
 

CSM INFO  

marzec 2020 

…czyli co robiliśmy przez ostatni miesiąc 

CSM jest w gronie najlepszych think tanków z Europy Środkowo-Wschodniej w 

corocznym światowym rankingu opracowywanym przez Uniwersytet w 

Pensylwanii 

Centrum Stosunków Międzynarodowych to organizacja pożytku publicznego. 

Jeśli uważają Państwo, że polityka międzynarodowa i sprawy zagraniczne 

powinny być w Polsce lepiej znane i rozumiane, warto przeznaczyć na naszą 

działalność 1% podatku dochodowego. 

Nasz KRS 👉 0000105653 

 

1. PUBLIKACJE 

• Relacja CSM: „Europa i Świat w latach 2020-2030” 

W najbliższej dekadzie Europę i świat czekają głębokie zmiany. Dla Unii Europejskiej będzie 

to czas kluczowych decyzji, które wpłyną na jej funkcjonowanie i dalsze losy. O 

najważniejszych wyzwaniach i szansach dla Europy i Polski rozmawiali uczestnicy „okrągłego 

stołu” zorganizowanego przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i biuro Parlamentu 

Europejskiego w Warszawie we współpracy z ośrodkiem THINKTANK i hotelem Lake Hill 

koło Karpacza. 

 

Relacja dostępna jest tutaj. 

 

• Komentarz CSM: „Skutki pandemii w Azji Południowej” 

Azja Południowa jak dotąd w małym stopniu jest dotknięta wirusem COVID19. Jednak duża 

populacja, zły stan systemu służby zdrowia i niski poziom rozwoju społeczno-gospodarczego 

czynią ten obszar szczególnie podatnym na rozwój choroby. Najlepiej skutki kryzysu może 

przejść największy kraj regionu - Indie. Jednak wszystkie będą potrzebowały pomocy 

międzynarodowej dla poradzenia sobie ze zdrowotnymi i gospodarczymi następstwami 

pandemii – pisze Patryk Kugiel, analityk PISM, specjalizuje się w krajach Azji Południowej 

oraz polityce współpracy rozwojowej Polski i UE.  

 

Cały komentarz dostępny jest tutaj. 

https://csm.org.pl/relacja-csm-europa-i-swiat-w-latach-2020-2030/?fbclid=IwAR37ZXyq959-e1V475_VL1lH7vqJPUKzisQ8XCX6eFerK9vd1Mnaj_B1Fqg
https://csm.org.pl/relacja-csm-europa-i-swiat-w-latach-2020-2030/?fbclid=IwAR37ZXyq959-e1V475_VL1lH7vqJPUKzisQ8XCX6eFerK9vd1Mnaj_B1Fqg
https://csm.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/KOMENTARZ-P.Kugiel-AZJA-24.03.2020.pdf


 

 

 

2. WYDARZENIA 

• 31.03 - CSM LIVE TALKS: Świat po katastrofie: wpływ pandemii na stosunki 

międzynarodowe 

Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska, Witold Jurasz, dr Bartłomiej E. Nowak 

Dowiedz się więcej 

• 26.03 - CSM LIVE MEETING: Izrael 

Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska i Alexander Rechter 

Dowiedz się więcej 

• 24.03 – CSM LIVE TALKS: Świat po katastrofie: wpływ pandemii na stosunki 

międzynarodowe 

Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska, dr Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, Janusz 

Reiter 

Dowiedz się więcej 

• 19.03 – CSM LIVE TALKS: Tajwan w czasach zarazy. Inspiracje dla Europy 

Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska i Mariusz Kowalski 

Dowiedz się więcej 

• 10.03 – Dyskusja „Europa i Świat w latach 2020-2030” zorganizowana przez biuro 

Parlamentu Europejskiego oraz Centrum Stosunków Międzynarodowych 

Czytaj więcej 

• 11.03 – dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM,  z wizytą w Parlamencie Ukrainy  

Czytaj więcej 

 

3. PROJEKTY 

• Nowy projekt CSM “Stop fake. Start thinking” 

Czytaj więcej 

• Europa Środkowo-Wschodnia: 30 lat. Perspektywa gospodarcza – projekt CSM i 

Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego wraz z partnerami z Węgier, 

Serbii i Chin. 

Czytaj więcej 

• V4+ a inicjatywa Pasa i Szlaku. Analiza porównawcza - projekt międzynarodowy z 

udziałem CSM 

Czytaj więcej 

• EU -India think-tank Twinning Initiative – projekt z udziałem CSM i 9 najlepszych 

think tanków z UE i Indii. 

Czytaj więcej 

• Polska i Czechy wobec Chin – projekt CSM i Prague Security Studies Institute 

Czytaj więcej 

https://csm.org.pl/csm-live-talks-swiat-po-katastrofie-2/
https://csm.org.pl/csm-live-meetingsizrael/
https://csm.org.pl/csm-live-talks-swiat-po-katastrofie/
https://csm.org.pl/csm-live-meeting/
https://csm.org.pl/debata-europa-i-swiat-w-latach-2020-2030/
https://csm.org.pl/debata-europa-i-swiat-w-latach-2020-2030/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3107696709253035?__xts__%5B0%5D=68.ARCLGTcHHIvS5o3KoY0Qp9zfveQytRC-aDLTed082F1xX2p7mH4M063PKKliGgyWetbNTLuVnTcowkBoMkOl2rbeaNbdI8bowVu-u8XvCdfCwhPB9grpD29KnYQYb-N3j1arR5CCsMYxwkBRHYLp3jzXX7OBf8-0HpDzPwfXgUjpHhCz5T3PQLOy9pbfArCbcuYV84hBULmDZvdLnPnRrJWolC9hEqa_0_DRItM1wbex8-jFt3z3szXHo83kg7miNoY0G3v6Q6aV9aHd6RyKNHB0W2sUuMVwv1e3yOpqzXT91nlJ7vx7DbvPHOCC4bu-5eNkR578KB4MbNLdMzRlPZ53UQ&__tn__=-R
https://csm.org.pl/start-thinking/
http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/4243-projekt-dotyczacy-30-lat-przemian-politycznych-gospodarczych-i-spolecznych-w-16-krajach-europy-srodkowo-wschodniej-i-poludniowej
http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/4052-v4-a-inicjatywa-pasa-i-szlaku-analiza-porownawcza-nowy-projekt-csm
http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/3885-ue-indie-inicjatywa-partnerstwa-think-tankow
http://www.csm.org.pl/pl/projekty-biezace/3523-projekt-forum-polsko-czeskiego-porownanie-czeskiego-i-polskiego-stosunku-do-chin-ocena-wyzwan-i-mozliwosci-pod-katem-bezpieczenstwa


• Obce wpływy w Europie Centralnej – projekt CSM w partnerstwie z think tankami 

Grupy Wyszehradzkiej 

Czytaj więcej 

• Innovation in Politics –międzynarodowy projekt z udziałem think tanków z 14 krajów 

UE, w tym konkurs na innowacyjne projekty, oceniane przez 1000-osobowe jury z 47 

państw Rady Europy 

Czytaj więcej 

• European Roundtable – cykliczne spotkania polityków i ekspertów z UE, 

organizowane przez Fundację im. Konrada Adenauera. Najbliższe spotkanie w 

czerwcu w Lizbonie. 

Czytaj więcej 

• EU- Russia Civil Society Forum – platforma współpracy organizacji z Europy i Rosji, 

której CSM jest stałym członkiem. 

Czytaj więcej 

 

4. CSM W MEDIACH                                     

• Warto porównywać pakiety pomocowe w różnych krajach, niektóre z rozwiązań tam 

przyjętych można by zaadoptować w Polsce – dr Małgorzata Bonikowska, prezes 

CSM, w audycji „Biznes przez sito” na antenie radia Chilli Zet 

Czytaj więcej  

 

• Populiści przerzucają odpowiedzialność na Unię za swoją indolencję – Eugeniusz 

Smolar, ekspert i członek Rady Fundacji CSM, na antenie radia TOK FM [26.03] 

Czytaj więcej 

• Nie mieliśmy jeszcze nigdy do czynienia z taką sytuacją. Tak głęboki kryzys polityczny 

i gospodarczy może dotknąć tak wiele krajów i społeczeństw – Łukasz Polinceusz na 

łamach Polskiego Radia 24 [20.03] 

Dowiedz się więcej 

• Decyzja o zamknięciu zewnętrznych granic UE jest spóźniona, ale dlatego, że wielu 

kwestiach nie ma w UE mechanizmów scentralizowanego zarządzania – pisze dr 

Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na łamach dziennika „Fakt” oraz w Fakt.pl 

[19.03] 

Czytaj więcej 

• Musimy być przygotowani na bardzo różne scenariusze i w tym rola rządów, aby 

zabezpieczać rynki – Łukasz Polinceusz, ekspert CSM, o podejmowanych rządowych 

działaniach w walce ze skutkami wirusa [17.03] 

Dowiedz się więcej 

 

http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/2991-wplywy-rosyjskie-w-europie-centralnej-wspolny-projekt-think-tankow-z-grupy-wyszechradzkiej
http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/3379-ogolnoeuropejski-projekt-innovation-in-politics
http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/3753-european-round-table
http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/840-eu-russia-civil-society-forum
https://csm.org.pl/media/
https://audycje.tokfm.pl/podcast/88198,Smolar-Populisci-przerzucaja-odpowiedzialnosc-na-Unie-za-swoja-indolencje
https://audycje.tokfm.pl/podcast/88198,Smolar-Populisci-przerzucaja-odpowiedzialnosc-na-Unie-za-swoja-indolencje
https://www.polskieradio24.pl/8/3660/Artykul/2478160,Jak-w-walce-z-koronawirusem-sprawdza-sie-Unia-Europejska?fbclid=IwAR0RySTXMxFVLghYfTDK9P3sLf0Q6DNKcZW2o08DITSB3eaP99rBdN8J_Yw
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/malgorzata-bonikowska-o-zamknieciu-granic-ue/35nw1mg?utm_source=_viasg_fakt&utm_medium=direct&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2&fbclid=IwAR1iuJZLRQR9IEofkm-MF8z1kCZLmhHgKcC4Oig-RIf-TbaoVRajIfXe680
https://polskieradio24.pl/7/1552/Artykul/2475425,Lukasz-Polinceusz-dane-naplywajace-z-calej-Europy-sa-bardzo-niepokojace?fbclid=IwAR0_GuJEe8glxpjiV1mKCCAlORNr0XC5xxIEmbHHjaaj7QN0wGj2UYUWZQ4
https://polskieradio24.pl/7/1552/Artykul/2475425,Lukasz-Polinceusz-dane-naplywajace-z-calej-Europy-sa-bardzo-niepokojace?fbclid=IwAR0_GuJEe8glxpjiV1mKCCAlORNr0XC5xxIEmbHHjaaj7QN0wGj2UYUWZQ4


• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w Polskim Radiu 24 o działaniach UE w 

czasie pandemii 

Czytaj więcej 

 

•  Skoordynowane działania mogą dać lepszy efekt, a ponadto ważne jest zarządzanie 

problemem, w tym przypadku wirusa – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, dla 

Polskiego Radia o wpływie epidemii na unijną gospodarkę [13.03] 

Dowiedz się wiecej 

 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, na antenie Polsat News na temat 

konsekwencji pandemii koronawirus'a dla europejskiej gospodarki i o sytuacji we 

Włoszech [11.03] 

Czytaj więcej 

• Turcja próbuję jak najwięcej uzyskać i ma najmniej do stracenia – Łukasz Polinceusz, 

ekspert CSM, o unijno-tureckich relacjach, związanych z polityką migracyjną na 

antenie Polskiego Radia 24 [10.03] 

Audycja dostępna jest tutaj  

• Nagłe pojawienie się dużych grup cudzoziemców burzy dotychczasowy świat. Rosną 

niepokoje, wybuchają zamieszki – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o 

migrantach w Grecji [08.03] 

Czytaj więcej 

• Problem jest w tym, że nie sprawdza się już porozumienie unijno-tureckie dotyczące 

granicy greckiej – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o nielegalnych 

migrantach na antenie Polskiego Radia 24 [06.03] 

Audycja dostępna jest tutaj 

• Łukasz Polinceusz, ekspert CSM, na antenie Radiowej Dwójce komentował turecką 

decyzję o otwarciu granic [06.03] 

Audycja dostępna jest tutaj  

• Unia Europejska stała się zakładnikiem Turcji w kontekście kryzysu migracyjnego, 

który nie odpuścił pomimo tego, że wydawało się, iż sytuacja jest w pewnej mierze 

opanowana –  Łukasz Polinceusz, ekspert CSM, na antenie Polskiego Radia 24 

[04.03] 

Audycja dostępna jest tutaj 

 

 

5. POLECAMY 

A. POLECANE WYDARZENIA 

• CSM LIVE TALKS → w każdy wtorek o 17:00 na profilu Facebook Centrum 

Stosunków Międzynarodowych 

Rozmawiamy o wpływie pandemii na sytuację na świecie, stosunki 

międzynarodowe i gospodarkę.  

https://csm.org.pl/media/
https://www.polskieradio.pl/7/1696/Artykul/2473163?fbclid=IwAR1ZtZ8xpMlJkXG2lhTGoYZxUrUFubxsk3CtBtwMwBNHEngX_LdVQ6Vd91M
https://www.facebook.com/MMBonikowska?__tn__=K-R&eid=ARBWFWUBdJYV5-7w72gdB0LWswLrfZR5ew1ahIkhNj0HunElDhDLLiJC-loWWseflP3dOp20mnMpsntk&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQp-Z4S-fi3k8D18QAD4yc5CMxgsDAWjXK-Cx5LoNbMiB-EsrMbXfv6Qm_FCx8n4wi5K2DDSyf8fru7guyRVolp8byMRmO_aLX-ju2b73vg-_OYetQjMr-q_-660r49dJP5Q_DVvbVpQgp98pnNtoQqxqWm1m_SFuYVS6DEvbOR3FJ5Fd1CLnR3FKwMz7TVA7TQyLNWAfOoAVQTGoxAbkeUNV-gkhgMtNtdB8IMCD8Z_GcGVJ7JKV1gPIlrV26QT6-us_9ZssNrnqnQ8hV2z_auzEEdFLFY6kWSzeObeQcyhXTOZZh-XCR9seRefHZN6PKiQD-FeWdt66WM3sHju8PoQ
https://www.facebook.com/pages/Polsat-News/468715456527656?__tn__=K-R&eid=ARAyHcBdX8fikw3cFurOqdsV3n-CDc1X3A7kus1S1jfwz_y2aI5b2hunCaEqvOIiwcQp14wxbjHq1mN9&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDQp-Z4S-fi3k8D18QAD4yc5CMxgsDAWjXK-Cx5LoNbMiB-EsrMbXfv6Qm_FCx8n4wi5K2DDSyf8fru7guyRVolp8byMRmO_aLX-ju2b73vg-_OYetQjMr-q_-660r49dJP5Q_DVvbVpQgp98pnNtoQqxqWm1m_SFuYVS6DEvbOR3FJ5Fd1CLnR3FKwMz7TVA7TQyLNWAfOoAVQTGoxAbkeUNV-gkhgMtNtdB8IMCD8Z_GcGVJ7JKV1gPIlrV26QT6-us_9ZssNrnqnQ8hV2z_auzEEdFLFY6kWSzeObeQcyhXTOZZh-XCR9seRefHZN6PKiQD-FeWdt66WM3sHju8PoQ
https://www.facebook.com/hashtag/koronawirus?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDQp-Z4S-fi3k8D18QAD4yc5CMxgsDAWjXK-Cx5LoNbMiB-EsrMbXfv6Qm_FCx8n4wi5K2DDSyf8fru7guyRVolp8byMRmO_aLX-ju2b73vg-_OYetQjMr-q_-660r49dJP5Q_DVvbVpQgp98pnNtoQqxqWm1m_SFuYVS6DEvbOR3FJ5Fd1CLnR3FKwMz7TVA7TQyLNWAfOoAVQTGoxAbkeUNV-gkhgMtNtdB8IMCD8Z_GcGVJ7JKV1gPIlrV26QT6-us_9ZssNrnqnQ8hV2z_auzEEdFLFY6kWSzeObeQcyhXTOZZh-XCR9seRefHZN6PKiQD-FeWdt66WM3sHju8PoQ&__tn__=%2ANK-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3110154779007228?__xts__%5B0%5D=68.ARDQp-Z4S-fi3k8D18QAD4yc5CMxgsDAWjXK-Cx5LoNbMiB-EsrMbXfv6Qm_FCx8n4wi5K2DDSyf8fru7guyRVolp8byMRmO_aLX-ju2b73vg-_OYetQjMr-q_-660r49dJP5Q_DVvbVpQgp98pnNtoQqxqWm1m_SFuYVS6DEvbOR3FJ5Fd1CLnR3FKwMz7TVA7TQyLNWAfOoAVQTGoxAbkeUNV-gkhgMtNtdB8IMCD8Z_GcGVJ7JKV1gPIlrV26QT6-us_9ZssNrnqnQ8hV2z_auzEEdFLFY6kWSzeObeQcyhXTOZZh-XCR9seRefHZN6PKiQD-FeWdt66WM3sHju8PoQ&__tn__=-R
https://www.polskieradio24.pl/399/7975/Artykul/2470600,UE-jest-gotowa-przekazac-Turcji-finansowe-wsparcie?fbclid=IwAR2sSl1EH6dgWLB2-86Vb6ZFACAhuW7VlABkzrKo0xtBUwnS7-2umZeCTcY
https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/grecja-zamieszki-na-granicy-z-turcja/82pn8b3?utm_source=www.facebook.com_viasg_wiadomosci&utm_medium=social&utm_campaign=leo_automatic&srcc=ucs&utm_v=2
https://polskieradio24.pl/8/3660/Artykul/2468868,Turcja-liczy-na-zysk?fbclid=IwAR2a86y7c-HnN1YsRscx_-iEhGlWiXbhzXPZW2-z3t2sfhtaaB6BN5eyVlo
https://polskieradio24.pl/8/3660/Artykul/2468868,Turcja-liczy-na-zysk?fbclid=IwAR2a86y7c-HnN1YsRscx_-iEhGlWiXbhzXPZW2-z3t2sfhtaaB6BN5eyVlo
https://polskieradio24.pl/8/3660/Artykul/2468868,Turcja-liczy-na-zysk?fbclid=IwAR2a86y7c-HnN1YsRscx_-iEhGlWiXbhzXPZW2-z3t2sfhtaaB6BN5eyVlo
https://www.polskieradio24.pl/5/1223/Artykul/2467760,Ekspert-o-kryzysie-migracyjnym-otwarta-zostala-puszka-Pandory?fbclid=IwAR3q5YJx7vgU3kRrewc9Ml5pf7OMSPlOyEa26q1ghS4W09MJgxztOl8H19g
https://www.facebook.com/CIR.CSM/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/


• CSM LIVE MEETINGS → w każdy czwartek o godz. 17:00 na profilu Facebook 

Centrum Stosunków Międzynarodowych 

Z naszymi gośćmi – dyplomatami, przedsiębiorcami, liderami opinii, 

rozmawiamy o tym, jak radzą sobie ich kraje w obliczu pandemii.  

 

 

B. POLECANE PUBLIKACJE 

• Co Polacy myślą o UE – publikacja autorstwa dr Małgorzaty Bonikowskiej, 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce, 2019 

Czytaj więcej  

• Indie w procesie reform: szanse dla Polski – raport Patryka Kugiela, PISM 

Czytaj więcej  

• Polska w Unii Europejskiej. Nowe wyzwania – publikacja ekspertów Team Europe, 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce  

Czytaj więcej  

• Jak żyć z euro. Doświadczenia i perspektywy – raport Fundacji Schumana, 

współautorstwa eksperta CSM dr B. Nowaka 

Czytaj więcej  

• Wielki Renesans. Chińska transformacja i jej konsekwencje – najnowsza książka prof. 

Bogdana Góralczyka, wydawnictwo Dialog 

Czytaj więcej  

• The New Authoritarianism: Trump, Populism, and the Tyranny of Experts - bestseller 

prof. Salvatore Babonesa, doradcy naukowego CSM 

• Czytaj więcej  

• United We Stand, Divided We Fall: The Kremlin’s Leverage in the Visegrad 

Countries - raport opracowany we współpracy z analitykami CSM, Prague Security 

Studies Institute  

Pobierz tutaj  

• Jak budować odporność społeczną w przestrzeni informacyjnej i cyberprzestrzeni: 

przeciwdziałanie propagandzie i dezinformacji – raport opracowany we współpracy z 

analitykami CSM, Centrum Analiz Propagandy i Dezinformacji  

Czytaj więcej  

• Przewodnik dla polskiego przedsiębiorcy. Zamówienia publiczne i projekty 

organizacji międzynarodowych - publikacja MSZ 

Czytaj więcej  

https://www.facebook.com/CIR.CSM/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/
https://think-tank.pl/co-robimy/publikacje/
http://csm.org.pl/pl/opracowania-polacane/3866-raport-indie-w-procesie-reform-szanse-dla-polski
http://csm.org.pl/pl/opracowania-polacane/3864-polska-w-unii-europejskiej-nowe-wyzwania
http://schuman.pl/jakzyczeuro/?fbclid=IwAR1P7mTbJgGD1g44hWguPzucGyQcu4aihJofCYTjNySEx5ApbPvf2_T86Qg
https://www.wydawnictwodialog.pl/index.php?route=product/product&product_id=657
http://csm.org.pl/pl/ksiazki-polecane/4030-the-new-authoritarianism-trump-populism-and-the-tyranny-of-experts-ksiazka-prof-salvatore-babonesa-wspolpracownika-csm
http://www.pssi.cz/download/docs/490_final-publication.pdf
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