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FUNDACJI INSTYTUTU STUDIÓW
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W ROKU 2005
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Fundacja Instytut Studiów Strategicznych jest specjalistyczną placówką badawczą,
podejmującą najważniejsze problemy Polski i współczesnego świata.
Instytut (wcześniej Międzynarodowe Centrum Rozwoju Demokracji) został założony w 1993
roku przez Uniwersytet Jagielloński i Akademię Ekonomiczną w Krakowie.
Instytut prowadzi interdyscyplinarne badania podejmujące najważniejsze problemy Polski

i

współczesnego świata. Obszarem działalności Instytutu są stosunki międzynarodowe ze
szczególnym

uwzględnieniem

integracji

Polski

z

Unią

Europejską,

problematyki

bezpieczeństwa europejskiego, polskiej polityki wschodniej oraz polityki regionalnej

w

Europie Środkowej. Instytut podejmuje także problemy polskiego sektora bankowego,
międzynarodowych rynków finansowych oraz przemian gospodarczych. Uczestnikami
programów Instytutu są politycy, naukowcy, dziennikarze, środowiska akademickie, młodzież, a
także kadry zarządzające przedsiębiorstw i banków.
W ciągu krótkiego czasu udało się nam zaistnieć na mapie polskich organizacji
pozarządowych i wypracować własne formy realizacji celów statutowych. Stanowią je do dziś
konferencje międzynarodowe, seminaria eksperckie, programy badawcze i edukacyjne oraz
publikacje.
W związku z obszarem swojej działalności, ISS prowadził cztery główne programy
badawcze, każdy z nich zorientowany

na inną sferę problemową dotyczącą polityki

zagranicznej i wewnętrznej Polski, integracji europejskiej i stosunków międzynarodowych.
Są to programy:
Polska w Unii Europejskiej
Nowy Kształt Bezpieczeństwa Euro  atlantyckiego
Polska Polityka Wschodnia
INDEX Pamięci Polaków zamordowanych i represjonowanych przez hitlerowców za
pomoc Żydom
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Instytut zainicjował także projekt “Etyka w biznesie”, którego części zasadnicze –
konferencja międzynarodowa, publikacja oraz warsztaty  realizowane będą w roku 2006.
Znacząca część naszej działalności skierowana była na Białoruś i Ukrainę – zorganizowaliśmy
staże dla działaczy białoruskich organizacji pozarządowych a także program szkoleń dla
administracji ukraińskiej.
Podobnie jak w poprzednich latach organizowaliśmy konferencje międzynarodowe,
seminaria eksperckie i debaty publiczne z zakresu tematycznego realizowanych w Instytucie
programów badawczych.
Prowadziliśmy także szeroką działalność szkoleniową, skierowaną do środowiska
organizacji pozarządowych, bezrobotnych, nauczycieli i młodzieży ponadgimnzjalnej.
Kontynuowana była także działalność Centrum Szkoleń i Doradztwa z zakresu
Funduszy Europejskich, które pełniło rolę Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego
Funduszu Społecznego, a także koordynowało w Małopolsce program EuroNGO.
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Polska w Unii Europejskiej
Program realizowany jest od 1994 roku
Kierownik naukowy: prof. Zdzisław Mach,
Koordynator programu: Paulina Gas
Zadaniem programu jest ocena procesu integracji europejskiej oraz przygotowanie
Polaków do członkostwa w Unii. Integracja Polski z Unią Europejską rozważana jest
w szerokiej perspektywie międzynarodowej z uwzględnieniem czynników politycznych
i gospodarczych. Przedmiotem badań jest także stosunek społeczeństwa polskiego oraz polskich
elit politycznych do idei integracji. Istotnym elementem programu jest ekonomiczny aspekt
integracji Polski z Unią Europejską, ocena dostosowania polskiej gospodarki do standardów UE
oraz analiza zmian zachodzących na międzynarodowych rynkach finansowych i bankowych.
1.
Relacje USA – Unia Europejska
Od zakończenia II wojny światowej więź transatlantycka była podstawą stabilności
i bezpieczeństwa międzynarodowego. Tymczasem na skutek zaangażowania USA w Iraku
wzajemne stosunki uległy znacznemu rozluźnieniu. Choć Amerykę i Europę wciąż łączy
historia i wspólne tradycje demokratyczne to związek ten słabnie, a interesy ekonomiczne stają
się coraz bardziej rozbieżne. Coraz większa obszarowo  w wyniku rozszerzenia  Unia może
stać się groźnym konkurentem USA w skali światowej. Taki rozwój wypadków byłby bardzo
niekorzystny dla Polski, z jednej strony państwa członkowskiego UE, z drugiej bliskiego
sojusznika Stanów Zjednoczonych. Zdaniem Instytutu partnerskie stosunki transatlantyckie są
fundamentalnym czynnikiem wpływającym na pomyślny rozwój nie tylko Polski, ale i całej
Unii i dlatego też postanowiliśmy poddać dyskusji wzajemne relacje amerykańskoeuropejskie.
W tym celu Instytut zorganizował dwie konferencje:
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Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec zmieniającej się Unii Europejskiej oraz
Unia Europejska –USA. Nowe partnerstwo?, podczas których zaproszeni przez Instytut eksperci
dokonali oceny aktualnej kondycji stosunków euroatlantyckich oraz nakreślili perspektywy ich
rozwoju.
a)
Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych wobec zmieniającej się Unii Europejskiej
konferencja międzynarodowa
Koordynator: Monika Zamarlik
Termin: 21 kwietnia 2005
Miejsce: Kraków
Partnerzy: Konsulat USA w Krakowie, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Opis przedsięwzięcia:
Zaproszeni przez Instytut eksperci dokonali oceny dynamiki stosunków polsko 
amerykańskich za prezydentury G. W. Busha, polityki militarnej USA w kontekście
wzajemnych relacji z UE, relacji USA i UE.

Analizie poddana została także percepcja

stosunków transatlantyckich przez społeczeństwo oraz stosunki

ekonomiczne i

bezpieczeństwa.

tematyki

W

konferencji

referentami

byli

znawcy

polityki

amerykańskiej

i europejskiej, wśród których między innymi znaleźli się: Andrzej Olechowski, były minister
spraw zagranicznych, Werner Hoyer z niemieckiego Bundestagu , Prof. Krzysztof Michałek z
Uniwersytetu

Warszawskiego,

Kenneth

Hillas,

Wiceambasador

USA

w

Polsce,

Prof. Steven Rosefielde  The University of North Karolina, Dr Ingemar Dörfer, Swedish
Defence Research Agency oraz Dr Jerzy Kozakiewicz z Polskiej Akademii Nauk .

b)
Unia Europejska –USA. Nowe partnerstwo?
konferencja międzynarodowa
Koordynator: Monika Zamarlik
Termin: 21 kwietnia 2005
Miejsce: Kraków

5

Partnerzy: Konsulat USA w Krakowie, Fundacja im. Friedricha Naumanna
Opis przedsięwzięcia:
Ta

dwudniowa

konferencja

dotyczyła nie tylko wzajemnych relacji Unii Europejskiej

i USA ale także stosunków bilateralnych i multilateralnych z Rosją, Ukrainą

i Białorusią.

Uczestnicy konferencji próbowali odpowiedzieć na pytanie czy europejska polityka wschodnia
i amerykańska polityka wschodnia to działania komplementarne czy konkurencyjne.
Ważnym elementem przedsięwzięcia była videokonferencja , która odbyła się dzięki
uprzejmości Konsulatu USA w Krakowie. Wzięli w niej udział współpracownicy Sekretarza
Stanu USA odpowiedzialni za politykę wschodnią: Janet Garvey, Director Office of North
Central European Affairs Bureau of European and Eurasian Affairs, Karen Stewart, Director
Office of Ukraine, Moldova and Belarus Affairs  Bureau of European and Eurasian Affairs,
Damian Leader , Deputy Director Russian Affairs Office. Pozostali paneliści konferencji to
zarówno praktycy jak i naukowcy, wśród których znaleźli się: Bogdan Klich , Poseł do
Parlamentu Europejskiego, Kenneth Fairfax, Konsul Generalny USA w Krakowie, Henryk
Szlajfer, Dyrektor Departamentu Ameryki MSZ, Prof. dr hab.

Michał Chorośnicki

z

Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ , Dr Łukasz Wordliczek

z

Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ

, Dr Patrick Vaughan ,z Polskiego

Instytutu Naukowego w USA Prof. Roy Ginsberg, Professor of Government at Skidmore
College in Saratoga Springs, New York oraz Prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska, ze Szkoły
Głównej Handlowej.
Rezultat: dwujęzyczna publikacja zawierająca referaty z dwóch konferencji
2.
„Po co Polakom dwie konstytucje?”
debata konstytucyjna
Koordynator: Monika Zamarlik
Termin: 2 czerwca 2005
Miejsce: Kraków
Opis przedsięwzięcia:
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Jak i w poprzednich latach także i teraz ISS uczestniczył w dyskusji europejskiej. Tym razem
przedmiotem naszej debaty stały się rozważania na temat szansy i potrzeby istnienia Traktatu
Konstytucyjnego

Unii

Europejskiej.

Politycy

różnych

ugrupowań

oraz

wybitni

konstytucjonaliści odpowiadali na pytanie czy Traktat Konstytucyjny ma szansę wejść
w życie, jak wobec zaistniałego kryzysu winna zachować się Polska i czy w ogóle europejska
konstytucja jest potrzebna.
Uczestnicy:
Kazimierz M. Ujazdowski, Wicemarszałek Sejmu RP
Dariusz Rosati, Poseł Parlamentu Europejskiego
Bogdan Klich, Poseł Parlamentu Europejskiego
Prof. Stanisław Biernat, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Zbigniew Maciąg, Krakowska Szkoła Wyższa
Dr hab. Elżbieta Skotnicka  Illasiewicz, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej
Prof. Andrzeja Zięba, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Grażyna Skąpska, Uniwersytet Jagielloński
Prof. Paweł Sarnecki, Uniwersytet Jagielloński
oraz osoby zainteresowane problematyką europejską.

Rezultat:
Publikacja internetowa na stronie ISS
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Nowy Kształt Bezpieczeństwa Euro  atlantyckiego
Program realizowany jest od roku 1995
Koordynator programu: Tomasz Ożóg
Program poświęcony jest zmianom w architekturze bezpieczeństwa zachodzącym
w obszarze EuroAtlantyckim po roku 1989. Podczas konferencji międzynarodowych
i

seminariów

eksperckich

omawiane są

czynniki

określające

współczesny

model

bezpieczeństwa oraz politykę bezpieczeństwa państw obszaru EuroAtlantyckiego. Panujący
obecnie regres w stosunkach pomiędzy niektórymi państwami Europy Zachodniej a Stanami
Zjednoczonym stanowi poważne wyzwanie dla dalszego rozwoju międzynarodowej polityki
bezpieczeństwa. Dlatego też w tegorocznym programie szczególny nacisk został położony na
problematykę związaną z odbudową i umacnianiem więzi transatlantyckich. Nie do
przecenienia jest również obecne zaangażowanie Sił Zbrojnych RP w działania stabilizacyjne na
Bliskim Wschodzie i na Bałkanach. Obecnie Polska ma możliwość aktywnie wpływać na
kształtowanie zrębów nowej polityki bezpieczeństwa zarówno jako członek NATO, UE oraz
jako poważny sojusznik USA. W ramach programu analizowana jest polska polityka obronna,
dostosowanie polskich struktur operacyjnych do standardów NATO. Omawiane są bieżące
wydarzenia na arenie międzynarodowej, które mogą wpływać na bezpieczeństwo
w interesującym nas regionie.

1.
Wschodni wymiar polityki NATO
konferencja międzynarodowa
Koordynatorzy: Paulina Gas, Jakub LinkLenczowski
Termin: 13 maja 2005
Miejsce: Kraków
Partnerzy: Kwatera Główna NATO, Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Opis przedsięwzięcia:
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Od początku lat 90  tych NATO konsekwentnie realizuje politykę zawierania nowych
sojuszy i stopniowego otwierania się na Wschód. Obecnie Rosja staje się partnerem NATO.
Pakt

Północnoatlantycki

jest

aktywnie

zaangażowany

w

działania

i w Afganistanie. Ważnym wyzwaniem stojącym przed NATO jest

na

Bałkanach

Białoruś, granicząca

z państwami Sojuszu, która jest również trudnym partnerem we wzajemnych relacjach. Dlatego
też celem konferencji było przeprowadzenie dyskusji dotyczącej głównych priorytetów
w relacjach z Wschodem.
Konferencja „Wschodni wymiar polityki NATO” została zorganizowana przez Kwaterę
Główną

NATO

oraz

Instytut

Studiów

Strategicznych

we

współpracy

z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP. Konferencja została otwarta przez Bogdana Klicha,
Posła do Parlamentu Europejskiego oraz Prezesa Instytutu Studiów Strategicznych oraz Roberta
Pszczela, przedstawiciela KG NATO.
W pierwszej, moderowanej przez Krzysztofa Mroziewicza, sesji głos zabrali
przedstawiciele państw członkowskich Sojuszu omawiając przyszłą politykę rozwoju NATO.
Druga sesja poświęcona była oczekiwaniom wschodnich sąsiadów. Głos zabrali przedstawiciele
Federacji Rosyjskiej Sergey Oznobischew i Gruzji Aivo Orav, stanowisko Białorusi zostało
omówione przez Marka Menkiszaka z Ośrodka Studiów Wschodnich.
Ostatnia sesja została zorganizowana jako dyskusja panelowa w której zabrali głos
przedstawiciele mediów. Debata dotyczyła roli mediów w informowaniu opinii publicznej.
Uczestnicy:
Bogdan Klich, MEP; Robert Pszczel, Kwatera Główna NATO ; Natasha Cayer, Kwatera
Główna NATO; Witold Waszczykowski, MSZ; Rafał Domisiewicz, MSZ; Aivo Orav,
Ambasada Estonii; Marek Menkiszak, Ośrodek Studiów Wschodnich; Wilhelm Unge, FOI;
Wladimer Chitadze, Sergiej Oznobishchew, IMEMO; Maria Wągrowska, Centrum Stosunków
Międzynarodowych; Krzysztof Mroziewicz, “Polityka”; Krzysztof Soloch; Małgorzata Grącik,
SGH; Katarzyna Żukrowska, SGH; Ewa Chomicz, SG SZRP; Marek Orzechowski, TVP;
General Stanisław Koziej, Ministerstwo Obrony Narodowej; przedstawiciele Kwatery Głównej
NATO, Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, Korpusu Dyplomatycznego akredytowanego w
Polsce, Sztabu Generalnego SZRP, środowisk naukowych i eksperckich oraz zaproszeni
dziennikarze.
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Rezultat:
Przeprowadzenie szerokiej debaty dotyczącej przyszłości Paktu Północnoatlantyckiego.
Stworzenie forum wymiany poglądów pomiędzy ekspertami.
Opracowanie i wydanie dwujęzycznej publikacji.
2.
Europejski Program Badań nad bezpieczeństwem (ESRP)  szansą dla wzrostu
innowacyjności w Europie.
konferencja międzynarodowa
Koordynator: Michał Burek
Termin: 31 sierpnia 2005
Miejsce: Kielce, Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego
Partner: Europejska Partia Ludowa – Europejscy Demokraci
Opis przedsięwzięcia:
31

sierpnia,

podczas

Międzynarodowego

Salonu

Przemysłu

Obronnego

w Kielcach, odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana: “Europejski Program
Badan nad Bezpieczeństwem  szansa dla wzrostu innowacyjności w Europie”.
Intencją organizatorów, Instytutu Studiów Strategicznych w Krakowie oraz europejskiej koalicji
EPPED, było zaprezentowanie, tworzonego właśnie, programu mającego zapewnić
zrównoważony rozwój oraz właściwe finansowanie projektów dotyczących technologii
kluczowych dla bezpieczeństwa UE.
Program zakłada harmonijna współpracę pomiędzy największymi ośrodkami badawczymi
i przedstawicielami przemysłu wysokich technologii (nie tylko obronnego) w Europie.
Sam program został zaprezentowany przez organizatora konferencji, Bogdana Klicha, Posła do
Parlamentu Europejskiego oraz sprawozdawcę projektu.
Pierwsza sesja należała do gości zagranicznych. Europejski Program Badań nad
Bezpieczeństwem (EPBB) został omówiony zarówno przez przedstawicieli instytucji
nadzorujących powstawanie programu oraz jego potencjalnych beneficjentów. Karl von Wogau,
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poseł Parlamentu Europejskiego oraz przewodniczący grupy KANGAROO, przedstawił
najważniejsze zmiany w europejskiej polityce bezpieczeństwa od czasu szczytu

w Helsinkach

w 1999, prezentując EPBB jako narzędzie umożliwiające koordynowanie działań mających
zapewnić bezpieczeństwo w Unii Europejskiej. Jako następny zabrał głos Herbert von Bose,
przedstawiciel Komisji Europejskiej oraz współautor projektu. Była to prezentacja działalności
badawczej z perspektywy Komisji Europejskiej, oraz omówienie EPBB jako skutecznego
narzędzia umożliwiającego koordynację, więc zwiększenie efektywności badań.
Jako ostatni wystąpił Erik Löwenadler, reprezentant Ericsson Microwave Systems, który
przedstawił możliwości współpracy i obecny poziom zaangażowania w projekty badawcze
dużych korporacji europejskich.
W drugiej sesji Rektor Wojskowej Akademii Technicznej, gen Bogusław Smólski oraz Redaktor
Naczelny “Raportu” Grzegorz Hołdanowicz omówili możliwości i wyzwania przed jakim staje
Polska chcąc aktywnie uczestniczyć w tak szerokim projekcie jakim jest EPBB.
Konferencję zamknęło wystąpienie przedstawiciela Akademii Obrony Narodowej płk Zdzisława
Kurasińskiego, w który zostały opisane polityczne implikacje wdrażania zintegrowanego
programu badawczego jakim jest EPBB.
Uczestnicy: Bogdan Klich – MEP EPPED, Karl von Wogau – MEP EPP  ED, Herbert von
Bose  Komisja Europejska, Erik Lowenadler 

Ericsson Microvave Systems, Bogusław

Smólski  Wojskowa Akademia Techniczna, Grzegorz Hołdanowicz  RAPORT , Krzysztof
Kubiak – Akademia Obrony Narodowej, przedstawiciele firm przemysłu zbrojeniowego,
jednostek akademickich, Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, dziennikarze; w konferencji
uczestniczyło 70 osób,
Rezultaty: publikacja po konferencyjna.
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Polska Polityka Wschodnia
Program realizowany jest od 1996 roku
Koordynator programu: Monika Zamarlik
Głównym celem tego programu jest określenie pożądanego kształtu stosunków Polski z jej
wschodnimi sąsiadami, szczególnie w aspekcie członkostwa Polski w Unii Europejskiej.
Dokładnej analizie poddawana jest polityka zagraniczna wschodnich sąsiadów Polski,
zagadnienia związane z bezpieczeństwem, oraz zapobieganie konfliktom w regionie.
Przedmiotem zainteresowania Instytutu są także przemiany ekonomiczne zachodzące
u naszych wschodnich sąsiadów, między innymi wprowadzenie mechanizmów gospodarki
rynkowej, reformy systemów podatkowych, bankowych i prywatyzacja oraz budowa
społeczeństwa obywatelskiego. ważne jest również wspieranie organizacji pozarządowych
poprzez staże, szkolenia warsztaty oraz wizyty studyjne.

1.
“Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego za pośrednictwem władz samorządowych
i lokalnych na Ukrainie”  program stażowy
Koordynator: Paulina Gas
Termin: 1 sierpnia – 31 grudnia 2005
Miejsce: Kraków
Partnerzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP, International Renaissance Foundation
Opis przedsięwzięcia:
Instytut Studiów Strategicznych od początku swej działalności kładzie duży nacisk na
współpracę z naszymi wschodnimi sąsiadami. Każdego roku w naszym planie pracy znajdują
się przedsięwzięcia wspierające budowę społeczeństwa obywatelskiego w demokratycznej
Ukrainie. Wokół Instytutu udało nam się zgromadzić najlepszych specjalistów w tej tematyce,
zarówno polskich jak i zagranicznych, którzy regularnie biorą udział w naszych aktywnościach.
Dzięki tym spotkaniom i wielogodzinnym dyskusjom jesteśmy dobrze zorientowani w obecnej
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sytuacji polityczno – ekonomicznej w Ukrainie. Znamy tez aktualne problemy i wyzwania
naszych wschodnich sąsiadów. Stąd też pojawił się pomysł cyklu szkoleń dla przedstawicieli
ukraińskich samorządów terytorialnych. Są oni jedną z grup,

o której często się zapomina,

jednocześnie nie doceniających ich znaczenia w budowie demokratycznego państwa,
szczególnie po grudniowych wydarzeniach (2004) w Kijowie

i w całej Ukrainie.

Po grudniowej “pomarańczowej rewolucji” nasza pomoc i wsparcie merytoryczne jest
niezwykle potrzebne. Jako doświadczeni już sąsiedzi powinniśmy podzielić się wiedzą zdobytą
przez ostatnie 15 lat.
Podczas pięciodniowych szkoleń uczestnikom projektu przekazywaliśmy wiedzę, informacje
oraz doświadczenia zdobyte przez polskich samorządowców. Wśród tematów poruszanych
podczas spotkań znalazły się: działania i zadania podejmowane obecnie przez lokalne
samorządy w Polsce, rozwiązania i reformy wprowadzone w Polsce, które odniosły sukces
i okazały się skuteczne, problematyka dotycząca procesu akcesji, które są częścią polskich
doświadczeń oraz pozyskiwania funduszy europejskich.
Wśród kadry szkolącej znaleźli się min. pracownicy Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie,
Urzędu Marszałkowskiego, Urzędu Miasta oraz Katedry Prawa Administracyjnego UJ.

Uczestnicy:
Uczestnikami programu były dwie grupy każda po 28 przedstawicieli samorządów
terytorialnych z Ukrainy rekrutowani przez naszego ukraińskiego partnera.
Rezultat:
Wydanie eksperckiej publikacji w nakładzie 500 egzemplarzy w języku ukraińskim.
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2.
Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego na Białorusi za pośrednictwem organizacji
pozarządowych  program stażowy
Koordynator: Paulina Gas
Termin: 1 sierpnia – 31 grudnia 2005
Miejsce: Kraków
Partner: National Endowment for Democracy
Opis przedsięwzięcia:
Wsparcie białoruskich organizacji pozarządowych przez polskie instytucje jest konieczne.
Dlatego zespół ISS przygotował program stażowy dla młodych działaczy sektora
pozarządowego trwający pięć miesięcy. W tym czasie każdy z 12 przedstawicieli organizacji
pozarządowych działających w niewielkich miejscowości na terenie Białorusi w spędził trzy
tygodnie

na stażu przygotowanym oraz zorganizowanym przez ISS, a finansowanym

w całości przez National Endowment for Democracy. W program zostali włączeni pracownicy
ISS, eksperci oraz trenerzy.
W trakcie pobytu stażowego przekazaliśmy stypendystom wiedzę, informacje oraz nasze polskie
doświadczenia. Realizując projekt koncentrowaliśmy się na prawnych, finansowych
i logistycznych możliwościach funkcjonowania trzeciego sektora. Czas trwania stażu została
podzielona na trzy części.
Podczas pierwszego tygodnia uczestnicy poznawali podstawy działalności organizacji
pozarządowych w
Strategicznych.

Polsce oraz dorobek i charakterystykę działalności Instytutu Studiów

Następnie

stypendyści

wzięli

udział

w

specjalistycznym

szkoleniu

prowadzonym przez Centrum Funduszy Europejskich ISS dotyczącym pozyskiwania funduszy
europejskich.
Drugi tydzień tydzień został poświęcony na poznawanie różnorodności działalność polskich
organizacji w zakresie budowy społeczeństwa obywatelskiego ze szczególnym uwzględnieniem
doświadczeń, które mogą wykorzystać białoruskie organizacje.
Podczas ostatniego tygodnia stażyści spędzili czas na analizie i zapoznaniu się z charakterem
współpracy pomiędzy lokalną administracją państwową a organizacjami pozarządowymi.
Ostanie dni stażu poświęcone zostały na ewaluację oraz podsumowanie projektu.
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Każdy tydzień programu składał się zarówno z prezentacji, spotkań, szkoleń oraz wizyt
studyjnych. Różnorodność form oraz dobór tematyki pozwoliły stypendystom zdobyć
gruntowną wiedzę, nawiązać wiele kontaktów, które w przyszłości z pewnością zaprocentują.
W trakcie stażu uczestnicy odwiedzili min. Polską Akacją Humanitarną, Dziennik Polski,
Stowarzyszenie STRIM, Willę Deciusa, Samorząd Studencki UJ, Urząd Wojewódzki, Urząd
Marszałkowski, Fundację Batorego, Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne.
Uczestnicy: 12 przedstawicieli organizacji pozarządowych z Białorusi
Rezultat:
Kompleksowe przeszkolenie 12 osób oraz nawiązanie współpracy z nowymi organizacjami
białoruskimi.
3.
„Jakie sąsiedztwo?

Rola Niemiec i nowych państw członkowskich

w kształtowaniu

polityki wschodniej Unii Europejskiej: stosunki z Ukrainą i Białorusią”
Konferencja międzynarodowa
Koordynator: Monika Zamarlik
Termin: 16 grudnia 2005
Miejsce: Kraków
Partner: Fundacja im. Freidricha Naumanna,
Opis przedsięwzięcia:
Integracja Polski z Unia Europejską nakłada na nas – nowych członów Wspólnoty  obowiązek
większej troski o naszych wschodnich sąsiadów. Dzięki polskiemu wsparciu Ukraina poczyniła
już pierwsze kroki na drodze do demokratyzacji i pełnej suwerenności.
Przed Białorusią  droga do wolności wydaje się znacznie dłuższa. W obu krajach na wiosnę
2006 odbędą się wybory. Dlatego Instytut kontynuował dyskusje o przyszłości Białorusi
i Ukrainy. Wspólnie z naszym niemieckim partnerem Fundacją im. Freidricha Naumanna
zorganizowaliśmy konferencję o wschodniej polityce Unii Europejskiej ze szczególnym
uwzględnieniem roli Polski i Niemiec.
Konferencja składała się z pięciu paneli dyskusyjnych. Panel pierwszy poruszał problem
niemieckiej i unijnej polityki wobec Ukrainy i Białorusi. W drugim panelu skupiono się na
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wschodniej polityce Polski wobec Ukrainy i Białorusi, jej znaczeniu w Unii Europejskiej,
a szczególnie polskich propozycjach dla Mińska i Kijowa. Panel trzeci dotyczył polityki Krajów
Bałtyckich wobec Ukrainy i Białorusi. Kolejny panel podejmował tematykę stosunków między
Ukrainą a Unią Europejską. Ostatni, piąty panel poświęcony był kwestii relacji Białorusi z Unią
Europejską.
W konferencji panelistami byli wybitni znawcy tematyki europejskiej, ukraińskiej
i białoruskiej:Bogdan Klich, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Rafał Wiśniewski,
Wiceminister Spraw Zagranicznych RP, Eberhardt Heyken, były specjalny przedstawiciel
OBWE w Mińsku ds. Kontaktów z Białorusią , Peter Hilkes forumNET.Ukraine, Nataliya
Parhomyenko Center for Peace, Conversion and Foreign Policy of Ukraine,

Heinz Timmermann,

Fundacja Nauka i Polityka. Niemiecki Instytut Polityki Międzynarodowej i Bezpieczeństwa, Jerzy

Bahr,

Szef

Biura

Bezpieczeństwa

Narodowego,

i Pełnomocny RP w Ukrainie, Turkmenistanie

były

Ambasador

Nadzwyczajny

i w Republice Litewskiej, Stanisław Ciosek,

Doradca prezydenta RP, Sabina Wölkner, Niemieckie Towarzystwo Polityki Zagranicznej (DGAP),
pracownik naukowy Programu Europa Wschodnia,

Michał Wawrzonek, Wyższa Szkoła Biznesu

w Nowym Sączu, Christel HappachKasan, posłanka do Bundestagu, członkini NiemieckoBałtyckiej
Grupy Parlamentarnej, Grzegorz Gromadzki, Program Współpracy Międzynarodowej , Fundacja im.
Stefana Batorego , Lauras Bielinis, Institute of International Relations and Political Science of Vilnius
University, Tadeusz Gawin dziennikarz, założyciel Związku Polaków na Białorusi, Mariusz
Maszkiewicz były ambasador RP na Białorusi, Stanisław Szuszkiewicz były przewodniczący Rady
Najwyższej Białorusi, Adam Eberhardt Polski Instytut Spraw Międzynarodowych.

Uczestnicy:
naukowcy, analitycy, komentatorzy, dziennikarze

Rezultat:
Publikacja w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim
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INDEX Pamięci Polaków zamordowanych i represjonowanych
przez hitlerowców za pomoc Żydom

Koordynator: Tomasz Ożóg

Od 2004 r Instytut Studiów Strategicznych realizuje Program INDEX Pamięci Polaków
zamordowanych i represjonowanych za pomoc Żydom, który ma służyć ustaleniu nazwisk
i biogramów Polaków, którzy na skutek działań hitlerowców ponieśli śmierć lub
w inny sposób byli represjonowani za pomoc udzielaną Żydom podczas okupacji. Zamierzamy
przeprowadzić rzetelną kwerendę w archiwach niemieckich, austriackich,

żydowskich,

amerykańskich i polskich. Prace te prowadzone będą pod kierunkiem uznanych autorytetów
naukowych. Oprócz tego, zamierzamy szukać informacji i dokumentów za pośrednictwem
mediów, u bezpośrednich świadków i ich spadkobierców. Efekty tych badań zostaną
przedstawione w postaci publikacji, wystaw, konferencji.
Program INDEX jest podzielony na trzy obszary tematyczne: 1. badania naukowe,
2. upamiętnienie, 3. edukacja i informacja , rozłożone w czasie, realizowane etapami. Część
zadań w poszczególnych obszarów będzie prowadzona równolegle, część w następujących po
sobie etapach. W ramach programu INDEX w 2005r. podjęto następujące działania:
Realizacja Programu INDEX Pamięci Polaków zamordowanych i represjonowanych przez
hitlerowców za pomoc Żydom:
•

przygotowanie wstępnego opisu programu , który znajduje się na stronie
internetowej www.iss.krakow.pl/indexpol

•

nawiązanie bliskiej współpracy z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych,
Instytutem Pamięci Narodowej, Państwowym Muzeum Auschwitz Birkenau,
Instytutem Yad Vashem

•

skompletowanie Rady Programowej w skład której wchodzą prof. W.Bartoszewski,
(przewodniczący), prof. I. Gutman, prof. Leon Kieres, prof. D. Nałęcz, dr Piotr
Setkiewcz
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•

uzyskanie zgody IPN na wpisanie w projekt budżetu IPN dotacji celowej na
realizację projektu INDEX

•

zorganizowanie i przeprowadzenie I posiedzenia Rady Programowej INDEX 17
października 2005r. w Warszawie. Na posiedzeniu ukonstytuowała się Rada
Programowa, która następnie przyjęła Regulamin i podjęła Uchwałę o rozpoczęciu
prac nad Programem INDEX

•

opracowanie i wykonanie ankiety o Polakach Zamordowanych i Represjonowanych
przez Hitlerowców za Pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. Ankieta znajduje
się na stronach internetowych Instytutu www.iss.krakow.pl/indexpol

•

wyjazd trzech archiwistów do Niemiec, cel: przeprowadzenie wstępnej kwerendy
w archiwach niemieckich znajdujących się we Freiburgu, Ludwigsburgu i Berlinie

•

opracowanie i przygotowanie wniosku grantowego do International Task Force

•

zorganizowanie 17 listopada 2005r konferencji prasowej na której opublikowano
apel o nadsyłanie wszelkich informacji na temat osób zamordowanych lub
represjonowanych za pomoc Żydom

•

przekazanie informacji do mediów z prośbą o opublikowanie informacji
o programie i apelu o nadsyłanie ankiet. Informacje zostały zamieszczone
w Gazecie Wyborczej, Gazecie Krakowskiej, Dzienniku Polskim, Rzeczpospolitej,
Wprost, Tygodniku Powszechnym, Ozonie, Polityce , Newsweeku, TVP 3 Kraków,
Radiu BBC, RMF FM

Przygotowanie publikacji: “Leksykon Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”
•

podpisanie wstępnego porozumienia z Instytutem Yad Vashem w sprawie wydania
przez ISS polskiej edycji Leksykonu. Będzie to pierwsze wydanie Leksykonu po
polsku. Leksykon oprócz indeksu nazwisk zawiera również informacje biograficzne
o Sprawiedliwych i osobach którym pomagali.

“Prawdy i fałsze w powszechnej wiedzy o Holokauście”
Forma: Konferencja międzynarodowa
Termin: 17 listopada 2005r.
Miejsce: Kraków Auditorium Maximum ul. Krupnicza
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Partnerzy: Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Instytut Europeistyki UJ

Konferencja Prawdy i fałsze w powszechnej wiedzy o Holocauście była
rodzajów pamięci na temat Holokaustu, bliższego przyjrzenia się

próbą analizy

zjawiskom, w których

ideologia, a czasami zwykła ignorancja prowadzą do dominacji nieprawdziwych narracji nad
rzetelną wiedzą o faktach. Konferencja była próbą wypracowania metod przeciwstawiania się
fałszowaniu historii czy upublicznianiu tzw. kłamstw oświęcimskich, które są przejawami
współczesnego antysemityzmu i umacniają

istniejące w przestrzeni publicznej stereotypy

i uprzedzenia. Prace konferencji prowadzone były w trzech następujących po sobie grupach
roboczych historycznej, socjologicznej oraz edukacyjnej. Dyskusję, która prowadzona była
w czasie każdej z trzech sesji poprzedzało wprowadzenie dokonane przez panelistów.

Uczestnicy:
Prof. Daria Nałęcz ,Prof. Władysław Bartoszewski, Dr. Stephane Bruchfeld , Prof. Dinah Porat,
Prof. Feliks Tych , Dr Anatolij Podolski, Dr Mikhail Tyaglyy, Paulina Migalska , Prof. Ireneusz
Krzemiński, Prof. Jonathan Webber, Prof. Zdzisław Mach, Dr. Marek Kucia, Dr Igor Schupak,
Prof. Yehuda Bauer, Dr. Jolanta Ambrosewicz – Jacobs, dr Hanna Węgrzynek, Karen Polak,
Christer Mattson, przedstawiciele delegacji państw członkowskich Task Force, eksperci
i naukowcy z ośrodków zajmujących się problematyką badań nad Holokaustem z Polski, Europy
i

Stanów

Zjednoczonych,

przedstawiciele

polskich

i

zagranicznych

Muzeów

i ośrodków zajmujących się upamiętnieniem ofiar Holokaustu. W konferencji wzięło udział ok.
150 osób.
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Etyka w biznesie
Etyka w biznesie  okrągły stół
Kierownik naukowy: Prof. Tadeusz Borkowski
Koordynator: Monika Zamarlik
Termin: 24 października 2005
Miejsce: Kraków, siedziba ISS
Partnerzy: Center for Strategic and International Studies, Lockheed Martin
Opis przedsięwzięcia:
Jednym z celów, jakie w swojej działalności stawia przed sobą Instytut Studiów
Strategicznych jest promowanie rozwoju demokracji i społeczeństwa obywatelskiego.
Nieodzownym elementem dobrze funkcjonującego państwa demokratycznego jest etyczna
gospodarka i odpowiedzialny społecznie biznes. Dlatego też postanowiliśmy włączyć ten obszar
zagadnień do naszego planu pracy i zrealizować składający się z konferencji, warsztatów
i publikacji projekt „Etyka w biznesie”.
Pierwszym etapem realizowanego projektu było powołanie Rady Programowej
i spotkanie jej członków.
Uczestnicy:
Prof. Tadeusz Borkowski  Instytut Ekonomii i Zarządzania UJ
Zofia Drohomirecka  „Pożegnanie z Afryką”
Prof. Janusz Filipiak – COMARCH
dr Paweł Gizbert  Studnicki  Instytut Studiów Strategicznych
Mariusz Grendowicz  BPH S.A.
George W. Handy  Center for Strategic and International Studies
Małgorzata Jantos  Szkoły Prywatne dr Małgorzaty Jantos
Laura Jones  Center for Strategic and International Studies
Bogdan Klich – Poseł Parlamentu Europejskiego, Prezes ISS
Karol Szyndzielorz – Siemens Sp. z o.o
Leszek Wieciech – BP Polska
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Andrzej Miernik  ComputerLand S.A.
Leszek Mikos – przedsiębiorca
Paulina Polak – w zastępstwie Prof. Grażyny Skąpskiej, Uniwersytet Jagielloński
Anna Szymańska –Klich  Instytut Studiów Strategicznych
Monika Zamarlik  Instytut Studiów Strategicznych

Rezultaty:
Rada Programowa ustaliła:
1. Projekt będzie skuteczny i efektywny, jeśli będzie realizowany długofalowo, nie może
być jednorazowym przedsięwzięciem.
2. Pierwszym działaniem w ramach projektu będzie konferencja, na której zostaną
zaprezentowane założenia programu, dotychczasowe doświadczenia uczestników
z USA, Polski i Europy Zachodniej (przedstawiciele biznesu, instytucji otoczenie
biznesu, etycy, naukowcy)
Konferencja powinna mieć wymiar teoretyczny i praktyczny.
3. Na konferencję zaproszeni zostaną także przeciwnicy stosowania etyki w biznesie
i społecznie odpowiedzialnego biznesu.
4. Kolejnym etapem projektu będą warsztaty  przede wszystkim  dla małych i średnich
firm poświęcone wybranym problemom i zagadnieniom.
5. Efektem materialnym konferencji będzie publikacja  swoista biblia etycznego biznesu
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Programy szkoleniowe
1.
Program '' Wolne oprogramowanie drogą do budowy społeczeństwa informacyjnego''
Koordynatorzy: Tomasz Ożóg, Michał Burek
Program był realizowany dzięki wsparciu finansowemu Funduszu Inicjatyw Obywatelsich.
Projekt był prowadzony od 1 września 2005 do 31 grudnia 2005. W ramach projektu
zorganizowaliśmy konferencję promocyjną ''Wolne oprogramowanie drogą do budowy
spopłeczeństwa informacyjnego'' oraz cykl szkoleń.
Konferencja
Termin: 8 listopada 2005r
Miejsce: Kraków
Partner: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Opis:
Wdrażanie wolnego oprogramowania jest działaniem nowatorskim, wiedza na jego temat nie
jest powszechna. Spotkanie miało za zadanie przyczynić się do promocji i rozpowszechnienia
informacji na temat wolnego oprogramowania, jego zalet i możliwości zastosowania w pracy
biurowej. Konferencja skierowana była do osób bezrobotnych,

nauczycieli informatyki,

pracowników organizacji pozarządowych, przedstawicieli sektora małych i średnich
przedsiębiorstw.
Uczestnicy:
dr Paweł Gizbert – Studnicki – członek zarządu ISS, Aleksander Konopek  Departament
Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego,Janusz Batko  CLUG  Krakowska
Grupa Użytkowników Linuxa, Władysław Majewski  Prezes ISOC Internet Society Polska,
Tomasz Barbaszewski  prezes ABA Kraków,w spotkaniu wzięło udział

ok. 70 osób. Były to

zarówno osoby bezrobotne, jak i przedsiębiorcy, przedstawiciele krakowskich NGOs,
nauczyciele informatyki.
Rezultat
Konferencja

zainteresowała

z systemami otwartymi.
Szkolenia
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i zachęciła uczestników

do bliższego zapoznania się

Termin: 1 września 31 grudnia 2005
Miejsce: Kraków
Opis przedsięwzięcia:
W okresie realizacji projektu przeprowadziliśmy szkolenia dla czterech grup odbiorców:
bezrobotnych, nauczycieli informatyki, przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw oraz
organizacji pozarządowych. Pierwszy dzień to przekazanie ogólnej wiedzy na temat wolnego
oprogramowania, jego podstaw prawnych, zasad działania, rodzajów, wykorzystywanych
licencji oraz sposobów w jaki można pogłębiać swoją wiedzę na ten temat po zakończeniu
szkolenia. Pozostałe dwa dni to praca przy stanowiskach komputerowych w sali komputerowej
wyposażonej w wolne oprogramowanie i dostęp do internetu. Uczestnicy szkolenia zapoznali
się z wybranymi obecnie najpopularniejszymi programami (min.

OpenOffice.org,

Przeglądarka Mozilla Firefox, klient pocztowy Mozilla Thunderbird).
Rezultat
W szkoleniu wzięło udział 180 osób, w dwunastu 15osobowych grupach. Każde szkolenie
trwało trzy dni.

2.
Chcieć znaczy móc

program warsztatów aktywizacji zawodowej dla młodzieży
Koordynator : Monika Zamarlik
Termin: październik  grudzień 2005
Miejsce: Małopolska
Partnerzy: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, Kuratorium Oświaty w Krakowie
Opis przedsięwzięcia:
Program

dotyczył aktywizacji

młodych

ludzi, przeciwdziałania bezrobociu

i kreowania aktywnych postaw życiowych wśród młodego pokolenia.
Dotarliśmy do młodzieży, która wiosną i latem 2006 stanie przed wyborem dalszej
drogi życiowej, skończy szkołę i postawi sobie pytanie „Co dalej?”
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Eksperci Instytutu zorganizowali warsztaty aktywizujące młodego człowieka w jego
poszukiwaniach miejsca pracy (pomoc w podjęciu trafnej decyzji o zatrudnieniu lub
współdziałaniu, pisanie CV, listu motywacyjnego, rozmowy z pracodawcami, techniki
poszukiwania pracy, zasady autoprezentacji) oraz wspieranie w budowaniu czy wzmacnianiu
wiary w ludzi i społeczne oblicze biznesu poprzez zaznajamianie z technikami i procedurami
zakładania własnej działalności gospodarczej.

PROGRAM WARSZTATÓW „Chcieć znaczy móc”
Krok 1
Kim jestem? czyli co muszę wiedzieć o sobie przed rozpoczęciem poszukiwania pracy
Zawartość zajęć:
-

określenie motywacji do pracy

-

określenie własnego potencjału

-

własne zasoby i doświadczenia

-

moje mocne i słabe strony

-

moje zainteresowania

-

środowisko pracy

Krok 2
Rynek pracy i jego specyfika
Zawartość zajęć:
-

analiza rynku pracy

-

ukryty i jawny rynek pracy

-

rodzaje pracodawców

-

zawody przeszłości i przyszłości

-

gdzie szukać rady?

Krok 3
Planowanie kariery zawodowej czyli jak zaplanować swoją przyszłość zawodową?
Zawartość zajęć:
-

podejmowanie decyzji zawodowych

-

planowanie własnej kariery
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-

ocena własnych możliwości

-

potencjalne możliwości pracy

-

etapy kariery zawodowej

Krok 4
Moje dokumenty świadczą o mnie
Zawartość zajęć:
-

życiorys

-

podanie, list motywacyjny

-

własna oferta pracy

-

odpowiedź na ofertę prasową

-

kwestionariusz osobowy

Krok 5
Kto szuka  ten znajdzie!
Informacje o działalności i funkcjonowaniu następujących podmiotów:
-

powiatowe urzędy pracy, Centra Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, strony
internetowe z ofertami pracy , ogłoszenia w prasie, radiu, telewizji, spotkania
z pracodawcami, targi pracy, agencje doradztwa personalnego.

Krok 6 Oko w oko z cyklonem
Zawartość warsztatów: pierwszy kontakt, rozmowa telefoniczna, rozmowa kwalifikacyjna
i spotkanie z pracodawcą, co na siebie włożyć?, jak radzić sobie ze stresem
Krok 7 Wolontariusz, praktykant –czemu nie!
Zawartość warsztatów: gdzie szukać praktyk, co może i co powinien wolontariusz
Uczestnicy: młodzież szkół ponadgimnazjlanych Małopolski
Rezultat: przeszkolenie około 1000 osób
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3.
Europejskie Dyskusje Młodych
 debaty dla młodzieży
Koordynator: Monika Zamarlik
Termin: maj, czerwiec oraz listopad, grudzień 2005
Miejsce: Małopolska
Partner: Fundacja Konrada Adenuera
Opis przedsięwzięcia:
Program

skierowaliśmy

do młodzieży Szkół Ponadgimnazjalnych Małopolski.

Chcieliśmy, aby młodzież mogła wypowiedzieć się na temat rocznego członkostwa Polski
w Unii. Program można traktować jako kontynuację wcześniejszych działań ISS skierowanych
do młodych ludzi. Eksperci Instytutu byli u nich z informacją o Unii w przeddzień referendum
akcesyjnego, zorganizowaliśmy konkurs o tożsamości i miejscu młodych Polaków
w poszerzonej Europie, informowaliśmy o edukacji europejskiej, szansach, jakie niesie dla nich
Unia. Wiele z tych debat i spotkań udało się zorganizować dzięki pomocy Fundacji Konrada
Adenauera
Uważaliśmy, że zasadne będzie dokonanie pewnego podsumowania percepcji Unii
Europejskiej w świadomości młodego pokolenia. Dokonanie swoistego bilansu zysków i strat,
jakie postrzegają młodzi ludzie w związku z wejściem Polski do Unii Europejskiej.
Z naszego dotychczasowego doświadczenia wynika, że skuteczną metodą zmierzającą do
poznania opinii młodego człowieka jest bezpośrednia rozmowa. Dlatego przeprowadziliśmy
wizyty w Szkołach Ponadgimnazjalnych Małopolski – edycja pierwsza, oraz Krakowa  edycja
druga. Odbyły się 84 spotkania, podczas których rozmawialiśmy z młodzieżą na podane niżej
tematy:
„Europejczyk, chrześcijanin, patriota – jaki jesteś młody Polaku?
o tożsamości,

patriotyzmie, spuściźnie pozostawionej przez Jan Pawła II dla młodzieży,

miejscu młodych ludzi w Europie, ich obawach , potrzebach duchowych
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dyskusja

„Praca dla Polaków w UE”  prezentacja możliwości zatrudnienia Polaków w krajach Unii,
szanse i zagrożenia, ocena i perspektywy
„Polski rolnik w Unii – warto było” – prezentacja i ocena korzyści wynikających dla polskich
rolników i rolnictwa
„Gdzie na studia? – może do Londynu” – analiza rynku edukacji i stypendiów naukowych
dostępnych dla młodzieży, prezentacja efektów pierwszego roku członkostwa
„Trzeci sektor w Unii Europejskiej –szansa dla młodych” – prezentacja kondycji i roli
organizacji pozarządowych jako miejsca realizacji młodych ludzi
„Moja firma w Unii. Przedsiębiorczość to jest to!” – ocena kondycji polskich
przedsiębiorstw działających w warunkach poszerzonej Europy, fakty i mity po roku
członkostwa
W naszych spotkaniach wzięło udział ponad 2500 uczniów. Zarówno nauczyciele jak
i uczniowie narzekali na brak informacji i

aktualnych materiałów.

Szkoły przyjęły nas

serdecznie i ciepło. Spotkania odbywały się w grupach liczących od około 30 do 50 uczniów,
głownie z klas starszych i maturalnych.
Wszyscy zgodnie twierdzili, że lekcje prowadzone przy wsparciu Fundacji Konrada Adenauera
są znakomitym uzupełnieniem edukacji europejskiej.

Rezultat: 84 spotkania, w których udział około wzięło 2500 młodych osób

Przedsięwzięcie w ramach pobytu badacza wizytującego ze Szwecji 20042006
Badacz wizytujący: Wilhelm Unge z Agencji Badań Obronnych (Swedish Defence Research
Agency, FOI). Termin pobytu: listopad 2004sierpień 2006.
Cel: Skoordynowanie działalności badawczej ISS z pracą FOI w celu zarówno wzmacniania
badań ISS i FOI jak i rozszerzenia wiedzy na tematy będące podmiotem wszystkich
trzech programów badawczych ISS i ich odpowiedników w FOI.
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•

Na 2005 rok planowano dwie wspólne prace stanowiące całość. Pierwsza dotyczy
bilateralnych polskorosyjskich stosunków na tle wymiaru wschodniego UE
i NATO. Znajduje się obecnie w zaawansowanej fazie i sfinalizowanie przewiduje
się w pierwszych miesiącach 2006 r. Druga praca traktuje o polskiej polityce
bezpieczeństwa i polskich stosunkach do krajów członkowskich UE i NATO, czyli
wymiarze zachodnim Polski. Praca jeszcze trwa i zostanie sfinalizowana do
połowy 2006 r.

Uczestnicy: Zespół ISS i Wilhelm Unge
Koordynator: Wilhelm Unge

Wydawnictwo ISS
W wydawnictwie Instytutu Studiów Strategicznych w 2005 roku ukazały sie nastepujące
pozycje:
–

„Ocena pierwszych miesięcy członkostwa Polski w UE – fakty i mity“

–

„Symbol Europy  historia i znaczenie Flagi Europejskiej“

–

„Europejski Program Badań nad Bezpieczeństwem – szansa dla wzrostu innowacyjności
w Europie“

–

„Kształtowanie społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie – polskie doświadczenia“ 
publikacja w języku ukraińskim

Do końca 2005 roku w wydawnictwie ISS ukazały się 92 publikacje obecnie
w przygotowaniu znajduja się dwie kolejne pozycje.
Publikacje ISS są dostępne w księgarniach naukowych i akademickich na terenie całej Polski.
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Centrum Szkoleń i Doradztwa z zakresu Funduszy Europejskich
Działalność w obszarze wspierania projektodawców Europejskiego Funduszu Społecznego
Od lutego 2004r. Centrum Szkoleń i Doradztwa z zakresu Funduszy Europejskich
realizuje zadania Regionalnego Ośrodka Szkoleniowego Europejskiego Funduszu
Społecznego w Małopolsce. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków Phare 2002
w wysokości 68 tysięcy euro. Celem prowadzonych działań jest wsparcie potencjalnych
projektodawców EFS (oprócz przedsiębiorców) w zakresie aplikowania o środki EFS na rzecz
inicjatyw rynku pracy i rozwoju zasobów ludzkich w regionie. W ramach działań ośrodka
zrealizowaliśmy:
–

100 dni szkoleń dla blisko 1000 osób w zakresie różnych aspektów Europejskiego Funduszu
Społecznego

–

141 godzin informacji,

doradztwa i indywidualnych konsultacji dla klientów

przygotowujących projekty do EFS
W ramach projektu zostały dodatkowo zorganizowane dwie konferencje prezentujące
dotychczasowe doświadczenia projektodawców oraz Instytucji Wdrażających EFS w Polsce,
Spotkania zgromadziły w sumie ok. 250 osób.
Rozszerzeniu działań regionalnego ośrodka służy realizacja projektu Centrum
Rozwoju LokalnegoRegionalny Ośrodek Szkoleniowy EFS na rzecz rozwoju zasobów
ludzkich inicjatyw partnerskich w Małopolsce. Projekt uzyskał dofinansowanie ze środków
Phare 2003 w wysokości 134 878,19 euro na dziesięć miesięcy działań. Zakres działalności
Ośrodka zostanie znacznie rozszerzony o szkolenia i doradztwo specjalistyczne związane
z przygotowaniem i wdrażaniem projektów np. z zakresu: prawa zamówień publicznych,
księgowości projektów europejskich, ustawodawstwa rynku pracy itp. Ważnym elementem
przedsięwzięcia była promocja idei projektów partnerskich łączących we współpracy sektor
samorządowy z pozarządowym na rzecz rozwoju rynku pracy i zasobów ludzkich w regionie.
Wsparcie organizacji pozarządowych
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Drugim nurtem działalności Centrum była pomoc dla małopolskich organizacji pozarządowych
i podejmowanie działań na rzecz profesjonalizacji III sektora. Obecnie Centrum intensyfikuje
działania zmierzające do uruchomienia Ośrodka Wsparcia dla Organizacji Pozarządowych,
który zostanie utworzony przez ISS.

Program EURONGO
Program EURONGO ma na celu wspieranie organizacji pozarządowych
w pozyskiwaniu środków UE na rozwój swojej działalności. Inicjatywa była finansowana ze
środków PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności, w wysokości 23 350 zł. Przy realizacji
założeń Programu z Fundacją współpracują specjaliści EURONGO, którzy prowadzą
spotkania, szkolenia oraz wspierają indywidualnym doradztwem organizacje pozarządowe
z Małopolski. W 2005r. duży nacisk położyliśmy na zachęcanie organizacji do włączania się w
projekty partnerskie. Ze względu na wysokie wymagania związane z pozyskiwaniem środków
europejskich, dla organizacji pozarządowej często jedyną możliwością włączenia się
w absorpcję jest współpraca z silniejszym partnerem. W związku z tym zrealizowaliśmy cykl
warsztatów dotyczących zasad budowania projektów partnerskich. Dodatkowo, dwóch
małopolskich specjalistów EURONGO świadczy indywidualne wsparcie (coaching) na rzecz
dwóch przedsięwzięć partnerskich z udziałem lokalnych NGOs z województwa małopolskiego.
W ramach Programu w trzech, pierwszych kwartałach Projektu w 2005r. wsparliśmy ok. 130
organizacji pozarządowych z całej Małopolski.

Centrum zrealizowało projekt Profesjonalna organizacja pozarządowa – najlepszy partner
społeczny, który uzyskał dofinansowanie z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich wysokości 130
tys. PLN. W ramach projektu zostało zorganizowane Studium dla liderów organizacji
pozarządowych – trzymiesięczny intensywny cykl szkoleń dla 30 osób aktywnie działających
w NGO. Świadczone były usługi doradcze dla ngos z zakresu prowadzenia księgowości, zmian
w dokumentach statutowych, pozyskiwania środków na prowadzenie działalności.
We współpracy z Instytutem Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego zostały
przeprowadzone badania na temat współpracy sektora pozarządowego z samorządowym oraz

30

realizacji Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Wyniki prac są bardzo
interesujące. Poza głównym nurtem opracowanie prezentuje także kondycję III sektora
w Malopolsce i diagnozuje jego potrzeby. Uzupełnieniem projektu finansowanego z FIO było
przedsięwzięcie WspółpracaSamoorganizacjaRozwój. Wsparcie integracji III sektora
w

Małopolsce,

finansowane

ze

środków

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Małopolskiego. Projekt koncentrował sie na promocji idei budowania federacji i organizacji
parasolowych. W ramach przedsięwzięcia zostały zorganizowane seminaria informacyjne,
warsztaty dotyczące budowania projektów partnerskich, a także konferencja Współpraca
sektora pozarządowego z samorządowym w Małopolsce. Federalizacja – jak skutecznie
budować reprezentację III sektora? W trakcie spotkania zostały między innymi zaprezentowane
wyniki badań przeprowadzonych przez ISP UJ w ramach projektu Profesjonalna organizacja
pozarządowa – najlepszy partner społeczny. Kwota dofinansowania uzyskana z Urzędu
Marszałkowskiego wynosiła 15 tys. PLN.
Merytoryczne wsparcie przedsięwzięć stanowili i stanowią specjaliści ds funduszy europejskich
dla organizacji pozarządowych Programu EuroNGO. Obecnie działalność specjalistów może
zostać zintensyfikowana dzięki zapewnieniu finansowania z powyżej opisanych przedsięwzięć.
Mamy nadzieję na kontynuowanie prowadzonych przedsięwzięć dzięki pozyskaniu środków na
dalszą działalność.
Współpraca z ogólnopolską

Siecią Wspierania Organizacji Pozarządowych

SPLOT
Forum Inicjatyw Pozarządowych
W województwie małopolskim nie ma profesjonalnego ośrodka wsparcia organizacji
pozarządowych, który mógłby przystąpić do ogólnopolskiej Sieci Wspierania Organizacji
Pozarządowych SPLOT. W związku z tym Sieć SPLOT bardzo mocno wspiera Instytut
w zakresie budowy wspomnianego ośrodka. ISS w charakterze partnera włącza się
w przedsięwzięcia realizowane sieciowo przez SPLOT we wszystkich województwach całej
Polski. Przykładem takiego projektu jest Program EURONGO, realizowany wspólnie od 2003r.
W bieżącym roku ISS dodatkowo uzyskał finansowanie w wysokości 12 914,25 na
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przeprowadzenie forum inicjatyw pozarządowych. Forum zostało zorganizowane przy
współpracy z Małopolskim Urzędem Marszałkowskim 28 czerwca br. Aktywność ISS skupiła
się na zorganizowaniu prezentacji dorobku najlepszych małopolskich organizacji – kandydatów
do Nagrody Marszałka Województwa Kryształy Soli oraz przeprowadzeniu dwóch paneli:
jednego

poświęconego partnerstwu

lokalnemu, drugiego poświęconego partnerstwu

w projektach europejskich. Konferencja zgromadziła ponad 200 reprezentantów małopolskich
organizacji pozarządowych.
Grupa doradcza ośrodka wparcia
Instytut w ścisłej współpracy z Siecią SPLOT zainicjował działalność grupy doradczej
dla budowania profesjonalnego ośrodka wsparcia organizacji pozarządowych w Małopolsce.
Grupa zrzesza przedstawicieli małopolskich organizacji pozarządowych i ich federacji oraz
reprezentantów administracji samorządowej pracujących z  i na rzecz organizacji
pozarządowych z regionu. Grupa będzie ma za zdanie wypracować rekomendacje dla ośrodka,
niezbędne przy budowaniu strategii jego działalności. Naszym celem jest doprecyzowanie
specyfiki małopolskich organizacji pozarządowych, ustalenie ich potencjału

i deficytów oraz

diagnoza ich realnych potrzeb. W konsekwencji zamierzamy ustalić płaszczyzny priorytetowo
wymagające poprawy i zmian, które znajdą swoje odzwierciedlenie strategii działalności
ośrodka.
Szkolenia komercyjne
W związku z realizacją projektów finansowanych z funduszy europejskich, w chwili
obecnej na rynku szkoleń pojawiła się bogata oferta szkoleń bezpłatnych. Należy przewidywać,
że Instytut Studiów Strategicznych, będzie również oferował swoim klientom przede wszystkim
szkolenia bezpłatne, finansowane z kolejnych projektów. Szkolenia komercyjne, prowadzone
w ograniczonym wymiarze, będą stanowiły jedynie ofertę uzupełniającą do szkoleń
bezpłatnych, prowadzonych w podstawowym zakresie.
W ubiegłym roku, na zasadach komercyjnych, prowadziliśmy następujące szkolenia:
Pisanie wniosku o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego –
najczęściej popełniane błędy,
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Studium wykonalności jako element wniosku o współfinansowanie z funduszy Unii Europejskiej,
Realizacja projektów inwestycyjnych finansowanych ze środków EFRR w ramach Priorytetu I i
III ZPORR,
Audyt projektów infrastrukturalnych współfinansowanych ze środków EFRR,
Przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty
budowlane,
Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz
Rozwój Obszarów Wiejskich – kategorie interwencji,
Jak skutecznie przygotować urzędy administracji publicznej do wdrożenia systemu zarządzania
jakością?,
Dotacje dla szkół na projekty rozwojowe,
Narzędzia monitoringu i ewaluacji w projektach społecznych,
Audyt projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
Księgowość projektów współfinansowanych ze środków EFS,
Prawo zamówień publicznych w projektach współfinansowanych ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego,
Europejski Fundusz Społeczny na rzecz doskonalenia kadr przedsiębiorstw: działanie 2.3a SPO
RZL,
Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweski
Mechanizm Finansowy – nowe możliwości dla Polski.
W 2005r. w ramach komercyjnej działalności szkoleniowej Centrum Szkoleń
i Doradztwa z zakresu Funduszy Europejskich zostało zorganizowanych 16 szkoleń,
w których wzięło udział ponad 200 osób. Swoją aktywność kierujemy 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). Wiedza i praktyczne umiejętności
przekazane przez trenerów są wykorzystywane przez uczestników naszych szkoleń podczas
aplikowania i realizacji przedsięwzięć finansowanych z funduszy strukturalnych.
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