
 

  

 

CSM INFO  

lipiec 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 

 

1. PUBLIKACJE 

• Relacja z debaty „Migranci ekonomiczni w Polsce. Fakty i mity” 

Polska wydaje najwięcej pozwoleń na pracę wśród krajów UE, a liczba migrantów 

ekonomicznych jest szacowana na 1 mln osób. A jednocześnie Polacy są jednym z 

europejskich społeczeństw, które najbardziej boją się obcych. O tym, co wynika z tego 

zderzenia, dyskutowali uczestnicy debaty on-line zorganizowanej 2 lipca 2020 r. przez 

CSM oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 

 

Cała relacja dostępna jest tutaj. 

• Analiza CSM “Post-COVID multilateralism. How to save humanity from 

hell?” 

Kryzys multilateralizmu pojawił się na długo przed objęciem prezydentury przez 

Donalda Trumpa i ma on głębokie korzenie strukturalne. Pokrywa się on również ze 

zmieniającym się podziałem władzy i wpływów na świecie  – pisze dr Bartłomiej E. 

Nowak, ekspert CSM, prezes Grupy Uczelni Vistula, w analizie na temat przyszłości 

multilateralizmu. 

 

Cały tekst dostępny jest tutaj. 

 

• Relacja z debaty „Jak pogodzić wychodzenie z kryzysu z wprowadzaniem 

Zielonego Ładu?” 

W debacie okrągłego stołu, zorganizowanej online 16 czerwca 2020 r. przez Fundację 

Centrum Stosunków Międzynarodowych i Biuro Parlamentu Europejskiego w Polsce 

wzięli udział eksperci, liderzy opinii, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu i 

https://csm.org.pl/relacja-z-debaty-migranci-ekonomiczni-w-polsce-fakty-i-mity/
https://csm.org.pl/analiza-csm-post-covid-multilateralism-how-to-save-humanity-from-hell/


przedsiębiorcy. Dyskusja dotyczyła sytuacji, w której znajduje się gospodarka UE w 

czasie i po pandemii w kontekście zmian klimatu. Choć wiadomo, że gospodarki 

europejskie dotknie recesja, UE nie zamierza rezygnować z Europejskiego Zielonego 

Ładu, swojego flagowego projektu. Wręcz przeciwnie, chce go wykorzystać do 

odbudowania siły gospodarczej, a także do walki ze skutkami pandemii. 

 

Cały tekst dostępny jest tutaj. 

• Komentarz CSM: „Wolny handel UE-Wietnam” 

Z początkiem sierpnia w życie wejdzie przełomowa umowa o wolnym handlu. Dotyczy 

Unii Europejskiej i Wietnamu, znosi praktycznie wszystkie cła i tym samym tworzy 

znakomite warunki do odbudowy przedsiębiorstw po koronakryzysie. Rzeczywistość 

może jednak okazać się o wiele trudniejsza niż zapisy na papierze. Kluczem do sukcesu 

są bowiem terytorialne roszczenia Chin, które mogą zdestabilizować bezpieczeństwo 

regionu Azji Południowo-wschodniej – pisze Rafał Tomański w komentarzu CSM.  

 

Cały tekst dostępny jest tutaj. 

• Analiza CSM „ASEAN w czasach pandemii” 
Pandemia Covid-19, która uderzyła także na kraje Azji Południowo-Wschodniej, 

przynosi, jak i w innych rejonach geograficznych, katastrofalne skutki dla gospodarki. 

Tymczasem nie ustaje rywalizacja między Chinami a USA o dominację. Politycy obu 

stron wykorzystują walkę z pandemią jako atuty dla uzyskania przewagi globalnej. 

Kraje ASEAN-u, położone w samym centrum regionu, siłą rzeczy włączone są w te 

zmagania – pisze dr Tomasz Gerlach, ekspert CSM, w analizie na temat Stowarzyszenia 

Krajów Azji Południowo-Wschodniej. 

 

Cała analiza dostępna jest tutaj. 

 

• Komentarz CSM “Should India be wary of Hungary?” 

Krajowi i międzynarodowi obserwatorzy polityczni uważają wielu szefów rządów za 

przywódców populistycznych. Liderami, których często określa się tym mianem, są 

prezydent USA, Donald Trump, Boris Johnson, premier Wielkiej Brytanii, Recep Tayyip 

Erdogan, prezydent Turcji, Jair Bolsonaro, Prezydent Brazylii, Evo Morales, Prezydent 

Boliwii, Vicktor Orban, premier Węgier i Narendra Modi, Premier Indii – pisze prof. 

D.K. Giri w komentarzu na temat podobieństw między Indiami a Węgrami w sposobie 

sprawowania władzy.  

 

Cały komentarz dostępny jest tutaj. 

 

2. WYDARZENIA 

• 21.07 – CSM LIVE TALKS. SUMMER EDITION. Podróżowanie po Europie 

https://csm.org.pl/relacja-zielony-lad/
https://csm.org.pl/komentarz-csm-wolny-handel-ue-wietnam/
https://csm.org.pl/analiza-csm-asean-w-czasach-pandemii/
https://csm.org.pl/komentarz-csm-should-india-be-wary-of-hungary/


Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska (Prezes CSM), Rafał Bauer (przedsiębiorca, 

Członek Rady Fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych), Beata Kubiszyn-

Puka (dziennikarka, politolog, na stałe mieszkająca w Norwegii). 

Dowiedz się więcej 

• 16.07 – Wykład ekspercki dr Małgorzaty Bonikowskiej „Polska droga do Unii 

Europejskiej - historia i wartości", przygotowany przez Punkt Informacji Europejskiej 

Europe Direct – Gdańsk 

Dowiedz się więcej 

• 10.07 – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, gościem webinarium 

„Przywództwo Przyszłości”. 

Dowiedz się więcej 

• 07.07 – CSM LIVE TALKS. How to keep multilateralism going?  

Rozmawiali: dr Małgorzata Bonikowska (Prezes CSM), dr Bartłomiej E. Nowak 

(ekspert CSM, Prezes Uczelni Vistula), dr Stephen F. Szabo (American Institute for 

Contemporary German Studies). Rozmowa była połączona z prezentacją publikacji 

CSM na ten temat, przygotowaj we współpracy z Fundacją Konrada Adenauera. 

Dowiedz się więcej 

• 02.07 – Debata „Migranci ekonomiczni w Polsce: fakty i mity”, zorganizowana 

przez Centrum Stosunków Międzynarodowych i Komisję Europejską w Polsce. 

Dowiedz się więcej 

3. PROJEKTY 

• E-leksykon polskich Żydów. Nowy projekt CSM i partnerów, realizowany w ramach 

konkursu MSZ „Dyplomacja Publiczna 2020” 

Czytaj więcej 

• CSM LIVE TALKS: Świat po katastrofie. Cykl rozmów on-line na żywo na 

Facebook CSM 

Czytaj więcej 

• Media Literacy: Stop fake. Start thinking - projekt CSM i partnerów, realizowany 

dla Komisji Europejskiej.  

Czytaj więcej 

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

Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego wraz z CSM i partnerami z 

Węgier, Serbii i Chin. 

Czytaj więcej 

https://www.facebook.com/CIR.CSM/videos/4342352055790089/?__cft__%5b0%5d=AZVJOfnJMJ-DNfnJiTDG9FdPMsjyp0qgBaXN68JTKRRJJDG0i8uxcVWfKtdf09evDuOMTZnb2uoJxcUDn-xE2Om57-xTyF0qdwyFMsmwtPFXZzZK70BLE3ot9wMHLQ4c4D3Unp72fdLab9NjYl_hfe7GsBzGwQDsxnieP71nlPlDHYWuN7n5r2YBuyUsTujVe6g&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.youtube.com/watch?v=0gpXNVuSFcQ&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ADPdJSP690HFtR-UrLdmYxjI9RpSNx5bZaEhmZDm8yVJ9iDnkfgKt0P4
https://www.youtube.com/watch?v=TdwOIMAw20o&fbclid=IwAR3Tu5ZatNiinKlnInAyEdKrBbCw7cPtuXYm86tuKjRDGtGxvIfsxfR1uOY
https://www.facebook.com/CIR.CSM/videos/271511320791595/?__cft__%5b0%5d=AZUnfGe6r0rQzw49jbNkmh250RiO9Rrn_KgZHGGGrioD11GFnvQlmJaZcfj-z8Rekee2Ott08EoKr7tuZeyLaNUhMTjl-PL-hsTCrsZzIs-hqW9pCw0Yx_E8SgsYADkm7kDPGf0v_0DcB16d3PH-ox_zCRL5cNhJzivavnBuuPTrow&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.facebook.com/CIR.CSM/videos/374449980189560/?__cft__%5b0%5d=AZWdJQzTEr9Ljib8O14nXpeR4-hpipc42stUITCMAD4oCnjUwYemCLjW26hNyzj454Uslsy8Yz07hXtQnztiO2K8WWMesRN8vYe6HOEWzXWFZaKpe5NQXtHmtyLLKLdsSzkf1v9RcJyAIUKOrapHjme67iSsTUHjSc9A4qLjebyNrg&__tn__=%2CO%2CP-R
https://csm.org.pl/e-leksykon-polskich-zydow/
https://csm.org.pl/projekt-csm-live-talks-swiat-po-katastrofie/
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


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

think tanków z UE i Indii. 

Czytaj więcej 

• Innovation in Politics Awards – międzynarodowa inicjatywa z udziałem think 

tanków z 14 krajów UE w ramach współpracy z Instytutem Innowacji Politycznych z 

Wiednia. CSM współorganizuje i promuje w Polsce konkurs na innowacyjne projekty, 

oceniane przez 1000-osobowe jury z 47 państw Rady Europy, uczestniczy także w 

innych pracach Instytutu. 

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                                     

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o sytuacji we Włoszech i problemie 

nieregularnej imigracji dla „Wiadomości” TVP [29.07 oraz 31.07] 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o imigrantach na Lampedusie dla Polsat 

News („Dzień na Świecie”) [26.07] 

• Kwestia praworządności leży w centrum systemu warunków nowej perspektywy 

budżetu UE – Łukasz Polinceusz, ekspert CSM, na antenie Radio Kielce [25.07] 

Dowiedz się więcej  

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o szczycie UE dla Polskiego Radia 24 

[25.07] 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o szczycie UE dla Panoramy TVP2 [24.07] 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o szczycie UE dla portalu telewizyjnego 

Polandin.com [24.07] 

https://polandin.com/49130017/expert-covid19-crisis-may-have-come-from-heaven-for-eu-

unity 

• To może być moment zwrotny dla UE z wielu powodów. Najważniejszym jest 

zbudowanie fundamentu pod projekt europejski na następne dekady – dr Małgorzata 

Bonikowska o budżecie UE na lata 2021-2027 w rozmowie z Bartoszem 

Węglarczykiem dla Onet Rano [23.07] 

Dowiedz się więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o szczycie UE na antenie Radia Nowy 

Świat [22.07] 

http://csm.org.pl/pl/projekty-biezace/3885-ue-indie-inicjatywa-partnerstwa-think-tankow
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://www.spreaker.com/user/radiokielce/snw-25-07-2020_1?fbclid=IwAR0AaDpMjFVLwUW6UZMy3B3qFB_q1FOzsm5XKRGS_3lnpHUQYiK75QuJ60w
https://polandin.com/49130017/expert-covid19-crisis-may-have-come-from-heaven-for-eu-unity
https://polandin.com/49130017/expert-covid19-crisis-may-have-come-from-heaven-for-eu-unity
https://vod.pl/programy-onetu/onet-rano-wiem-dr-malgorzata-bonikowska-2307/mxkkns8?fbclid=IwAR1t24x5MhxR8aCDVF-utwFWOYt6p_WIuftxDbZtkWjry9ALHqS3-ss2HY4


• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o szczycie UE w Telewizji Republika 

[22.07] 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o szczycie UE w komentarzach 

telewizyjnych - dla Panoramy TVP2, Polsat News i TVN24 [21.07] 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o szczycie UE dla Gazety Wyborczej 

[21.07] 

• 27 państw UE ma nie tylko wspólny budżet ogólny i szybko uruchamiany fundusz 

odbudowy, ale są też zaciągane wspólne pożyczki – dr Małgorzata Bonikowska, prezes 

CSM, na antenie Polskiego Radia [21.07] 

Czytaj więcej  

• Porozumienie jest na tyle dobrze wypracowane, że choć wszyscy przywódcy po 

powrocie do swoich krajów nieco koloryzują, to jednak mogą się czymś pochwalić – 

komentuje wyniki szczytu UE dr Małgorzata Bonikowska dla gazety „Fakt” i portalu 

fakt.pl [21.07] 

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o szczycie UE dla TVN24 [20.07] 

• Obecne negocjacje budżetowe są absolutnie wyjątkowe ze względu na skalę wyzwań, 

która stoi przed Unią – dr Małgorzata Bonikowska na antenie Polskiego Radia 

Polskiego Radia 24 oraz radiowej Trójki („Świat i Ludzie”) [18.07] 

Dowiedz się więcej 

• Rozważamy nie tylko sprawę środków finansowych, ale przede wszystkim jak Europa 

będzie dalej funkcjonować – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, dla Panoramy 

na antenie TVP [18.07] 

Dowiedz się więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o szczycie UE dla Polsat News („Dzień na 

Świecie”) [18.07] 

• Nigdy jeszcze w historii Unii Europejskiej nie było na stole tak dużych pieniędzy, ale 

też nigdy negocjacje wokół spraw finansowych nie były takie trudne – dr Małgorzata 

Bonikowska, prezes CSM, na łamach „Faktu” [18.07] 

Czytaj więcej 

• Dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, o Funduszu Odbudowy oraz unijnych 

negocjacjach budżetowych dla Euroactiv.pl [17.07]  

Czytaj więcej 

• Dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, o wyborach prezydenckich w Polsce oraz o 

szczycie UE w wywiadzie dla Crowd Media [17.07] 

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o szczycie UE, na antenie TVN24 [17.07] 

• Jeszcze nigdy w historii Unii Europejskiej nie było próby uruchamiania tak dużych 

środków w sytuacji kryzysowej –   dr Małgorzata Bonikowska na antenie telewizyjnej 

„Panoramy” [16.07] 

Dowiedz się więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o planach pierwszej wizyty zagranicznej 

prezydenta Dudy, dla Polsat News [15.07] 

https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2553184,Dr-Bonikowska-to-wielkie-zwyciestwo-Unii-Europejskiej-jako-projektu?fbclid=IwAR1Ai8_f8FQY8J8d4GxrJmc5qgbZrF14B-pIRtoezorALKyAlZBy33r4qds
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/dr-malgorzata-bonikowska-o-szczycie-ue/v0epqgr?fbclid=IwAR1ADPdJSP690HFtR-UrLdmYxjI9RpSNx5bZaEhmZDm8yVJ9iDnkfgKt0P4
https://www.polskieradio.pl/9/8807/Artykul/2551779,Tym-zyje-swiat-Komentarz-do-wydarzen-miedzynarodowych?fbclid=IwAR23YeUuyzkPK4GXo8iMDWDHZr_Fsk0eK6aN4AV24X5TS4MopHu-ath7Er4
https://panorama.tvp.pl/49026507/szczyt-unii-europejskiej
https://www.fakt.pl/wydarzenia/polityka/dr-malgorzata-bonikowska-o-szczycie-ue/x0yk95c?fbclid=IwAR1DNZRgcHXaa9gqadV_DocnGjCqFJ0_QhfcmGsrLX3kIjGVdLrICJI2zU4
https://www.euractiv.pl/section/polityka-wewnetrzna-ue/news/czy-mark-rutte-ustapi-w-sprawie-fundusz-odbudowy-ue-oszczedna-czworka/?utm_source=piano&utm_medium=email&utm_campaign=2885&pnespid=mOg1rPwHFAyNAPUt85HyCOa0fi8sm9OXGzgUq0vB&fbclid=IwAR03minD9SSROwWO-kMYGZfCTZqaJ_RMWMdvkiB9wwWguOjGqbh_ZNtPvGA
https://crowdmedia.pl/dr-bartlomiej-nowak-opozycja-jako-calosc-bedzie-musiala-sie-zastanowic-jak-funkcjonowac-w-nowej-politycznej-rzeczywistosci-wywiad/?fbclid=IwAR0sN51miVtRMd7YQw7XswFGQL3PxveN8hoRaMJ4IvrgSALpCH4regkVAcM
https://panorama.tvp.pl/49000865/przed-szczytem-w-brukseli


Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o wyborach prezydenckich w Polsce dla 

amerykańskiej stacji CBS [14.07] 

• Piotr Maciej Kaczyński, ekspert CSM, o roli Polski w unijnych negocjacjach 

budżetowych [13.07] 

Dowiedz się więcej 

• Piotr Maciej Kaczyński, ekspert CSM, na temat wyborów prezydenckich w Polsce na 

antenie CGTN [12.07] 

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o wyborach prezydenckich w Polsce, na 

antenie łotewskiej telewizji publicznej [11.07] 

• Eugeniusz Smolar, ekspert CSM, o wyjściu Stanów Zjednoczonych z WHO na antenie 

TOK FM [09.07] 

Dowiedz się więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o zamykaniu wewnętrznych granic 

Schengen, dla radiowej Jedynki [08.07] 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o szczycie Grupy Wyszehradzkiej, dla 

Panoramy TVP2 [07.07] 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o przyjęciu przez chiński parlament 

projektu prawa o bezpieczeństwie państwowym dla Hongkongu na antenie Radiowej 

Trójki [04.07] 

Czytaj więcej  

• Już nie będzie powrotu do tego samego świata, który opuściliśmy w marcu – 

powiedziała dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, w wywiadzie dla  Radio Pałacc 

[03.07] 

Czytaj więcej 

 

5. POLECAMY 

A. POLECANE WYDARZENIA 

• CSM LIVE TALKS. SUMMER EDITION → co drugi wtorek o 17:00 na profilu 

Facebook Centrum Stosunków Międzynarodowych 

Rozmawiamy o wpływie pandemii na sytuację na świecie, stosunki 

międzynarodowe i gospodarkę.  

• THINKTANK LIVE TALKS. SUMMER EDITION → w każdy piątek o godz. 10 

na profilu Facebook THINKTANK 

Rozmawiamy o zmianach w gospodarce i społeczeństwie pod wpływem pandemii. 

• ZOSTAŃ JUROREM The Innovation in Politics Awards! W corocznym konkursie 

organizowanym przez Instytut Innowacji Politycznych z Wiednia biorą udział projekty 

z całej Europy.  

Więcej informacji tutaj. 

https://www.facebook.com/MMBonikowska/posts/1813704045439380?__cft__%5b0%5d=AZU72KtrdOaAKafPeIEfGBzIUKXi5xZrT_lqlwEIkGmFrXF6BmHRCXAbP-cEmB8pq8vZ-cJYU3mt23cMZ31tUTcWtEl1xeE0hHz677qgfsK_Z9H7TXoYlPX9nJopGr9Da7M&__tn__=%2CO%2CP-R
https://www.youtube.com/watch?v=aFPOpN8ntvE
https://www.facebook.com/piotr.kaczynski/posts/10164008093715720
https://audycje.tokfm.pl/podcast/92826,-Wyjscie-z-WHO-ma-uzasadnic-polityke-nieufnosci-Trumpa?fbclid=IwAR2R5wWn1MCnEWC3l-j52bO6ST_uPmpXWtaaxK4ehz0rmgvo8lqvDvzRLX8
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3434305809925455?__cft__%5b0%5d=AZWDacJu4jcDPS5SgOby2wb5SGS9thdAy5ARMSm0KITOK45L_kjlblEZft7B2MVZv01rHWGTN9jdC2MegeeW9gA7K5cogOYwF-72R_Mty3iD7gjpSw3Bp6gbaCa_QkPTcTgAos3NypR-XyHp74RIti4oqhVl17rthGTk4fBRnaz1UlwLC4Fv96iCHPpXTNg9HySY_XveT_njTB9IaEI8SwB3&__tn__=%2CO%2CP-R
http://radiopalacc.pl/?p=2289&fbclid=IwAR0dClBtVmfZhV79TuugVwteOR0j4sP-9_DT7qS9Tp9AK6DJ3zIKVR4hFQk
https://www.facebook.com/CIR.CSM/
https://www.facebook.com/osrodekTHINKTANK/?__tn__=K-R-R&eid=ARCFzknOOh1FG5djvo3Q2OWvyyELgMB5HTYDI-SGVkd-Ry1AtN0IwMaK91b8Y-AZ41AKclaOZQGbNbP2&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARDGlZHt43tGDC0yMMvx_tLQuqvPA16fM_Ze0jte4yZsXXNyXEveA_aAR2JYWYBU5XXng4vllMWNK-dc3YHNlz5XnjfdJzpiTFur4IKR_smI2bJp2_ooZca0WbhKRv_JDqjSe3HD8Sb-xRTC3jA5vLJynW7NJsgPPkW35JrbzYSP3DtzCpGfuvojQs1LYq0IeZlNiRaGHSPL1WbOg80jO0BR3IIGvoSEtvQN59x1fzG3t2QSFFMI6h5t2KJJlDUJ6v4rnOWqpU3axPPtdW6nPjQeJ5XCubZF_BVLai9nHKFM7U4JRotwP8PG4JNXaNMEqO63
https://innovationinpolitics.eu/pl/


 

B. POLECANE PUBLIKACJE 

• Węgierski syndrom Trianon -– najnowsza książka prof. Bogdana Góralczyka, 

wydawnictwo Dialog, 2020 

Czytaj więcej 

• 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  
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