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I. INFORMACJE OGÓLNE O FUNDACJI 

 

Dane Fundacji 

 Fundacja „Europejska Akademia Dyplomacji",  

Adres prawny: ul. Oleandrów 6, II piętro, 00-629 Warszawa 

Adres siedziby: ul. Oleandrów 6, II piętro, 00-629 Warszawa   

 KRS 0000289736, data wpisu do KRS : 26.05.2007 r. 

 NIP 951-22-32-356, REGON 141166116 

 konto: PKO BP, główny nr rachunku: 78 1020 1068 0000 1002 0170 6936  

 konto: ING Bank Śląski, główny nr rachunku: 21 1050 1025 1000 0023 2372 1429 

 adres email: akademia@diplomats.pl 

 

Władze Fundacji 

 Prezes Zarządu Fundacji: Katarzyna Emanuela Pisarska, zamieszkała przy  

ul. Starzyńskiego 46/11, 05-090 Dawidy Bankowe 

 Członek Zarządu Fundacji: Jason Worlledge, zamieszkały przy Al. Piłsudskiego 52/105, 

90-330 , Łódź      

 Rada Fundacji: Zbigniew Jakub Pisarski, zamieszkały przy ul. Starzyńskiego 46/11,  

05-090 Dawidy Bankowe 

 

Cele statutowe Fundacji  

 kształcenie młodych osób zainteresowanych pracą w administracji krajowej i zagranicznej  

ze szczególnym uwzględnieniem dyplomacji 

 promowanie pozytywnego wizerunku Polski w kraju i za granicą oraz wiedzy z zakresu 

stosunków międzynarodowych 

 działalność na rzecz współpracy międzynarodowej 

 

Zasady, formy i zakres działania 

Europejska Akademia Dyplomacji (EAD) to pierwsza w Europie pozarządowa akademia 

dyplomatyczna, której misją jest kształcenie, doskonalenie i inspirowanie nowego pokolenia liderów 

środowisk międzynarodowych. 

Od czasu powstania EAD w 2004 roku ponad 5548 absolwentów z 40 krajów studiowało w ramach 

programów dyplomatycznych lub uczestniczyło w szkoleniach kompetencyjnych oraz seminariach 

eksperckich. Na sukces Akademii składa się autorska metoda nauczania, unikalne programy oraz 

międzynarodowa kadra wykładowców i trenerów. Europejską Akademię Dyplomacji wyróżnia również 

wyjątkowy profil studentów: dyplomatów, liderów politycznych i społecznych, przedstawicieli 

środowisk pozarządowych i biznesowych oraz młodych absolwentów wkraczających w karierę 

zawodową. W EAD nie tylko kształci, ale też inspiruje postawy przywódcze oraz wyposaża w 

mailto:akademia@diplomats.pl
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kompetencje i sieć kontaktów niezbędnych do podejmowania działań na rzecz międzynarodowego 

dialogu oraz wyzwań stojących przed współczesnym światem. 

Usytuowana w sercu Europy, w Warszawie, Europejska Akademia Dyplomacji czerpie inspirację 

z sukcesu politycznej i ekonomicznej transformacji Polski oraz jej aktywnej polityki zagranicznej w 

regionie, zakładającej konieczność brania odpowiedzialności za przyszłość państw sąsiedztwa 

europejskiego oraz za rozwój demokracji i dobrobytu na świecie. W 2014 roku  programy EAD 

ukończyło ponad 966 osób.  

 

Podstawowe Informacje Finansowe – 2014 rok 

 

 Fundacja na dzień 31.12.2014 r. zatrudniała 7 pracowników, w tym 5 na umowę o pracę 

oraz 2 na umowy zlecenia. 

 Członkowie Zarządu nie pobierali wynagrodzenia z tytułu wykonywanej pracy.  

 Fundacja prowadziła działalność gospodarczą w zakresie kształceniowym (szkolenia).  

 Fundacja nie posiadała ciążących zobowiązań podatkowych. Złożyła ona do urzędu 

podatkowego deklarację CIT-8 do 30.03.2015 r. 

 W okresie sprawozdawczym w Fundacji nie przeprowadzano kontroli. 

 W 2014 roku Fundacja wynajmowała biuro o powierzchni 305,79 m2, które w latach  

2010 – 2011 roku zostało wyremontowane w całości ze środków Fundacji. 

 Szczegółowe informacje finansowe z działania Fundacji w 2014 roku, przygotowane na 

podstawie rozporządzenia ministra sprawiedliwości z dnia 08-05-2001 r. w sprawie 

ramowego zakresu działalności Fundacji (dz.u.01.50.529), zostały zawarte w sprawozdaniu 

finansowym Fundacji – załączniku do sprawozdania merytorycznego.  

 

II. Działalność FUNDACJI  

 

A. PROGRAM ROCZNY „AKADEMIA MŁODYCH DYPLOMATÓW”  

 

W roku akademickim 2013/2014 odbyła się X edycja Akademii Młodych Dyplomatów, rocznego 

programu dyplomatycznego przygotowującego studentów ostatnich lat studiów oraz młodych 

absolwentów do rekrutacji do polskiej służby zagranicznej i cywilnej, instytucji europejskich oraz 

organizacji międzynarodowych. X edycja programu nosiła imię Krzysztofa Skubiszewskiego. Z niemal 

500 nadesłanych aplikacji wybrano 211 studentów. Reprezentowali oni 65 uczelni, w tym  

14 zagranicznych. Prawie 180 osób na zajęcia dojeżdżało do Warszawy z miast całej Polski. Gośćmi 

ceremonii otwarcia X edycji Akademii Młodych Dyplomatów (grudzień 2013) byli m. in. Prezydent 

Łotwy w latach 1999-2007- Vaira Vike-Freiberga, dr Masoumeh Ebtekar- Wiceprezydent 

Iranu, Amb. Maria Leissner- Sekretarz Generalna Wspólnoty Demokracji, Amb. Monika Kapil Mohta- 

Ambasador Indii w Polsce, Andrzej Klesyk- Prezes PZU  i Amb. Jan Wojciech Piekarski- 

Przewodniczący Rady Ambasadorów.  
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Program X edycji AMD podzielony był na 7 trzydniowych zjazdów odbywających się w Warszawie 

oraz sesję wyjazdową w Gdyni. W trakcie spotkań uczestnicy byli szkoleni przez najwybitniejszych 

polskich i zagranicznych specjalistów z dziedziny stosunków międzynarodowych oraz dyplomacji. 

Zjazdy warszawskie podzielone były na następujące części: 

 

1. Odbywające się w piątki konwersatorium na temat najważniejszych aspektów polskiej 

polityki zagranicznej oraz współczesnych wyzwań stojących przed dyplomacją. Zajęcia 

prowadzone były przez uznanych ekspertów zajmujących się tematyką międzynarodową: 

 „Program Partnerstwa Wschodniego z perspektywy Rosji” - Amb. Stanisław Ciosek, 

dr Szymon Kardaś; 

 „Rola gospodarki w polityce zagranicznej Chin” - Prof. Bogdan Góralczyk,  Daniel 

S. Zbytek; 

 „Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych” - Płk rez. inż. Andrzej Sąsiadek; 

 „Przyszłość Ukrainy” - Jan Piekło, Jędrzej Czerep; 

 „Trzy lata Arabskiej Wiosny” – Amb. Krzysztof Płomiński, Prof. Janusz Danecki; 

 „Successes and challenges in Latin America” – Diego Dewar, Libardo Ospina Pinto, 

Giuliano Moreira Ventura; 

 “Dyplomacja publiczna” – Paweł Potoroczyn.  

 

2. Wizyty studyjne najczęściej odbywały się w piątki, w zależności od kalendarza 

przyjmujących instytucji. W trakcie wizyt studyjnych uczestnicy mieli możliwość poznać 

dyplomatów akredytowanych w Polsce i porozmawiać o specyfice ich pracy. Uczestnicy X 

edycji AMD odwiedzili między innymi ambasady: Japonii, Kuby, Meksyku, Turcji i 

Urugwaju. 

 

3. Sesja główna, czyli wykład znanych osobistości z życia politycznego i społecznego 

na tematy dotyczące kluczowych aspektów współczesnych stosunków międzynarodowych 

oraz wyzwań globalnych.  

 „Mit zielonej wyspy a kondycja i pozycja międzynarodowa polskiej gospodarki” -  

Prof. Grzegorzem W. Kołodko, b. wicepremierem i ministrem finansów;  

 „Dyplomacja watykańska” -Prof. Hanna Suchocka, b. premier RP;  

 „Cyberbezpieczeństwo: wyzwania, zagrożenia, szanse dla bezpieczeństwa Polski” - 

Min. Stanisław Koziej, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego ;  

 „Miejsce Polski na arenie międzynarodowej” – Min. Katarzyna Kacperczyk, 

podsekretarzem stanu ds. polityki afrykańskiej, azjatyckiej  

i bliskowschodniej, dyplomacji ekonomicznej i publicznej MSZ na temat;  

 „25 lat polskiej transformacji systemowej” -  dr Michał Boni, b. ministra pracy i 

polityki socjalnej, b. ministra administracji  

i cyfryzacji;  
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 „International cooperation in times of crisis” - Beatriz Balbin, Pierwszy Zastępca 

Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka.  

 

4. Zajęcia specjalizacyjne oraz warsztaty w ramach bloków Sztuka Komunikacji 

i Laboratorium Dyplomacji, odbywające się w systemie rotacyjnym. Uczestnicy 

Akademii mieli do wyboru trzy specjalizacje: „Służba Zagraniczna”, „Organizacje 

Międzynarodowe” oraz „Dyplomacja UE”, podczas których zdobywali pogłębioną wiedzę 

na temat rekrutacji i pracy w polskiej służbie zagranicznej, organizacjach 

międzynarodowych lub instytucjach europejskich. Z kolei kurs „Sztuka Komunikacji” 

obejmował zasady właściwej pracy z mediami, metody brandingu narodowego oraz social 

media. W części praktycznej studenci brali również udział w warsztatach z cyklu 

Laboratorium dyplomacji. Były to prowadzone przez najlepszych praktyków zajęcia, które 

skupiły się na codzienności pracy w środowisku dyplomatycznym i związanymi z tym 

kwestiami technicznymi. Uczestnicy mieli okazję nabyć wiedzę z zakresu savoir – vivre’u, 

protokołu i korespondencji dyplomatycznej oraz wystąpień publicznych. 

 

5. Sesja wyjazdowa w Gdyni – trzydniowy wyjazd integracyjny połączony z konferencją 

zatytułowaną „Morscy Ambasadorowie III: Polska. Europa. Globalne bezpieczeństwo.”. 

W ramach konferencji poruszono tematy takie jak: zagadnienia geopolityczne i kwestie 

bezpieczeństwa Morza Bałtyckiego, eksploatacja Arktyki, czy kondycja polskiej Marynarki 

Wojennej. Współorganizatorami konferencji byli Akademia Marynarki Wojennej, 

Fundacja Konrada Adenauera i Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego. 

 

6. Cztery nieobowiązkowe warsztaty w niedziele, na które dodatkowo zapisywali się 

chętni uczestnicy. Zrealizowano następujące warsztaty:  

 Current Events - omówienie aktualnych wydarzeń oraz dyskusję opartą 

na zestawieniach opinii studentów oraz własnoręcznie przygotowywanych materiałów;  

 „Bieżące wydarzenia międzynarodowe w perspektywie egzaminu dla aplikacji 

dyplomatyczno-konsularnej”;  

 „Etykieta biznesowa w różnych kulturach” – przedstawienie norm grzecznościowych 

w kulturach innych niż europejska;  

 „Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych.  

 

6 grudnia 2014 roku w Domu Technika  NOT odbyła się ceremonia zakończenia X edycji AMD 

oraz rozpoczęcia następnej. Podczas ceremonii wręczone zostały dyplomy ukończenia Akademii 

Młodych Dyplomatów i nagrody dla studentów, którzy uzyskali wyróżniające się wyniki w końcowym 

egzaminie oraz napisali najlepsze „policy paper”. Gościem honorowym ceremonii był Prezydent 

Gruzji, Mikheil Saakashvili. Został on przy tej okazji uhonorowany przyznawaną przez Fundację 

Kazimierza Pułaskiego nagrodą Rycerz Wolności. Pan Prezydent wziął udział w dyskusji panelowej 

zatytułowanej „Eastern Partnership 2.0: Can European soft power withstand Russian hard power” 
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razem z Amb. Borysem Tarasiukiem, Amb. Stepanem Grigoryanem, dr Aliaksandrem Milinkievicem 

i dr Katarzyną Pisarską w roli moderatora. 

 

B. PROGRAMY MIEDZYNARODOWE 

 

1. European Diplomacy Workshop 

 

W roku 2014 Europejska Akademia Dyplomacji przeprowadziła  siódmą oraz ósmą edycję 

programu o nazwie European Diplomacy Workshop (EDW). Jest to angielskojęzyczny program 

poświęcony polityce zagranicznej Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem Partnerstwa 

Wschodniego oraz Europejskiej Polityki Sąsiedztwa.  

W siódmej edycji programu, która odbyła się w dniach 7 – 11 kwietnia 2014 r.  

w Warszawie wzięły udział 22 osoby z 20 różnych krajów (Armenia, Azerbejdżan, Filipiny, Gruzja, 

Hiszpania, Mołdawia, Niemcy, Polska, Rumunia, Sri Lanka, Stany Zjednoczone, Ukraina, Urugwaj). 

Najwięcej uczestników pochodziło z Ukrainy (4 osoby) i Gruzji (4). Pozostałe państwa reprezentowane 

były przez 1 lub 2 osoby. 

W ósmej edycji, która miała miejsce w dniach 1 – 6 grudnia 2014 r. wzięło udział 27 osób 

(Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Chorwacja, Estonia, Gruzja, Holandia, Kirgistan, Litwa, Malta, 

Mołdawia, Nigeria, Niemcy, Serbia, Sudan Południowy, Ukraina, Włochy). Najwięcej uczestników 

pochodziło z Ukrainy (5 osób) i Gruzji (4 osoby). Pozostałe państwa reprezentowane były przez 1 lub  

2 osoby. 

Podczas obu edycji program merytoryczny obejmował pięć bloków wykładowych poświęconych 

różnym aspektom dyplomacji unijnej: 

a) Polityka zagraniczna Unii Europejskiej oraz podejmowanie decyzji w Unii Europejskiej 

b) Unia Europejska oraz polityka Partnerstwa Wschodniego 

c) Trening umiejętności przywódczych 

d) Negocjacje bilateralne 

e) Wystąpienia publiczne i protokół dyplomatyczny 

 

W ramach siódmej edycji odbyła się dyskusja panelowa pt.: „Business role in rebuilding Ukrainian 

economy and democracy” a udziałem p. Jacka Piechoty z Polsko – Ukraińskiej Izby Handlowej,  

p. Grzegorza Cydejki z polskiej edycji czasopisma Forbes, oraz p. Gerharda Gnaucka, korespondenta 

Die Welt w Warszawie.  Uczestnicy ósmej edycji mieli okazję spotkać się z Prezydentem Gruzji 

Mikheilem Saakashvilim oraz wziąć udział w dyskusji panelowej pt: „Eastern Partnership 2.0: Can 

European Soft Power Withstand Russian Hardpower” z udziałem Min. Borysa Tarasiuka, Amb. 

Stepana Grigoryana oraz Aliaksandra Milinkeviča.  

Obie edycje Europejskich Warsztatów Dyplomacji realizowane były w partnerstwie z Fundacją 

Konrada Adenauera w Polsce oraz firmą PZU.  
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2. School of Diplomatic Skills 

 

Czwarta oraz piąta edycja School of Diplomatic Skills odbyły się w dniach 7 –11 lipca oraz 14 – 18 

lipca 2014 r (odpowiednio wersje podstawowa i zaawansowana). SDS to 5-dniowy program 

intensywnych warsztatów, szkoleń i seminariów dla młodych liderów polityczno-społecznych z Europy 

oraz państw sąsiadujących z Unią Europejską. Celem School of Diplomatic Skills jest wzbogacenie 

posiadanej przez uczestników wiedzy oraz zdobycie nowych umiejętności niezbędnych w pracy  

w środowisku międzynarodowym poprzez interaktywne ćwiczenia, warsztaty i zajęcia prowadzone  

w wielonarodowej grupie. 

W dwóch edycjach SDS udział wzięło 34 uczestników z 17 krajów (Austria, Azerbejdżan, 

Belgia, Bułgaria, Hiszpania, Kamerun, Litwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rosja, Słowacja, Sri Lanka, 

Stany Zjednoczone, Węgry, Wielka Brytania, Włochy).  Wielokulturowość uczestników pozwoliła  

na stworzenie niepowtarzalnej okazji do wymiany kontaktów, doświadczeń i obcowania w środowisku 

międzynarodowym.  

 

3. Social Media for Public Diplomacy 

 

W dniach 12 – 13 lipca 2014 po raz drugi odbyły się warsztaty poświęcone wykorzystaniu mediów 

społecznościowych  

w pracy dyplomatów, pracowników ministerstw oraz organizacji pozarządowych. Na warsztaty złożyły 

się dwudniowa sesja oraz forum online, dzięki któremu uczestnicy mieli możliwość oceny  

i koordynowania wysiłków oraz konsultacji z trenerem po zakończeniu szkolenia. Zajęcia miały w 

całości charakter warsztatowy. W drugiej  edycji udział wzięło 7 osób z Azerbejdżanu, Belgii, Holandii, 

Indii oraz Polski.   

 

4. Visegrad School of Political Studies  

 

W dniach 26 – 28 marca, 28 – 30 maja, 16 – 18 lipca oraz 24 – 26 września 2014 odbyła się kolejna 

edycja Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych (Visegrad School  

of Political Studies). Szkoła jest wspólnym przedsięwzięciem Rady Europy oraz Europejskiej Akademii 

Dyplomacji.  Jej zadaniem jest stworzenie sieci regionalnych liderów z państw Grupy Wyszehradzkiej, 

gotowych na przyjęcie odpowiedzialności za bardziej dojrzałą kulturę polityczną w Europie Środkowej 

oraz silniejsze przywództwo Polski, Czech, Węgier i Słowacji w Unii Europejskiej. Program VSPS 

składał się z warsztatów poświęconych przyszłości współpracy wyszehradzkiej, wspólnej polityce 

bezpieczeństwa oraz energetycznej oraz warsztaty umiejętności miękkich: wystąpień publicznych, 

negocjacji, wykorzystania mediów społecznościowych oraz lobbingu. VSPS jest programem w całości 

stypendialnym, finansowanym przez EAD ze środków własnych oraz grantu Rady Europy i 

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. W 2014 roku odbyły się cztery sesje:  

w Warszawie, Bratysławie, Pradze oraz Budapeszcie. Edycja liczyła 24 uczestników z czterech państw 

Wyszechradzkich.  Ponadto uczestnicy Szkoły wzięli udział w Światowym Forum Demokracji w 

Strasbourgu w dniach 3 – 5 listopada 2014.  
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5. Visegrad School of Political Studies Meets Eastern Partnership 

 

W dniach 23 – 27 czerwca oraz 15 – 19 września 2014  odbyły się dwie edycje  nowego programu 

Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych, Visegrad School of Political Studies Meets Eastern 

Partnership. Szkoła jest rozszerzeniem działalności VSPS na kraje Partnerstwa Wschodniego. W 

ramach programu odbyły się warsztaty poświęcone procesom demokratyzacji w krajach Grupy 

Wyszehradzkiej oraz transferowi doświadczeń w krajach Partnerstwa Wschodniego, zwalczaniu 

korupcji politycznej, wspieraniu społeczeństwa obywatelskiego oraz budowaniu kompetencji wśród 

pracowników szeroko rozumianego sektora publicznego. W roku 2014 w programie udział wzięło59 

uczestników. Program ma charakter stypendialny. Program współfinansowany był ze środków 

Departamentu Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz 

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.  

 

C.  SZKOLENIA EUROPEJSKIEJ AKADEMII DYPLOMACJI   

 

W szkoleniach otwartych i zamkniętych oraz kursach językowych Europejskiej Akademii Dyplomacji  

w 2014 roku łącznie wzięło udział 461 uczestników. 

 

Program wyglądał następująco:  

 

1. LABORATORIUM DYPLOMACJI  

 

W ramach szkoleń otwartych z zakresu Laboratorium Dyplomacji w 2014 roku Europejska Akademia 

Dyplomacji zrealizowała szkolenia z  „Negocjacji międzynarodowych” i „Protokołu dyplomatycznego”, 

w których łącznie wzięło udział 80 osób. 

 

a) Negocjacje Międzynarodowe 

W 2014 roku szkolenie odbyło się: 

10 marca  

 

b) Protokół Dyplomatyczny – Teoria i praktyka 

W 2014 roku szkolenia odbyły się: 

13-14 marca   

26-27 czerwca  

09-10 października  

4-5 grudnia  

 

Szkolenie z zakresu negocjacji w środowisku międzykulturowym pozwala zdobyć ekspercką wiedzę  

dotyczącą umiejętnego dochodzenia do kompromisu w środowisku międzynarodowym, różnic 
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kulturowych i odmiennych stylów negocjacyjnych. Szkolenie adresowane jest m.in. do, pracowników 

administracji publicznej, , przedstawicieli organizacji pozarządowych i biznesu.  

 

Szkolenia z zakresu protokołu i etykiety są kierowane do osób chcących zdobyć ekspercką wiedzę  

na temat protokołu dyplomatycznego i savoir-vivre’u oraz wiążących swoją przyszłość ze służbą 

dyplomatyczną. Szkolenia poprowadzili znakomici specjaliści z zakresu protokołu dyplomatycznego 

i savoir-vivre’u, m.in. byli ambasadorowie oraz pracownicy Ministerstwa Spraw Zagranicznych.  

 

2. SZKOLENIA NA KONKURSY 

 

W ramach szkoleń otwartych z zakresu Szkolenia na konkursy w 2014 roku Europejska Akademia 

Dyplomacji zrealizowała szkolenie pt. „Praca w MSZ”, w którym łącznie wzięło udział 10 osób. 

 

Praca w Polskiej Służbie Zagranicznej 

W 2014 roku szkolenie odbyło się: 

16-17 października  

 

Szkolenie dla kandydatów na pracowników polskiej służby zagranicznej skierowane jest do osób 

wiążących swoją przyszłość z pracą w polskiej służbie zagranicznej, kształcących się pod kątem 

pełnienia funkcji dyplomatycznych i konsularnych oraz realizacji zadań stojących przed pracownikami 

polskiej służby zagranicznej. Program obejmuje informacje na temat struktur i specyfiki pracy w PSZ, 

aktualnych wymagań stawianych kandydatom, ścieżki kariery, przebiegu procedury rekrutacyjnej z 

naciskiem na praktyczne aspekty procesu selekcji.  

 

3. SZKOLENIA DEDYKOWANE  

 

W 2014 roku Europejska Akademia Dyplomacji przeprowadzała szkolenia dedykowane, w formule 

zamkniętej, dla 314 pracowników  następujących instytucji:  

 

 Uniwersytet Warszawski – Różnice kulturowe i komunikacja kulturowa–  

styczeń -  czerwiec 2014 (156 osób), 

 Lubelski Urząd Wojewódzki - Protokół dyplomatyczny i organizacja wizyt – kwiecień 

2014 (18 osób), 

 Hamilton Sundstrand - Savoir-vivre w biznesie – kwiecień 2014 (17 osób), 

 Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – Successful communication with students, 

presentation and public speaking skills - maj 2014 (17 osób), 

 Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji – Protokół dyplomatyczny – czerwiec 2014 (15 

osób), 

 Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku – Protokół dyplomatyczny i savoir-vivre – 

lipiec 2014 (15 osób), 
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 Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu  i Porozumienia – Participation at meetings  

and receptions – diplomatic protocol training – wrzesień 2014 (20 osób), 

 Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  – Training on the EIA for NPP – listopad 

2014 (29 osób), 

 Hogg Robinson Polska – Cultural differences in international contact – grudzień 2014 

(4 osoby), 

 Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej – Protokół dyplomatyczny oraz umiejętności 

negocjacyjne w działalności aktywnego lidera Mniejszości Niemieckiej - grudzień 

2014 (23 osoby). 

 

4. KURSY JĘZYKOWE 

 

a) Język Polski dla Dyplomatów 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedstawicieli akredytowanego w Polsce korpusu dyplomatycznego, 

we współpracy z Protokołem Dyplomatycznym Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP, EAD 

zorganizowało kursy języka polskiego dla dyplomatów. W dwóch edycjach kursów w roku 2014 udział 

wzięło w sumie 23 uczestników. 

 

W 2014 r. odbyły się dwie edycje kursów: 

3 marca- 28 maja 

21 października 2014  – 12 lutego 2015 

 

Zajęcia prowadzone były w niewielkich grupach (do 10 osób) na poziomach od początkującego  

po zaawansowany. Spotkania w ramach kursu odbywały się dwa razy w tygodniu, popołudniami i 

trwały każdorazowo 1,5 h. Kurs trwał 13 tygodni (z wyłączeniem dni świątecznych). 

 

b) Kursy językowe przygotowujące do egzaminów resortowych w MSZ 

 

Europejska Akademia Dyplomacji organizuje kursy języków obcych przygotowujące do egzaminów 

resortowych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Zajęcia prowadzone są przez lektorów, 

posiadających doświadczenie we współpracy z MSZ i PISM, w tym w przygotowywaniu  

i przeprowadzaniu egzaminów resortowych. W trzech edycjach kursów wzięło udział 34 uczestników. 

 

W 2014 r. odbyły się trzy edycje kursów: 

25 lutego  – 10 czerwca  

1 lipca- 31 lipca – kurs intensywny  

21 października 2014 – 19 lutego 2015 
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D. INNA DZIAŁALNOŚĆ 

 

1. Obchody 10-lecia Istnienia Europejskiej Akademii Dyplomacji  

W 2014/2015 roku EAD świętuje 10. rocznicę swojego założenia. W ramach obchodów EAD 

organizuje szereg wydarzeń, wykładów i warsztatów o charakterze otwartym lub zamkniętym. 

Z okazji świętowania 10-lecia, EAD zorganizowała cykl wydarzeń specjalnych dla studentów i 

absolwentów w tym:  

 Zjazd Alumnów EAD pod honorowym patronatem Prezydenta miasta Torunia (czerwiec 

2014) 

 Przyznanie Nagrody Alumni of the Year czterem absolwentom Akademii (z Kolumbii, 

Kazachstanu, Mołdawii i Polski), za osiągnięcia w dyplomacji, polityce i budowaniu 

społeczeństwa obywatelskiego (grudzień 2014). 

 Jubileuszowy panel dyskusyjny z udziałem m.in. prezydenta Micheila Saakaszwili 

(Gruzja), ministra Borysa Tarasiuka (Ukraina), Ambasadora Stepana Grigoryana (Armenia) 

i dr Alaksandra Milinkiewicza (Białoruś) (grudzień 2014). 

 

Na rok 2015 planowanych jest ponad 20 wydarzeń, w tym otwarte wykłady uniwersyteckie i szkolenia, 

wydarzenia zamknięte dla Klubu Alumnów AMD oraz International Forum on Diplomatic Training 

2015. 

 

2. Zjazd Alumnów EAD w Toruniu 

W dniach 27 – 29 czerwca 2014 w Toruniu odbył się IV Zjazd Klubu Alumnów Europejskiej 

Akademii Dyplomacji. Zjazd uroczyście rozpoczął przemówieniem Dyrektor Wykonawczy EAD – Jason 

Worlledge, a dr Katarzyna Pisarska opowiedziała uczestnikom dziesięcioletnią historię Akademii.  

Głównym punktem programu był panel dyskusyjny pt. „The Role of Journalism in Democratic 

Transition”. Następnie odbyły się warsztaty dla Alumnów na temat Social Media Campaigns, które 

poprowadził p. Piotr Baczyński.  

Wydarzenie zostało zorganizowane dzięki współpracy z Katedrą Dziennikarstwa i Komunikacji 

Społecznej UMK oraz pod patronatem Prezydenta Miasta Torunia Michała Zaleskiego i Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.   

 

3. Otwarte wykłady „Zawód Dyplomata” 

W 2014 roku odbyły się dwa cykle (sesja wiosenna oraz sesja jesienna) otwartych wykładów „Zawód 

Dyplomata” organizowanych w ramach statutowej działalności Fundacji, skierowanych do studentów 

polskich uczelni. Podczas wykładów prezentowane były procedury rekrutacji i ścieżki kariery  

w Ministerstwie Spraw Zagranicznym oraz specyfika pracy w dyplomacji.  

 

Podczas sesji wiosennej zostały odwiedzone uczelnie: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej i Wyższa 

Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 

Uniwersytet Wrocławski oraz Uniwersytet Warszawski, Akademia Obrony Narodowej, Wojskowa 

Akademia Techniczna i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 
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Podczas sesji jesiennej zostały odwiedzone uczelnie: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie oraz 

Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski  i Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 

 

Łącznie wykłady odbyły się w 7 miastach i na 12 uczelniach. Wzięło w nich udział ok. 650 

studentów. 

 
 

E. PARTNERSTWA KRAJOWE I MIĘDZYNARODOWE 

 

EAD pogłębia i utrzymuje kontakty nawiązane w latach poprzednich ze swoimi partnerami z Polski  

oraz zagranicy. 

Partnerstwa zagraniczne: 

1. Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki (współfinansowanie Wyszehradzkiej Szkoły 

Nauk Politycznych).  

2. International Forum for Diplomatic Training (przyznanie organizacji IFDT 2015, nominacja na 

członka Grupy Sterującej IFDT, udział w 41. Spotkaniu Dyrektorów (IFDT) w Pretorii (RPA) 

3. Slovak Atlantic Commission (Słowacja, współorganizacja Wyszehradzkiej Szkoły Nauk 

Politycznych) 

4. Diplomatic Academy in Prague (Czechy, współorganizacja Wyszehradzkiej Szkoły Nauk 

Politycznych) 

5. Antall Jozsef Knowledge Center (Węgry, współorganizacja Wyszehradzkiej Szkoły Nauk 

Politycznych) 

 

Partnerstwa krajowe: 

1. Fundacja im. Kazimierza Pułaskiego (współorganizator inauguracji Akademii 

Młodych Dyplomatów, FKP udziela stypendiów  dla studentów Akademii Młodych 

Dyplomatów  oraz szkolenia otwarte). 

2. Fundacja Konrada Adenauera w Polsce (partner sesji wyjazdowej Akademii 

Młodych Dyplomatów w Gdyni w lutym 2014, Warsztatów Dyplomacji Europejskiej w 

kwietniu i grudniu 2014). 

3. Krajowa Szkoła Administracji Publicznej (partner zjazdów Akademii Młodych Dyplomatów, 

współorganizator planowanego na 2015 rok International Forum on Diplomatic Training).  

4. Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni (współorganizator sesji wyjazdowej Akademii 

Młodych Dyplomatów – X edycja). 

5. Protokół Dyplomatyczny MSZ (współorganizacja kursów języka polskiego dla dyplomatów). 

6. Harvard Club of Poland (współorganizacja konkursu „Droga na Harvard”) 

7. PZU (współorganizacja Europejskich Warsztatów Dyplomacji ) 

8. LOT (współorganizacja inauguracji X edycji Akademii Młodych Dyplomatów- listopad 2013) 

9. Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw ZagranicznychRP 

(współfinansowanie Wyszehradzkiej Szkoły Nauk Politycznych). 
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Adres kontaktowy: 

 

EUROPEJSKA AKADEMIA DYPLOMACJI 

ul. Oleandrów 6 

00-629 Warszawa 

tel/fax: +48 22 378 11 99 

e-mail: akademia@diplomats.pl 

www.diplomats.pl 

 


