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W numerze: 
1. Innowacje powszechnie traktowane są jako zjawiska pożądane.  
Uwadze umyka fakt, że wiele z nich może zagrażać bezpieczeństwu państwa. 

• Rekomendujemy prowadzenie stałego monitoringu innowacji pod kątem 
zaproponowanych w analizie jedenastu zmiennych. 

2. Państwo polskie pilnie potrzebuje strategii dotyczącej sztucznej inteligencji. 
3. Elon Musk nabywa firmę rozwijającą technologię bezpośredniego połączenia 
mózgu ludzkiego z komputerem.  
4. Amerykańscy Marines wznawiają testy bojowego robota kroczącego. 
5. Nadchodzi przełom w inżynierii genetycznej dzięki technologii CRISPR/Cas9. 

• Rekomendujemy wprowadzenie zmian w ustawodawstwie polskim 
dostosowanych do specyfiki nowych narzędzi manipulacji genowej. 

6. Powstał organizm z syntetycznym DNA zdolny do stabilnej replikacji,  
co otwiera nowe perspektywy sektora biotechnologicznego oraz generuje  
ryzyko ekologiczne. 
7. W Wielkiej Brytanii powołano bank clearingowy nowego typu, który może 
zrewolucjonizować system finansów światowych. 
8. Odkryto metodę przejmowania kontroli nad telewizorami, która może być 
użyta do zdalnego szpiegowania użytkowników. 
9. Rośnie zagrożenie związane z tworzeniem fałszywych sieci GSM  
i wykorzystaniem ich do oszustw przez zorganizowane grupy przestępcze.  

• Rekomendujemy wprowadzenie wymogu dla operatorów GSM stałego 
nadzoru swoich sieci na potrzeby identyfikacji fałszywych stacji BTS oraz 
obowiązku informowania (np. sektora bankowego) o zagrożeniach. 

10. Coraz większy zakres aktywności w sieci generowany jest przez algorytmy 
udające żywych ludzi (social bots). Wyzwaniem dla cyberbezpieczeństwa staje 
się problem „wojen toczonych przez algorytmy”. 

• Rekomendujemy stworzenie scenariuszy operacji z wykorzystaniem social 
bots w sytuacjach kryzysowych, w tym zagrożeniach hybrydowych. 

11. Brak nagłośnionej medialnie reakcji państwa polskiego na profanowanie 
tradycji może być wykorzystywany przez Kreml w celach propagandowych.  
12. Rośnie potrzeba pilnego opracowania i wdrożenia polskich algorytmów  
do analizy wielkich zbiorów danych z mediów społecznościowych.  
13. Przedstawiamy RAPORT SPECJALNY na temat działających w Polsce 
niemieckich fundacji partyjnych. W przeważającej mierze wspierają one  
w naszym kraju inicjatywy i środowiska lewicowo-liberalne.  

• Rekomendujemy m.in. uregulowanie ustawodawstwa tak, aby 
przedstawicielstwa zagranicznych fundacji w Polsce podlegały tym samym 
wymogom przejrzystości jak podmioty krajowe. 
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Tabela podsumowania – legenda 
Niektórym z tekstów zawartych w niniejszym Biuletynie towarzyszy załączona na ich 
końcu tabela syntetyzująca dokonaną przez analityka ocenę opisywanych zjawisk. 
Poniżej przedstawiamy legendę objaśniającą użyte kody literowe. 

 

Pozycja Estymacja 
Wiarygodność źródeł A – całkowicie wiarygodne 

B – najczęściej wiarygodne 
C – zazwyczaj wiarygodne 
D – zazwyczaj niewiarygodne 
E – niewiarygodne 
F – nie sposób określić 

Prawdopodobieństwo wystąpienia A+ – 100% – na pewno nastąpi 
A – 93% – niemal na pewno nastąpi 
B – 75% – prawdopodobnie nastąpi 
C – 50% – równe szanse na 
wystąpienie lub niewystąpienie 
D – 30% – prawdopodobnie nie 
nastąpi 
E – 7% – prawie na pewno nie 
zajdzie 
F – 0% – niemożliwe, że zajdzie 

Wpływ na bezpieczeństwo narodowe A – bardzo duży 
B – duży 
C – średni 
D – mały 
E – znikomy 
F – brak 
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ANALIZA 

Innowacje zmieniające świat. O konieczności monitorowania rozwoju 
technologicznego 
 

Słowa kluczowe: innowacja, innowacja przesterowująca, disruptive innovation, 
monitoring technologii. 

Synteza: Innowacje są współcześnie traktowane jako nieproblematyczne dobro, 
czasem wręcz niezbędny warunek dobrobytu, sukcesu biznesowego i rozwoju 
gospodarczego krajów. Dlatego też ogólną tendencją jest promowanie innowacji  
i ograniczanie systemów kontroli społecznej w tym zakresie. Tymczasem pewien typ 
innowacji jest w stanie zdestabilizować istotne elementy  struktur społecznych,  
co ma duże znaczenie z perspektywy bezpieczeństwa państwa. Poza argumentacją 
na rzecz zwiększenia kontroli innowacji, zostaje również zaproponowane jedenaście 
zmiennych, które mogą służyć jako narzędzie wstępnej selekcji kluczowych 
innowacji oraz rekomendacje w tym zakresie 

 

Od innowacji do disruptive innovation 

Pojęcie innowacji do szerszego obiegu zostało wprowadzone przez austriackiego 
ekonomistę Josepha Schumpetera w klasycznej pracy, wydanej oryginalnie w 1911 
roku, pt. Teoria rozwoju gospodarczego1. Od czasów Schumpetera pojęcie innowacji 
zaczęło być masowo wykorzystywane dla opisywania rozmaitych zjawisk, zarówno 
rynkowych, jak i pozarynkowych (tzw. innowacje społeczne). Od lat 70. XX wieku 
 i rewolucji technologii informatycznych przez pewien czas skupiono się na 
innowacjach rozumianych jako przełomowe rozwiązania technologiczne. Jednak 
pojęcie to wykorzystywano też dla opisywania nowatorskich strategii biznesowych, 
które nie musiały mieć nic wspólnego z jakimikolwiek materialnymi  
urządzeniami technicznymi.  

Bardzo szerokie ujmowanie innowacji sprawiało, że niektórzy badacze zwrócili 
uwagę na konieczność wyróżnienia innowacji, których wpływ na rzeczywistość jest 
szczególnie istotny. Jednym z pojęć, które zaczęło być wykorzystywane w tym 
kontekście, jest disruptive innovation. Nie istnieje przyjęte tłumaczenie tego pojęcia 
na język polski, a propozycje, które można napotkać („innowacje destrukcyjne” lub 
„innowacje zakłócające”) nie wydają się trafne. Termin ten wprowadził  
i rozpropagował w latach 90. XX wieku i w pierwszej dekadzie XXI wieku profesor 
Harvard Business School, Clayton M. Christiansen2. Początkowo dla Christiansena 
pojęcie to odnosiło się do innowacji technologicznych, które dość radykalnie 
przebudowywały rynek: wprowadzając nowych graczy i niwelując przewagę 
dotychczasowych monopolistów czy też quasi-monopolistów z danego obszaru. 
Innowacje tego rodzaju wymagały często długotrwałych inwestycji, ale po pewnym 
czasie – w bardzo dynamicznym stylu – stawały się produktem rzeczywiście 
masowym. Wyszukiwarka Google czy też IPhone Apple’a, to zazwyczaj wymieniane 
w takim kontekście przykłady.  
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Z czasem pojęcie innowacji zaczęło być wykorzystywane nie tylko w odniesieniu do 
technologii, ale również modeli biznesowych (czy też sprzedażowych), które istotnie 
zmieniały rynek3. W tym sensie za disruptive innovation, można uznać np. pomysł 
rozwijania sieci sklepów dyskontowych. Z drugiej strony, w aspekcie 
technologicznym pojęcie to zaczęto wykorzystywać dla opisu każdej wpływowej 
innowacji technologicznej, niezależnie od kontekstu rynkowego4 

Ponieważ z punktu widzenia interesu narodowego RP kluczowe jest ryzyko szybkiej  
i radykalnej zmiany struktur społecznych, w tym ważnych dla bezpieczeństwa 
państwa, to oryginalny kontekst disruptive innovation nie wydaje się być 
wystarczający, ponieważ:  

• skupia uwagę wyłącznie na relacjach rynkowych; 
• łączy w sobie różne typy aktywności biznesowych; 
• przecenia rolę jednostek. 

Ta ostatnia kwestia jest dość istotna, bowiem znaczna część literatury na temat tego 
rodzaju innowacji pokazuje wybranych przedsiębiorców jako geniuszy i wskazuje,  
że sukces danej innowacji zależy właściwie wyłącznie od ich cech osobowościowych. 
Kluczowe dla innowacji (a szczególnie dla disruptive innovation) mają być właśnie 
osoby samych innowatorów. Nawet skrótowy przegląd biografii Steve’a Jobsa  
to dobrze ilustruje5. Tymczasem takie skupienie na jednostce jest mylące, ponieważ 
znika w takiej perspektywie zbiorowy wymiar innowacji, nie uwzględniany jest 
również czynnik losowy, ani infrastrukturalne wsparcie dla biznesu  
ze strony państwa6. 

 

Innowacje przesterowujące 

Pojęcie disruptive innovation to jednak dobry punkt wyjścia, żeby wskazać,  
że pewna część innowacji w sposób istotny zmienia otoczenie społeczne. Takie 
innowacje można określić mianem innowacji przesterowujących7 rynki, relacje 
społeczne, mechanizmy kontrolne etc. Proponujemy jedenaście zmiennych, które 
należy odnieść do danej innowacji czy też potencjalnej innowacji (w postaci 
wynalazku czy technologii), po to aby oszacować jej możliwość wpływu  
na rzeczywistość. Wykorzystanie tych zmiennych ma pomóc w selekcji innowacji, 
których losy szczególnie należy obserwować. Wszystkie poniższe zmienne należy 
potraktować jako jakościowe, aczkolwiek w przypadku niektórych z nich istnieje 
szansa wypracowania także wskaźników ilościowych. Ponieważ nie jest to narzędzie 
zamknięte, poszczególne zmienne prezentowane są hasłowo, tj. ujęte przede 
wszystkim za pomocą pytań, na które należy odpowiedzieć oceniając  
daną innowację. 

• Kontrola społeczna i władza (Czy dana innowacja może wywierać istotny 
wpływ na sferę władzy? Czy za jej pomocą są zbierane dane o aktywności 
użytkowników? Czy innowacja może pełnić funkcje kontrolne  
względem użytkowników?) 

• Grupy interesu (Jakie istniejące grupy interesu skorzystają na wprowadzeniu 
danej innowacji? Jakie istniejące grupy interesu stracą na wprowadzeniu 
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danej innowacji? Czy istnieje potencjał wyłonienia się nowych grup interesu 
w przypadku umasowienia danej innowacji?) 

• Masowe korzystanie (Czy jest to produkt masowy bądź potencjalnie 
masowy? Czy dotyczy potencjalnie wszystkich ludzi, czy może jakiegoś 
specyficznego segmentu społecznego (a w szczególności osób młodych)?  
Czy z produktem może być związana jakaś moda?) 

• Potencjał rynkowy (Czy innowacja w ogóle będzie dostępna w trybie 
rynkowym? Jaki przychód już generuje dana innowacja? Jaki przychód może 
wygenerować w najbliższej przyszłości? Czy można spodziewać się monopolu 
na rynku związanego z tą innowacją? Czy w momencie umasowienia danej 
innowacji jakieś segmenty rynku znikną bądź zostaną znacząco 
zmodyfikowane? Czy innowacja wygeneruje nowy segment rynku?) 

• Infrastruktura (Jaka infrastruktura jest konieczna dla działania innowacji? 
Czy pojawienie się danej innowacji wymaga wytworzenia jakiejś specyficznej 
infrastruktury, która umożliwi jej działanie? Czy konieczna jest modyfikacja 
już istniejącej infrastruktury?) 

• Zdrowie publiczne (Czy korzystanie z danej innowacji wywiera wpływ  
na istniejące choroby cywilizacyjne? Jeśli tak, to jakie wzmacnia lub osłabia? 
Czy można się spodziewać wystąpienia jakiegoś typu uzależnień?) 

• Wpływ ekologiczny (Czy dana innowacja może mieć wpływ  
na zanieczyszczenie środowiska? Czy daje się pomyśleć jakiś istotny wpływ 
innowacji na ekosystem, zmiany klimatyczne etc.?) 

• Wykorzystanie jako broń (Czy daną innowację można wykorzystać jako 
broń? Jeśli tak, to czy będzie to broń konwencjonalna czy też narzędzie, 
które można wykorzystać w wojnie hybrydowej lub informacyjnej? Czy może 
posłużyć jako narzędzie dla terrorysty?) 

• Możliwość skopiowania (W jakim stopniu innowacja jest unikalna i oparta 
na jakichś trudnych do skopiowania elementach? Czy są tam wykorzystane 
zaawansowane technologie bądź trudne do zdobycia/wytworzenia 
materiały? Czy może innowacja jest złożeniem elementów bardziej 
standardowych względnie łatwo dostępnych?) 

• Wpływ na jednostkę (Czy dana innowacja ma potencjał wzmocnienia pozycji 
jednostki? Jeśli tak, w jaki sposób? Czy jest to innowacja o charakterze 
emancypacyjnym? Czy uniezależnia/izoluje w jakiś sposób jednostkę  
od otoczenia społecznego? Czy daje jednostce potencjał działań 
destrukcyjnych o charakterze asymetrycznym?) 

• Zmiana stałych ewolucyjnych (Czy dana innowacja ma potencjał zmiany 
jakichś stałych biologicznych, które do tej pory można było traktować jako 
stałe ewolucyjne np. wiek, w którym kobieta może urodzić dziecko?  
Czy demontuje jakieś bariery, które do tej pory były sztywne i można je było 
traktować jako niezmienne?) 

W oparciu o wyżej wymienione zmienne może powstać narzędzie – w postaci 
kwestionariusza zbliżonego do checklisty – mające na celu dokonanie wstępnej 
selekcji pojawiających się innowacji. 
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Dlaczego należy monitorować innowacje? 

Innowacje przesterowujące wywierają poważny wpływ na rzeczywistość społeczną 
(polityczną, gospodarczą, kulturową) – przy minimalnej kontroli społecznej 
inicjowanych procesów. A przynajmniej kontrola ta jest zdecydowanie mniejsza niż 
kontrola działań politycznych. Cechą charakterystyczną nowoczesnych społeczeństw 
cywilizacji zachodniej jest bowiem względnie silna kontrola tego, co uznawane jest 
za polityczne. Wszelkie formy inżynierii społecznej traktowane są jako coś 
podejrzanego, a termin propaganda jest wartościowany jednoznacznie negatywnie 
(często stosowanym współczesnym odpowiednikiem tego terminu jest  
„wojna informacyjna”). 

Tymczasem innowacje, chociaż często poważnie zmieniają układ sił politycznych  
w państwach, są wartościowane niemal wyłącznie pozytywnie. Istnieją rozmaite 
inicjatywy wspierające innowacyjność, zarówno publiczne, jak i prywatne. 
Innowatorzy przedstawiani są jako koło napędowe gospodarki etc. Bycie 
innowatorem (albo przynajmniej wspieranie innowacji) traktowane jest jako 
obowiązek każdego poważnego przedsiębiorcy. 

Innymi słowy, politycy chcąc zmieniać rzeczywistość społeczną muszą liczyć się  
z presją rozmaitych systemów kontrolnych. Tymczasem innowacje przesterowujące 
zmieniają rzeczywistość społeczną dogłębnie, bez żadnych szczególnie 
rozbudowanych form kontroli. W tym sensie innowacje takie są doskonałym 
narzędziem wpływu w społeczeństwach, w których działają mechanizmy rynkowe 
(czyli tam, gdzie można wejść z produktem na rynek). Dlatego brak systematycznego 
monitorowania innowacji pod tym kątem jest poważnym błędem strategicznym 
każdego państwa.  

 

Rekomendacje: 

• Należy prowadzić wielopoziomowy (uwzględniający zaproponowane wyżej 
zmienne) monitoring innowacji w skali globalnej, tak aby móc na czas 
wyodrębnić te, które mogą przesterować system geopolityczny lub 
regionalne układy sił międzynarodowych. 

• Polskie państwo powinno nastawić się na aktywne wykorzystywanie 
innowacji, nie tylko jako czegoś, co należy wspierać z powodów 
gospodarczych, ale również jako zasobu, który można wykorzystać dla 
aktywnego prowadzenia własnej polityki tak zewnętrznej, jak i wewnętrznej. 
Postrzeganie innowacji wyłącznie w kontekście gospodarczym należy 
traktować jako poważny błąd. [8/3] 
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ANALIZA 

Pilna potrzeba wypracowania polityki państwa wobec  
sztucznej inteligencji 
 

Główne tezy: 

• Rozwój technologiczny wszedł w fazę tempa logarytmicznego – znaczy to 
m.in., iż wcześniejsze modele tego rozwoju mówiące o często liczonych  
w latach przedziałach czasowych między (1) wynalazkiem (wymyśleniem 
nowego rozwiązania), jego (2) opatentowaniem, (3) urynkowieniem oraz (4) 
społecznymi konsekwencjami upowszechniania nowej technologii utraciły 
swoją aktualność. Obecnie np. aplikacja na smartfon niemal natychmiast po 
jej opracowaniu może wejść na rynek, zostać ściągnięta przez miliony 
użytkowników i zmieniać wzorce społecznych zachowań – przykład:  
aplikacja Tinder8. 

• W coraz większej liczbie państw uświadamiana jest potrzeba 
wypracowania i wcielenia w życie polityki publicznej dotyczącej sztucznej 
inteligencji jako czynnika zmian nowego typu, który najprawdopodobniej 
wygeneruje zmiany społeczne (w tym geopolityczne), jakich obecnie nie 
sposób przewidzieć. 

• W Polsce zbyt mało osób istotnych dla polityki gospodarczej oraz samych 
przedsiębiorców zdaje sobie sprawę, jak wprowadzenie robotów 
przemysłowych zmieniło funkcjonowanie firm przemysłowych 
 w innych krajach. 

• Trzeba liczyć się z tym, że różne podsystemy systemu światowego 
doświadczą tzw. przejść fazowych9, nieoczekiwanych, niedających się 
przewidzieć (gdy w danej strukturze wystąpią po raz pierwszy) głębokich 
zmian (sub)systemowych. 
 

Teza wyjściowa niniejszej analizy jest następująca: sztuczna inteligencja (dalej AI  
– powszechnie używany skrót od artificial intelligence) stanowi poważne wyzwanie 
dla rozwoju i bezpieczeństwa Polski.  

By zrozumieć, na czym to wyzwanie polega i móc podjąć odpowiednie środki 
zaradcze, trzeba najpierw właściwie pojmować samo zjawisko AI, a następnie 
precyzyjnie monitorować badania nad AI oraz przejawy jej zastosowań  
na różnych polach. 

Nieporozumienia. Zacznijmy od usunięcia typowych nieporozumień, jakie wokół 
zjawiska AI narosły i są obecne w myśleniu nawet u osób, które z tą problematyką  
są częściowo zaznajomione. 

Otóż błędne jest ograniczanie rozumienia AI (i przeto związanych z tym wyzwań)  
do sytuacji polegającej na tym, iż wyłania się jakiś system poznania i działania, który 
pod kluczowymi względami przypomina ludzki umysł, potrafi się z ludźmi 
komunikować, ma podobną do naszej formę samoświadomości, potrafi się 
samodzielnie (tj. w stopniu pokrewnym do tego, w jakim jest to dane wielu ludziom) 
uczyć, samokontrolować, planować działania oraz współpracować z innymi 
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systemami cechującymi się podobnymi właściwościami. Błędne jest ograniczanie 
naszego pojmowania właściwości, a przeto możliwych zagrożeń ze strony AI,  
do naszych wyobrażeń sprawstwa i intencji ludzkich – do posiadania woli – to 
dobrej, to złej, do posiadania pewnego spektrum emocji, wrażeń, obaw i pragnień – 
np. lęku przed niepewnością, który prowadzi do potrzeby kontrolowania otoczenia. 
AI może, ale nie musi posiadać takich, uznawanych przez nas za specyficznie ludzkie, 
cech, aby tworzyć zagrożenie dla bezpieczeństwa.   

Wystarczy, że AI będzie posiadała niektóre z nich (co, jak pokażemy, już jest faktem) 
w stopniu dającym przewagę nad niektórymi ludźmi lub/i przez ludzi stworzonymi 
instytucjami albo urządzeniami. AI nie musi posiadać przewagi nad ludzkością jako 
całością, by stanowić wyzwanie. Wystarczy, że będzie sprawniejsza na wybranych 
polach – na takich, które w danej fazie ewolucji techno-kulturowej są decydujące. 

Z punktu widzenia procesów badań i zastosowań, które już są w toku, błędne jest 
rozumienie AI – występujące w niektórych definicjach10 – jako maszynowej 
symulacji ludzkiej inteligencji. Już teraz praktycznie działające systemy AI nierzadko 
wykonują zadania, z którymi ludzka inteligencja nie jest w stanie sobie poradzić  
– np. wybranie spośród tysięcy możliwych ofert najszybszego i najtańszego 
połączenia lotniczego na dany dzień. 

Nieporozumienia wokół wyzwań, jakie niesie AI, podobnie zresztą jak i wszelkich 
wyzwań, jakie niesie przyszłość, wiążą się ze stałą, przynoszącą powtarzalne kłopoty, 
właściwością ludzkiego myślenia, która bywa wyrażana w formule, że generałowie 
zawsze przygotowują się do toczenia poprzedniej wojny11. Spodziewamy się, że to, 
co nastąpi, pod jakimiś istotnymi względami będzie kontynuacją tego, co już 
potrafiliśmy myślowo opanować (i, co za tym idzie, często już przygotować się  
na to praktycznie). 

Definicja sztucznej inteligencji. Za AI uznajemy każdy działający system, który 
umożliwia istotne w stosunku do możliwości już istniejących zoptymalizowanie 
jakiegoś procesu. Optymalizacja polega na poprawieniu efektywności rozwiązań  
w zakresie: automatyzacji12, szybkości, kosztochłonności, stopnia awaryjności, 
bezpieczeństwa, dyskrecji działania, odporności na działanie w stresie. 

Niska widzialność zmian. Na aktualnym etapie rozwoju cywilizacyjnego AI nie 
pojawia się w życiu społeczeństw w postaci armii robotów, których obecność 
budziłaby szerszy niepokój. AI jest jednak na co dzień obecna w algorytmach pracy 
Facebooka, Google’a, nawigacji satelitarnej, układach automatycznego znajdowania 
miejsc parkingowych i samego parkowania, coraz bardziej zaawansowanych 
autonomicznych samochodach, jak i w wielu systemach automatyki przemysłowej. 
Takie kierunki przenikania AI do życia społecznego powodują, że poza grupami 
fachowców opinia publiczna nie jest świadoma tempa i skali dokonujących się 
zmian. Jak dotąd, działają tak zwane wyspecjalizowane systemy AI, wykonujące dość 
wąsko zarysowane pasma zadań. 

AI już teraz przekształca dotychczasowe rynki i tworzy nowe, układające się  
w poprzek dotychczasowych sektorów gospodarki. 

W wielu krajach powstają dokumenty określające kierunki polityki publicznej, w tym 
na polu bezpieczeństwa narodowego, wobec AI. Dotyczy to m.in. Francji, USA13.  
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W Indiach sprawę stawia się jasno: w sytuacji, gdy w Chinach następuje gwałtowny 
postęp w badaniach nad AI, Indie pilnie potrzebują uwzględnienia AI jako ważnego 
elementu narodowej strategii bezpieczeństwa14. 

W dokumentach tych podejmowane są takie kwestie, jak problem prawnego 
regulowania rozwoju AI, możliwych wojen między różnymi systemami AI, 
finansowania badań nad AI ze środków publicznych, wpływu upowszechnienia się 
różnych systemów AI na rynek pracy. Niemal we wszystkich przypadkach zakłada się 
strategiczne znaczenie AI. 

Coraz częściej AI jest postrzegana jako tzw. innowacja przesterowująca (zob. analizę 
„Innowacje zmieniające świat” zawartą w niniejszym Biuletynie), która będzie 
tworzyła nieplanowane, trudne do przewidzenia skutki swego upowszechnienia. 
Dotyczyć to będzie m.in. sytuacji, gdy podmioty władzy gospodarczej (np. wielkie 
międzynarodowe korporacje) i publicznej (np. niektóre resorty rządowe) będą 
podejmowały decyzje dotyczące losów jednostek i całych grup społecznych (np. 
zawodowych) na podstawie rekomendacji ufundowanych na bazie algorytmów, 
które będą zbyt złożone, by ich mechanizmy obliczeniowe było kontrolowane przez 
ludzkich ekspertów. Może to rodzić nowe źródła konfliktów społecznych. 

Tytułem ilustracji, by ukazać związek badań nad AI z bieżącymi problemami 
bezpieczeństwa państwa przywołajmy przykład: „Niemcy testują oprogramowanie 
do rozpoznawania akcentów migrantów. Urzędnicy imigracyjni w Niemczech testują 
system rozpoznawania mowy, który rozróżnia akcenty języka arabskiego. Chodzi 
 o dokładne ustalenie czy dany migrant pochodzi z Syrii, czy może z innych  
krajów arabskich”15. 

System Baidu (chiński odpowiednik Google’a) rozwija instrument dla przewidywania 
miejsc gromadzenia się tłumów w ciągu najbliższych dwóch godzin, zwłaszcza 
takich, które mogą spowodować gwałtowne (np. pod wpływem paniki) 
przemieszczanie się i związane z tym ryzyko stratowania ludzi16. Algorytm 
wykorzystuje dane z aplikacji mapy Baidu (w Chinach aplikacja ta obsługuje 70% 
rynku w tym zakresie). Ostrzeżenia mogą być formułowane z wyprzedzeniem 30 do 
120 minut. 

Wyzwania – szanse i zagrożenia – wiążące się z rozwojem AI obejmują 
cyberbezpieczeństwo jak i szerszą kategorię: cyberrozwój. Wiele wskazuje, iż 
niebawem kraje, które nie posiadają własnych systemów AI nie będą w stanie 
zapewnić bezpieczeństwa swoich sieci informatycznych17; nie będą też w stanie 
nawiązać kontaktu z podmiotami (prywatnymi i publicznymi), które przodują pod 
względem nowych rozwiązań na polu przemiany rzeczywistości analogowej  
w cyfrową (przejście od Internetu Rzeczy do Internetu Wszystkiego). 

Polska, czy tego chce, czy nie, uczestniczy w wyścigu z oligarchami nowych 
technologii, głównie zgrupowanymi w słynnej Dolnie Krzemowej. Należy się 
obawiać, iż pozwalając sobie narzucić w tym wyścigu zbyt duży dystans znajdziemy 
się w sytuacji, w jakiej nie będzie już miejsca dla naszej cywilizacyjnej rekonkwisty, 
jaką udało się Polsce w pewnej mierze wykonać po roku 1989. 
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AI w Planie Morawieckiego 

Pojęcie AI w owym dokumencie strategicznym występuje 4 razy – najbardziej 
kompleksowa wzmianka jest następująca: 

„Do najczęściej identyfikowanych wyzwań wynikających z obecnej sytuacji 
politycznej należy m.in. kryzys procesu integracji europejskiej, spowodowany 
kryzysem migracyjnym, przedłużającym się kryzysem strefy euro, Brexitem 
 i słabością systemu politycznego w zakresie podejmowania decyzji zgodnych  
z oczekiwaniami obywateli. Wśród wyzwań gospodarczych na czoło wysuwają 
się: zmiany demograficzne, zmiana charakteru procesów globalnej 
i regionalnej integracji, pogłębiająca się wielobiegunowość systemu 
stosunków międzynarodowych, zmiany klimatyczne, zwiększająca się 
konkurencja o zasoby, czy też zmiana podejścia do innowacji, rozwój 
nowoczesnych technologii teleinformatycznych (m.in. chmury obliczeniowe, 
rozwiązania w obszarze wielkich zbiorów danych – big data, Internet Rzeczy – 
ang. Internet of Things, samouczące się maszyny i sztuczna inteligencja)  
i biomedycznych oraz robotyzacja i automatyzacja procesów produkcyjnych. 
Wszystkie te wyzwania stają się ważnym wyznacznikiem kształtowania 
procesów gospodarczych”18 (s. 18). 

 Pojęcia inteligentnego rozwoju, inteligentnego opomiarowania, 
inteligentnych budynków, pojazdów, systemów transportowych zarządzania 
urządzeniami, inteligentnych sieci etc. występuje już ponad 80 razy. Jednakże ani 
razu nie zostało postawione na porządku dziennym ani zadanie śledzenia przez 
Polskę międzynarodowego wyścigu w rozwoju AI jako takiej, ani nadążania w nim, 
nie mówiąc już o uzyskaniu przewag konkurencyjnych na tych polach. Aby 
bezpośrednie odniesienie problematyki AI dla bezpieczeństwa państwa dostrzec, 
wystarczy wziąć pod uwagę następujący fakt. Już obecne w Polsce systemy 
Internetu Rzeczy są i w coraz większym stopniu będą sterowane przez stale 
rozwijane, jak i samodzielnie uczące się systemy AI stworzone przez podmioty 
zagraniczne i zawierające elementy oprogramowania zarówno dla polskich 
użytkowników nieprzejrzyste, a przez to podatne na przechwycenie (ukryte 
sterowanie) przez podmioty obce. 

 

Rekomendacje: 

• Elementem polityki bezpieczeństwa narodowego naszego kraju powinny 
stać się wytyczne w zakresie badań i zastosowań systemów AI. 

• Należy zadaniować różne think tanki – w tym dwa pozostałe ośrodki CBB  
– na monitorowanie badań i zastosowań AI w krajach będących 
przedmiotem uwagi.  

• Należy przyśpieszyć procesy kształcenia specjalistów z zakresu AI na 
uczelniach politechnicznych oraz ekspertów od społecznych konsekwencji 
rozwoju AI na wydziałach nauk społecznych. 

• W perspektywie wysoce prawdopodobnych przejść fazowych, których skutki 
mogą być niekorzystne dla Polski, należy podjąć specjalne działania tworzące 
struktury przetrwania rdzeniowych instytucji państwa (nie należy mylić  
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z infrastrukturą krytyczną, co jest pojęciem szerszym) w warunkach zaburzeń 
nowego rodzaju. [7/3] 
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KOMUNIKAT 

Nowa inicjatywa Elona Muska otwiera perspektywę szybkiego 
upowszechnienia technik wspomagania pracy mózgu 
 

30 marca 2017. Artykuł opublikowany 27 marca 2017 r. na łamach „Wall Street 
Journal” zapoczątkował szeroką dyskusję nt. spółki Neuralink Corp., czyli najnowszej 
inicjatywy amerykańskiego miliardera i innowatora, Elona Muska19. Choć spółka ta 
została zarejestrowana w lipcu 2016 r., jak dotąd niewiele było wiadomo na temat 
obszaru jej działalności czy zespołu badawczego. Z krótkiej wzmianki opublikowanej 
przez Muska na Twitterze w styczniu br. wynika, iż Neuralink pracuje nad techniką 
neural lace („koronki neuronowej”), czyli implantowania w ludzkim mózgu elektrod 
umożliwiających szybką wymianę danych pomiędzy mózgiem a maszynami. 
Podobne prace prowadzi kilka innych firm, a także amerykańska rządowa Agencja 
Zaawansowanych Projektów Badawczych w Dziedzinie Obronności (DARPA)20. Musk 
– mimo kierowniczej roli w dwóch innych złożonych przedsięwzięciach (SpaceX  
i Tesla) – ma odgrywać wiodącą rolę w spółce Neuralink, a do współpracy 
zrekrutowano znanych neuronaukowców. 

Komentarz: Inicjatywa Muska to sygnał rosnącego zainteresowania inwestorów  
z Doliny Krzemowej technikami przekazu danych bezpośrednio między mózgiem 
człowieka a maszyną. Może być także postrzegana jako oznaka zmiany strategii 
Muska w zakresie rozwoju sztucznej inteligencji (AI). W 2014 roku podczas 
spotkania ze studentami MIT, Musk określił AI mianem „naszego największego 
zagrożenia egzystencjalnego”21. W styczniu 2015 roku Musk i Stephen Hawking wraz 
z ponad setką badaczy AI z czołowych uczelni świata w otwartym liście ostrzegli 
przed możliwością niekorzystnego dla ludzkości rozwoju AI22. Obecnie, po upływie 
trzech lat, Musk zdaje się zakładać scenariusz „opanowania AI przy pomocy AI”,  
tj. stawiać na takie usprawnienie mózgu człowieka za pomocą techniki, które 
pozwali zapobiec wymknięciu się AI spod ludzkiej kontroli. Z uwagi na ogromne 
zasoby, które pozostają w dyspozycji Muska, a także sukcesy części jego 
dotychczasowych przedsięwzięć innowacyjnych, należy zakładać, że rozwiązania 
technologiczne wypracowywane w podległych mu przedsięwzięciach będą 
wyznaczać standardy w zakresie AI. Doniesienia medialne nt. planów spółki 
Neuralink wskazują, że pierwsze zastosowania nowej techniki będą dotyczyć terapii 
chorób (np. depresji). Już obecnie choroba Parkinsona jest leczona metodą głębokiej 
stymulacji mózgu prądem elektrycznym – za pomocą elektrod wszczepionych w 
odpowiedni obszar mózgu. Medyczne zastosowanie narzędzi tworzonych przez 
Neuralink to tylko pierwszy krok. Podobnie jak miało to miejsce w przypadku wielu 
innych kontrowersyjnych odkryć i wynalazków, kolejnym etapem ich aplikacji mogą 
być zastosowania militarne.  

W połączeniu z opisaną niedawno na łamach „Nature Nanotechnology”23 
technologią wstrzykiwania mikroelektroniki do tkanek (w tym mózgu) można 
oczekiwać, że takie bezinwazyjne implanty w bardzo szybkim tempie zyskają szereg 
innych, pozamedycznych zastosowań, a także – wielu użytkowników. Szerokie 
upowszechnienie technik wspomagających pracę mózgu będzie mieć trudne do 
przewidzenia skutki. Jednym ze scenariuszy jest gwałtowne pogłębienie istniejących 
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(i stworzenie nowych) podziałów społecznych oraz dramatyczne zaostrzenie 
konkurencji w wielu dziedzinach życia społecznego (np. pracy naukowej, edukacji, 
dyplomacji i rządzeniu).  

Rekomendacje: Warto rozważyć podjęcie prac koncepcyjnych nad możliwościami 
prawnego uregulowania rozmaitych aspektów i potencjalnych konsekwencji 
technologii wspomagania mózgu. W tym celu, należy prowadzić monitoring 
analogicznych prac prowadzonych w innych krajach, zwłaszcza tych, w których 
zachowuje się wysokie standardy praw człowieka i pilnuje suwerenności państwa  
w obszarze technologii (np. Niemczech). Równie istotny jest monitoring informacji  
o podobnych narzędziach i technologiach tworzonych w państwach, które mają 
niskie standardy praw człowieka. To z nich mogą pochodzić informacje  
o eksperymentach na ludziach i potencjalnie groźnych możliwościach nowych 
technologii wspomagania mózgu. [5/4] 

 

Pozycja1 Estymacja 
Wiarygodność źródeł A 
Prawdopodobieństwo wystąpienia A 
Wpływ na bezpieczeństwo narodowe C 
 

  

 
1  Objaśnienie znaczenia kodów użytych w tabeli zawiera Legenda znajdująca się  
 na 4 s. niniejszego Biuletynu. 
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KOMUNIKAT 

Korpus Piechoty Morskiej US wznawia testy bojowego robota 
kroczącego  
 

13 kwietnia 2017. Dnia 6 kwietnia 2017 międzynarodowy serwis informacyjny 
„International Business Times” podał informację, że amerykański Korpus Piechoty 
Morskiej zadecydował o reaktywacji wstrzymanych ok. półtora roku temu testów 
czworonożnego robota kroczącego Spot, którego przeznaczeniem jest wsparcie 
pododdziałów piechoty24. Twórcą robota jest należąca do korporacji Alphabet Inc. 
(nowa nazwa Google Inc.) spółka Boston Dynamics.   

Komentarz. Boston Dynamics uczestniczyła wraz z innymi podmiotami w pracach 
badawczo-rozwojowych nad poruszającymi się na nogach robotami bojowymi, które 
były finansowane przed amerykańską rządową Agencję Zaawansowanych 
Produktów w Dziedzinie Obronności (DARPA). Chodzi tu o rozpoczęty w 2009 roku 
projekt „Legged Squad Support System” [LS3]. Rezultaty projektu były testowane 
przez siły zbrojne USA, ale zostały odrzucone. Najpierw duży robot kroczący 
AlphaDog (transportował do 180 kilogramów) okazał się zbyt głośny, dlatego  
w 2013 roku podjęto decyzję o zmianie założeń projektu i skonstruowaniu 
mniejszego robota, którego nazwano Spot. Był on w stanie transportować jedynie 
około 20 kilogramów sprzętu i był o wiele mniej „inteligentny” niż AlphaDog. 
Okazało się jednak, że mimo zmniejszenia oczekiwanych parametrów, nadal ruch 
kończyn wykonywany za pomocą siłowników hydraulicznych był zdaniem 
testujących Spota żołnierzy piechoty morskiej zbyt głośny. W grudniu 2015 roku 
zadecydowano o zakończeniu projektu LS3, pomimo wydania na niego 42 milionów 
dolarów25. Obecnie Spota usprawniono. Siły zbrojne USA zadecydowały  
o wznowieniu testów, bo ich zdaniem potencjał robota kroczącego jest większy  
w niektórych sytuacjach niż potencjał testowanego równolegle robota 
przemieszczającego się na gąsienicach (tworzonego w ramach projektu „Modular 
Advanced Armed Robotic System [MAARS]” brytyjskiej QinetiQ Group plc)26.  

Rekomendacja: Warto zlecić odpowiednim instytucjom MON i SG oraz służbom 
informacyjnym państwa monitorowanie, które rozwiązania w dziedzinie robotyki są 
testowane i będą wdrażane przez siły zbrojne USA oraz innych państw. Wybór 
pomiędzy gąsienicami, kołami i nogami u robotów wsparcia pododdziałów piechoty 
może mieć duże znaczenie taktyczne i tym samym mieć wpływ na tworzone 
doktryny przeciwstawiania się i wykorzystywania robotów na polu walki. Analiza 
informacji o testowanych robotach powinna być zestawiana z dokumentami 
doktrynalnymi – takimi jak ogłoszona w marcu br. „U.S. Army Robotic and 
Autonomous Systems Strategy”27. Warto również zweryfikować, na jakim etapie są 
polskie prace nad doktrynami budowania, wdrażania i wykorzystywania lądowych 
systemów autonomicznych i robotów bojowych (takie systemy, również dla polskich 
sił zbrojnych, tworzy m.in. Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP). 
[4/8] 
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KOMUNIKAT 

Praktyczne wykorzystanie CRISPR/Cas9 – przełom w inżynierii 
genetycznej 
 

3 kwietnia 2017. W 2016 r. badacze zademonstrowali przydatność technologii 
CRISPR/Cas9 (dalej po prostu CRISPR, wym. „krisper”) w edycji genów. Pierwsze 
doniesienia dotyczyły genetycznie zmodyfikowanych pieczarek, w których 
zablokowano ekspresję genów odpowiedzialnych za brązowienie grzybów. Kolejne 
przykłady edycji dotyczyły genów komórek szpiku kostnego myszy w celu terapii 
anemii sierpowatej. Już w 2014 r. pojawiło się doniesienie o narodzinach pary 
makaków, których geny zostały wyedytowane28, a w 2016 chińscy naukowcy 
udowodnili możliwość edycji genów ludzkich embrionów29. Wszystko to sprawia, że 
rośnie przekonanie w środowisku tak badaczy, jak też inwestorów, że CRISPR 
radykalnie odmieni genetykę i biotechnologię w przeciągu najbliższej dekady. 

Komentarz: CRISPR to skrót od Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic 
Repeats. W ciągu ostatnich czterech lat genetycy odkryli, że CRISPR można 
wykorzystać do blokowania pracy wybranych genów. W chwili obecnej 
zastosowanie CRISPR zakłada hodowanie roślin i zwierząt z zablokowanymi genami, 
ale już teraz tego rodzaju działania wykazały, że obowiązujące regulacje prawne  
są niewystarczające, gdyż tworzone były z myślą o organizmach transgenicznych. 
Oznacza to, że w myśl prawa amerykańskiego wspomniane niebrązowiejące 
pieczarki nie są genetycznie modyfikowanym organizmem30. Systemy prawne muszą 
koniecznie „nadążyć” za technologicznym zastosowaniem CRISPR. 

Zdecydowanie ważniejsze są jednak potencjalne zastosowania CRISPR. 

1. W połączeniu z techniką gene drive31 technologia ta może umożliwić zwalczanie 
rozmaitych chorób na masowa skalę poprzez wypuszczanie do środowiska 
substancji modyfikujących kod genetyczny wybranych organizmów sprawiając,  
że – przykładowo – kleszcze nie będą już zdolne do przenoszenia boreliozy.  

2. Już w tej chwili są podstawy eksperymentalne, by edytować geny ludzkie 
wybranych embrionów w celu nadania dorosłym osobnikom pewnych określonych 
cech, na przykład podwyższonej odporności na stres lub inteligencji. 

Innymi słowy, dopiero CRISPR ma szanse urzeczywistnić wizję genetyki zdolnej do 
celowego modyfikowania i projektowania organizmów. Nie jest to jeszcze 
projektowanie genów, jednak jest to wyraźna zmiana jakościowa. O tym, jaki jest 
rzeczywisty potencjał CRISPR przekonamy się w przeciągu najbliższej dekady. 

CRISPR jako technologia znacznie tańsza i skuteczniejsza od dostępnych alternatyw 
może znaleźć szerokie zastosowanie wśród tzw. biohakerów. Istnieje teoretyczna 
możliwość opracowywania przy pomocy CRISPR broni biologicznej „domowej 
roboty”. Dostępne są nawet relatywnie tanie zestawy do domowych 
eksperymentów z CRISPR. W praktyce jednak eksperymenty wymagają też innych 
narzędzi i substratów, których cena wciąż pozostaje dość wysoka. Niemniej CRISPR 
może zostać wykorzystany do produkcji broni biologicznej przez zorganizowane 
grupy (np. przestępcze) dysponujące większymi zasobami finansowymi. 
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Biorąc pod uwagę możliwe zastosowania, nietrudno wyobrazić sobie broń  
o szerokim spektrum rażenia, która, dzięki wykorzystaniu techniki gene drive, 
umożliwiałaby masową modyfikację kodu genetycznego w jakiejś zbiorowości 
ludzkiej. Byłaby to broń powolna, ponieważ jej działanie rozłożone byłoby na 
pokolenia, jednak można by w ten sposób sterować procesami demograficznymi. 
Dodajmy, że już w tej chwili istnieje metoda immunizacji przed modyfikacją za 
pomocą CRISPR, a więc można teoretycznie zabezpieczać wybrane osobniki32. 

Rekomendacje:  

1. CRISPR powinien zostać objęty profesjonalnym monitoringiem mającym na celu 
stwierdzenie, czy jest to technika tak przełomowa, jak sądzi środowisko  
naukowców i biznesmenów. 

2. Przypuszczalnie już w tej chwili konieczna jest rewizja polskiego systemu regulacji 
genetycznie modyfikowanych organizmów w celu przygotowania go na wejście na 
polski rynek produktów z wyedytowanymi za pomocą CRISPR genami. 

3. Warto rozważyć wprowadzenie monitoringu obrotu rynkowego zestawami 
niezbędnymi do prowadzenia eksperymentów z CRISPR na terenie Polski. [10/8] 
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KOMUNIKAT 

Przełom w tworzeniu organizmów z syntetycznym DNA i nowe 
perspektywy sektora biotechnologicznego 
 

2 kwietnia 2017. Badaczom z The Scripps Research Institute (TSRI - to amerykański 
prywatny instytut badawczy działający non-profit i prowadzący badania w obrębie 
szeroko rozumianych nauk medycznych) udało się stworzyć pierwszą stabilną formę 
życia zawierającą syntetyczne DNA33. Na początku tego roku w prestiżowym 
periodyku naukowym „Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS) 
ukazał się artykuł będący opisem badania zespołu prof. Floyda Romesberga34. 
Zespół z TSRI stworzył zdolny do replikacji organizm, oparty na syntetycznym DNA, 
zawierającym dwie nowe – niewystępujące wcześniej w naturze – zasady azotowe. 
Jest to przełom w badaniach biotechnologicznych, pokazujący, że mamy już 
pierwsze technologie umożliwiające tworzenie nowych form życia, o innym DNA,  
a zarazem o cechach nie występujących w naturze. 

Komentarz: Publikacja w PNAS wywołała wiele komentarzy w mediach, również  
w Polsce35. Jest to istotny krok w dziedzinie biologii syntetycznej: stworzony 
organizm jest bardzo prymitywny, ale kwestią czasu pozostaje pojawienie się 
kolejnych innowacji w tym zakresie, a następnie ich komercjalizacja (przede 
wszystkim w sektorach: medycznym i produkcji żywności). Jest to również poważne 
wyzwanie dla systemu prawnego36. Nie jest znane obecnie ryzyko wykorzystania 
tego typu technologii w celu opracowywania broni biologicznej przez państwa, 
grupy terrorystyczne lub „samotne wilki”. 

Rekomendacja: Należy prowadzić stały monitoring prac nad organizmami z DNA 
zawierającym sztuczne zasady azotowe, także w kontekście użycia ich do produkcji 
broni nowych generacji. W szczególności należy ustalić dostępność na różnych 
rynkach zasobów niezbędnych do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych nad 
tego typu organizmami i udzielić odpowiedzi na pytanie, czy są one w zasięgu 
indywidualnie działających biohakerów. Warto rozważyć rozpoczęcie prac nad 
możliwościami prawnego uregulowania rozmaitych aspektów i potencjalnych 
konsekwencji technologii wytwarzania tego rodzaju organizmów. Szczególnie 
istotne jest rozważanie inicjatyw w tym zakresie na poziomie UE. [8/10] 
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KOMUNIKAT 

Otwarcie ClearBank – przełom w dziedzinie rozwoju  
technologii finansowych? 
 

3 kwietnia 2017. Z końcem lutego br. otwarto bank clearingowy w Wielkiej Brytanii 
o nazwie ClearBank37. Zadaniem banku clearingowego jest zapewnienie 
bezpieczeństwa i płynności przebiegu transakcji finansowych, także tych 
dokonywanych między innymi bankami. Banki clearingowe są uznawane za „banki 
banków”, a bez ich usług nie mógłby funkcjonować globalny system finansowy  
w obecnej postaci. 

1. Jest to pierwszy bank clearingowy otwarty  w Wielkiej Brytanii od ponad 250 lat. 

2. Architektura informatyczna banku jest przełomowa w sensie technologicznym 
(dane przechowywane są w chmurze, otwarty dostęp do płatności, innowacyjny 
interfejs programistyczny banku). Warto podkreślić, że o ile inne banki clearingowe 
były efektem przebudowy istniejących instytucji finansowych, o tyle ClearBank 
został od razu zaprojektowany z myślą o clearingu. 

3. Przełomowy jest również model biznesowy: ClearBank ma przede wszystkim 
świadczyć usługi start-upom sektora FinTech, towarzystwom budowlanym, uniom 
kredytowym oraz bankom typu challenger bank. 

Komentarz: Branża finansowa jest skłonna uznać otwarcie ClearBanku za zapowiedź 
głębokich zmian. Przypuszczalnie twórcy nowej instytucji liczą na to, że ClearBank 
stanie się platformą dla wszystkich podmiotów wysokich technologii bankowych 
zaliczanych do FinTech: będzie kluczową infrastrukturą, z której korzystać będą 
przedsiębiorstwa bankowe kolejnej generacji. Nie bez znaczenia jest sama 
lokalizacja instytucji: Londyn uznawany jest za światowa stolicę branży. Istotne jest 
też to, że w przeciwieństwie do istniejących banków clearingowych, ClearBank nie 
jest zależny od powiązań z całą siecią banków: wszystkie środki instytucji 
zdeponowane są w Bank of England. 

Rekomendacja: Otwarcie ClearBanku traktować można jako zapowiedź przełomu  
w dziedzinie FinTech. ClearBank ma szansę zostać jedną z kluczowych instytucji 
światowego systemu finansowego, od której uzależnione będą inne podmioty,  
w tym przypuszczalnie tradycyjne duże banki. W związku z tym należy przemyśleć 
strategię reakcji polskiego sektora finansowego. Warto przemyśleć możliwość 
otwarcia analogicznej instytucji w Polsce. Wpisanie polskiego odpowiednika 
ClearBanku w strategie rozwoju innowacji wspomagane przez odpowiednie zmiany 
w prawie bankowym mogłoby znacząco podnieść konkurencyjność systemu 
finansowego kraju. [10/12] 
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SYGNAŁ 

Nowa metoda szpiegowania za pomocą telewizorów 
 

31 marca 2017. Opracowano nową metodę hackowania telewizorów odbierających 
cyfrowy sygnał naziemny w formacie DVB-T (ang. Digital Video Broadcasting-
Terrestrial). Ten wykorzystujący multipleksy format jest popularny w Polsce  
– odbiera go co najmniej 16 mln ludzi. Według autorów publikacji poświęconej 
wspomnianej metodzie, na atak podatnych jest około 90% obecnie produkowanych 
telewizorów. Zhackowanie pozwala na przejęcie pełnej kontroli nad urządzeniem,  
w tym na dostęp do zapisanych danych i ich modyfikację oraz rejestrowanie 
dźwięków i podgląd otoczenia.  

Istotną cechą nowej metody ataku jest fakt, iż do złamania zabezpieczeń może dojść 
zdalnie. Możliwość taka jest konsekwencją ustanowienia fałszywego nadajnika DVB-
T, z którym telewizor łączy się w sposób automatyczny. Dotychczasowe ataki na 
telewizory, w tym opisane niedawno przez portal Wikileaks techniki stosowane 
przez CIA, wymagały zwykle fizycznego dostępu do urządzenia. Inną szczególną 
okolicznością jest niewygórowana – nieprzekraczająca kilkuset złotych – cena 
aparatury potrzebnej do przeprowadzenia ataku. Źródło ataku jest niemalże 
niemożliwe do wyśledzenia, proces ataku trwa minuty, a po jego przeprowadzeniu 
użytkownik nie ma możliwości dostrzeżenia jakichkolwiek anomalii.  

Zważywszy na niską cenę aparatury umożliwiającej szpiegowanie oraz fakt, iż 
jedynym wymogiem jej stosowalności jest niewielki dystans pomiędzy nadajnikiem 
a telewizorem oraz łatwa do zdobycia wiedza techniczna, przedmiotowa  
metoda stanowić może poważne zagrożenie, zwłaszcza ze strony  
podmiotów niepaństwowych. [2/13] 
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KOMUNIKAT  

Użycie fałszywych sieci GSM w działaniach zorganizowanych  
grup przestępczych 
 

8 kwietnia 2017. Chińscy hakerzy dokonali udanego ataku na telefony komórkowe 
wybranych osób poprzez wykorzystanie fałszywej infrastruktury sieci telefonii 
komórkowej (stacji BTS)38. Ofiary otrzymywały smsy, rzekomo pochodzące od 
operatora sieci komórkowej, które zawierały link umożliwiający zainstalowanie tzw. 
„Swearing Trojan” na telefonie komórkowym, który jest bankowym malwarem na 
smartphony z systemem Android. 

Jest to pierwsza tego typu publiczne dostępna informacja, kiedy grupa przestępcza 
dokonuje bardzo wyrafinowanego technicznie ataku z wykorzystaniem 
podstawionej sieci telefonii komórkowej. Dotychczas tego typu operacje były 
przeprowadzane przez służby specjalne wyposażone w kosztowny i bardzo 
zaawansowany technicznie sprzęt oraz oprogramowanie. Przykładem tego typu 
zdolności do operacji specjalnych są tzw. Tailored Access Operations działające  
w ramach NSA39. 

Wnioski. Relatywnie łatwa dostępność odpowiednich podzespołów elektronicznych 
oraz względnie niskie koszty budowania fałszywych sieci GSM rodzą nowy rodzaj 
zagrożeń. Obok, dość rzadkiego stosowania takich metod przez instytucje 
państwowe może wystąpić umasowienie zagrożeń dla obywateli związane z ich 
codziennymi życiem, a w szczególności przeprowadzanych transakcji finansowych  
z wykorzystaniem urządzeń mobilnych. 

 

Rekomendacje: 

1. Opracowanie wytycznych dla operatorów sieci telefonii komórkowej w celu 
stałego monitorowania (scanowania) swoich sieci GSM na potrzeby 
identyfikacji fałszywych stacji BTS40 oraz informowania (np. sektora 
bankowego) o zagrożeniach. 

2. Prowadzenie odpowiedniego monitoringu sieci telefonii komórkowej, 
niezależnie od działań operatorów GSM przez służby kontrwywiadu. [12/5] 
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KOMUNIKAT  

Wojny algorytmów - nowa era operacji specjalnych w cyberprzestrzeni 
 

14 kwietnia 2017. Social bots są programami komputerowymi, które automatyczne 
generują treść i wchodzą w interakcje z ludźmi w mediach społecznościowych. 
Programy te starają się imitować zachowanie ludzkie tak, aby sprawiać wrażenie 
aktywności prowadzonej przez człowieka41.  

Programy tego typu mogą aktywnie funkcjonować w mediach społecznościowych, 
aby m.in. prowadzić różnego rodzaju kampanie propagandowe. Jednym  
z przykładów jest zaangażowanie botów w kampanię prezydencką z Stanach 
Zjednoczonych w roku 2016, gdzie szacuje się, że niemal 20% aktywności  
na Twitterze było generowane przez odpowiednie programy42. 

Badania prowadzone nad botami wskazują, że obecnie mogą one być relatywnie 
łatwo identyfikowane (z dokładnością około 95%43) poprzez wykorzystanie metod 
maszynowego uczenia się (ang. machine learning44). W praktyce oznacza to, że 
działanie programów komputerowych w mediach społecznościowych może być 
rozpoznawane przez inne programy, które po takiej identyfikacji mogą też 
automatycznie podjąć działania zapobiegawcze, takie jak zdekonspirowanie bota, 
unieszkodliwienie, czy prowadzenie z nim swoistej gry operacyjnej. Tego typu wojny 
algorytmów zostały już zaobserwowane w działaniach programów, które 
automatycznie dokonują edycji wpisów w Wikipedii i prowadzą pomiędzy sobą 
wielomiesięczne „wojny”45. 

Wnioski. Media społecznościowe, jako istotny czynnik wpływu na zachowania 
społeczne, są obecnie areną działania botów. Programy te są w stanie realizować 
cele mocodawcy w sposób automatyczny i ukryty (tj. udając człowieka), docierając 
np. z przekazem dezinformacyjnym do setek tysięcy obywateli. Jest wysoce 
prawdopodobne, że działania tego typu spotkają się w najbliższym czasie z reakcją 
defensywną, tj. powstawaniem programów ochronnych, które będą prowadzić 
swoistą walkę z social bots. Przewidywane tego typu „wojny algorytmów” oraz 
swoisty „wyścig zbrojeń” w tym kontekście, to nowy rodzaj wyzwań dla operacji 
prowadzonych w cyberprzestrzeni, który będzie wymagał opracowania 
odpowiednich strategii działania i narzędzi. 

 

Rekomendacje: 

1. Prowadzenie systemowego monitoringu mediów społecznościowych przez 
służby pod kątem wykorzystywania programów symulujących  
użytkowników naturalnych. 

2. Opracowanie własnych programów identyfikujących social bots. 
3. Opracowanie scenariuszy prowadzenia operacji z wykorzystaniem social bots 

w sytuacjach kryzysowych, w tym zagrożeniach hybrydowych. [12/3] 
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Pozycja Estymacja 
Wiarygodność źródeł A 
Prawdopodobieństwo wystąpienia B 
Wpływ na bezpieczeństwo narodowe B 
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KOMUNIKAT 

Brak nagłośnionej publicznie interwencji w sprawie prowokacji 
artystycznej może budować prorosyjskie sympatie. Casus wydarzeń  
w Teatrze Powszechnym w Warszawie.  
 

4 kwietnia 2017. Brak odpowiedniej reakcji prawnej na wydarzenia, które miały 
miejsce w Teatrze Powszechnym w Warszawie w lutym 2017 roku może zostać 
wykorzystany przez środowiska prorosyjskie do budowania przekonania, że polskie 
władze pozwalają znieważać tradycyjne wartości. 

Dnia 18 lutego 2017 roku w Teatrze Powszechnym w Warszawie w ramach 
spektaklu „Klątwa” w reżyserii Oliviera Frljić'a dokonano licznych profanacji symboli 
religijnych oraz postaci i symboli polskich. Akt ten wywołał silne protesty środowisk 
prawicowych oraz spotkał się z uznaniem dużej części środowisk lewicowych.  
Nawet jednak w tym drugim przypadku znalazły się osoby, które uznały, że spektakl 
łamał polskie prawo karne. Polskie prawo karne w tym zakresie jest jednoznaczne. 
 Kodeks karny stwierdza, że: 

Art. 133. Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega 
karze pozbawienia wolności do lat 3.  

Art. 256. Kto publicznie propaguje faszystowski lub inny totalitarny ustrój 
państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, 
etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności  
do lat 2.  

Art. 257. Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę  
z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej 
albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza 
nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia  
wolności do lat 3.  

Prawo to było wielokrotnie w Polsce stosowane w przypadkach dotyczących religii 
innych niż katolicyzm oraz grup narodowych innych niż Polacy. Wytłuszczone 
fragmenty artykułów KK, wskazują punkty, w przypadku których prawdopodobnie 
wyczerpane zostały znamiona czynów zakazanych. Brak wyraźnie 
zasygnalizowanych publicznie działań prokuratury  może być interpretowany przez 
opinię publiczną jako przyzwolenie na łamanie prawa przez środowiska artystyczne. 

Zgodnie z wnioskami z analizy „Konserwatyzm narzędziem w wojnie propagandowej 
Kremla. Casus polski 2015” zawartej w Biuletynie Ośrodka Studiów Przestrzeni 
Postsowieckiej CBB AszWoj (nr 2, luty 2017) zdarzenie w Teatrze Powszechnym 
może budować zwiększoną podatność na wpływy prorosyjskie  
w środowiskach konserwatywnych.  

W Rosja ukarano za profanację cerkwi („za chuligański akt nienawiści w stosunku do 
religii”46) członków grupy Pussy Riot.  Można przyjąć, że brak reakcji polskiej 
prokuratury w tej i podobnych sprawach tworzy podłoże dla tez o Rosji jako 
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ostatnim bastionie konserwatyzmu oraz Polsce jako kraju, w którym obóz rządzący 
wybiórczo realizuje postulaty interesów narodowych. 

Rekomendacja: W przypadku profanacji wartości chrześcijańskich oraz polskich 
należy prowadzić postępowanie analogiczne do podjętych wcześniej w przypadkch 
profanacji innych chronionych prawem wartości. W przeciwnym razie Rosja będzie 
wygrywać wojnę informacyjną o sympatie osób o konserwatywnych poglądach,  
w oparciu o obiektywne przesłanki. [6/5/7] 

  



	
	

Do	użytku	wewnętrznego	Centrum	Badań	nad	Bezpieczeństwem	Akademii	Sztuki	Wojennej	
Wszystkie	prawa	zastrzeżone	

	

27 
	

KOMUNIKAT 

Potencjał Facebooka jako narzędzia białego wywiadu w dobie rozwoju 
systemów Web Intelligence (WEBINT) 
 

16 marca 2017. W każdej minucie w serwisie Facebook udostępniane są ponad  
3 miliony treści. W tym samym czasie zawartość Facebooka przegląda ponad  
15 milionów osób. W roku 2012 liczba użytkowników Facebooka przekroczyła 1 
miliard, a aktualnie oscyluje wokół 1,8 miliarda47. W grudniu 2016 roku do serwisu 
logowało się około 18,5 miliona Polaków (67% internautów i 48% całej  
populacji kraju)48.  

Rewolucja informacyjna i związane z nią zapośredniczanie przez Internet aktywności 
życiowej w coraz to liczniejszych sferach życia stwarza nowe, nieznane dotąd 
zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego. Precyzyjnie 
celowane treści marketingowe, siła autorytetu liderów opinii, influencerów oraz 
trendsetterów, urastają obecnie do rangi potężnych mechanizmów wpływu, 
mających zdolność stymulowania oraz legitymizowania działań i ruchów 
społecznych, kreowania wizerunków i potrzeb. Jako przykład spektakularnych,  
a zarazem wymiernych, zastosowań komunikacji na Facebooku, posłużyć może 
ubiegłoroczna kampania prezydencka w Stanach Zjednoczonych i tzw. czarny 
protest proaborcyjny w Polsce. 

Na rynku programów komputerowych dostępne są narzędzia analityczne 
pozwalające zrozumieć procesy leżące u podstaw konkretnych kampanii 
internetowych – i profesjonalnych, i samorzutnych – a także skuteczniej 
projektować działania tego typu. Aplikacje te, po zdefiniowaniu kryteriów  
i przedmiotu analizy, przeszukują zawartość wybranych mediów społecznościowych 
(crawling) i towarzyszące jej informacje kontekstowe, by po chwili zwrócić 
wyczerpującą odpowiedź w postaci syntetycznych statystyk, czy sugestywnych 
socjogramów (Web Intelligence, WEBINT). Początkowo rozproszone dane 
poddawane są systematycznej integracji i agregacji. W rezultacie użytkownik 
programu w krótkim czasie uzyskuje dokładny ogląd struktury i dynamiki 
konkretnego dyskursu, czy publicznej historii jego głównych uczestników.  

Wnioski: duży i stale rosnący zasięg oddziaływania mediów społecznościowych 
sprawia, że odgrywają one coraz większą rolę w kształtowaniu opinii i postaw 
ludności, wywierając istotny wpływ na rzeczywistość społeczną w kraju i na świecie. 
Narzędzia WEBINT wspomagające analizę mediów społecznościowych pozwalają 
szybko i trafnie rozpoznać kluczowych aktorów, określić skalę i strukturę 
komunikacji w Internecie, ułatwiając szybkie reagowanie oraz podejmowanie 
skutecznych działań rozpoznawczo-prewencyjnych, operacyjnych i dochodzeniowo-
śledczych. 

Rekomendacja: Sugeruje się wykorzystanie istniejących bądź stworzenie polskich 
narzędzi WEBINT z funkcjonalnością analizy mediów społecznościowych  
i wprowadzenie ich na różnych poziomach do systemu bezpieczeństwa państwa 
polskiego. Zaleca się wprowadzenie regulacji prawnych, które zmniejszą ryzyko 
prywatnych negatywnych zastosowań tego typu oprogramowania – np. dla celów 
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manipulowania dużymi grupami społecznymi lub budowania pozycji marki, w tym 
marki politycznej, w oparciu o nierzetelne informacje – nie ograniczając przy tym 
jego zastosowań pozytywnych i dalszego rozwoju. [13/4] 

 

Pozycja Estymacja 

Wiarygodność źródeł B 

Prawdopodobieństwo wystąpienia C 

Wpływ na bezpieczeństwo narodowe B 
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RAPORT SPECJALNY 

Analiza działalności niemieckich fundacji partyjnych w Polsce 
z perspektywy ich wpływu na debatę publiczną i proces  
polityczny w Polsce 
 

Streszczenie  

• Przedmiotem niniejszego raportu jest działalność niemieckich fundacji 
politycznych w Polsce. Analizą objęto działania Fundacji Konrada 
Adenauera, Fundacji Friedricha Eberta, Fundacji Róży Luksemburg, Fundacji 
im. Heinricha Bölla oraz Fundacji Friedricha Naumanna.  

• Analizie poddano źródła otwarte: strony internetowe fundacji, wybrane 
artykuły z prasy niemieckiej i polskiej, raporty, książki, opracowania, 
programy i sprawozdania z konferencji oraz inne materialne efekty 
projektów (współ)finansowanych przez niemieckie fundacje  
polityczne w Polsce. 

• Wymienione wyżej, aktywne w Polsce Fundacje przejawiają wyraźne 
preferencje polityczne; żadna z fundacji nie traktuje jednak jako kluczowego 
partnera partii uznawanych w Polsce za prawicowe. Partie lewicowo–
liberalne, mimo relatywnie nikłego poparcia wyborców,  
w nieproporcjonalnie dużym stopniu korzystają ze wsparcia partnerów 
niemieckich. Oznacza to, że globalnie, wpływ niemieckich fundacji i think 
tanków polega nie tyle na dostarczaniu merytorycznego wsparcia wszystkim 
uczestnikom polskich debat i sporów politycznych, ile na systematycznym 
wsparciu jednej strony tych sporów – lewicy. 

• Fundacje lewicowo–liberalne w o wiele większym stopniu niż fundacje 
centro-prawicowe podejmują działania w obszarach, które można uznać za 
kontrowersyjne z punktu widzenia polskiej opinii publicznej,  
np. w kwestiach światopoglądowych (takich jak dopuszczalność aborcji, 
granice wolności słowa itp.). Obecny stan prawny nie gwarantuje państwu 
polskiemu odpowiedniej orientacji w skali działalności podmiotów 
zagranicznych, bowiem przedstawicielstw zagranicznych fundacji w Polsce 
nie obowiązują wymogi przejrzystości (np. dostępu do informacji 
publicznej), jakich muszą przestrzegać podmioty krajowe. Należy zatem 
uregulować status tych przedstawicielstw w Polsce tak, by dotyczyły ich 
analogiczne zasady przejrzystości działań, jak w przypadku podmiotów 
krajowych (tzn. zawrzeć w ustawie o fundacjach zapis nakładający na nie 
obowiązek sprawozdawczości wobec polskich władz). 

 

Wprowadzenie: fundacje polityczne jako element niemieckiej soft power  

Według prestiżowego rankingu 30 krajów o największym potencjale „miękkiej siły” 
(soft power), opublikowanego w roku 2016 przez brytyjską firmę PR Portland 
Communications Ltd., Niemcy znalazły się na 3. miejscu w świecie, po USA i Wielkiej 
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Brytanii49. Także we wcześniejszych wydaniach rankingów zachodni sąsiad Polski 
plasował się wysoko. Na potrzeby rankingu soft power mierzono przy użyciu 75 
wskaźników podzielonych na 6 obszarów; wykorzystano także dane z kilku 
międzynarodowych sondaży opinii publicznej. Wykorzystane dane dotyczą m.in. 
obiektywnej i postrzeganej atrakcyjności formy rządów w danym kraju, 
atrakcyjności jego kultury (mierzonej m.in. liczbą zagranicznych turystów  
i studentów, międzynarodowych sukcesów sportowych itp.), międzynarodowego 
zaangażowania (mierzonego np. liczbą przedstawicielstw dyplomatycznych, 
wielkością udzielanej pomocy zagranicznej itp.). Obrazuje to wielopłaszczyznowość 
oddziaływań, określanych – za amerykańskim politologiem Josephem Nye50  
– mianem „miękkiej siły”. Całościowa, pogłębiona analiza tak zarysowanego 
zjawiska wykracza poza ramy tego opracowania.  

Jednym z ważnych elementów niemieckiej strategii zaangażowania 
międzynarodowego jest wykorzystanie think tanków – rządowych i pozarządowych 
instytucji eksperckich, które w różnym (na ogół jednak – znacznym) stopniu 
finansowane są z budżetu państwa i de facto realizują niemieckie cele polityczne za 
granicą51. Z perspektywy Polski badanie i monitorowanie zakresu tego rodzaju 
wpływów na sprawy krajowe jest kwestią istotną; jak dotąd, nie była ona jednak  
w wystarczającym stopniu przedmiotem refleksji52.  

Badacze podkreślają specyfikę sektora think tanków (i szerzej: doradztwa 
politycznego) w Niemczech. Jak zauważa M. Thunert, w porównaniu z USA i Kanadą, 
niemieckie think tanki są znacznie bardziej scentralizowane. Większe uzależnienie 
od funduszy państwowych skutkuje większą jednorodnością opinii wśród 
ekspertów, mimo pozornie znaczących różnic ideologicznych. Nacisk na konsens 
polityczny i niechęć do partyjnych sporów mają być efektem doświadczeń z okresu 
Republiki Weimarskiej. Autor ten podkreśla także tradycyjną nieprzejrzystość tych 
ośrodków: centralizacja i dominująca rola państwa w sferze doradztwa politycznego 
mają tam skutkować poufną naturą relacji pomiędzy think tankami a państwem, 
oraz brakiem przejrzystości ich działań dla opinii publicznej. Dopiero od niedawna 
widać większą otwartość na głosy nie-ekspertów i szerszego kręgu interesariuszy; 
mimo to, większość podmiotów tego typu z dumą podkreśla naukowy, apolityczny 
charakter swej działalności doradczej i z podejrzliwością traktuje spory partyjne.  
W ostatnich latach stale wzrasta zapotrzebowanie, zarówno w Niemczech, jak  
i w innych krajach, na doradztwo polityczne; politycy coraz częściej zlecają 
ekspertyzy przed podjęciem decyzji, a także ewaluacje po ich wdrożeniu. Josef 
Braml, z kolei, podkreśla niemal całkowity brak przepływu kadr pomiędzy 
personelem think tanków a aktywną polityką (kolejna istotna różnica w stosunku do 
USA) oraz fakt adresowania produkcji tych ośrodków do partii politycznych, władzy 
wykonawczej i akademii, a nie mediów, środowiska biznesu czy grup interesu (jak  
w USA)53. Podkreślmy jednak, że cytowani tu autorzy piszą ogólnie o całym, bardzo 
rozległym sektorze think tanków. Głównym przedmiotem niniejszej analizy jest 
natomiast stosunkowo wąska podgrupa tych podmiotów – fundacje partyjne. 
Według dostępnych szacunków, w Niemczech działa ok. 135 podmiotów 
określanych jako think tanki54. Kilka z tych podmiotów to globalni gracze, 
utrzymujący biura w kilkudziesięciu, a realizujące projekty w ponad 100 państwach. 
Budżety głównych fundacji sięgają nawet 138 mln euro (jak budżet Fundacji 
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Adenauera w 2012 roku). Nie dziwi zatem, że najważniejsze z tych fundacji aktywnie 
działają także na terenie Polski. Celem niniejszego opracowania jest analiza 
głównych obszarów aktywności niemieckich fundacji partyjnych działających  
w Polsce, identyfikacja celów, jakie sobie stawiają oraz przegląd realizowanych  
z ich wsparciem projektów i zadań. Taka analiza ma umożliwić perspektywiczną 
ocenę zgodności działań tych podmiotów z (jakkolwiek definiowaną) polską  
racją stanu. 

Przedmiotem analizy jest przede wszystkim działalność tzw. fundacji politycznych, 
afiliowanych przy głównych niemieckich partiach politycznych, a co za tym idzie, 
finansowanych z budżetu federalnego oraz budżetów poszczególnych landów. 
Należą do nich: Fundacja Konrada Adenauera (afiliowana przy CDU), Fundacja 
Friedricha Eberta (SPD), Fundacja Róży Luksemburg (Lewica [Die Linke]), Fundacja 
im. Heinricha Bölla (Zieloni). Wszystkie one mają w Polsce swoje przedstawicielstwa 
i prowadzą dość intensywną działalność. Fundacja Friedricha Naumanna (FDP) 
prowadzi obecnie działalność w Polsce ze swojego biura w Pradze. Swojego biura 
nie ma natomiast afiliowana przy CSU Fundacja Hannsa Seidela; ponieważ kwestie 
polskie pojawiają się stosunkowo rzadko w jej opracowaniach, nie poświęcimy tej 
fundacji osobnej uwagi. Pominięto także działalność w Polsce niemieckich fundacji 
przemysłowych – Fundacji im. Roberta Boscha oraz Fundacji Volkswagena. 

Temat wpływu niemieckich fundacji politycznych (oraz innych podmiotów typu 
think tank) podejmowano już wcześniej wielokrotnie zarówno w opracowaniach 
analitycznych polskich think tanków55, jak i w polskiej prasie codziennej56. Wśród 
nich szczególnie interesujący jest raport analityka OSW, Justyny Gotkowskiej, 
poświęcony niemieckiej soft power na Wschodzie. W publikacji tej autorka 
szczegółowo wylicza podejmowane przez niemieckie podmioty inicjatywy i podaje 
wiele danych ilościowych (np. liczbę uczestników spotkań, konferencji i seminariów, 
skalę obecności w poszczególnych krajach itp.). Raport Gotkowskiej nie obejmuje 
jednak działalności tych podmiotów w Polsce57. W ograniczonym stopniu tylko 
podejmuje się też jakościowej analizy materiałów wytworzonych w ramach 
finansowanych przez te podmioty projektów. Dopiero taka analiza, naszym 
zdaniem, pozwoli zweryfikować, czy rzeczywiście – jak przyjmuje autorka 
omawianej tu publikacji – „efektem tych działań jest sytuacja wygrana–wygrana. 
Korzyści z projektów wyciągają zarówno adresaci niemieckich projektów w danych 
krajach – elity polityczne, gospodarcze, naukowe, administracja i społeczeństwo, jak 
i niemieccy decydenci, firmy i ośrodki badawcze”58. 

Analizy prasowe często natomiast mają charakter wybiórczy, są już  nieaktualne,  
a z racji charakteru publikacji – nie mają charakteru źródłowego. Celem niniejszej 
publikacji jest uzupełnienie tych braków. Działalność niemieckich fundacji w Polsce 
zasługuje na pogłębioną analizę z uwagi na fakt, że są to organizacje o ogromnym  
– z polskiej perspektywy – budżecie i wpływie. W Tabeli 1 poniżej zestawiono roczne 
przychody głównych partyjnych fundacji niemieckich z przychodami czołowych 
polskich think tanków.  
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Tabela 1 Przychody głównych niemieckich fundacji politycznych w roku 2014 i 
polskich think tanków w 2015 roku 

 Przychody w roku 
2014  

(w mln eur) 

 Przychody w roku  
2015  

(w mln eur) 
Fundacja Eberta 152,41 OSW 2,14 
Fundacja Adenauera 144,77 PISM 1,91 
Fundacja Bölla 54,91 CASE 1,01 
Fundacja Naumanna 51,09 FOR 0,40 
Fundacja R. 
Luxemburg 

48,42   

Źródło: Sprawozdania finansowe fundacji. Polskie think tanki wybrano na podstawie: James 
G. Mcgann, “2015 Global Go To Think Tank Index Report 2015, University of Pennsylvania 
Think Tanks and Civil Societies Program (TTCSP), 201659.  

 

Choć budżet każdej z niemieckich fundacji partyjnych rozkłada się z reguły na 
kilkadziesiąt krajów, przynajmniej okresowo Polska i kraje regionu stanowią jeden  
z kluczowych obszarów ich zainteresowania. Przykładowo, roczny budżet 
przedstawicielstwa Fundacji Konrada Adenauera w Kijowie ma wynosić ok. 100 mln 
euro60. Należy pamiętać, że zachowując formułę organizacji pozarządowej, 
niemieckie fundacje partyjne są finansowane z budżetu federalnego Niemiec.  

 

Forma prawna działalności niemieckich fundacji partyjnych w Polsce  

Źródłem innej przewagi w stosunku do rodzimych think tanków jest także 
specyficzna forma prawna ich działalności w Polsce. Stanowią one 
przedstawicielstwa organizacji zagranicznych, w myśl ustawy o fundacjach (art. 19). 
Zgodnie z tym przepisem fundacje zagraniczne mające siedzibę za granicą mogą 
tworzyć przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie 
zezwolenia, które oznacza jednocześnie zgodę na podjęcie działalności określonej  
w zezwoleniu. Zezwolenie wydaje „minister właściwy ze względu na zakres swego 
działania oraz cele utworzenia przedstawicielstwa”; ustawa jest niejasna co do tego, 
który z ministrów wydaje pozwolenie. W praktyce jest to na ogół minister właściwy 
dla obszaru, w którym dana fundacja deklaruje działania. Oznacza to rozproszenie 
kontroli nad działalnością zagranicznych podmiotów. 25 lipca 2006 roku zgłoszono 
w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o fundacjach, który zawierał m.in. istotny zapis, 
nakładający na przedstawicielstwa zagranicznych fundacji obowiązek składania 
corocznych sprawozdań właściwym ministrom (art. 21 par. 4 ust. 6), a także 
dołączenia do wniosku o rejestrację statutu fundacji (art. 21 par. 4 ust. 1). Zapisy te 
nie zostały jednak uwzględnione w kolejnych nowelizacjach; warto by szczegółowo 
przyjrzeć się losom tego projektu. 

W praktyce, aktualna forma prawna działalności i brak odpowiednich regulacji 
oznaczają mniejszy dostęp obywateli RP do informacji publicznej na temat 
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działalności przedstawicielstw fundacji zagranicznych niż w odniesieniu  
do rodzimych fundacji61. Jak łatwo zauważyć, m.in. tworzy to zagranicznym 
podmiotom sprzyjające warunki do realizowania innych niż oficjalnie deklarowane 
celów. Warto przypomnieć, że podobna do występującej w Polsce niejasność 
statusu i mechanizmów finansowania była jednym z (oficjalnych) powodów, które 
skłoniły władze Egiptu do nakazania zamknięcia biura Fundacji Adenauera w Kairze 
w roku 2011; w 2012 roku lokalne władze nakazały tej samej fundacji zamknięcie 
biura w Abu Dabi (ZEA)62. Obawy przed wpływami podmiotów niemieckich nie 
muszą być nieuzasadnione; w Hiszpanii, na przykład, w latach 70. XX wieku 
niemieckie fundacje polityczne wspierały finansowanie partii politycznych po 
odejściu gen. Franco63. 

 

Metodologia i główne założenia raportu 

Raport sporządzono w oparciu o analizę danych otwartych: stron internetowych 
fundacji (zarówno w wersji polsko- jak i niemieckojęzycznej), analizę prasy 
niemieckiej (w ograniczonym zakresie) i polskiej, analizę aktywności podmiotów 
współpracujących z fundacjami niemieckimi (analiza „odwrotna” – czy ich 
aktywność jest/była wspierana przez niemieckie fundacje). Podstawą wnioskowania 
była lektura: raportów, książek, opracowań, programów i sprawozdań z konferencji, 
współfinansowanych przez podmioty niemieckie, a w ograniczonym stopniu także 
lektura sprawozdań merytorycznych i finansowych podmiotów polskich 
współpracujących z fundacjami. Głównym celem opracowania była rekonstrukcja 
obszarów zainteresowania i najbardziej intensywnej aktywności niemieckich 
fundacji. Ustalenie tych kwestii wymagało przeprowadzenia jakościowej analizy 
wymienionych powyżej źródeł.  

Zaprezentowany poniżej przegląd pozwala na wskazanie takich kluczowych 
obszarów. W obrębie każdego z nich, dostępne źródła analizowano pod kątem 
głównych tez prezentowanych w poszczególnych materiałach. Poniżej przytoczono 
szczególnie te tezy i wypowiedzi, które uznano za potencjalnie kontrowersyjne,  
np. dlatego, iż zdają się one dotyczyć ważnych aspektów funkcjonowania polskiej 
gospodarki (np. jak w przypadku nawoływania do dekarbonizacji), istotnych kwestii 
polityki międzynarodowej Polski (np. polskie strategie wobec Białorusi) czy wreszcie 
kwestii powszechnie uznawanych za kontrowersyjne, polaryzujące opinię publiczną 
w Polsce (jak np. kwestia warunków dopuszczalności przerywania ciąży), czy 
naruszających wartości podzielane przez zdecydowaną większość Polaków (jak np. 
pewne tezy dotyczące religii, Kościoła czy granic wolności artystycznej).  

W tym sensie, poniższe opracowanie nie tyle aspiruje do odtworzenia 
reprezentatywnego obrazu działalności niemieckich fundacji politycznych w Polsce 
we wszystkich ich aspektach, lecz wskazuje pola problemowe, w których ta 
działalność powinna stać się przedmiotem uwagi opinii publicznej. Zakładamy przy 
tym, iż co do zasady działalność zagranicznych organizacji pozarządowych, a także 
niemieckich fundacji partyjnych, jest w Polsce (jak i każdym kraju demokratycznym) 
naturalna i pod wieloma względami korzystna dla obu stron. Co więcej, analiza ich 
działalności w naszym kraju powinna skutkować przejmowaniem dobrych wzorców  
i wykorzystywaniem ich do budowania soft power Polski. 



	
	

Do	użytku	wewnętrznego	Centrum	Badań	nad	Bezpieczeństwem	Akademii	Sztuki	Wojennej	
Wszystkie	prawa	zastrzeżone	

	

34 
	

Poniżej przedstawiamy charakterystykę aktywności niemieckich fundacji 
politycznych w Polsce. 

 

Fundacja im. Heinricha Bölla 

Fundacja im. Heinricha Bölla (laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury) 
powstała w roku 1997 i jest związana z niemiecką Partią Zielonych. Jest to fundacja 
lewicowo–liberalna, jedna z tzw. fundacji partyjnych, a zatem finansowana  
z budżetu państwa oraz landów; jednym z kluczowych obszarów jej zainteresowania 
są kwestie ekologiczne. Aktualnie posiada 32 biura zagraniczne; projekty realizuje  
w 60 krajach. W Polsce biuro Fundacji działa od roku 2002. W ciągu pierwszych 10 
lat działania w Polsce Fundacja zrealizowała niemal 100 projektów w następujących 
programach: Forum Dialogowe Europa, Demokracja Płci, Polityka Energetyczna  
i Ochrona Klimatu oraz Demokratyczna Ukraina. 

Przedstawicielstwo Fundacji im. Heinricha Bölla w Polsce współpracuje m.in.  
z następującymi instytucjami i organizacjami: 

• Instytutem Spraw Publicznych; 
• Fundacją Feminoteka; 
• Fundacją Trans-fuzja; 
• Koalicją KARAT; 
• Krytyką Polityczną;  
• Fundacją Gender Center; 
• Instytutem na rzecz Ekorozwoju;  
• Stowarzyszeniem Ekologicznym Eko-Unia;  
• Zielonym Instytutem;  
• Instytutem Energetyki Odnawialnej; 
• Polskim Instytutem Spraw Międzynarodowych; 
• Fundacją Współpracy Polsko-Ukraińskiej PAUCI; 
• Greenpeace Polska oraz  
• Koalicją Klimatyczną.  

Działania Fundacji na terenie Polski (i poza nią) koncentrują się obecnie w trzech 
obszarach: demokracja i prawa człowieka, energia i klimat oraz polityka 
międzynarodowa. Jak się wydaje, szczególnie kontrowersyjne mogą być działania 
Fundacji w tym pierwszym obszarze. Jak podaje sama Fundacja na swej polskiej 
stronie internetowej, „Jednym z priorytetów Fundacji im. Heinricha Bölla jest 
wspieranie lesbijek, gejów, osób biseksualnych, trans– i interseksualnych oraz queer 
w ich walce o równe prawa. Niezależnie od orientacji seksualnej i bez względu na 
tożsamość płciową wszystkim przysługują takie same prawa i wolność od 
dyskryminacji"64. 10 czerwca 2013 roku w Berlinie Fundacja zorganizowała 
konferencję pt. „European Family”. Our and Our Neighbours’ Equality Policies on 
Marriage and Family, podczas której Anna Grodzka zaprezentowała wykład 
dotyczący sytuacji „osób nieheteronormatywnych" w Polsce. Mówiła m.in.: 

„Kraje, w których pary nieheteronormatywne są pozbawione możliwości do 
usankcjonowanego prawem wspólnego życia, leżą nie tylko w Azji czy Afryce. 
Są tuż obok nas – w samym środku Europy. Podczas gdy w Europie i na 
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świecie kolejne kraje zrównują związki osób jednopłciowych ze związkami 
małżeńskimi par różnopłciowych, Polska jest krajem, w którym osoby 
nieheteronormatywne wciąż są traktowane jak obywatele i obywatelki 
drugiej kategorii65. [...] Niekorzystnie na sytuację społeczną i prawną osób 
LGBT wpływa dominujący w kraju kościół katolicki, który z ogromną siłą  
i energią potępia kontakty homoseksualne, głosi sprzeciw wobec prawa 
antydyskryminacyjnego z uwzględnieniem orientacji seksualnej czy 
tożsamości płciowej, a także ostro sprzeciwia się prawnym regulacjom 
związków par jednopłciowych”. 

W artykule dla miesięcznika Federalnej Sieci Aktywności Obywatelskiej 
(Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement) Dyrektorka biura Fundacji  
w Warszawie Irene Hahn–Fuhr i koordynator programu „Demokracja & Prawa 
Człowieka” Gert Röhrborn analizują sytuację „osób nieheteronormatywnych" oraz 
aktywność organizacji LGBTI w Polsce66. Przekonują, że rozpowszechniony na 
Zachodzie wizerunek Polski jako kraju relatywnie konserwatywnego kulturowo jest 
nie do końca trafny (s. 1). Niemniej, ich zdaniem, sytuacja osób LBGT pozostaje 
trudna. Diagnozując sytuację, autorzy przyjmują perspektywę polskich aktywistów: 
„Z rozmów i raportów różnych organizacji na rzecz praw człowieka można 
wnioskować, że największe wyzwania w dziedzinie dyskryminacji ze względu na 
orientację seksualną w Polsce znaleźć można w dwóch obszarach: 1) generalnie 
szeroko rozpowszechnionej i niedostatecznie sankcjonowanej prawnie i politycznie 
kulturze 'mowy nienawiści' [Kultur der „Hasssprache"] oraz 2) dyskryminujących 
działaniach administracyjnych, wynikających z nieodpowiednich regulacji prawnych" 
(s. 4). Zwracają uwagę na „nieoficjalny pakt", „szczególnie ekstremalnych 
przedstawicieli środowiska chuligańskiego" z PiS, częścią Episkopatu oraz aktualnym 
kierownictwem NSZZ „Solidarność"67 (s. 3). Autorzy stawiają też tezę o szczególnie 
silnym związku negatywnych postaw wobec osób homoseksualnych z ruchem 
„patriotycznym", pisząc: „Problematyczna jest przede wszystkim fizyczna  
i symboliczna przemoc na obrzeżach manifestacji politycznych, takich jak 
radykalnie prawicowy Marsz towarzyszący obchodom Święta Narodowego w dn. 
11 listopada" (s. 3). Nie podają jednak źródeł ani liczb, które pozwoliłyby 
doprecyzować, o jakie akty przemocy chodzi. Autorzy zwracają wreszcie uwagę, że 
„jednym ze słabych punktów walki z homofobią w Polsce jest niedostatek środków 
finansowych. Wiele działań jest aktualnie finansowanych z funduszy zagranicznych, 
takich jak zarządzane obecnie przez Fundację Batorego Fundusze Norweskie czy 
pomoc z „zaprzyjaźnionych" ambasad (np. Holandii czy Nowej Zelandii)" (s. 6).  

Ważne miejsce w działaniach Fundacji zajmuje problematyka równości płci. Jeden  
z realizowanych ostatnio projektów Fundacji zatytułowano „Równość płci w polskiej 
polityce publicznej". W jego ramach, Fundacja wraz z Instytutem Spraw Publicznych 
zorganizowała okrągły stół na temat przyszłości polityki rodzinnej w Polsce. Co 
ciekawe, zaproszenie do udziału w spotkaniu było adresowane do 
„przedstawicielek/li opozycyjnych partii politycznych oraz ekspertek/ów 
zajmujących się wspomnianą problematyką". Wcześniej, 17 lutego 2016, odbywała 
się organizowana przez te same dwa podmioty konferencja pt. Rodzina 500+ Czy 
czeka nas nowy „Baby Boom”? Tu przewidziano udział przedstawiciela rządu (był 
nim wiceminister Bartosz Marczuk z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 
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Społecznej). Fundacja wspiera też tworzenie i wdrażanie Szkolnych Kodeksów 
Równego Traktowania. Jak piszą autorzy przytoczonego powyżej opracowania, jest 
to ważne działanie z uwagi na konieczność „otwarcia polskiej szkoły, w której 
tradycyjna, hierarchiczna i hermetyczna pedagogika jest wciąż  
relatywnie rozpowszechniona".  

We współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka Fundacja im. H. Bölla 
zrealizowała projekt pt. „Wolność artystyczna w praktyce”; w jego ramach 
przygotowano m.in. poradnik dla artystów, dotyczący kwestii granic wolności 
wypowiedzi artystycznej w polskim prawodawstwie68. Jak się wydaje, założenia 
autorek publikacji dobrze oddaje wstęp Adama Bodnara, wówczas wiceprezesa 
zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. Pisał on: „Dopiero jeśli granice zostaną 
przekroczone, można się dowiedzieć, gdzie sięga linia wolności. [...] sztuka ma 
znaczenie szczególne, gdyż właśnie jej rolą powinno być ciągłe poszukiwanie, 
kwestionowanie zastanego stanu, wzniecanie rebelii, niepokoju czy bycie 
awangardą. [...] Niestety te prawdy, wygłoszone w kontekście niemieckich debat 
politycznych w latach 60., są trudne do zrozumienia we współczesnej Polsce. 
Niektórzy politycy (inspirowani nierzadko przez Kościół katolicki) chcieliby 
reglamentować wolność artystyczną, prawie tak jak kartki na żywność  
w poprzednim ustroju [...]" (s. 3). W publikacji omówiono stan prawny  
i orzecznictwo sądów na przykładzie budzących kontrowersje wydarzeń z ostatnich 
lat (m.in. wystawy Doroty Nieznalskiej, wetknięcie polskiej flagi w psie odchody, 
zniszczenie rzeźby przedstawiającej Jana Pawła II przygniecionego meteorytem, 
kontrowersyjna okładka „Newsweeka" przedstawiająca Matkę Boską w masce 
gazowej, spalenie tęczy w Warszawie, zakłócenie wykładu Zygmunta Baumana  
na Uniwersytecie Warszawskim itp.). Autorki zasadniczo ograniczają się do 
przytoczenia argumentacji stron postępowań oraz sądów; sugerują jednak również 
właściwe –– ich zdaniem –– formy protestu przeciwko wypowiedziom 
postrzeganym jako naruszenie norm obyczajowych czy uczuć religijnych.  
Na przykładzie pracy jednego z artystów (nagi artysta pieszczący krucyfiks) 
przekonują, że reakcja części protestujących, polegająca na kilkudniowej modlitwie 
w Centrum Sztuki Współczesnej, z pewnością jest „bardziej adekwatna niż 
zniszczenie instalacji lub próba zainicjowania postępowania karnego o obrazę 
uczuć religijnych przeciwko artyście" (s. 60). Podobnie, w kontekście analogicznej 
reakcji przeciwników instalacji „Tęcza" argumentują, że „pikiety 'modlitewno–
edukacyjne' przeciwników [...] wydają się właściwszą formą wyrażenia sprzeciwu 
wobec dzieła [...] niż jego podpalenie" (tamże).  

Tej samej problematyki, choć w wymiarze globalnym (wbrew tytułowi), dotyczy 
także inne opracowanie, pt. Cenzura, płeć, demokracja. Raport o ograniczeniach 
wolności twórczej w Europie Środkowej i Wschodniej69. Choć Polsce poświęcono tam 
bezpośrednio jedynie kilka stron (głównie omówienie kontrowersyjnych projektów 
artystycznych), kontrowersje niewątpliwie musi budzić m.in. następująca teza: 

„W wypowiedziach osób skarżących się na współczesną twórczość 
artystyczną bardzo często pojawiają się zarzuty wobec feminizmu i promocji 
homoseksualności. Często zarzucane jest też łamanie obyczajowych tabu, jak 
też posługiwanie się kategorią gender (ostatnio zarzut ten znów powtórzył 
jeden z księży, do propagatorów nienawiści wobec tej kategorii należy 
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zaliczyć Karola Wojtyłę, który w swoich ostatnich książkach często 
twierdził, że przyzwolenie na homoseksualizm i ideologia gender stanowią 
podpory ‘cywilizacji śmierci’)”70. 

We fragmencie poświęconym przypadkom uznanym przez niektórych za cenzurę 
wypowiedzi artystycznej przytoczono wypowiedzi Andy Rottenberg. Można z nich 
wnioskować, iż sugeruje ona, że „pewnych poprawek wymagałyby strategie 
realizacji niemieckiej polityki historycznej, które w kulturze, a już szczególnie  
w sztuce, prowadzić mogą do cenzury prewencyjnej i wyciszania dyskusji wokół 
niemieckiej odpowiedzialności za zbrodnie popełnione przez faszystów w czasie  
II wojny światowej". W kontekście przytoczonych następnie przykładów (np. obozu 
koncentracyjnego zbudowanego z klocków Lego) można wnioskować, że nawołuje 
ona do poluzowania rygorystycznego podejścia do tematyki Holokaustu oraz 
niemieckiej odpowiedzialności za II wojnę światową. W podsumowaniu publikacji 
czytamy m.in., że „Polska i Rosja to kraje, gdzie na skutek nagłego powrotu religii do 
władzy, wiele projektów kulturalnych albo nie może się odbyć, albo odbywa się 
kosztem ogromnych sporów" (s. 32). Jedna z rekomendacji Majewskiej i Nabokiny 
brzmi: „władze Polski, Białorusi, Węgier, Rosji i Litwy powinny otoczyć większą 
ochroną mniejszości etniczne i seksualne. Nacjonalistyczna wizja historii i kultury nie 
może zdominować kultury i sztuk” (s. 33). Autorki niepokoją także przypadki 
sankcjonowania artystów, posługujących się w swych pracach pornografią dziecięcą 
dla –– jak twierdzą –– napiętnowania tejże formy pornografii; postulują prawo 
artystów do posługiwania się takimi materiałami (s. 34).  

Inny z projektów wspieranych przez Fundację dotyczył równego traktowania 
mniejszości w przekazach medialnych. Projekt zatytułowano „Różnorodność 
społeczna w mediach – tworzenie przekazów medialnych z uwzględnieniem 
standardów równego traktowania". W ramach projektu, zorganizowano 5 grudnia 
2013 debatę pt. Etyka mediów a różnorodność społeczna. Wzięli w niej udział: 
Roman Kurkiewicz (Collegium Civitas), Piotr Pacewicz („Gazeta Wyborcza"),  
dr Ludwika Włodek (Studium Europy Wschodniej) oraz Jan Świerszcz (Fundacja na 
rzecz Różnorodności Społecznej). Jak wynika z krótkiej relacji, dostępnej na stronie 
Fundacji, ważnym kontekstem dla spotkania był marsz z okazji 11 listopada:  

„Zastanawialiśmy się, jak mówić i pisać o mniejszościach społecznych oraz 
jakie zadania i dylematy stoją przed mediami w obliczu wydarzeń podobnych 
do tych, które miały miejsce 11 listopada w Warszawie. Podczas debaty 
szukaliśmy odpowiedzi na pytania: 

• Czy i jak media powinny reagować na wydarzenia podobne do tych, które 
miały miejsce 11 listopada w Warszawie? 

• Jak mówić i pisać o mniejszościach społecznych?”71 

W relacji z debaty czytamy m.in., że „Nacjonalizm ma się w Polsce kwitnąco", zaś 
„media w Polsce są generalnie 'przesunięte na prawo'" (R. Kurkiewicz)72.  
Na marginesie warto zwrócić uwagę na nieco kuriozalną ilustrację wspomnianej 
relacji z konferencji: materiałowi towarzyszy kolaż trzech zdjęć oraz hasło: „racism  
= speciesism = sexism", co można odczytać jako zrównanie dwóch form 
dyskryminacji ludzi (ze względu na kolor skóry i ze względu na płeć, czyli form dość 
powszechnie uznawanych za zjawiska poważne i negatywne) ze „specieisismem” 
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jako formą dyskryminacji różnych gatunków zwierząt przez przedstawicieli jednego, 
uprzywilejowanego gatunku zwierząt (ludzi). Być może dobór ilustracji jest 
przypadkowy, nie odnosi się bowiem nijak do treści relacji; być może jednak jest to 
błąd znaczący. 

Rysunek 1. Ilustracja do materiału o Seminarium pt. „Etyka mediów  
a różnorodność społeczna” 

 
Źródło: http://pl.boell.org/pl/2014/01/07/etyka-mediow-roznorodnosc-spoleczna 

 

W analizowanym tu obszarze należy odnotować także sfinansowanie przez Fundację 
opinii prawnej opracowanej przez prof. Monikę Płatek z UW, krytycznej wobec 
projektu zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego  
i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zgłoszonego przez Komitet 
Inicjatywy Ustawodawczej „Stop Aborcji” (w tym m.in. organizację pozarządową 
Ordo Iuris) w marcu 2016 roku73. Prof. Płatek argumentuje, że projekt „narusza 
godność, równość wobec prawa, zagraża zdrowiu i życiu kobiet w ciąży i płodów"  
(s. 7), a także „nacechowany jest ideologicznie wizją religijną, prezentowaną 
współcześnie przez Kościół katolicki w Polsce. Wcześniej w łonie tego samego 
Kościoła uważano, że człowiek zaczyna się od płodu, który ma 40 dni w przypadku 
płci męskiej, a 80 dni – w przypadku płci żeńskiej. To demonstruje seksizm  
i mizoginizm praktykowane w ramach tej ideologii" (s. 10).  

W obszarze ekologii Fundacja zdecydowanie opowiada się za dekarbonizacją. 
Gospodarczym i społecznym kosztom energetyki węglowej poświęcona jest 
publikacja pt. Atlas węgla, przygotowana pod kierownictwem zespołu Fundacji, we 
współpracy z Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland oraz polskim 
Instytutem na rzecz Ekorozwoju. W gronie autorów opracowania znaleźli się dwaj 
eksperci z Polski: dr Andrzej Kassenberg oraz Michał Wilczyński, były Główny Geolog 
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Kraju i wiceminister w Ministerstwie Ochrony Środowiska w latach 1990-1995. 
Publikacja koncentruje się na ekonomicznych i społecznych kosztach energetyki 
opartej na węglu: negatywnym wpływie na zdrowie populacji, ociepleniu klimatu  
(i związanych z tym konsekwencjami), niszczeniu krajobrazu, zaburzeniu stosunków 
wodnych itp. Promuje się (i przewiduje) drastyczną redukcję udziału węgla w miksie 
energetycznym krajów UE (w tym Polski) do ok. 30%. Warto podkreślić, że choć pod 
wieloma względami Niemcy przedstawiane są w publikacji jako wzór do 
naśladowania (jeśli chodzi o tempo przechodzenia na odnawialne źródła energii, 
OZE), wspomina się także o tym, iż w samych Niemczech w latach 2012–2015 
oddano do użytku 7 nowych elektrowni węglowych (s. 49). Niekiedy, autorzy 
publikacji zdają się promować bezprawne formy protestu ekologów: „Około 600 
aktywistów próbowało przedostać się z obozu na teren elektrowni, aby przerwać jej 
pracę. Akcja miała dużą wartość symboliczną i spotkała się z ogromnym 
zainteresowaniem mediów" (s. 48). Fundacja we współpracy z „Krytyką Polityczną" 
wydała opracowanie zbiorowe pt. Polski węgiel74. W publikacji, Edwin Bendyk, 
Marcin Popkiewicz, Michał Sutowski i Urszula Papajak argumentują na rzecz 
odejścia w Polsce od węgla. 

W obszarze ekologii Fundacja wspiera organizację Zielonego Centrum podczas 
corocznego Kongresu Kobiet; połączenie tematyki kobiecej z ekologicznej uzasadnia 
się chęcią dyskusji o „kwestiach energii i klimatu, ekologii, żywności i praw zwierząt 
z kobiecej perspektywy”. Wśród panelistek znalazły się m.in. działaczki 
feministyczne: Wanda Nowicka i Magdalena Środa. Ta ostatnia wystąpiła podczas 
panelu zatytułowanego: „Panel III: Nasza siostra orangutana, czyli o ochronie 
różnorodności życia” 75. 

W okresie wzrostu zainteresowania możliwościami eksploatacji w Polsce gazu 
łupkowego Fundacja wspierała krytyków tej technologii. Przykładowo, Fundacja 
była partnerem nr 21/2015 „Zielonych Wiadomości", poświęconych w całości 
krytyce technologii szczelinowania (pt. Gaz łupkowy? Nie, dziękujemy! Za duże 
ryzyko; numer ukazał się także w języku angielskim). 

Przedmiotem jednej z debat organizowanych pod egidą Fundacji była kwestia 
ewentualnego przywrócenia żeglowności Wisły. Uczestnikami debaty pt.  
„Czy Wisła powinna być przywrócona żegludze, czy są lepsze rozwiązania dla 
rozwoju?” byli: Rebecca Harms, współprzewodnicząca Frakcji Zieloni/WSE w PE, 
Marcin Zajączkowski –– Przewodniczący Rady Miasta Ciechocinka, Przemysław 
Nawrocki z WWF, dr Janusz Żelaziński, hydrogeolog, przeciwnik regulacji rzek  
i budowy zbiorników retencyjnych76 oraz Jakub Gołębiewski –– propagator 
ekoturystyki rzecznej. Wśród uczestników debaty dominował pogląd, że kwestia 
żeglowności Wisły jest bezprzedmiotowa (z uwagi na jej płytkość); jej przywrócenie 
wymagałoby wielkich inwestycji, które zwiększałyby ryzyko katastrofalnych 
powodzi; postulowano też likwidację tamy we Włocławku. Na marginesie warto 
dodać, że uczestnikiem drugiej z Zielonych Szkół, zorganizowanej w Ciechocinku  
w lipcu 2016 roku pod egidą Fundacji, był lider opozycyjnego ruchu „Komitet 
Obrony Demokracji" (nota bene niepodejmującego dotąd haseł ekologicznych), 
Mateusz Kijowski. Przedstawiciele tej organizacji brali zresztą ostatnio udział w co 
najmniej dwóch innych wydarzeniach, organizowanych na terenie Niemiec pod 
egidą Fundacji im. Heinricha Bölla: 
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• 2 maja 2016 r. we Frankfurcie nad Menem Fundacja zorganizowała dyskusję 
pt. Vorwärts in die Vergangenheit? Polen nach den Parlamentswahlen 
[„Naprzód w przeszłość? Polska po wyborach parlamentarnych”].  
W zapowiedzi dyskusji czytamy: „W Polsce podejmowane są działania 
sprzeczne z europejskimi rządami prawa. Trybunał Konstytucyjny  
i media publiczne zostały podporządkowane rządowi.  
To bezpośredni atak na trzecią i czwartą władzę w Polsce”. W debacie wzięła 
udział Aleksandra Lechańska jako przedstawicielka KOD77; 

• 2 stycznia 2017 w Stuttgarcie, w dyskusji organizowanej pod egidą Fundacji 
wziął udział Łukasz Szopa jako reprezentant „KOD Deutschland”. Dyskusję 
zorganizowano pod tytułem „Kulturkampf – Wie begegnen wir dem Angriff 
der Populist*innen auf die offene Gesellschaft?” („Kulturkampf – co robić  
z atakiem populistów na społeczeństwo otwarte?”). Panel, w którym 
wystąpił reprezentant KOD, nosił podtytuł „Kulturkampf w Europie:  
Co jednoczy europejskich populistów”. Warto zwrócić uwagę na próbę 
fundamentalnej redefinicji pojęcia Kulturkampfu – z polskiej perspektywy 
określenie to przywołuje antypolską politykę kanclerza Bismarcka; w ujęciu 
niemieckich organizatorów dyskusji ma zaś oznaczać „wojnę kulturową”,  
a w praktyce – wszelkie inicjatywy prawicowe w obszarze kultury i sfery 
publicznej. Sam fakt udziału Polaka w takiej dyskusji legitymizuje ten zabieg 
pojęciowy78.  

Wreszcie, ostatnim z ważnych obszarów działań Fundacji jest polityka 
międzynarodowa. I tu, jak się wydaje, ważnym punktem odniesienia jest ekologia: 
zmiany klimatyczne przedstawia się jako najważniejsze wyzwanie „dla 
bezpieczeństwa”. Podczas debaty towarzyszącej Zielonemu Letniemu 
Uniwersytetowi Fundacji w Ciechocinku stawiano m.in. tezę, iż „Być może 
najpoważniejszym wyzwaniem dla bezpieczeństwa w skali globalnej są zmiany 
klimatu. W polskiej dyskusji dotyczącej bezpieczeństwa temat ten jest praktycznie 
nieobecny. [...] Tymczasem Polska należy do głównych hamulcowych globalnych 
porozumień klimatycznych, wypisuje się z debaty na temat kryzysu uchodźczego,  
w kwestiach zwalczania islamskiego terroryzmu ustami ministrów kompromituje się 
wypowiedziami o multi–kulti i tęczach, natomiast w stosunku do Rosji akcentuje 
przede wszystkim aspekty militarne. Na taką politykę zagraniczną w XXI wieku  
z pewnością nas nie stać"79.  

Zwłaszcza w ostatnim okresie ważnym tematem wspieranych przez Fundację debat  
i publikacji był problem napływu do Europy uchodźców i migrantów. 26 kwietnia 
2016 roku Fundacja –– we współpracy z Instytutem Zachodnim w Poznaniu  
–– zorganizowała konferencję pt. Konsekwencje kryzysu migracyjnego dla Niemiec  
i Unii Europejskiej. Wśród uczestników konferencji byli: przedstawiciele władz 
Berlina i Brandenburgii odpowiedzialni za przyjmowanie i integrację uchodźców, 
UNHCR, Sieci Migracja w Europie, Wydziału Spraw Cudzoziemców w Mazowieckim 
Urzędzie Wojewódzkim, Ośrodka Badań nad Migracjami UW, Międzynarodowej 
Organizacji ds. Migracji, Migrant Info Point z Centrum Badań Migracyjnych UAM 
oraz Instytutu Zachodniego. Reprezentantka władz Berlina argumentowała,  
że w Niemczech „nie mamy do czynienia z kryzysem uchodźczym, ale z kryzysem 
zarządzania", wskazywała także, że „w miejscowościach, w których przebywa 
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najwięcej uchodźców, ludzie są bardziej otwarci, natomiast tam, gdzie jest ich mniej, 
przyzwolenie ludzi na przyjmowanie uchodźców jest niższe". Zasugerowała też 
nauczanie na uczelniach wyższych teologii muzułmańskiej80. W konkluzji spotkania 
padło stwierdzenie, iż „fundamentalnym wyzwaniem dla integracji europejskiej nie 
jest sam fakt migracji i napływu osób potrzebujących z krajów dotkniętych 
konfliktów zbrojnych, a wręcz przeciwnie – wewnętrzny brak solidarności przy 
dzieleniu się pilnymi zadaniami w celu opanowania sytuacji"81. Jako że Niemcy były 
głównym pomysłodawcą mechanizmu przymusowej relokacji uchodźców na 
poziomie unijnym, tezę taką można uznać za zgodną z niemiecką polityką; niemniej, 
m.in. w wyniku podjętej w referendum decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu przez ich 
kraj Unii Europejskiej, w kwestii tej zmianie uległa – i nadal ulega – polityka samych 
Niemiec. W opracowaniu Marcusa Englera, niemieckiego eksperta ds. migracji, 
które miało służyć jako wprowadzenie do debaty, znajdujemy m.in. obronę polityki 
„otwartych ramion", przyjętej przez rząd Angeli Merkel82. Autor krytykuje 
rozpowszechnione przekonanie, że „duża fala uchodźców była całkowicie lub  
w głównej mierze skutkiem polityki 'otwartych ramion' prowadzonej przez rząd 
Niemiec". Pisze, iż „jest wprawdzie prawdopodobne, że decyzja rządu federalnego 
wzmocniła decyzje poszczególnych osób dotyczące podróży do Niemiec i do Europy, 
nie stanowi ona jednak pełnego wyjaśnienia tej bezprecedensowej fali uchodźców 
spoza Europy. Można raczej zakładać, że mieliśmy do czynienia z łącznym 
oddziaływaniem wielu czynników". W publikacji wspomina się o możliwych 
negatywnych konsekwencjach niekontrolowanego napływu ponad 1,1 mln osób  
z odległych kręgów kulturowych (głównie Afganistanu, Erytrei, Iraku i Syrii), 
dominuje jednak optymizm w kwestii możliwości zintegrowania tej rzeszy ze 
społeczeństwem niemieckim. Jak zauważa na koniec autor, „Pewne jest jedno  
– istotnie wzrośnie etniczna, wyznaniowa i narodowościowa różnorodność 
niemieckiego społeczeństwa".  

Warto w tym kontekście wspomnieć też o wsparciu Fundacji dla wystawy 
promującej zrozumienie problemów uchodźców i migrantów83. Do tego obszaru 
można by też przypisać działania zmierzające do upamiętnienia tych ofiar nazizmu, 
które były represjonowane z uwagi na swój homoseksualizm84. 

Wśród najnowszych inicjatyw firmowanych przez Fundację można wymienić 
również m.in. sfinansowanie w lutym 2017 roku publikacji raportu Adama Balcera 
pt. Beneath the surface of illiberalism: The recurring temptation of ‘national 
democracy’ in Poland and Hungary – with lessons for Europe [Pod powierzchnią 
nieliberalizmu: Powracająca pokusa ‘narodowej demokracji’ w Polsce i na Węgrzech 
– oraz lekcje dla Europy]. W tym akademickim opracowaniu znajdziemy m.in. tezę, 
że „Polacy w ogromnej większości byli całkowicie obojętni wobec eksterminacji 
Żydów, zaś ich postawa wobec nich pozostała nieprzychylna przez okres całej 
wojny. Z pewnością, polskie zaangażowanie w Holokaust było dramatycznie 
mniejsze niż w przypadku Węgier, niemniej jego skala jest wciąż znacząco 
niedoszacowana w dzisiejszej Polsce […] Polscy Żydzi doświadczyli z rąk Polaków 
więcej cierpienia niż pomocy”85. Choć w innych miejscach autor opracowania 
przywołuje liczne źródła na poparcie swych tez, na poparcie tak kontrowersyjnej  
i mocnej tezy powołuje się jedynie na opinię Centrum Badań nad Zagładą Żydów, 
odsyłając do strony internetowej tego ośrodka, a nie do konkretnych publikacji. 
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Wgląd w pozostałe, nieomówione tu szczegółowo inicjatywy, daje wyliczenie 
tytułów projektów, jakie polskie biuro Fundacji Bölla prezentuje na swojej stronie 
internetowej w krótkim filmie z okazji 10–lecia działalności w Polsce. Wśród 
realizowanych projektów były: „Homoerotyzm w sztuce”, „Polskie media a kwestia 
tajnych więzień CIA w Polsce”, „Jak oszukuje nas lobby energetyczne?”, „Kościół, 
państwo i polityka płci”. Fundacja wsparła także publikację pisma „Furia”, które 
przedstawia się jako „nieregularnik lesbijsko–feministyczny” (hasło pisma brzmi: 
„Tworzymy nową przestrzeń dla kobiet nie–heteronormatywnych, lesbijek, 
biseksualistek, osób drag, trans czy queer”)86. 

 

Fundacja Friedricha Naumanna 

Fundacja Friedricha Naumanna (nazwa niemiecka: Friedrich–Naumann–Stiftung für 
die Freiheit) powstała w 1958 roku z inicjatywy Theodora Heussa, pierwszego 
prezydenta RFN i protestanckiego teologa, w celu wspierania swobód 
indywidualnych i liberalizmu. Ściśle współpracuje z niemieckimi liberałami z FDP. 
Utrzymuje biura regionalne w 24 krajach, zaś w ponad 60 realizowała projekty. Jak 
wynika ze strony głównej Fundacji (w języku niemieckim i angielskim), działania  
w Europie Środkowo–Wschodniej Fundacja prowadzi ze swojego biura w Pradze, zaś 
większość działań prowadzona jest za pośrednictwem lokalnych partnerów, 
zrzeszonych w koalicji 4liberty. Członkami koalicji jest 15 think tanków z Polski, 
Węgier, Słowacji, Czech, Niemiec, Słowenii, Bułgarii, Estonii, Litwy, Ukrainy i Gruzji. 
Jednym z ostatnich działań koalicji było wystosowanie apelu do rządów 
wymienionych państw o podpisanie TTIP87.  

Na głównej stronie Fundacji Polsce (podobnie jak innym krajom) poświęcono krótki 
akapit, w którym czytamy: 

„Polski krajobraz polityczny uległ radykalnej zmianie po wyborach w roku 
2015. Biuro FNF w Pradze wspiera najsilniejszą partię opozycyjną  
–– Nowoczesną. FNF ma też silnych partnerów wśród NGOsów oraz think 
tanków aktywnie zaangażowanych w regionalną sieć 4Liberty; są to: 
Fundacja Industrial, publikująca liberalny miesięcznik „Liberté!", FOR (Forum 
Rozwoju Obywatelskiego) koncentrujący się na analizie ekonomicznej oraz 
projektach reform, oraz Projekt Polska!, zajmujący się problematyką praw 
obywatelskich (świeckość, kampanie przeciwko mowie nienawiści),  
e–government oraz społeczeństwem cyfrowym”88. 

Zastanawia informacja o statusie Nowoczesnej jako „najsilniejszej" partii 
opozycyjnej; w wyborach z listopada 2015 roku otrzymała ona 7,6% głosów, a więc 
znacząco mniej niż Platforma Obywatelska (24.1%) i Kukiz'15 (8,8%). Zapewne 
wynika to ze ścisłej współpracy polityków Nowoczesnej z Fundacją; przykładowo,  
na stronach koalicji można znaleźć artykuł posłanki i ówczesnej rzeczniczki 
Nowoczesnej, Kamili Gasiuk–Pihowicz, pt. Backtracking Democracy: Not What Poles 
Voted For89. Autorka dokonuje przeglądu inicjatyw legislacyjnych PiS. Czytamy tam 
m.in., że „Po pierwsze, kierunek polityczny, w jakim ostatnio Polska zmierza,  
w oczywisty sposób nie jest tym, na co głosowali Polacy. Po drugie, wielkie 
znaczenie ma reakcja międzynarodowa”90. Wskazuje także na spadek poparcia dla 
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PiS oraz wzrost popularności Nowoczesnej –– do roli pierwszej partii opozycyjnej. 
Wcześniej, spór o Trybunał Konstytucyjny dość wybiórczo zaprezentowała inna 
posłanka tej partii –– Krystyna Lubnauer (nie wspominając m.in. o wyprzedzającym 
wyborze 2 sędziów przez parlament zdominowany przez PO)91. Wśród relacji  
z Polski warto wymienić m.in. wywiad z Jackiem Żakowskim (krytyczny wobec 
niektórych zmian wprowadzanych przez PiS w polityce medialnej) oraz Tomaszem 
Nałęczem (b. doradcą prezydenta Komorowskiego) nt. polityki historycznej  
(w którym można znaleźć m.in. przychylną ocenę KOD jako podmiotu walczącego  
z mową nienawiści; w tekście jest zresztą kilka entuzjastycznych wzmianek o KOD).  

Charakterystyczne, że – w odróżnieniu od pozostałych fundacji – teksty poświęcone 
Polsce publikowane pod egidą Fundacji Naumanna są chyba bez wyjątku pióra 
autorów polskich. Autorzy reprezentują członków koalicji (zwłaszcza Fundację 
Projekt Polska! oraz magazyn Liberté!), a także – co jest swoistym ewenementem  
– partię Nowoczesna. Jak wynika ze sprawozdania merytorycznego za rok 2014, 
Fundacja Projekt Polska! w okresie tym podejmowała m.in. działania przeciwko 
mowie nienawiści (kampania Hejt.stop) oraz współorganizowała konferencję 
poświęconą ochronie mniejszości seksualnych92. Autorzy z magazynu Liberté! 
wypowiadali się m.in. przychylnie o przyjmowaniu imigrantów („szokująca skala 
migracji powinna być postrzegana jako szansa dla Polski", Łukasz Jurczyszyn). 
Marcin Celiński (publicysta, założyciel i przewodniczący Forum Liberalnego) 
zauważył wprawdzie, że „przypisywanie PiS tendencji do faszyzmu [sic] należy uznać 
za nieporozumienie", niemniej partia kieruje się wizją „omnipotentnego, nieco 
autorytarnego państwa, któremu daleko jednak do totalitaryzmu"93. Inny autor, 
Piotr Bieniuszys (w przeszłości związany z UW i Demokraci.pl), zapowiadał 
rujnowanie stosunków polsko–niemieckich przez PiS; bronił także prawa Niemców 
do krytykowania posunięć polskiego rządu w sprawie Trybunału Konstytucyjnego:  

„Wypowiedzi europejskich polityków nie są ‘antypolskie’ lecz  
‘anty–PiSowskie’. Jako takie, w sposób oczywisty leżą w interesie obywateli. 
Potrzebują oni ochrony swych praw, nawet jeśli oznacza to ochronę przed 
rządem. Polskość to atrybut wszystkich obywateli – tych protestujących pod 
sztandarem KOD, jak i aktualnych władz”94.  

Wśród innych autorów, jacy pojawiają się na łamach Liberté!, a w angielskim 
tłumaczeniu także na portalu 4liberty, wymienić można Leszka Balcerowicza, 
Jerzego Hausnera, Danuty Hübner. Szereg tekstów brzmi jak reklama Nowoczesnej 
(adresowana jednak do odbiorców niemieckich, nie polskich):  

„To .Nowoczesna w pierwszych tygodniach nowego Sejmu zakreśla nową, 
bezwarunkową polaryzację na polskiej scenie politycznej. To frakcja Petru 
jest w Sejmie opozycją totalną, w sensie całkowitego odrzucenia wizji PiS. [...] 
W sporze światopoglądowym .Nowoczesna będzie walczyć z klerykalną 
wizją państwa PiS, będzie bronić in vitro, popierać związki partnerskie, 
postulować legalizację medycznej marihuany. PO od zawsze miała swoją 
‘frakcję konserwatywną’ o poglądach identycznych jak PiS i frakcja ta czyniła 
Platformę niezdolną do podejmowania jakichkolwiek działań w tych 
sprawach niemalże do końca 8–letniego okresu u władzy. 
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W sporze o gospodarkę PiS zajmuje pozycje socjalistyczne. [...] Nowoczesna 
jest partią odpowiedzialności za stan finansów państwa, partią rozsądnego 
gospodarowania zasobami, partią promującą przedsiębiorczość, 
kreatywność, innowacyjność i wolny rynek. To ona jest antytezą do wizji 
PiS, nie PO, która skręciła w ostatnich latach w lewo”95.  

Lider partii, Ryszard Petru, przebywał w kwietniu 2016 roku w Berlinie, gdzie na 
zaproszenie Fundacji wygłosił (w dn. 21.04.2016) wykład pt. Europa wolności. 
Wystąpienie miało miejsce w Allianz Forum tuż przy Bramie Brandenbuskiej,  
w ramach 10. edycji prestiżowego cyklu corocznych wykładów „europejskich 
autorytetów"; wśród dotychczasowych mówców byli m.in. prezydent Niemiec 
Joachim Gauck, były premier Holandii Mark Rutte, filozof Peter Sloterdijk, kardynał 
Karl Lehmann i Żanna Niemcowa, dziennikarka i aktywistka, córka zamordowanego 
rosyjskiego polityka Borisa Niemcowa96. Przed wystąpieniem Petru spotkał się  
z m.in. z sekretarzem stanu w niemieckim MSZ Stephanem Steinleinem; odbyły się 
także rozmowy z Joachimem Bertele, zastępcą doradcy kanclerz Merkel ds. polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa oraz szefem FDP, Christianem Lindnerem97. W swym 
wystąpieniu Petru zapewniał m.in., że „Polska to nie Węgry, Warszawa to nie 
Budapeszt", i że z uwagi na silniejsze społeczeństwo obywatelskie PiS–owi nie uda 
się wprowadzić zmian na taką skalę, jak uczynił to Viktor Orbán na Węgrzech.  
W odpowiedzi na pytania dziennikarzy dyskredytował także polskiego szefa MSZ, 
Witolda Waszczykowskiego, sugerując jego rychłą dymisję. Należy również 
wspomnieć, że (de facto prywatna) wizyta Petru w Berlinie zbiegła się w czasie  
z wizytą oficjalnej delegacji polskiego Senatu na zaproszenie władz Saksonii.  
W trakcie spotkań z ministrem spraw zagranicznych Niemiec rozmawiano m.in.  
o polityce migracyjnej i pomocy humanitarnej dla uchodźców, a także kwestiach 
bezpieczeństwa. Niemieckie (i polskie) media więcej uwagi poświęciły jednak 
wizycie Petru98. W „Die Welt" relacjonowano: „Dzięki swojemu rzeczowemu, 
niezabarwionemu ideologicznie zachowaniu, Petru staje się postacią kontrastującą  
z zaciekle polaryzującymi narodowcami [Nationalisten] i ich duchowym przywódcą 
[Spiritus Rector] Jarosławem Kaczyńskim" (25.04.2016)99. Jednocześnie, wszakże, 
autor wyraża wątpliwość, czy Petru nadaje się na „zbawcę", który powstrzyma 
„potężną falę nacjonalistycznej regresji w swym kraju". O dobrych relacjach 
Nowoczesnej także z Fundacją im. F. Eberta świadczy z kolei spotkanie z 19 lipca 
2016 w Warszawie z eurodeputowanymi SPD oraz dyrektorem polskiego oddziału 
Fundacji Eberta – Rolandem Feichtem100. 

Choć PO zdaje się w równym stopniu podlegać krytyce, co PiS, w materiałach 
firmowanych przez Fundację wprost deklarowane jest wsparcie dla Donalda Tuska. 
Wyraża się m.in. przekonanie, że „Tusk wrócił do gry. Ci, którzy wyobrażają sobie 
koniec 'ery Tuska' w polskiej polityce wkrótce się rozczarują: jego dawna bitwa  
z Jarosławem Kaczyńskim, liderem PiS, jeszcze się nie skończyła"101. Podobna, 
wojenna retoryka jest zresztą powszechna w artykułach dotyczących rządów PiS. 
Inny z autorów, Tomasz Kamiński, wskazuje, że „Prawo i Sprawiedliwość jasno 
pokazuje, że nie chce żadnego dialogu, a nawet, że nie rozumie co słowo 'dialog' 
oznacza"102. Przewiduje także, że frustracja „przebudzonych lemingów", na razie 
narastająca na Facebooku i Twitterze, może wkrótce wylać się na ulice. 
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Fundacja im. Friedricha Eberta 

Fundacja im. Friedricha Eberta jest najstarszą i największą z niemieckich fundacji 
partyjnych. Została ufundowana w roku 1925 na mocy testamentu pierwszego 
demokratycznie wybranego prezydenta Niemiec; w 1954 została reaktywowana po 
przerwie spowodowanej rządami nazistów. Fundacja ściśle współpracuje  
z niemieckimi socjaldemokratami z SPD i utrzymuje ponad 100 biur regionalnych,  
w tym –– od roku 1990 –– biuro w Warszawie.  

Lista polskich partnerów Fundacji jest długa: 

• Ambasada Niemiec w Warszawie; 
• Centropa; 
• Centrum Stosunków Międzynarodowych (CSM); 
• Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich (CSNE) im. W. Brandta; 
• demosEUROPA; 
• Centrum Strategii Europejskiej; 
• Dom Współpracy Polsko –– Niemieckiej (DWPN); 
• European Council on Foreign Relations (CFSR); 
• Europejskie Centrum Solidarności (ECS); 
• Forum Związków Zawodowych (FZZ); 
• Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego „Amicus Europae" (FAE); 
• Fundacja CentrumCSR.PL; 
• Fundacja ICRA (International Centre for Research and Analysis); 
• Fundacja Przestrzenie Dialogu; 
• Fundacja Współpracy Polsko–Niemieckiej (FWPN); 
• Instytut Spraw Publicznych (ISP); 
• Krytyka Polityczna; 
• Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu (MDSM); 
• NSZZ „Solidarność”; 
• Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych (OZZPiP); 
• Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ); 
• Ośrodek Myśli Społecznej im. F. Lassalle'a (OMS Lassalle) ; 
• Polski Instytut Spraw Międzynarodowych (PISM); 
• Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). 

Główne obszary działania Fundacji to: 

• mowa nienawiści i prawicowy ekstremizm; 
• szkolenie dla związkowców, wsparcie polskich związków zawodowych; 
• integracja europejska; 
• Holokaust (m.in. seminarium nt. nowoczesnych metod nauczania historii 

Żydów w Polsce i na Ukrainie; udział w nim wzięło około 50 nauczycieli  
i nauczycielek z Polski, Ukrainy i Niemiec); 

• „progresywna polityka zagraniczna". 

Projekt „Przeciwdziałanie prawicowemu ekstremizmowi na poziomie lokalnym” 
realizowany był w 2014 roku przez Fundację im. Friedricha Eberta 
Przedstawicielstwo w Polsce oraz Europejski Instytut Demokracji. W ramach 
projektu zorganizowano regionalne seminaria, których celem było „wyczulenie 
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lokalnych działaczy i działaczek na problem pojawiających się w Polsce nastrojów  
o charakterze szowinistycznym i antydemokratycznym, jak i wskazanie ścieżek 
przeciwdziałania ich wpływowi na debatę publiczną oraz nastroje społeczne". 
Wydano także „poradnik" pt. Prawicowy ekstremizm na poziomie lokalnym. Jak mu 
przeciwdziałać?103 Warto zwrócić uwagę na zawartą tam charakterystykę 
postulatów skrajnej prawicy w Polsce; wśród pięciu jej postulatów wymieniono: 

• „katolicki/chrześcijański fundamentalizm; 

• tradycjonalistyczne poglądy dotyczące rodziny, prokreacji, ról 
płciowych, orientacji seksualnej;  

• dyskurs wymierzony przeciwko elitom – krajowym oraz globalnym”104. 

W sygnowanym przez Fundację opracowaniu nt. prawicowego ekstremizmu  
w Polsce Rafał Pankowski (m.in. ze Stowarzyszenia „Nigdy Więcej") stawia tezę,  
że w polskiej polityce „brakuje wyraźnych linii demarkacyjnych pomiędzy skrajną 
prawicą, prawicą populistyczną i prawicą głównego nurtu", zaś w ostatnim czasie 
„partie prawicowo–populistyczne Prawo i Sprawiedliwość (PiS) i Solidarna Polska 
(SP) wyraźnie przejęły znaczną część ideologii i kadr ruchów nacjonalistycznych"105.  

Fundacja sfinansowała podręcznik pt. Równa szkoła – edukacja wolna od 
dyskryminacji106, prowadziła także projekt pt. „Lekcje genderowe, czyli 
równouprawnienie płci w pigułce”. W ramach projektu realizowano warsztaty 
adresowane do nauczycieli i uczniów nt. równości płci w rzeczywistości szkolnej107. 
Choć zasadniczo w materiałach z tego projektu unika się tez szczególnie 
kontrowersyjnych, jako kuriozum można przytoczyć następującą wypowiedź: 
„Zdarza się, że [w szkolnych podręcznikach] kobiety pokazywane są jednoznacznie 
negatywnie – skrajnym przykładem jest tu Katarzyna II, przedstawiana na ogół jako 
osoba, najogólniej mówiąc, ulegająca kaprysom i żądzom, a nie jako  
wielka władczyni”108.  

W obszarze polityki zagranicznej warto odnotować, że 28 czerwca 2016 roku  
w Warszawie odbyło się trzecie seminarium z cyklu „Progresywna polityka 
zagraniczna”, zorganizowane przez Fundację Global.Lab oraz Fundację im. Friedricha 
Eberta pt. „Bezpieczeństwo, głupcze?”109. W relacji ze spotkania, dostępnej na 
stronie Fundacji Eberta, czytamy m.in. wypowiedź b. ambasadora RP  
w Afganistanie, Piotra Łukasiewicza, który stwierdził, że „postawa pacyfistyczna 
powinna zajmować istotne miejsce w głównym nurcie debaty publicznej" (s. 2).  
Filip Ilkowski z Fundacji Stop Wojnie postawił tezę, że „polska polityka 
zdominowana jest przez logikę imperialistyczną", w tym m.in. „bardzo ofensywną 
strategię polityki zagranicznej, która wprost mówi o włączeniu obszaru 
poradzieckiego do struktur zachodnich", a także – na tle państw regionu  
– „prowadzi [...] wyjątkowo ambitny program militarystyczny" (s. 3). Przekonywał 
też, że „w kontekście wielowiekowej tradycji kolonializmu i imperializmu trudno  
w pozytywny sposób wyrażać się o ‘wartościach europejskich’" (tamże). Pozostałych 
dwoje panelistów odniosło się jednak do tych tez krytycznie. W trakcie debaty z 
udziałem publiczności rozważano m.in. „wariant szwedzki" dla Polski, zdefiniowany 
jako oparcie się na dyplomacji i soft power, zamiast sile militarnej; większość 
uczestników odniosła się do tej koncepcji sceptycznie. Konkludując, Łukasiewicz 
podkreślił, że „najlepszą receptą dla Polski są w jego opinii 'bataliony gender'", 
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sugerując, że w zamian za liberalizację światopoglądową Polska mogłaby oczekiwać 
większych gwarancji bezpieczeństwa od Amerykanów. Fundacja opowiada się też za 
ściślejszą integracją europejską, nawołując do przekazywania przez państwa 
członkowskie nowych kompetencji instytucjom unijnym. 

Osobnym przedmiotem zainteresowań Fundacji jest kwestia dopuszczalności 
przerywania ciąży (określana mianem „praw reprodukcyjnych"). W dn. 21 kwietnia 
2016, we współpracy z Fundacją ICRA (Fundacją Międzynarodowe Centrum Badań  
i Analiz), Fundacja współorganizowała dyskusję panelową na ten temat.  
W zaproszeniu na dyskusję wskazano, że tematem spotkania będą m.in. 
następujące kwestie: 

• Czy jest szansa na protest masowy? Czy w Polsce możliwa jest 
mobilizacja katolików wokół postulatów pro–choice? 

• Czy otwiera się szansa na zmianę postaw społecznych? Jakie strategiczne 
znaczenie ma przedstawienie projektu złagodzenia ustawy? 

Inne z realizowanych ostatnio projektów wiązały się m.in. z analizą uczestnictwa 
kobiet w życiu publicznym krajów wyszehradzkich (oraz sposobami zwiększania skali 
tego udziału). 

W czerwcu 2015 roku Fundacja uroczyście obchodziła 25–lecie funkcjonowania 
swego biura w Warszawie. Wśród zaproszonych gości był m.in. Aleksander 
Kwaśniewski, którego Fundacja Amicus Europae blisko współpracuje z Fundacją 
Eberta. Do zgromadzonych zwrócił się także członek Zarządu Fundacji Eberta, były 
szef SPD i aktualny przewodniczący Forum Niemiecko–Rosyjskiego, Matthias 
Platzeck. Platzek, który był w Niemczech silnie krytykowany za „de facto apelowanie 
o uznanie aneksji Krymu", a także– za promowanie polityki ustępstw wobec Rosji110, 
zadeklarował w przemówieniu, że „nie będzie [niemieckiej] polityki zagranicznej, nie 
będzie polityki wschodniej, prowadzonej ponad głowami naszych bezpośrednich 
sąsiadów i przyjaciół"111 . 

 

Fundacja Róży Luxemburg 

Fundacja powstała w roku 1990. Jej budżet w roku 2015 wyniósł ok. 47 mln euro. 
Biuro w Warszawie (utworzone w 2003) jest jednym z jej 17 biur regionalnych 
Fundacji. Większość biur usytuowana jest Ameryce Południowej, w Azji i na Bliskim 
Wschodzie. W Europie biura istnieją oprócz Warszawy w Atenach, Belgradzie, 
Brukseli i Moskwie. Biuro w Warszawie koordynuje prace Fundacji na terenie Czech, 
Estonii, Litwy, Łotwy, Słowacji i Węgier. Z polskiej strony Fundacji wynika,  
iż koncentruje się ona na problematyce: integracji w ramach Unii Europejskiej, 
sprawiedliwości społecznej oraz równouprawnienia.  

Lista partnerów Fundacji w Polsce, która jest długa i bardzo zróżnicowana, 
obejmuje: 

• Centrum Edukacji Obywatelskiej (CEO); 
• Demokratyczną Unię Kobiet; 
• Federację na rzecz Kobiet i Planowania Rodziny; 
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• Forum Dialogu Publicznego; 
• Fundację „Replika" (LGBTQ); 
• Fundację Archiwum Dokumentacji Historycznej PRL; 
• Fundację Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”; 
• Fundację Izabeli Jarugi–Nowackiej;  
• Fundację na Rzecz Międzynarodowego Domu Spotkań  

Młodzieży w Oświęcimiu; 
• Fundację Przestrzenie Dialogu; 
• Fundację Współpracy Kobiet NEWW – Polska; 
• Instytut Podkarpacki; 
• Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk;  
• Klub Współczesnej Myśli Politycznej w Gdańsku; 
• Obywatelską Inicjatywę Opodatkowania Obrotu Kapitałowego (ATTAC 

Polska); 
• Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych (OPZZ); 
• Polskie Towarzystwo Hegla i Marksa (PTHM); 
• Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego; 
• Stowarzyszenie „Dzieci Holocaustu" w Polsce; 
• Stowarzyszenie Kampania Przeciw Homofobii; 
• Stowarzyszenie Społeczno–Kulturalne Warszawa w Europie;  
• Związek Zawodowy Górników w Polsce (ZZG); 
• Żydowski Instytut Historyczny. 

Na podstawie analizy publikacji sygnowanych przez Fundację można wskazać 
następujące obszary jej zainteresowania w Polsce: 

• równouprawnienie kobiet w życiu politycznym; 
• historia ruchu lewicowego i polityka pamięci; 
• sytuacja osób LGBTQ; 
• polityka energetyczna. 

Przegląd publikacji i aktualności na stronie Fundacji wskazuje, że ważnym  
– być może kluczowym – obszarem jej zainteresowania jest polityka pamięci.  
Wiele zawartych tam treści dotyczy okresu PRL–u w historii Polski, a także 
Holokaustu. W tym pierwszym kontekście, na stronie Fundacji znaleźć można 
analizy oraz informacje o wydarzeniach, których wspólnym mianownikiem jest 
swego rodzaju rewindykacja historii PRL i ukazanie Polski tego okresu jako państwa 
posiadającego szereg istotnych zalet (np. z punktu widzenia równości społecznej). 
Analizuje się także historię partii lewicowych w Polsce. Była ona m.in. tematem 
konferencji pt. „Polska lewica w okresie transformacji systemowej 1988–1989”, 
zorganizowanej 10 grudnia 2015 w Sejmie RP przez Archiwum Dokumentacji 
Historycznej PRL, Archiwum Akt Nowych i Fundację im. Róży Luksemburg. W trakcie 
konferencji podkreślano, że „PZPR zgodziła się na zmiany, w wyniku których straciła 
władzę", zaś w ostatecznym rozrachunku „transformacja lewicy okazała się 
sukcesem"112. Z kolei podczas panelu zorganizowanego przez Ośrodek Studiów 
Kulturowych i Literackich nad Komunizmem Instytutu Badań Literackich PAN przy 
współpracy Fundacji w dn. 15 października 2014 pt. „Razem, czyli osobno – opozycje 
wobec władzy w latach 60.”, socjolog dr Sergiusz Kowalski przekonywał, że "pogląd, 
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że PRL była obcym systemem przywleczonym ze Wschodu, któremu opierał się cały 
naród pod wodzą Kościoła katolickiego, jest nieprawdziwy"113. Także tematyce 
Zagłady poświęcono szereg konferencji i dyskusji. Podczas jednego z takich spotkań, 
zorganizowanego w mieście rodzinnym Róży Luxemburg, Zamościu, uczestnicy 
wskazywali na proces zawłaszczania pamięci przez prawicę: "historia bywa 
wykorzystywana jak pałka, którą się bije po głowie przeciwników. Do tego celu służą 
m.in. muzea związane z byłą NRD – Bodo Ramelow nazwał je „Disneylandem 
antykomunizmu”. Na podobny problem w Polsce zwróciła uwagę Małgorzata 
Winiarczyk–Kossakowska, dyrektorka Klubu Poselskiego Sojuszu Lewicy 
Demokratycznej, profesor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  
Jej zdaniem po roku 1989 historię zawłaszczyła prawica, zaś lewica wycofała się z 
niej, szermując hasłem „Wybierzmy przyszłość”. Bodo Ramelow i Małgorzata 
Winiarczyk–Kossakowska uznali, że powinnością lewicy jest pamięć o historii ruchu 
robotniczego, zdobyczach socjalnych, które są stopniowo likwidowane przez 
kierujące się doktryną neoliberalną rządy"114. 

Stanowisko Fundacji w odniesieniu do innej, kluczowej kwestii – polskiej polityki 
energetycznej oraz decyzji w sprawie TTIP – jest mniej wyraziste. Podczas dyskusji 
poświęconej przyszłości węgla próbowano dość karkołomnie godzić troskę o losy 
zagrożonych utratą pracy górników z troską o stan środowiska („To nie górnictwo 
odpowiada za emisję dwutlenku węgla, lecz spalające węgiel elektrownie [...] 
Dlatego w pierwszej kolejności należy dążyć do zmniejszenia ich emisyjności")115. 
Natomiast w kwestii TTIP Fundacja przyjmuje stanowisko zdecydowanie krytyczne. 
Podczas konferencji zorganizowanej 21 kwietnia 2015 roku w Warszawie przez 
redakcję polskiej edycji „Le Monde Diplomatique“, Polskie Towarzystwo 
Ekonomiczne oraz Fundację, wszyscy z zaproszonych ekspertów wskazywali  
na liczne negatywne konsekwencje porozumienia116.  

Z uwagi na oficjalne nawiązania do myśli Marksa oraz ideologii komunistycznej, 
działalność Fundacji w Polsce spotykała się z publiczną krytyką. Przykładowo, 
obiektem krytyki (w tym interpelacji poselskiej) był fakt współorganizowania przez 
Fundację (wraz z Centrum Edukacji Obywatelskiej) w dn. 22 kwietnia 2013 roku 
konferencji dla nauczycieli pt. „Jak uczyć i rozmawiać o ksenofobii?".  
Krytycy przywoływali nawiązywanie niemieckiej partii Die Linke, której think 
tankiem jest Fundacja, do ideologii komunistycznej, a także krytyczne wypowiedzi 
samej Róży Luxemburg na temat polskiej niepodległości.  

Fundacja Konrada Adenauera 

Fundacja Konrada Adenauera powstała w roku 1955 i jest związana z niemiecką 
chadecją (CDU). Działa globalnie: utrzymuje biura w 78 krajach, zaś programy 
realizuje w ponad 100 krajach; w Polsce obecna jest od roku 1989 – swoje biuro  
w Warszawie otworzyła w listopadzie tego roku, jako pierwsza z niemieckich 
fundacji politycznych. Swoją misję definiuje następująco: „Naszą międzynarodową 
działalnością wspieramy prawo ludzi do życia w wolności i godności. Działając  
w imię wartości wnosimy wkład w to, aby Niemcy sprostały swojej rosnącej 
odpowiedzialności w świecie"117. Od 2009 roku przewodniczącym Fundacji jest  
b. przewodniczący Parlamentu Europejskiego Hans Gert Pöttering. Fakt, że ten do 
niedawna czołowy polityk niemiecki obejmuje kierowniczą rolę w największej 
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niemieckiej fundacji, pokazuje, jak płynne są granice między działalnością 
„ekspercką” a stricte polityczną tej i innych fundacji. Przykładowo, podczas 
otwartego spotkania w Szczecinie (jednego z kilku spotkań w polskich miastach) 
Pöttering powiedział nt. kandydatury Jacka Saryusza–Wolskiego na 
przewodniczącego Rady Europejskiej w marcu 2017 roku: „to, że kandyduje 
europoseł Jacek Saryusz–Wolski uważam za rodzaj karykatury”118. Podczas tego 
samego spotkania powiedział także: „Wiele zawdzięczamy Solidarności i Lechowi 
Wałęsie, który jest bohaterem. Nawet jeśli coś złego mógł zrobić, to co zrobił 
dobrego dla nas wszystkich przeważa po wielokroć jego błędy. Chciałbym, aby 
Polacy nie walczyli między sobą, ale honorowali ważne, historyczne postaci”119. 
Wcześniej, w roku 2010, po pierwszej turze wyborów prezydenckich w Polsce 
Pöttering w wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” nie krył sympatii politycznych  
i opowiedział się po stronie kandydata PO; mówił:  

„Cieszę się, że prowadzi Bronisław Komorowski. Spotkałem go wiele razy, 
nadal jesteśmy w kontakcie. On jest stronnikiem silnej Polski w silnej Europie. 
Cenię go i życzę mu wszystkiego najlepszego w II turze. Jego kontrkandydata 
poznałem, gdy był premierem. Darzę go szacunkiem. Ale oczywiście 
Komorowski, który należy do naszej rodziny politycznej Europejskiej Partii 
Ludowej jest mi bliższy”120.  

Wśród partnerów w Polsce na stronie Fundacji wymienia się następujące podmioty: 

• Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową; 
• Polska Fundacja im. Roberta Schumana; 
• Centrum Stosunków Międzynarodowych; 
• Instytut Politologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego; 
• Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera; 
• Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II; 
• Forum Obywatelskiego Rozwoju; 
• Instytut Spraw Publicznych; 
• Instytut Studiów Strategicznych; 
• Fundacja Współpracy Polsko–Ukraińskiej PAUCI; 
• Dom Współpracy Polsko–Niemieckiej; 
• Centrum Studiów Niemieckich i Europejskich im. Willy Brandta Uniwersytetu 

Wrocławskiego; 
• Międzynarodowy Dom Spotkań Młodzieży w Oświęcimiu; 
• Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego w Poznaniu. 

Przykłady działania Fundacji w Polsce to: 

• Współfinansowanie działalności „Studium Generale Europa” – projektu 
badawczo-dydaktycznego przy Instytucie Politologii UKSW, prowadzonego 
od roku 1997. Studium zainaugurowano uroczyście na Zamku Królewskim w 
Warszawie w obecności Prymasa Polski kard. Józefa Glempa i 
Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Niemiec kard. Karla Lehmanna. 
Jedną z głównych inicjatyw Studium jest seria publicznych wykładów; na 
przestrzeni lat, wśród wykładowców byli m.in.: Leszek Balcerowicz, Jarosław 
Gowin, Hanna Gronkiewicz–Waltz, Lena Kolarska–Bobińska, Leszek 
Kołakowski, Tadeusz Mazowiecki, Krzysztof Michalski, Andrzej Olechowski, 
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Aleksander Smolar, Hanna Suchocka, Jerzy Szacki, Szewach Weiss, Andrzej 
Zoll, a także kilka osób z Niemiec: ks. Helmut Juros, Ernst W. Boeckenforde, 
Nicolaus Lobkowicz, Stephan Raabe, Rudiger von Fritsch, i Hans Gert 
Pöttering oraz szereg ważnych postaci polskiego Kościoła: abp. Henryk 
Gulbinowicz, bp. Piotr Jarecki, abp Kazimierz Nycz, bp Tadeusz Pieronek, abp 
Józef Życiński. Misją Studium jest „prowadzenie dydaktyki i naukowych 
badań dotyczących zwłaszcza płaszczyzny tożsamości narodowej i religijnej 
oraz założeń ideowo-aksjologicznych integracji europejskiej”121. 

• Współfinansowanie działalności Katedry im. Tadeusza Mazowieckiego na 
Uniwersytecie Warszawskim; w myśl listu intencyjnego podpisanego  
z władzami uczelni Fundacja zadeklarowała wsparcie m.in. w postaci 
finansowania wykładów, seminariów i konferencji. W dn. 7 kwietnia 2016 
roku wykład inauguracyjny na zaproszenie Katedry wygłosił b. prezydent RP 
Bronisław Komorowski. Wykład był poświęcony postaci premiera 
Mazowieckiego. Według relacji „Gazety Wyborczej”, b. prezydent mówił 
m.in. „jest jakaś granica dla agresji i chamstwa w polityce, i niszczenia tego, 
co było budowane przez 25 lat”122; 

• Współudział w finansowaniu (kwota 22.000 zł) konferencji w dn. 17 
października 2016 z okazji 30–lecia utworzenia Trybunału Konstytucyjnego  
w Polsce, zorganizowanej w Gdańsku, z udziałem m.in. polityków Platformy, 
prezesa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości Koena Lenaertsa oraz 
szefa Komisji Weneckiej Gianniego Buquicchio. Fakt zaangażowania władz 
miasta Gdańska w organizację i finansowanie imprezy wzbudził protesty; 
śledztwa w sprawie odmówiła Prokuratura Rejonowa Gdańsk–Wrzeszcz, 
później jednak Prokuratura Okręgowa podjęła decyzję o wszczęciu śledztwa 
„w sprawie przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego  
w związku z wydatkowaniem środków gminy miasta Gdańska podczas 
organizacji jubileuszu TK”123. Co ciekawe, informacja o tym, iż impreza 
rocznicowa z okazji powstania ważnej polskiej instytucji publicznej jest 
współfinansowana ze środków niemieckiej fundacji partyjnej, nie była 
oficjalnie podawana; 

• Od roku 2013 – współfinansowanie organizowanych przez Fundację 
Schumana konferencji z cyklu Europolis, poświęconych polityce miejskiej.  
W roku 2014 w ramach inicjatywy opublikowano raport pt. Inteligentne 
miasta przyszłości; w 2015 – pt. Miasta uczące się; w maju 2016 roku  
– raport pt. Zrównoważony rozwój miast; z publikacji wynika, że zostały one 
przygotowane „przez Politykę Insight na zamówienie Polskiej Fundacji im. 
Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera w Polsce”. Co ciekawe, 
wśród partnerów projektu wymieniono m.in. Siemens sp. z o.o. – polską 
spółkę niemieckiego koncernu, która oferuje m.in. rozwiązania typu smart 
city124; wskazuje to na potencjał subtelnej penetracji rynku przez 
niemieckie firmy pod płaszczem działalności doradczej oraz osłoną szyldu 
organizacji pozarządowych (obywatelskich), jakimi formalnie  
są fundacje polityczne; 

• Współorganizacja Szkół Zimowych Instytutu Tertio Millennio (43. i 44. edycja 
odbyły się w lutym 2017 roku) oraz Akademii Młodych Dyplomatów (wespół 



	
	

Do	użytku	wewnętrznego	Centrum	Badań	nad	Bezpieczeństwem	Akademii	Sztuki	Wojennej	
Wszystkie	prawa	zastrzeżone	

	

52 
	

z Europejską Akademią Dyplomacji – 13. edycja miała miejsce w grudniu 
2016 r.125); 

• Współorganizacja (współfinansowanie) szeregu spotkań, debat i wykładów, 
np.: 

o cyklu Seminariów Europejskich, poświęconych m.in. polityce 
samorządowej, organizacjom pozarządowym oraz innowacjom  
w nauce i gospodarce. Zwraca uwagę lista partnerów tych 
przedsięwzięć: Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej 
(PECSA) jako organizator oraz Kolegium Ekonomiczno–Społeczne SGH 
w Warszawie, Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta KES SGH, 
Centrum Doskonałości Jeana Monneta SGH i Fundacja Konrada 
Adenauera w Polsce; w ostatnim czasie miały miejsce następujące 
spotkania w cyklu: 12 grudnia 2016 r., VIII Seminarium Europejskie 
pt.: „Samorządowy i obywatelski wymiar dyplomacji publicznej”;  
15 listopada 2016 r., VI Seminarium Europejskie pt.: „Organizacje 
pozarządowe wobec wyzwań globalnych – bezpieczeństwo nie jeden 
ma wymiar”; 8 listopada 2016 r., V Seminarium Europejskie pt.: 
„Czarodziejka nauka. Wyzwania i perspektywy innowacji w Europie”.  

o Współorganizacja (wraz z Fundacją Edukacyjną G5 i Ośrodkiem Badań 
i Edukacji Europejskiej) seminarium na Wydziale Nauk Politycznych  
i Dziennikarstwa UAM w Poznaniu pt. „Standardy współczesnej 
demokracji. Postawa i partycypacja obywatelska wobec wyzwań 
współczesnego świata”, 23 marca 2017; 

o Współorganizacja cyklu wykładów i dyskusji pt. „Warszawskie 
Rozmowy Architektoniczne” –– na tematy urbanistyczne126; 

o Seminarium pt. „Wyzwania i wizja mediów w Polsce i w Niemczech” 
w dn. 9 marca 2017127. 

W porównaniu z pozostałymi z analizowanych tu niemieckich fundacji Fundacja im. 
K. Adenauera zdaje się kłaść większy nacisk na idee oraz edukację. Znaczna część 
organizowanych wydarzeń ma charakter quasi– lub wprost naukowy. Także te 
opracowania, które dotyczą konkretnych zagadnień politycznych, mają bardziej 
wyważony, akademicki charakter. W publikacjach (współ)finansowanych przez 
Fundację nierzadko podejmuje się złożone kwestie, wymagające wiedzy eksperckiej 
(np. z zakresu ekonomii). Nie podejmuje się natomiast raczej kwestii obyczajowych. 

Fundacja –– ustami ekspertów –– opowiada się za przyjęciem TTIP. Co ciekawe, 
publikacja na temat korzyści porozumienia, przygotowana przez polskiego autora  
–– Tomasza Kalinowskiego –– dostępna jest jedynie w języku niemieckim  
i angielskim128. Zdaniem tego autora, Polska generalnie skorzysta na przyjęciu TTIP, 
choć będą to głównie korzyści pośrednie, wynikające ze ścisłego powiązania polskiej 
gospodarki z gospodarką niemiecką, która (pozytywne) efekty porozumienia 
odczuje silniej. 

Kolejna kwestia poruszana przez Fundację to zagadnienie ewentualnego przyjęcia 
przez Polskę wspólnej unijnej waluty. W licznych opracowaniach sygnowanych przez 
Fundację wyrażane jest stanowisko, iż jak najszybsze przyjęcie euro leży w interesie 
Polski (i innych krajów). Taką rekomendację formułuje m.in. dr Krzysztof Iszkowski  
w opracowaniu pt. Czy, jak i kiedy wprowadzić euro?129. W lutym 2014 Fundacja 
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zorganizowała w Sejmie RP spotkanie poświęcone doświadczeniom Łotwy, która  
w tymże roku stała się członkiem strefy. W marcu 2015 ukazała się z kolei publikacja 
podsumowująca analogiczne doświadczenia na Litwie130. Polskie biuro Fundacji od 
lat podejmuje liczne działania nastawione na przyspieszenie procesu akcesji Polski 
do strefy euro. Charakterystyczna jest jedna z głównych konkluzji zbiorowego 
opracowania podsumowującego 10–lecie polsko–niemieckiego sąsiedztwa w Unii 
Europejskiej. Autorzy piszą, że „Dla osiągnięcia partnerstwa w polityce i gospodarce 
kluczowe znaczenie będzie miało wejście Polski do strefy euro. Jedynie wówczas 
Polska będzie mogła w pełni współdecydować o przyszłości Unii Europejskiej  
i stanowić dla Niemiec rzeczywiste wsparcie w reformowaniu jej struktur"131. 

Osobny zestaw tematów podejmuje dr Agnieszka Łada (była stypendystka Fundacji) 
z Instytutu Spraw Publicznych). Warto zwrócić uwagę na jej opracowanie z roku 
2016 nt. różnic w postrzeganiu kwestii bezpieczeństwa pomiędzy Polską  
a Niemcami, które zostało napisane z perspektywy polskiej racji stanu. Analiza 
powstała m.in. w oparciu o rozmowy z kilkudziesięcioma ekspertami w dziedzinie 
obronności: politykami, dyplomatami, przedstawicielami armii i urzędnikami 
państwowymi. Autorka opisuje ewolucję spojrzenia Niemców na problem 
potencjalnego zagrożenia ze Wschodu; jej zdaniem, do niedawna Niemcy  
w większym stopniu spodziewali się kłopotów z kierunku południowego, w związku 
z kryzysem migracyjnym. Jednocześnie, dominowała troska o interesy gospodarcze  
i skłonność do łagodzenia napięć, nawet za cenę jednostronnych ustępstw. Rosyjska 
aneksja Krymu oraz wojna w Donbasie miały to zmienić: „Obecnie niemieccy 
politycy i urzędnicy przyznają, że takie myślenie o Rosji było błędne [...] i uznają 
przewagę analityczną Polski w tym zakresie"132. 

Pobieżna analiza materiałów publikowanych pod egidą Fundacji w języku 
niemieckim, na głównej stronie Fundacji, prowadzi do wniosku, że ich ton wyraźnie 
odbiega od tonu publikacji adresowanych do czytelnika polskiego. Przede 
wszystkim, jasno sygnalizowane są preferencje zespołu Fundacji wobec aktualnych 
polskich sporów politycznych. Wyraźny jest otwarty krytycyzm wobec Prawa  
i Sprawiedliwości oraz faworyzowanie Platformy Obywatelskiej. Przykładem jest 
poniższy fragment artykułu Christiana Schmidta, ówczesnego szefa warszawskiego 
biura Fundacji: „Główna strategia PiS, polegająca na tym, by europejskie 
zaangażowanie Polski utrzymać na możliwie niskim poziomie, jednocześnie 
instrumentalnie wykorzystując obciążenia niemiecko–polskiej historii oraz 
wynikającą z niego ‚moralną i gospodarczą‘ odpowiedzialność wobec Polski, znów 
zaciąży na bilateralnych stosunkach“133. Zarazem autor kreśli skrajnie negatywny 
obraz PiS jako partii ekstremizmu: Generalnie rzecz biorąc, PiS generuje obrazy 
wroga dzieląc społeczeństwo na obóz ‚dobrych‘ i ‚złych‘, na bohaterów i zdrajców. 
Ten ekstremizm przejawia się w mowie nienawiści wobec sędziów i przedstawicieli 
najróżniejszych instytucji, którzy wypowiadają się krytycznie pod adresem partii. 
PiS planowo organizuje kampanie oczerniające swych krytyków, dzieląc 
społeczeństwo w coraz większym stopniu“134. Działania PiS prezentowane bywają 
często jako gwałtowny „skok" i groźna przebudowa dotychczasowego, ocenianego 
pozytywnie ładu. Inicjatywom politycznym PO oraz KOD kibicuje się otwarcie, nie 
szczędząc rad i zachęt: „PO musi teraz przezwyciężyć deficyty i na nowo 
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skonfigurować swój program, struktury organizacyjne  
i komunikację z obywatelami135”. 

*** 

Oprócz inicjatyw podejmowanych w Polsce przez poszczególne fundacje, na osobną 
uwagę zasługują inicjatywy podejmowane jednocześnie przez większą liczbę 
fundacji, zwłaszcza reprezentujących różne opcje polityczne. Pokazują one, że mimo 
iż formalnie fundacje te są przybudówkami konkretnych partii i tak jak one silnie 
różnią się w wielu sprawach, to zasadniczo grają „do jednej bramki“, tj. realizują 
cele niemieckiej polityki zagranicznej. Przykładem takiej sytuacji jest wsparcie 
Fundacji Konrada Adenauera, Fundacji Friedricha Naumanna oraz Fundacji 
Friedricha Eberta dla krakowskiego Instytutu Studiów Strategicznych. Założycielem 
Instytutu był Bogdan Klich; w okresie, gdy pełnił urząd Ministra Obrony Narodowej, 
funkcję prezesa zarządu Fundacji przejęła jego żona, Aleksandra Szymańska-Klich. 

 

Wnioski 

Działalność niemieckich fundacji politycznych w Polsce jest przedłużeniem polityki 
zagranicznej Berlina. Fundacje, jako formalnie podmioty pozarządowe, dysponują 
większą swobodą manewru niż instytucje rządowe, dzięki czemu mogą poruszać 
bardziej kontrowersyjne tematy, a ewentualne błędy fundacji mają mniej poważne 
konsekwencje dla stosunków bilateralnych. W tym kontekście nie dziwi, że mimo 
znacznej na pierwszy rzut oka różnorodności ideowej podmioty te podejmują liczne 
działania wspólne, zbieżne z interesami Niemiec. Niemieckie interesy są czytelne, 
gdy fundacje te nakłaniają Polaków do przyjęcia wspólnej waluty, umowy TTIP lub 
dekarbonizacji. Trudniej zinterpretować inicjatywy zmierzające do głębokiej 
przebudowy struktury wartości charakterystycznej dla polskiego społeczeństwa. 
Stawiamy tu tezę, iż próbując wpływać na to, jak Polacy rozumieją właściwe relacje 
pomiędzy płciami, jak oceniają przerywanie ciąży, jak postrzegają naturę 
małżeństwa itp., Niemcy próbują kształtować swojego wschodniego sąsiada na 
własny obraz. 

Analiza otwartych źródeł daje, prawdopodobnie niepełny, przegląd narzędzi wpływu 
wykorzystywanych przez opisywane podmioty na polski dyskurs publiczny oraz 
decydentów. Wśród tych narzędzi są: 

• Organizowanie konferencji i wydarzeń, publikacja raportów i opracowań, 
zarówno w języku polskim, na użytek odbiorców krajowych, jak i w języku 
niemieckim, na użytek różnych grup odbiorców w Niemczech; działania te  
z reguły wiążą się z zaangażowaniem krajowych (polskich) ekspertów  
– przedstawicieli świata nauki i techniki, polskich think tanków, decydentów, 
działaczy organizacji pozarządowych itp.; można zakładać, że zazwyczaj ci 
eksperci są wynagradzani za swoje opracowania; 

• Legitymizowanie wybranych uczestników gry politycznej w Polsce poprzez 
zaproszenia do wygłaszania przemówień na prestiżowych  
forach niemieckich; 

• Budowanie sieci i platform trwałej współpracy polsko–niemieckiej, zarówno 
bardziej formalnych (jak seminaria, katedry na uniwersytetach), jak i mniej 
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formalnych (jak np. tzw. „Grupa Kwirytów”)136. Jak zauważa w swojej analizie 
niemieckich wpływów na Wschodzie Justyna Gotkowska z OSW, 
adresowanie działań do młodych, obiecujących liderów jest inwestycją 
długoterminową: kontakty takie mogą być wykorzystywane dopiero po 
kilkunastu latach, gdy stypendyści i beneficjenci programów obejmują 
eksponowane stanowiska w państwie137. 

Warto odnotować, że zaangażowanie (finansowe i/lub merytoryczne) niemieckich 
fundatorów często nie jest eksponowane. Większość przedsięwzięć jest realizowana 
we współpracy z partnerami krajowymi, przede wszystkim z polskimi organizacjami 
pozarządowymi. Z trudnych do potwierdzenia informacji wynika, że od lat 70. XX 
wieku Fundacja im. Roberta Boscha zapraszała na stypendia do Niemiec 
pracowników polskiego Ministerstwa Edukacji, którzy odpowiadali m.in. za ustalanie 
programów nauczania polskich szkół i ich późniejsze modyfikacje138. Gdyby tak było, 
oznaczałoby to, iż niemiecka korporacja (która w trakcie II wojny światowej 
uruchomiła produkcję zbrojeniową) ma (lub miała) trudny do określenia wpływ na 
treści przekazywane uczniom w polskich szkołach. W książce pt. Między nami 
liberałami, opublikowanej w roku 2014, b. polityk Platformy Obywatelskiej Paweł 
Piskorski postawił natomiast tezę, że na początku lat 90. XX wieku CDU wsparło 
utworzenie KLD kwotą 1 miliona marek139. Trudno także zweryfikować tezę, że 
stypendia Fundacji Volkswagena służą wyławianiu najzdolniejszych polskich 
naukowców, z których część podejmuje na stałe pracę za zachodnią granicą, a więc 
skutkują drenażem mózgów140. Weryfikacji domaga się także teza publicystyczna, że 
założona w roku 2007 Fundacja Hirschfeld–Eddy141 „pomagała w Polsce 
organizować stowarzyszenia przeciwko homofobii”, a obecnie „bardzo intensywnie 
poszukuje takich organizacji w Polsce, które mogłyby na jej zlecenie i za jej środki 
[…] szeroko promować w społeczeństwie postulaty ruchów LGBT”142. Doniesienia te 
sugerują jednak, że oprócz opisanych w niniejszym raporcie działań, szereg inicjatyw 
niemieckich podejmowanych jest w sposób mniej otwarty.  

Materiały i publikacje niemieckich fundacji politycznych i think tanków dostępne  
w języku polskim są generalnie wyważone. Podejmuje się w nich tematy zapewne 
istotne dla strony niemieckiej (np. doktryna obronna, konflikt ukraińsko–rosyjski, 
euro, UE), ale często angażując polskich autorów. W wielu publikacjach nie tylko 
otwarcie prezentuje się różnice, lecz także wyraziście przedstawia polską rację stanu 
(np. Agnieszka Łada). Inaczej wyglądają wypowiedzi przedstawicieli Fundacji dla 
niemieckich mediów, a także komunikaty (tzw. Landesberichte) z Polski 
publikowane wyłącznie po niemiecku. Tu dominuje krytyka obecnego rządu RP, 
otwarcie kibicuje się natomiast opozycji, w tym KOD. Wypowiedzi są wprawdzie 
relatywnie ostrożne – zważając na ogólną, krytyczną wobec PiS wymowę całych 
artykułów redakcyjnych. 

Mimo że aktywne w Polsce Fundacje przejawiają wyraźne preferencje polityczne, 
żadna z nich nie traktuje jako kluczowego partnera partii uznawanych w Polsce za 
prawicowe. Nawet przez fundacje chadeckie PiS postrzegany jest krytycznie143. 
Fundacja partii potencjalnie najbliższej PiS ideowo (CSU) nie posiada swego 
przedstawicielstwa w Polsce i prowadzi bardzo ograniczoną działalność. Partie 
lewicowo–liberalne, mimo relatywnie nikłego poparcia wyborców,  
w nieproporcjonalnie dużym stopniu korzystają ze wsparcia partnerów niemieckich. 
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Oznacza to, że globalnie, wpływ niemieckich fundacji i think tanków polega nie tyle 
na dostarczaniu merytorycznego wsparcia wszystkim uczestnikom polskich debat  
i sporów politycznych, ile na systematycznym wsparciu szczególnie jednej strony 
tych sporów – lewicy. Dysproporcję tę dodatkowo wzmacnia fakt, iż fundacje 
lewicowo–liberalne w o wiele większym stopniu podejmują działania w obszarach, 
które można uznać za kontrowersyjne z punktu widzenia polskiej opinii publicznej,  
np. w kwestiach światopoglądowych (takich jak dopuszczalność aborcji, granice 
wolności słowa itp.). Dobrze ilustruje to motto Fundacji im. H. Bölla, które brzmi: 
„Wtrącanie się jest jedynym sposobem na pozostanie realistą".  

 

Rekomendacje 

1. Niniejszą analizę należy uzupełnić o ocenę aktywności kolejnych podmiotów, 
w szczególności fundacji przemysłowych (Fundacji im. Roberta Boscha, 
Fundacji Volkswagena), a także Fundacji Hirschfeldt–Eddy oraz innych 
podmiotów typu think tank, które wywodzą się z Niemiec i działają w Polsce. 

2. Warto również przeprowadzić analizę genezy i aktywności polskich think 
tanków pod kątem zakresu ich związków z podmiotami zagranicznymi,  
w tym niemieckimi. 

3. Analogiczne analizy warto przeprowadzić w odniesieniu do fundacji i think 
tanków amerykańskich w Polsce.  

4. Potrzebne jest uregulowanie statusu przedstawicielstw zagranicznych 
fundacji w Polsce tak, by dotyczyły ich analogiczne zasady przejrzystości 
działań, jak w przypadku podmiotów krajowych. Niezbędne jest też 
wyjaśnienie losów projektu nowelizacji ustawy o fundacjach z roku 2006, 
która przewidywała nałożenie na przedstawicielstwa zagranicznych fundacji 
obowiązku składania sprawozdań władzom polskim. 

5. Warto rozważyć silniejsze zinstytucjonalizowanie ośrodków wsparcia 
analitycznego polskich partii, tak, by w większym niż obecnie zakresie mogły 
finansować działania strategiczne, edukacyjne i prace koncepcyjne  
z własnych (np. publicznych) środków. 

Wartościowe wydaje się systemowe przeanalizowanie mechanizmów wywierania 
wpływu przez polskie think tanki poza granicami naszego kraju. Warto zaplanować 
w oparciu o taką analizę długofalową strategię poszerzania polskich wpływów  
w tych krajach za pośrednictwem instytucji eksperckich, analitycznych itp. [5/4/6] 
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