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Protokół z posiedzenia Prezydium SEA 

21 marca 2018 roku 

1. Przyjęcie porządku spotkania. 

2. Omówienie ostatniej konferencji SEA oraz wizyty Akademii Dowodzenia 

Bundeswehry w SEA.  

3. Omówienie najbliższej konferencji SEA (16.04.2018). Proponowane tematy 

konferencji: 

a. Stan cyberbezpieczeństwa w Polsce. 

b. Stosunki transatlantyckie w kontekście zmian w administracji USA.  

4. Współpraca SEA z partnerami zewnętrznymi – ref. A. Wierzejski. 

5. Komitet Przemysłowy SEA – ref. gen. L. Komornicki. 

6. Sprawy wniesione.   

 

 

1. Przyjęcie porządku spotkania. 

Porządek spotkania został przyjęty bez zmian. 

2. Omówienie ostatniej konferencji SEA oraz wizyty Akademii Dowodzenia 

Bundeswehry w SEA.  

Prezes Goliszewski zwrócił uwagę, że ostatnia konferencja SEA odbiła się dużym 

zainteresowaniem. W gruncie rzeczy wykształciły się dwa poglądy: reprezentowany przez 

cywilów i konstytucjonalistów, którzy twierdzili, że dowodzenie armia przynależy 

premierowi i rządowi. Druga koncepcja, lansowana głównie przez gen. Tomaszyckiego 
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mówi, że w gruncie rzeczy to Prezydent jest Naczelnym Dowódcą a na czas wojny 

mianuje Naczelnego Dowódcę i to w gruncie rzeczy na Prezydentowi przynależy 

rządzenie w czasie wojny. 

MON poprosiło o nagranie z tego spotkania i wiceminister Tomasz Szatkowski chciałby 

na ten temat z nami porozmawiać. Odbyło się także spotkanie z Akademią Dowodzenia 

Bundeswehry, na którym był jeden generał i kilkunastu pułkowników. Było to również 

bardzo ciekawe spotkanie, które w gruncie rzeczy odnosiło się bardziej do polityki niż 

zagadnień militarnych. Mówiliśmy m.in. o relacjach polsko-niemieckich i o sytuacji w 

Polsce. Gen. Bornemann współpracuje z siostrzaną organizacją SEA - Deutsche 

Atlantische Gesellschaft, które działa w Atlantic Treaty Association.  

3. Omówienie najbliższej konferencji SEA (16.04.2018). Proponowane tematy 

konferencji: 

c. Stan cyberbezpieczeństwa w Polsce. 

d. Stosunki transatlantyckie w kontekście zmian w administracji USA.  

 

Prezes Marek Goliszewski przypomniał, że na ostatnim prezydium zarysowała się koncepcja 

następujących konferencji: stan cyberbezpieczeństwa w Polsce oraz stosunki Europa - USA. 

Profesor Pastusiak zaproponował temat: „Prezydent Trump a stosunki transatlantyckie”. 

Janusz Onyszkiewicz pilotuje kwestię ewentualnego przyjazdu Aleksieja Kudrina do Polski i 

konferencji w SEA.  

Gen. Leon Komornicki zaproponował wybranie drugiego tematu konferencji, gdzie kwestię 

cyberbezpieczeństwa się także pojawiają (ingerencja Rosji w wybory).  

Andrzej Karkoszka zwrócił uwagę, że jeśli udałoby się w ciągu miesiąca zrobić dobrą 

konferencję nt. cyberbezpieczeństwa z ludźmi, którzy mogą wypowiedzieć się zarówno o 

aspekcie wojskowym, jak i cywilnym, społeczny i gospodarczym, to byłoby to bardzo 

ciekawe. Jest to jednak temat bardzo ciężki i trudny.  

Antoni Wierzejski zaproponował, że może podjąc się zorganizowania konferencji na temat 

cyberbezpieczeństwa, która powinna skupić się na elemencie powiązania kwestii 
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cyberbezpieczeństwa z opracjami informacyjnymi. Wierzejski zasugerował kilku ekspertów 

od tego tematu. 

Stanisław Ciosek zwrócił uwagę na uwzględnienie szerszego aspektu problemu 

manipulowania informacją (media społecznościowe, sztuczna inteligencja). 

W wyniku dyskusji, Prezes Goliszewski powierzył zadanie zorganizowania konferencji na 

temat cyberbezpieczeństwa Antoniemu Wierzejskiemu.    

4. Współpraca SEA z partnerami zewnętrznymi – ref. A. Wierzejski. 

SEA nawiązało współpracę z Kołem Młodych Dyplomatów działającym przy 

Instytucie Europeistyki na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 

Uniwersytetu Warszawskiego. Koło Młodych Dyplomatów organizuje  III edycję 

Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej “Uniwersyteckie Dni Dyplomacji”, której temat 

przewodni brzmi: „Bezpieczeństwo międzynarodowe - współczesne problemy i wyzwania”. 

Konferencja odbędzie się w dniach 12-13 kwietnia 2018 r. na Kampusie Głównym 

Uniwersytetu Warszawskiego. SEA objęło patronat nad tym wydarzeniem. 

Drugą inicjatywą, w ramach której SEA nawiązało współpracę z partnerem zewnętrznym, jest 

projekt Fundacji im. Kazimierza Pułaskiego - Globalny Lider.PL Kongres Polskich 

Ekspertów Międzynarodowych (KPEM). Zostanie wystosowane zaproszenie do członków 

SEA na tę konferencję. 

  

5. Komitet Przemysłowy SEA – ref. gen. L. Komornicki. 

Członkowie Komietetu Przemyslowego wyrażają oczekiwania wobec nas, że będziemy mogli 

im pomóc, uwzględniając indywidualną specyfikę każdego z nich, ale też w sprawach, które 

dotyczą szerszej rzeszy przedsiębiorców, jak np. kwestia ustawy o organizowaniu zadań na 

rzecz obronności państwa, które przygotowało Ministerstwo Obrony Narodowej. Projekt 

ustawy jest groźny nie tylko dla przedsiębiorstw prywatnych, ale także firm państwowych.  

Chcielibyśmy także ogranizować ciekawe spotkania z osobami, które reprezentują różne 

obszary gospodarcze, w tym przemysł obronny.  
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Dziś, w ramach Komitetu Przemysłowego, mieliśmy spotkanie z doradcą emira Kuwejtu – 

gen. Khorsheed’em i niektóre firmy z tego skorzystały, gdyż na jutro zapowiedziane są dwa 

spotkania członków Komitetu Przemysłowego SEA.    

6. Sprawy wniesione.   

Prof. Bogusław Smólski zwrócił uwagę, że w gronie Akademii Euro-Atlantyckiej (A E-A) są 

ciekawe osoby. Należałoby zastanowić się nad wprowadzeniem elementów aktywujących 

uczestników A E-A. Prezes Goliszewski zasugerował, aby uczestnicy A E-A sami 

zorganizowali jakąś konferencję. 

Gen. Komornicki zwrócił uwagę na brak wsparcia dla weteranów w Polsce oraz konieczność 

rozwiązania tego problemu przez Polskę w sposób systemowy.  

Na tym spotkanie się zakończyło. 

 


