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Dla żołnierzy oraz pracowników resortu obrony narodowej 
ACKS prowadzi trzy kursy z zakresu StratCom:

■  Podstawowy kurs komunikacji strategicznej
  – „dla dowódców jednostek”

■  Zaawansowany kurs komunikacji strategicznej
  – „dla rzeczników prasowych”

■■  Kurs certyfikowany przez Sojusznicze Dowództwo 
NATO ds. Transformacji (ACT) – “NATO Strategic 
Communications”

Ponadto przy wsparciu Zespołu ACKS w ASzWoj 
prowadzone są kursy komunikacji społecznej i kontaktów 
z mediami:

■   Warsztaty doskonalące z zakresu współpracy 
z z mediami 

■  Kurs z zakresu komunikacji społecznej i kontaktów 
z mediami 

■  Kurs z zakresu współpracy ekspertów wojskowych 
z mediami 

■  Kurs z zakresu komunikacji społecznej i kontaktów 
zz mediami dla ekspertów wojskowych z Terenowych 
Organów Administracji Wojskowej 

Eksperci ACKS pracują także nad uruchomieniem nowego 
kierunku studiów Master of Public Administration w 
obszarze komunikacji strategicznej (MPA StratCom). 
Chcemy zaproponować nową jakość na polskim rynku 
edukacyjnym.
  

Zachęcamy do lektury Biuletynu 
Akademickiego Centrum Komunikacji 
Strategicznej. Swoją wiedzą i doświadczeniem 
dzielą się z nami zarówno polscy, jak 
i zagraniczni eksperci z wieloletnim 
doświadczeniem w dziedzinie komunikacji.   

WWarto śledzić także „Signal Information” — 
publikacje ukazujące szeroki zakres 
dezinformacji wymierzonej w Polskę, 
a w szczególności w Siły Zbrojne RP.

Wszystkie publikacje są do pobrania pod 
adresem: 
wojsko-polskie.pl/aszwoj/publikacje-acks/ 

We invite to the lecture of ACKS Bulle-
tin and ”Signal Information”. Polish 
and foreign experts share their 
knowledge and experience in the 
field of communication. We illustrate 
the vast scope of disinformation 
aimed at the Polish Armed Forces.

Academic Centre for Strategic Communica-
tion is an independent think tank at the 
War Studies University. Mission of ACKS is to 
improve a communication system in the 
Polish Army, increase social awareness of 
threat deriving from information environ-
ment and initiate a public debate on Strat
Com and disinformation debunking.ENACKS supports the military education process in 

the Polish Army by engaging into numerous 
StratCom initiatives. Soon the Centre will provide 
MPA StratCom studies.

akademicki think tank

Akademickie Centrum Komunikacji Strategicznej 
jest niezależnym think tankiem Akademii Sztuki 
Wojennej, który prowadzi działalność szkoleniową 
oraz analityczną w obszarze komunikacji 
strategicznej. Misją ACKS jest usprawnienie systemu 
komunikacji w Wojsku Polskim, zwiększanie 
świadomości społeczeństwa na temat zagrożeń 
płynących ze środowiska informacyjnego oraz 
inicjowanie debaty publicznej na temat komunikacji 
strategicznej oraz przeciwdziałania dezinformacji.

Centrum od początku swojego istnienia (tj. od 2021) 
prowadzi ścisłą współpracę międzynarodową 
z instytucjami zajmującymi się problematyką z instytucjami zajmującymi się problematyką 
komunikacji strategicznej m.in. z Centrum 
Eksperckim Komunikacji Strategicznej NATO, Global 
Engagement Center, czy European Centre of 
Excellence for Countering Hybrid Threats.


