
  

 

CSM INFO  

listopad 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 

„Wykorzystanie sztucznej inteligencji w sektorze publicznym i prywatnym w Polsce i 

Czechach – analiza porównawcza” 

Autorzy analizują w raporcie rangę tematyki SI w politykach obu państw, mechanizmy 

finansowania technologii SI, stopień ich wykorzystania w reformie procesu podejmowania 

decyzji przez administrację państwową, stan edukacji i badań oraz zaawansowanie środowisk 

akademickich zajmujących się SI, a także jej wpływ na rynek pracy w Polsce i Czechach. 

Przytaczają ponadto przykłady zastosowań SI w obu sektorach oraz najciekawsze inicjatywy 

wykorzystujące SI do walki z pandemią Covid-19. 

Cały raport dostępny jest tutaj. 

 

Analiza CSM: „A jeśli po pandemii nadejdzie wojna?” 

Pandemia poddała państwo polskie swoistemu stress testowi. Służba zdrowia znalazła się na 

skraju załamania zanim jeszcze koronawirus uderzył z pełną siłą, politycy nie są w stanie 

wypracować jakiegokolwiek kompromisu w obliczu zagrożenia życia dziesiątków tysięcy 

obywateli, struktury państwa okazują się niezdolne do zarządzania kryzysową sytuacją, brakuje 

sprzętu, a państwo w kluczowych dziedzinach okazuje się być pozbawione technologii i mocy 

produkcyjnych – pisze Witold Jurasz w analizie „A jeśli po pandemii nadejdzie wojna? Stan 

polskiej armii”. 

Cała analiza dostępna jest tutaj. 

 

https://csm.org.pl/artificial-intelligence-ai-in-private-and-public-sectors-comparative-analysis-poland-and-the-czech-republic/
https://csm.org.pl/analiza-csm-a-jesli-po-pandemii-nadejdzie-wojna/


Refleksje CSM: „Amerykanie: społeczeństwo na rozdrożu” 

Wybory prezydenckie 2020 r. rozpaliły Amerykę do czerwoności. Społeczeństwo jeszcze nigdy 

nie było tak spolaryzowane na punkcie swego prezydenta. Dla wielu wyborców głosowanie na 

Joe Bidena było przede wszystkim aktem sprzeciwu wobec Donalda Trumpa. Ale wygrana 

Bidena w duecie z Kamalą Harris to przede wszystkim wynik zmian demograficznych i 

kulturowych, które zachodzą w USA od lat. To one będą wyznaczać kierunki rozwoju Ameryki 

w tym stuleciu – pisze dr Bruno Surdel, analityk CSM w tekście „Amerykanie: społeczeństwo 

na rozdrożu”. 

Cała publikacja dostępna jest tutaj. 

 

2. WYDARZENIA 

• 24.11 – CSM LIVE TALKS. Polska, Europa, NATO. Co nam zagraża i jak możemy 

się bronić? 

Rozmawiali: Witold Jurasz (Prezes Ośrodka Analiz Strategicznych, dziennikarz 

Onetu), gen. Waldemar Skrzypczak (b. dowódca Wojsk Lądowych, generał broni SZ RP 

w rezerwie). 

Więcej  

• 23.11 – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, moderowała debatę Ekspansja 

polskiego biznesu po koronawirusie – eksport czy inwestycja? podczas 

Ogólnopolskiego Zjazdu Firm Rodzinnych. 

Więcej 

• 23.11 – dr Jerzy Wójcik, ekspert CSM, rozmawiał z dr Emmanuelem Navonem o jego 

najnowszej książce „The Star and the Scepter: A Diplomatic History of Israel”. 

Więcej 

• 17.11 – CSM LIVE TALKS. The EU budget and „New Generation” fund. Is Europe 

ready for changes? 

Rozmawiali: dr Michal Šimečka (Słowacki Poseł do Parlamentu Europejskiego, 

Renew Europe), dr Jan Olbrycht (Polski Poseł do Parlamentu Europejskiego, EPP). 

Więcej  

• 16.11 – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, uczestniczyła w debacie Spór 

polityczny wokół praworządności , zorganizowanej przez Instytut Sobieskiego. 

Więcej 

https://csm.org.pl/amerykanie-spoleczenstwo-na-rozdrozu/
https://www.facebook.com/watch/live/?v=806055563294284&ref=watch_permalink
https://u-rodziny.online/
https://www.youtube.com/watch?v=kh4EMhtrlDU
https://www.facebook.com/153282818027787/videos/371074374124843
https://www.facebook.com/258716330911/videos/403909397651477


• 16.11 – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, uczestniczyła w panelu Suwerenność 

Cyfrowa, (moderował dr Michał Boni), w ramach Igrzysk Wolności, zorganizowanych 

przez Liberte’  

Więcej 

• 10.11 – CSM LIVE TALKS. USA po wyborach. Przyszłość realcji transatlantyckich. 

Rozmawiali: Michał Baranowski (Dyrektor The German Marshall Fund of the United 

States w Polsce), Janusz Reiter (b. ambasador RP w USA, Przewodniczący Rady 

Fundacji CSM). 

Więcej  

• 04.11 – dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, moderowała dyskusję na temat 

sytuacji na Białorusi podczas spotkania organizacji partnerskich Fundacji Konrada 

Adenauera w Polsce. 

Więcej 

• 03.11 – CSM LIVE TALKS. Amerykanie i USA. Percepcja a rzeczywistość. 

Rozmawiali: dr Małgorzata Durska (Ośrodek Studiów Amerykańskich, Uniwersytet 

Warszawski), Andrzej Lubowski (publicysta, ekonomista, mieszka na stałe w USA). 

Więcej   

3. CSM W MEDIACH                                     

• Biden nie zatrzyma długofalowego trendu odwrotu USA od Europy – Piotr Maciej 

Kaczyński, ekspert CSM, o miejscu USA w globalnej polityce w wywiadzie dla Polskiej 

Agencji Prasowej [30.11] 

Czytaj więce 

• Z wetem jak z bombą atomową. Można ją mieć, ale lepiej nie stosować – dr Małgorzata 

Bonikowska, Prezes CSM, o groźbie weta Polski i Węgier w sprawie budżetu UE na 

łamach portalu Onet.pl [29.11] 

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, o budzecie UE na antenie Polskiego Radia 

24 [29.11] 

• Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, o wydarzeniach międzynarodowych 

tygodnia w audycji „Świat i Ludzie”, radiowa Trójka [28.11] 

• dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, o zasadzie praworządności i zawirowaniach 

wokół weta budżetu w wywiadzie dla Kultury Liberalnej [27.11] 

• Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, o skutkach potencjalnego weta Polski i 

Węgier dla dziennika „Fakt” [26.11] 

• Dr Małgorzata Bonikowska o konsekwencjach weta Polski i Węgier dla unijnego 

budżetu w porannym programie Polsat News [25.11] 

Dowiedz się więcej 

https://www.facebook.com/igrzyskawolnosci/videos/364689551455763/
https://www.facebook.com/153282818027787/videos/409998130021339
https://www.facebook.com/kaswarschau/posts/1661455957356493
https://www.facebook.com/watch/live/?v=403185647363246&ref=watch_permalink
https://csm.org.pl/biden-nie-zatrzyma-dlugofalowego-trendu-odwrotu-usa-od-europy-piotr-maciej-kaczynski-ekspert-csm-30-11/
https://csm.org.pl/z-wetem-jak-z-bomba-atomowa-mozna-ja-miec-nie-mozna-stosowac-stosowac-dr-malgorzata-bonikowska-prezes-csm-25-11/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3849557595066939


• Eugeniusz Smolar, ekspert i członek Rady Fundacji CSM, o konsekwencjach 

polskiego weta dla unijnego budżetu, w programie „Fakty po faktach” na antenie 

TVN24 [24.11] 

Dowiedz się więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, o praworządności i sytuacji we Francji, na 

antenie Halo Radio [22.11] 

• Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, o negocjacjach wokół budżetu UE, na 

antenie Polskiego Radia 24 [20.11] 

• Nie ma powrotu do tego, co było przed Donaldem Trumpem. Świat przez ten czas się 

zmienił – Janusz Reiter, Przewodniczący Rady Fundacji CSM, o relacjach Polski z 

USA w podcaście dla  EURACTIV [20.11] 

Dowiedz się więcej  

• Polska i Węgry muszą przegrać, bo utrudniają uruchomienie funduszy na ratowanie 

gospodarek państw członkowskich – Eugeniusz Smolar, członek Rady Fundacji CSM, 

o groźbie weta Polski i Węgier w sprawie budżetu UE na antenie „TOK FM” [20.11] 

Dowiedz się więcej  

• Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, o międzynarodowych migracjach, na antenie 

radiowej Jedynki [18.11] 

• Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, o działaniach UE wobec sytuacji na Białorusi 

w audycji „Kontrapunkt” na antenie Polskiego Radia 24 [17.11] 

• Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, o budżecie UE i wecie w Panoramie TVP 

[17.11] 

• Polska i Węgry są gotowe do podpisania budżetu – dr Małgorzata Bonikowska, Prezes 

CSM, o groźbie weta Polski i Węgier w sprawie budżetu UE, w audycji „Rzecz o 

polityce” dla Rzeczpospolitej [17.11] 

Czytaj więcej 

• Polska nie jest już słaba i powinna w końcu przestać bać się Niemiec – Janusz Reiter 

Przewodniczący Rady Fundacji CSM w rozmowie z Witoldem Juraszem dla Onetu 

[16.11]  

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, o wydarzeniach międzynarodowych tygodnia 

w audycji „Świat i Ludzie”, radiowa Trójka [14.11] 

• Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, o sytuacji we Francji dla Halo Radio [13.11] 

• Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, o zawetowaniu unijnego budżetu w 

wywiadzie dla „Faktu” [13.11] 

Dowiedz się więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o klauzuli warunkowości i budżecie UE, na 

antenie Polskiego Radia 24, Panoramy TVP oraz TVN24 Bis [13.11] 

Dowiedz się więcej 

• W przeciwieństwie do Trumpa, Biden wierzy w NATO – dr Bartłomiej E. Nowak, ekspert 

CSM, o prezydenturze Joe Bidena, na łamach „Forbes” [10.11] 

Czytaj więcej 

https://tvn24.pl/go/programy,7/fakty-po-faktach-odcinki,15048/odcinek-584,S00E584,406324
https://csm.org.pl/nie-ma-powrotu-do-tego-co-bylo-przed-donaldem-trumpem-swiat-przez-ten-czas-sie-zmienil-janusz-reiter-zalozyciel-i-przewodniczacy-rady-fundacji-csm-20-11/
https://audycje.tokfm.pl/podcast/98390,-Polska-i-Wegry-musza-przegrac-bo-utrudniaja-uruchomienie-funduszy-na-ratowanie-gospodarek-panstw-czlonkowskich?fbclid=IwAR0Vu-4zntPneJeIrfkyIaTB07NQFr-Sf16nPhT02Ce1RaGqi3O0cWO0hE0
https://csm.org.pl/polska-i-wegry-maja-ogromny-interes-w-tym-by-budzet-siedmioletni-ue-zostal-uchwal-dr-malgorzata-bonikowska-w-audycji-rzecz-o-polityce-dla-rzeczpospolitej-17-11/
https://csm.org.pl/polska-nie-jest-juz-slaba-i-powinna-w-koncu-przestac-bac-sie-niemiec-janusz-reiter-przewodniczacy-rady-fundacji-csm-16-11-2020/
https://csm.org.pl/jesli-polska-zablokuje-fundusze-w-obecnym-ksztalcie-to-zostanie-przygotowane-inne-ale-juz-bez-naszego-udzialu-dr-malgorzata-bonikowska-o-zawetowaniu-unijnego-budzetu-13-11/
https://www.polskieradio24.pl/130/8359/Artykul/2619980,Element-negocjacji-Dr-Bonikowska-o-grozbie-weta-ws-budzetu-UE?fbclid=IwAR3JGEjB7W29znUytlhJ0ETfANP4mjx6yuIrKAn0c1SymnpOuQhac_Ld5l4
https://csm.org.pl/w-przeciwienstwie-do-trumpa-biden-wierzy-w-nato-a-unia-europejska-to-nie-sztuczny-twor-dr-bartlomiej-nowak-ekspert-csm-na-lamach-forbes-10-11-2020/


• Nie będzie powrotu do czasów Baracka Obamy – dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, 

o przyszłej prezydenturze Joe Bidena, w wywiadzie dla Crowd Media [10.11] 

Czytaj więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, o wyborach w USA na antenie Radia ESKA 

[9.11] 

• Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, o wyborach w USA dla Panoramy TVP 

[8.11] 

• Dr Małgorzata Bonikowska, prezes CSM, o zwycięstwie Joe Bidena w wyborach 

prezydenckich w USA w programie „Dzień na świecie” w Polsat News 2 [07.11] 

Dowiedz się więcej 

• Prezydent Elekt zastanie społeczeństwo znacznie bardziej podzielone niż kiedykolwiek 

– dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, o zwycięstwie Joe Bidena w wyborach 

prezydenckich w USA, na antenie TVN24 [07.11]  

Dowiedz się więcej  

• Prezydentura Bidena będzie oznaczać, że Ameryka uważa NATO za ważny instrument 

swojego oddziaływania na świat – Janusz Reiter, Założyciel i Prezes Rady Fundacji 

CSM, o zwycięstwie Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA, na antenie TVN24 

[07.11] 

Czytaj więcej  

• Jeśli autorytet Ameryki zostanie zakwestionowany, to będzie fakt, który z pewnością 

odbije się na przyszłości całego świata – Janusz Reiter, Założyciel i Prezes Rady 

Fundacji CSM, o trwających wyborach prezydenckich na antenie Onetu [06.11]   

Dowiedz się więcej 

• Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, o wyborach w USA w porannym programie 

TVN24 oraz w Panoramie TBP [6.11] 

• Łukasz Polinceusz, ekspert CSM, o wyborach prezydenckich w USA w programie 

„Dzień na świecie” w Polsat News [06.11] 

Dowiedz się więcej 

• Polska i USA mają długą tradycję wzajemnych relacji - dr Małgorzata Bonikowska, 

Prezes CSM, wpływie rezultatu wyborów prezydenckich na relacje Polska-USA, na 

antenie PolskieRadio24 [05.11] 

Czytaj więcej 

• Wszystkie pogłębione badania pokazują, że Stany Zjednoczone są podzielone bardziej, 

niż kiedykolwiek – dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, o wyborach prezydenckich w 

USA na antenie TVN24 [05.11]  

Czytaj więcej   

• Dr Małgorzata Bonikowska, Prezes CSM, w wieczorze wyborczym poświęconym 

wyborom prezydenckim w USA, TVN24 BiS [04.11] 

Dowiedz się więcej 

• Dr Bartłomiej Nowak, ekspert CSM, o wyborach prezydenckich w USA w wieczorze 

wyborczym TVN24 [04.11] 

Dowiedz się więcej 

https://csm.org.pl/nie-bedzie-powrotu-do-czasow-baracka-obamy-obamy-dr-bartlomiej-nowak-ekspert-csm-o-przyszlej-prezydenturze-joe-bidena-10-11-2020/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3800851006604265
https://csm.org.pl/w-unii-europejskiej-kluczowa-role-dla-joe-bidena-beda-odgrywaly-niemcy-dr-bartlomiej-nowak-ekspert-csm-na-antenie-tvn24-07-11/
https://csm.org.pl/prezydentura-bidena-bedzie-oznaczac-ze-ameryka-uwaza-nato-za-wazny-instrument-swojego-oddzialywania-na-swiat-janusz-reiter-zalozyciel-i-prezes-rady-fundacji-csm-07-11-2020/
https://www.facebook.com/onetrano/videos/3466336296768528/
https://www.facebook.com/CIR.CSM/posts/3796922386997127
https://www.polskieradio24.pl/130/5925/Artykul/2614878,Polska-i-USA-maja-dluga-tradycje-wzajmnych-relacji-Dr-Malgorzta-Bonikowska-o-wyborach-w-USA
https://www.facebook.com/photo?fbid=1647167115470996&set=p.1647167115470996
https://tvn24.pl/swiat/wybory-prezydenckie-w-usa-katarzyna-pelczynska-nalecz-wyniki-sondazy-sa-zupelnie-odbiegajace-od-tego-co-dzisiaj-widzimy-4741730
https://www.facebook.com/CIR.CSM/photos/a.172197486136320/3792637680758931/


• Unia Europejska musi odnaleźć swoje miejsce w globalnej rywalizacji – wywiad  z dr 

Małgorzatą Bonikowską, Prezesem CSM, na portalu ceo.com.pl [02.11] 

Dowiedz się więcej 

• Piotr Maciej Kaczyński, ekspert CSM, współautorem artykułu dot. imigracji, dla 

włoskiej edycji EURACTIV oraz dla Voxeurop [01.11]  

Czytaj więcej 

 

4. POLECAMY 

A. POLECANE WYDARZENIA 

• Wykład świąteczny THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych 

„Nowa normalność. Jak wkrótce będzie wyglądał nasz świat?" 

Wtorek, 22 grudnia 2020, godz. 17:00 

Więcej informacji tutaj 

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  

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

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce  

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  

 

Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM) 

Centre for International Relations (CIR) 

ul. Ogrody 24, 

03-994 Warszawa, Poland (EU) 

info@csm.org.pl 

www.csm.org.pl 

www.twitter.com/CIR_CSM 

www.facebook.com/CIR.CSM  
 

https://csm.org.pl/unia-europejska-musi-odnalezc-swoje-miejsce-w-globalnej-rywalizacji-dr-malgorzata-bonikowska-prezes-csm-02-11-2020/
https://voxeurop.eu/en/its-not-a-sin-to-talk-about-migration/
https://www.facebook.com/events/3726917290661835
https://wydawnictwodialog.pl/wegierski-syndrom-trianon,80,2501.html
https://think-tank.pl/co-robimy/publikacje/
http://csm.org.pl/pl/opracowania-polacane/3864-polska-w-unii-europejskiej-nowe-wyzwania
http://www.pssi.cz/download/docs/490_final-publication.pdf
mailto:info@csm.org.pl
http://www.csm.org.pl/
http://www.twitter.com/CIR_CSM
http://www.twitter.com/CIR_CSM
http://www.facebook.com/CIR.CSM
http://www.facebook.com/CIR.CSM

