło udział ok. 1500 uczniów z 41 szkół średnich z małych miejscowości
województwa małopolskiego. W każdej ze szkół odbyły się dwa spotkania warsztatowe
poświęcone zagadnieniu tożsamości lokalnej i jej relacji z tożsamością, wartościami i kulturą
europejską. Proces kształtowania się tożsamości europejskiej został przedstawiony na
przykładzie genezy flagi europejskiej, która wiernie oddaje jego specyfikę. Każdy uczestnik
spotkań otrzymał broszurę opisującą historię flagi zjednoczonej Europy opracowaną przez
eksperta współpracującego z Instytutem Studiów Strategicznych –dra Krzysztofa Kowalskiego.
Uczestnicy warsztatów zostali zaproszeni do wzięcia udziału w konkursie Moja mała ojczyzna.
Poprosiliśmy uczniów o przygotowanie prac o charakterze dziennikarskim, które prezentowałyby
element ich lokalnej kultury postrzegany przez społeczność lokalną jako fragment europejskiego
dziedzictwa kulturowego. Na zakończenie pracy z młodzieżą odbyło się całodniowe spotkanie w
Szczyrku, na które zostali zaproszeni autorzy prac konkursowych oraz najaktywniejsi uczestnicy
projektu. W trakcie spotkania został rozstrzygnięty konkurs Moja mała ojczyzna a jego laureatom
wręczone nagrody. Spotkanie stanowiło znakomitą okazję, aby merytorycznie podsumować
zagadnienia poruszane w trakcie warsztatów w szkołach. Druga część konferencji została
poświęcona prezentacji Programu Młodzież, który oferuje młodym ludziom ciekawe możliwości
z zakresu wymian młodzieżowych i Wolontariatu Europejskiego. Po części oficjalnej nastąpiła
część rozrywkowa wspólna zabawa uczestników spotkania przy muzyce na żywo.
Na zakończenie projektu został opracowany Raport końcowy, który jest szczegółowym
podsumowaniem działań realizowanych w ramach projektu oraz prezentacją fragmentów
najciekawszych prac konkursowych. Raport zawiera również część multimedialną, na którą
składa się materiał filmowy zrealizowany w trakcie spotkania w Szczyrku oraz film o
wolontariacie pt. Nie rozumiem obrazujący zagadnienia prezentowane na konferencji. Raport
został rozdystrybuowany wśród uczestników projektu i bibliotek szkół biorących udział w
przedsięwzięciu.

INNE DZIAŁANIA PODJĘTE
PRZEZ ISS
w 2004 roku

Medal dla Profesora Zbigniewa Brzezińskiego
11 maja 2004 roku w Instytucie Studiów Strategicznych odbyło się spotkanie z profesorem
Zbigniewem Brzezińskim, członkiem Międzynarodowej Rady Honorowej Instytutu. W trakcie
spotkania Prezes Fundacji ISS, poseł Bogdan Klich wręczył profesorowi Brzezińskiemu medal,
wydany w zeszłym roku z okazji dziesięciolecia Instytutu Studiów Strategicznych. W spotkaniu
udział wzięła także żona profesora Emilia, córka ostatniego prezydenta przedwojennej
Czechosłowacji, Edwarda Benesza.
Profesor Zbigniew Brzeziński, jeden z największych autorytetów i znawców problematyki
międzynarodowej i Bogdan Klich, prezes Fundacji, byli pomysłodawcami i inicjatorami
powołania Instytutu Studiów Strategicznych, ośrodka, który  jako jeden z pierwszych w wolnej
Polsce zajmuje się problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego. Prace, oceny i analizy
Zbigniewa Brzezińskiego w znaczącym stopniu kształtują myślenie o rzeczywistości
międzynarodowej, jak również wpływają na politykę zagraniczną wielu państw. Podczas dyskusji
jaka wywiązała się między profesorem a uczestnikami spotkania, przedstawił on swoje poglądy
na aktualną politykę zagraniczną Stanów Zjednoczonych.
Zbigniew Brzeziński urodził się w 1926 roku w Polsce. Będąc synem dyplomaty dzieciństwo
spędził na placówkach we Francji, Niemczech i na Ukrainie. Wojna zastała jego rodzinę w
Kanadzie, gdzie jego ojciec był konsulem generalnym RP. W Kanadzie ukończył studia na
Uniwersytecie Mc Gill. Następnie przeniósł się na Harvard, gdzie w 1953 roku uzyskał tytuł
doktora filozofii, a po trzech kolejnych latach tytuł profesora nadzwyczajnego tej uczelni, gdzie
wykładał do 1960 roku. Od 1961 roku jest profesorem Columbia University w Nowym Yorku.
Profesor pracował w administracji prezydentów Kennedyego i Johnsona. W latach 1977 1981
pełnił funkcję Doradcy ds. Bezpieczeństwa Międzynarodowego przy prezydencie J. Carterze. Po
upływie jego kadencji dalej aktywnie działał doradzając kolejnym prezydentom USA w
sprawach dotyczących Europy Wschodniej i stosunków z ZSRR i Rosją. Jest jednym z głównych
ekspertów waszyngtońskiego Center for Strategic & International Studies.
Zbigniew Brzeziński przez całą swą karierę aktywnie angażował się w polskie sprawy, m.in. w
działania na rzecz utrzymania Radia Wolna Europa. To dzięki jego staraniom rozpoczęty został
proces przyjmowania Polski do NATO, a w latach 90tych zabiegał o budowę porozumienia
gospodarczego pomiędzy USA a Polską. Za swą działalność otrzymał wiele odznaczeń w tym
order Orła Białego w 1995 roku.

Grupa Zagranica
8 czerwca 2004 r Instytut Studiów Strategicznych został przyjęty do Związku Stowarzyszeń
"Grupa Zagranica" jako członek zwyczajny.
Grupa Zagranica jest koalicją polskich organizacji pozarządowych działających poza granicami
kraju, zarejestrowaną jako związek stowarzyszeń (numer w KRS: 0000219201).
Działania Grupy Zagranica obejmują: wspieranie wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy
polskimi, organizacjami pozarządowymi działającymi poza granicami kraju oraz wprowadzanie
wspólnych standardów ich pracy;
* rozwijanie współpracy polskich organizacji pozarządowych z innymi sektorami (z MSZ
i placówkami dyplomatycznymi, z mediami);
* wywieranie wpływu na formułowanie i sposób realizowania polskiej polityki zagranicznej
wobec krajów, w których zaangażowane są polskie organizacje pozarządowe, oraz na politykę
udzielania
przez Polskę pomocy rozwojowej;
* ułatwianie kontaktów pomiędzy polskimi organizacjami pozarządowymi a ich potencjalnymi
partnerami ze Wschodu;
* nawiązywanie kontaktów i współpracy z pokrewnymi porozumieniami organizacji
pozarządowych w innych krajach (w tym z europejską platformą organizacji pozarządowych
zajmujących się pomocą rozwojową) oraz z instytucjami Unii Europejskiej, z zamiarem
wpływania na europejską politykę pomocy rozwojowej i czynnego

uczestniczenia w jej

realizowaniu;
* upowszechnianie informacji o działalności polskich organizacji

pozarządowych

zaangażowanych poza granicami kraju i zabieganie o jej poparcie ze strony opinii publicznej

ProgramINDEX
Pamięci Polaków zamordowanych przez hitlerowców za pomoc Żydom.
Od kilku miesięcy Instytut Studiów Strategicznych wspólnie z Wydawnictwem Platan prowadzi
prace nad Programem INDEX Pamięci Polaków zamordowanych przez hitlerowców za pomoc
Żydom.
Na mocy porozumienia zawartego 31 lipca 2004r. Program INDEX jest realizowany w ramach
statutowej działalności ISS, jako kolejny program badawczy. W związku z uruchomieniem
nowego programu w ramach Instytutu Studiów Strategicznych zostaną powołane następujące
ciała:
Komitet Sterujący (KS)
Jest ciałem zarządzającym Programem, posiadającym uprawnienia do podejmowania decyzji
i reprezentowania Programu w stosunku do osób trzecich. Składa się z przedstawicieli ISS
i Wydawnictwa „Platan”, a także z przedstawiciela Rady Pamięci i Rady Programu. Członkiem
KS jest również Koordynator Programu.
Rada Programu (RP)
Gremium doradcze, składające się z 3 – 7 osób powołanych przez KS. Zadaniem Rady będzie
ustalanie i proponowanie merytorycznych celów Programu, harmonogramu ich osiągnięcia,
dobór ekspertów

i udział w ich doborze. Rada będzie również odpowiedzialna za

reprezentowanie Programu

w kwestiach merytorycznych.

Rada Pamięci (RPa)
Społeczne gremium składające się z przedstawicieli sponsorów, mediów oraz osób cieszących się
autorytetem. Zadaniem Rady będzie ustalenie form upamiętnienia wydarzeń leżących w obszarze
zainteresowania Programu, proponowanie sposobów promocji Programu i jego wyników, źródeł
jego finansowania, wybór osób zaangażowanych w popularyzację i ocenę projektów
wydawniczych , symboli, pomników, itp., reprezentowanie Programu na zewnątrz w kwestiach
promocyjnych

i reprezentacyjnych.

Koordynator Programu
Prowadzi działania wykonawcze , nawiązuje i utrzymuje bezpośredni kontakt z osobami i
instytucjami zewnętrznymi zaangażowanymi w Program. Opracowuje i proponuje poszczególne
działania wymagające zgody KS. Wraz z ISS reprezentuje Program w umowach z osobami
trzecimi, koordynuje prace KS.
Sekretarz Programu
Oddelegowany pracownik ISS, którego głównym zadaniem jest pomoc biurowoorganizacyjna.
Obecnie prowadzimy prace nad ukonstytuowaniem Rady Programowej, Rady Pamięci oraz
poszukujemy sponsorów.
Rada Programowa:
Prof. W. Bartoszewski zgodził się zostać honorowym przewodniczącym Rady Programowej.
Ustaliliśmy że Rada powinna składać się z osób, przedstawicieli instytucji, które z racji swoich
zadań zajmują się tą problematyką. Wspólnie z prof. Władysławem Bartoszewskim ustaliliśmy
wstępny skład Rady:
–

prof. Israel Gutman Yad Vashem lub Avner Sharev członek Międzynarodowej Rady
Oświęcimskiej

–

Jerzy Wróblewski, dyrektor Muzeum w Oświęcimiu

–

prof. Daria Nałęcz Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych

–

prof. Gesine Schwann Uniwersytet Viadrina

–

prof. Leon Kieres, Instytut Pamięci Narodowej

Rada Pamięci
Ustaliliśmy także, że w skład Rady Pamięci wejdą przedstawiciele najważniejszych sponsorów i
patronów medialnych oraz osoby cieszące się społecznym autorytetem.

Sprawozdanie z działalności wydawnictwa ISS:
W roku 2004 ukazały się następujące pozycje:

–

Wymiar Wschodni Unii Europejskiej

–

W obronie praw człowieka

–

Polska – Niemcy, Bezpieczeństwo obrotu gospodarczego

–

Ocena pierwszych miesięcy członkostwa Polski w UE – fakty i mity

–

Symbol Europy – historia i znaczenie flagi europejskiej

W roku 2004 całkowitej zmianie uległa szata graficzna publikacji wydawanych przez ISS.
Publikacje Instytutu są dostępne w księgarniach naukowych na terenie całego kraju.
Nową szatę graficzną uzyskała strona internetowa Instytutu. Została ona wzbogacona
i zaktualizowana. Obecnie pracujemy nad jej angielską wersją.

