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Wydawnictwo

Fundacja Instytutu Studiów Strategicznych od początku swojej 
działalności prowadzi działalność wydawniczą. Wydawnictwo 
ISS publikuje materiały  z konferencji międzynarodowych  
i seminariów eksperckich oraz monografie  i raporty z badań 
dotyczących najważniejszych zagadnień politycznych, 
ekonomicznych i społecznych w Polsce i na świecie. 
 
 W ciągu dwudziestu lat działalności wydaliśmy ponad 
100 książek  o charakterze naukowym  i eksperckim.



Programy badawcze Fundacji  Instytut Studiów Strategicznych, 

w ramach których organizowane są projekty:

Funadacja Instytut Studiów Stategicznych

 Instytut Studiów Strategicznych powstał na początku lat 90-tych  XX 

wieku, u progu rozwijającej się polskiej demokracji. Założyciele –  ówczesne 

władze Uniwersytetów Jagiellońskiego i Ekonomicznego w Krakowie oraz 

Bogdan Klich, postanowili  stworzyć ośrodek, który służyłby wymianie 

doświadczeń między politykami i ekspertami z różnych krajów.

Instytut bardzo szybko zaistniał na mapie polskiej i międzynarodowej debaty 

politycznej. Zorganizowaliśmy kilkadziesiąt konferencji międzynarodowych, 

debat i seminariów eksperckich poświęconych m.in. bezpieczeństwu 

międzynarodowemu. Czynnie włączyliśmy się w działania wspierające 

polskie dążenia do członkostwa w NATO i Unii Europejskiej, prowadzimy 

projekty wspierające rozwój społeczeństwa obywatelskiego m.in.  

na Ukrainie, Białorusi i w Mołdowie.  

Wydaliśmy ponad 100 książek, ekspertyz, opracowań i rekomendacji, 

z których korzystali: dziennikarze, eksperci, politycy. Naszą dumą jest, 

wydanie w języku polskim „Księgi Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”. 

Za zaangażowanie na rzecz rozwoju demokracji Instytut Studiów 

Strategicznych został nagrodzony przez Fundację Pro Publico Bono 

oraz nagrodą Kryształy Soli przyznaną przez Marszałka Województwa 

Małopolskiego. 

Prowadzony przez Instytut program „INDEX Pamięci Polaków 

zamordowanych przez hitlerowców za pomoc Żydom” znacznie poszerzył 

wiedzę historyków i dokumentalistów na temat skali nazistowskich represji 

wobec Polaków udzielających pomocy Żydom w trakcie okupacji. Program 

ten kontynuowany jest dzięki projektom edukacyjnym – nietypowe lekcje 

historii przeprowadziliśmy już w kilkudziesięciu szkołach na południu Polski. 

W ostatnich latach działalność Instytutu Studiów Strategicznych 

koncentruje się wokół spraw związanych z obecnością Polski w UE,  

z bezpieczeństwem euroatlantyckim, bezpieczeństwem energetycznym 

oraz polską polityką wschodnią. Instytut czynnie wspiera inne, nie tylko 

polskie, organizacje pozarządowe. Przeszkoliliśmy tysiące osób w Polsce  

i za granicą, mamy na swoim koncie kilkaset godzin doradztwa i wsparcia dla 

organizacji pozarządowych.

Na całym świecie działają „fabryki myśli”, z których dorobku garściami czerpią 

politycy, naukowcy, studenci oraz dziennikarze. Konferencje, seminaria, 

panele i debaty, organizowane przez think-tanki takie jak Fundacja ISS, 

pomagają obywatelom zrozumieć procesy zachodzące wokół nich.
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Polska w Unii Europejskiej

Kluczową rolę w działaniach Fundacji odgrywa perspektywa europejska. 

W 1994 roku rozpoczęto realizację programu zorientowanego wokół 

tematyki miejsca Polski w Europie, wpływu Unii Europejskiej na nasz kraj,  

a także wpływu Polski na politykę Wspólnoty. W pierwszym etapie zadaniem 

programu była ocena przebiegu negocjacji akcesyjnych oraz identyfikacja 

problemów pojawiających się na drodze Polski do struktur europejskich. 

Ważnym aspektem działań było również informowanie społeczeństwa  

o konsekwencjach płynących z integracji oraz poparcia przystąpienia do 

Unii. Po akcesji Polski do wspólnoty, Instytut Studiów Strategicznych zajmuje 

się kluczowymi elementami polityki unijnej w wymiarze politycznym, 

społecznym i gospodarczym.

Nowy Kształt Bezpieczeństwa Euro-Atlantyckiego

Program prowadzony od 1995 roku, poświęcony zmianom w architekturze 

bezpieczeństwa, zachodzącym w obszarze euroatlantyckim po roku 

1989. Podczas konferencji międzynarodowych i seminariów eksperckich 

omawiane są czynniki określające współczesny model bezpieczeństwa oraz 

politykę bezpieczeństwa państw obszaru euroatlantyckiego. W programie 

szczególny nacisk został położony na problematykę związaną z odbudową 

i umacnianiem więzi transatlantyckich. Omawiane są bieżące wydarzenia 

na arenie międzynarodowej, które mogą wpływać na bezpieczeństwo  

w interesującym nas regionie.

Polska Polityka Wschodnia

Głównym założeniem programu jest określenie pożądanego kształtu 

stosunków Polski z jej wschodnimi sąsiadami, szczególnie w kontekście 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Dokładnej analizie poddawana jest 

polityka zagraniczna wschodnich sąsiadów Polski, zagadnienia związane  

z bezpieczeństwem oraz zapobieganie konfliktom w regionie. Przedmiotem 

zainteresowania są także przemiany ekonomiczne zachodzące u naszych 

wschodnich sąsiadów, między innymi wprowadzenie mechanizmów 

gospodarki rynkowej, reformy systemów podatkowych, bankowych  

i prywatyzacja. Podejmowane w ramach programu działania mają na celu 

nie tylko analizę sytuacji czy zdefiniowanie problemów, ale także wsparcie 

procesów demokratycznych oraz grup, które szczególnie przyczyniają się do 

rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

ISS dla organizacji pozarządowych

Celem programu realizowanego od 2008 roku jest wsparcie organizacji 

pozarządowych w ich efektywnym działaniu, sprawnym wykorzystywaniu 

środków krajowych i europejskich oraz w budowaniu regionalnych  

powiązań. Ważnym obszarem działania programu jest realizowanie

projektów o charakterze edukacyjno-szkoleniowym, informacyjno-

doradczym i społecznym w ramach dostępnych źródeł. Wspieramy  

i aktywizujemy: nauczycieli, młodzież, liderów społecznych i społeczności 

lokalne, wpływając na rozszerzanie współpracy samorządów z organizacjami 

oraz promocję i budowanie partnerskich relacji międzysektorowych. 

Program INDEX Pamięci Polaków Zamordowanych  
i Represjonowanych przez Hitlerowców za Pomoc Żydom 

Program INDEX – prowadzony od 2005 roku – służy ustaleniu nazwisk 

i biografii Polaków oraz obywateli polskich innych narodowości (np. 

ukraińskiej, białoruskiej, litewskiej, ormiańskiej, niemieckiej), którzy na 

skutek działań nazistów ponieśli śmierć lub spotkali się z inną formą represji 

za pomoc udzielaną Żydom podczas II Wojny Światowej. Program złożony 

jest z trzech obszarów tematycznych: badań naukowych, upamiętnienia, 

edukacji i informacji. W programie przeprowadzono pogłębioną kwerendę 

w archiwach niemieckich, austriackich, ukraińskich, białoruskich, litewskich, 

izraelskich, brytyjskich, amerykańskich i polskich. Informacje i dokumenty 

były również zbierane za pośrednictwem mediów oraz u bezpośrednich 

świadków i ich spadkobierców. Efekty badań zostały zaprezentowane 

podczas seminariów naukowych i konferencji.

Sprawiedliwi i ich świat – spotkania z historią  
dla młodzieży ponadgimnazjalnej

Głównym założeniem projektu realizowanego od 2008 roku jest przybliżenie 

młodzieży, polskich obywateli uhonorowanych tytułem Sprawiedliwy 

wśród Narodów Świata. Życiorysy uhonorowanych stanowią dla młodych 

doskonały przykład inspirujących postaw i wartości. Osadzenie tematyki  

w kontekście lokalnym, pozwala efektywniej przekazywać wiedzę, wpływając 

na lepsze zrozumienie wielkich wydarzeń historycznych w kontekście 

„małych ojczyzn”, dotykając historii regionu i losów autentycznych rodzin. 

Każda z edycji projektu składa się z dwóch części: spotkań 

z młodzieżą oraz spotkań z osobami uhonorowanymi tytułem 

Sprawiedliwego wśród Narodów Świata. W ich trakcie przekazywana 

jest wiedza na temat wojny i Holokaustu oraz postaw Polaków  

w stosunku do Żydów, na przykładzie wydarzeń, które miały miejsce  

w danej miejscowości. Prezentowane są również biogramy Sprawiedliwych, 

pochodzące z „Księgi Sprawiedliwych wśród Narodów Świata”, której 

pierwszą polską edycję wydał Instytut Studiów Strategicznych w 2009 r. 

W ramach programu Sprawiedliwi i ich świat Instytut Studiów Strategicznych 

organizuje również serię cyklicznych konferencji naukowych poświęconych 

pamięci Polskich Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.


