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Dwa polskie think tanki: ośrodek analityczny
THINKTANK oraz Centrum Stosunków
Międzynarodowych łączą siły
Istniejący od czterech lat ośrodek analityczny THINKTANK oraz działające od
1996 r. Centrum Stosunków Międzynarodowych zdecydowały o połączeniu
sił. Oba podmioty będą działać od jesieni w jednej strukturze operacyjnej, ale
pod swoimi markami.
Założyciel fundacji Centrum Stosunków Międzynarodowych Janusz Reiter wszedł do Rady Fundacji
i będzie zajmował się m.in. programowaniem kierunku działania fundacji. Obowiązki prezesa zarządu
fundacji CSM będzie pełnić dr Małgorzata Bonikowska, równocześnie partner zarządzająca
w THINKTANK. THINKTANK został również powołany do Zgromadzenia Fundatorów CSM. – Nie jest to
fuzja, bo te dwa ośrodki mają różne statusy. Można jednak oba podmioty silnie zintegrować i to
właśnie postanowiliśmy zrobić. Połączenie sił THINKTANK i Centrum Stosunków Międzynarodowych
pozwoli jednak obu stronom na zwiększenie dynamiki działania i wspólne sięganie po nowe, bardziej
ambitne projekty – powiedział Janusz Reiter, fundator Centrum Stosunków Międzynarodowych.
Od jesieni oba podmioty będą działać w jednej strukturze operacyjnej, i nadal pod własnymi
markami. Ich założenia strategiczne nie zmieniają się: każdy będzie kontynuował swoją działalność,
z której jest znany interesariuszom i która zbudowała ich reputację na rynku.
Centrum Stosunków Międzynarodowych (www.csm.org.pl) zostało ufundowane przez Janusza
Reitera w 1996 r. CSM jest pozarządowym ośrodkiem analitycznym, zajmującym się polityka
zagraniczną i najważniejszymi problemami polityki międzynarodowej. Realizuje własne projekty
badawcze, opracowuje analizy i raporty, oraz uczestniczy w wielu międzynarodowych projektach.
Obszarem działania Centrum są kwestie międzynarodowe: szczególnie problematyka bezpieczeństwa
międzynarodowego, różnych aspektów integracji europejskiej oraz funkcjonowania Polski w UE,
stosunków transatlantyckich, szeroko rozumianej polityki wschodniej, migracji oraz polityki
klimatycznej i energetycznej.
Ośrodek analityczny THINKTANK (www.mttp.pl) od czterech lat skutecznie tworzy przestrzeń
dyskusji pomiędzy liderami biznesu i administracji publicznej na najważniejsze zagadnienia dotyczące
rozwoju. THINKTANK prowadzi projekty o charakterze strategicznym, np. Forum Dialogu (debaty
i dialog społeczny wokół ważnych kwestii rozwojowych), Globalna Firma (warunki zwiększenia

ekspansji zagranicznej polskich firm), Miasta przyszłości (kierunki rozwoju miast i wyzwania dla
polskich samorządów). THINKTANK wydaje także magazyn THINKTANK oraz raporty i dossiers,
poświęcone zarówno efektywnym politykom publicznym, jak efektywnemu zarządzaniu
w organizacjach. Odbiorcami idei THINKTANK jest ponad 12 tys. liderów biznesu i administracji
publicznej.
Okazją do poinformowania o ściślejszej współpracy obu podmiotów była dyskusja „THINK EUROPE –
Globalna Strategia Unii Europejskiej”. Jej gośćmi było kilkudziesięciu liderów polskiego życia
publicznego, w tym prof. Jerzy Buzek, prof. Danuta Hübner, Günter Verheugen, Tadeusz Mazowiecki,
Krzysztof Zanussi. Punktem wyjścia do dyskusji była Europejska Strategia Globalna, dokument
opracowany przez europejskie think tanki dla Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych z inicjatywy
Ministrów Spraw Zagranicznych Polski i Szwecji. W projekcie brały udział cztery rządowe instytuty
z Polski, Szwecji, Włoch i Hiszpanii (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, The Swedish Institute
of International Affairs, Istituto Affari Internazionali, Real Instituto Elcano) oraz kilkanaście innych
think tanków, w tym polski ośrodek analityczny THINKTANK.
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THINKTANK - jest platformą dialogu i wymiany doświadczeń o najlepszych praktykach zarządzania,
przywództwa, strategii i komunikacji dla liderów biznesu i administracji publicznej. Projekt powstał w 2009 r.
jako wydawnictwo, instytucja ekspercka i platforma dialogu między liderami w biznesie i administracji
publicznej. Z czasem ewoluował w kierunku nowoczesnego ośrodka analitycznego, który skupia wokół siebie
ekspertów z różnych dziedzin. THINKTANK to miejsce, gdzie rodzą się rekomendacje sprzyjające rozwiązywaniu
ważnych problemów społecznych, gospodarczych, politycznych czy zarządczych.

