
Warszawa, 2020-04-15

Janusz Kowalski 
Jan Kanthak

prezes Rady Ministrów

Interpelacja nr 4182

Interpelacja w sprawie wzmocnienia Ośrodka Studiów 
Wschodnich im. Marka Karpia

W ślad za bardzo ważnym dla bezpieczeństwa informacyjnego Unii Europejskiej wnioskiem 
posła do Parlamentu Europejskiego pani Anny Fotygi, która w swojej interpelacji do szefa 
unijnej dyplomacji Josepa Borrella apeluje o wzmocnienie finansowe grupy zadaniowej East 
Stratcom - unijnej komórki zajmującej się zwalczaniem rosyjskiej propagandy - zwracamy się z 
pytaniem o możliwość analogicznego wzmocnienia finansowego Ośrodka Studiów Wschodnich 
im. Marka Karpia.

Obecnie Polska jeszcze mocniej niż w ostatnich latach narażona jest na dezinformację ze 
strony różnych krajów, w tym przede wszystkim Federacji Rosyjskiej. Wobec tego kierujemy do 
Pana Premiera interpelację z pytaniem dotyczącym wzmocnienia finansowego Ośrodka 
Studiów Wschodnich im. Marka Karpia, której zadaniem jest opracowywanie oraz 
udostępnianie organom władzy publicznej RP informacji o istotnych, międzynarodowych 
wydarzeniach i procesach politycznych, społecznych i gospodarczych. Ośrodek Studiów 
Wschodnich stanowi ważne centrum przygotowywań licznych analiz, komentarzy i raportów, 
których priorytetem jest dbanie o interesy RP. Obecnie obszar analiz Ośrodka obejmuje 
szerokie spektrum krajów, w tym Rosję, Kaukaz i Azję Środkową, Europę Środkową i 
Wschodnią, Bałkany, Niemcy, kraje nadbałtyckie (Skandynawię oraz Litwę, Łotwę i Estonię), 
Chiny, Turcję i Izrael. 

Skala działań podejmowanych przez dezinformujących, wrogich nam aktorów wymaga naszym 
zdaniem obecnie – w czasach chaosu informacyjnego wywołanego pandemią koronawirusa - 
znaczącego wsparcia i wzmocnienia organizacyjnego oraz finansowego działalności Ośrodka. 
Praca zespołu OSW stanowi realną wartość dla państwa polskiego oraz polskiego biznesu, 
szczególnie w trudnym czasie pandemii koronawirusa. W ramach swoich zadań Ośrodek 
zajmuje się zwalczaniem rosyjskiej propagandy i stoi na straży polskiej racji stanu oraz 
bezpieczeństwa wobec dezinformacji, które zagraża nam ze strony Federacji Rosyjskiej i 
innych aktorów areny międzynarodowej. Ośrodek Studiów Wschodnich cieszy się uznaniem 
wielu wybitnych światowych zespołów eksperckich, które doceniają i chętnie współpracują z 
polską organizacją.  

W związku z powyższym zwracamy się z pytaniem o możliwość wsparcia finansowego i 
organizacyjnego OSW przez rząd RP po to by w czasach pandemii dostarczał polskiemu 
państwu oraz polskiemu biznesowi rzetelną informację na temat działań zewnętrznych 



politycznych i gospodarczych oraz był skutecznym narzędziem informacyjnym przed działaniem 
rosyjskiej dezinformacji, której celem jest wywoływanie w Polsce oraz innych państwach 
chaosu.
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