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Szanowni Państwo,

pragnę  serdecznie powitać Państwa 
w imieniu organizatorów i  całej społeczno-
ści akademickiej Wydziału Nauk Humani-
stycznych i Społecznych Akademii Mary-
narki Wojennej w Gdyni na IX Konwencji 
Polskiego Towarzystwa Studiów Między-
narodowych. Cieszymy się, że zaszczyt or-
ganizacji Konwencji przypadł właśnie nam 
i możemy Państwa gościć w  progach na-
szej uczelni. Rok temu świętowaliśmy 10 
rocznicę działalności Wydziału, z którym 
od początku był związany kierunek Sto-
sunki Międzynarodowe i dlatego szczegól-
nie cenimy sobie możliwość zgromadzenia 
w naszych murach badaczy z tego zakresu 
wiedzy społecznej. Przez dekadę nasz Wy-
dział okrzepł organizacyjnie i naukowo, 

zbudował swoją markę, która ma coraz lepsze notowania na rynku akademickim 
i na rynku pracy. To zasługa  licznego grona nauczycieli akademickich, którzy 
aktywnie budowali jakość naszej nauki i dydaktyki. Jesteśmy też dumni z wyda-
wania czasopisma „Colloquium”, w którym publikują badacze z Polski i zagrani-
cy. W tym miejscu zapraszamy do tego uczestników Konwencji PTSM.  

Cywilno – wojskowy charakter naszej uczelni sprawia, że stosunki mię-
dzynarodowe bardzo dobrze wpisują się w naukowy krajobraz  Akademii Mary-
narki Wojennej, gdyż wszyscy jesteśmy świadomi, ze zadania związane z polską 
polityką obronną, a szczególnie rolą sił morskich coraz bardziej muszą uwzględ-
niać kontekst międzynarodowy. Tym bardziej trzeba podkreślić wagę Konwen-
cji, jej tematem są współczesne przemiany ładu międzynarodowego, a owoce 
Państwa pracy mogą pozwolić instytucjom państwowym przygotować się do ich, 
nawet najbardziej zaskakujących, efektów.

Życzę Państwu owocnych obrad. Mamy nadzieję, że Konwencja będzie dla 
nas wszystkich kolejną dobrą okazją do spotkania i wymiany myśli, tak przecież 
niezbędnych dla należytego i prężnego rozwoju nauki. Zależy nam szczególnie 
na tym, by spotkanie w Gdyni było okazją do pogłębiania współpracy pomiędzy 
przedstawicielami wszystkich ośrodków naukowych zajmujących się studiami 
międzynarodowymi. 

Dziekan 
Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych
dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW
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7 listopada 2019 r. (czwartek)

10.30 – 17.00 Rejestracja uczestników 

miejsce: Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej (BG AMW)

ul. Śmidowicza 69, 81 - 127 Gdynia

11.30 – 11.45 OTWARCIE KONWENCJI

miejsce: Audytorium  A, BG AMW

• kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – Rektor Akademii 
Marynarki Wojennej w Gdyni

• prof. dr hab. Edward Haliżak – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa 
Studiów Międzynarodowych

• dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB – Przewodniczący Oddziału PTSM 
w Gdańsku

11.45 – 12.00 WRĘCZENIE NAGRÓD PTSM

miejsce: Audytorium  A, BG AMW

• prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak – Przewodnicząca Kapituły Konkursowej

12.00 – 13.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY 

miejsce:   Audytorium  A, BG AMW

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Mania (Uniwersytet Jagielloński)

• prof. dr hab. Andrzej Makowski (Akademia Marynarki Wojennej w 
Gdyni) - Rola sił morskich w kształtowaniu polityki międzynarodowej

13.00 – 15.00 SESJA PLENARNA – ROUNDTABLE: 

Półprzepuszczalna membrana? Procesy komunikacji między nauką o 
stosunkach międzynarodowych i innymi naukami

miejsce:  Audytorium  A, BG AMW
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Moderator: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS, dr Hanna Schreiber (Uniwersytet 
Warszawski)

Uczestnicy:

• prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski)

• prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w 
Lublinie)

• dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski) 

• dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski)

• dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie)

• dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)

15.00 – 16.00 Lunch 

miejsce: Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej (BG AMW)

16.00– 17.45 SESJA PANELOWA I (TA)

miejsce: Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej  
    (BG AMW)

PANEL  TA1 – Ład międzynarodowy w ujęciu realistów. Powracająca mądrość 
czy nieodłączne słabości? Część I

Sala: Audytorium  A

Moderator: dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Dyskutant: dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski)

Referenci: 

•	  prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski) - Ład 
międzynarodowy w debacie realizm-liberalizm

•	 dr Magdalena Kozub-Karkut (Uniwersytet Jagielloński) - Realizm 
neoklasyczny a badanie polityki zagranicznej



11

 Ład międzynarodowy in statu nascendi. Multidyscyplinarna perspektywa | Gdynia, 7–8 listopada 2019 r. 

•	 dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie) - 
Metateoria realistycznego ujmowania ładu międzynarodowego, czyli o tym, że 
realizm neoklasyczny, jest bardziej „neo” niż „klasyczny”

•	 mgr Damian Strycharz (Uniwersytet Edynburski) - Ocena skuteczności 
realizmu w analizie polityki zagranicznej Rosji na obszarze postradzieckim

PANEL TA2 – Najnowsze kwestie zmieniające ład międzynarodowy 
w Europie Północnej i Arktyce

Sala: 119

Moderator: dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG 

Dyskutant: dr hab. Dariusz Popławski, prof. UW

Referenci:

•	 dr hab. Magdalena Tomala (Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach) - Zrównoważony rozwój w regionie Morza Bałtyckiego – reżim 
kształtujący ład międzynarodowy w świetle konstruktywizmu

•	 dr Damian Szacawa (Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Marii 
Curie Skłodowskiej w Lublinie) - Dyplomacja parlamentarna Polski w latach 
2011-2019 wobec ładu międzynarodowego w regionie Morza Bałtyckiego

•	 dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG - Reżimy wiedzy a ład międzynarodowy 
w regionie bałtyckim

•	 mgr Wojciech Szczerbowicz (Uniwersytet Wrocławski) - Arktyczna Piątka 
według koncepcji club model governance

PANEL TA3 - Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu zmian we 
współczesnym ładzie międzynarodowym

Sala: 120

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)

Dyskutant: dr Paula Marcinkowska (Uniwersytet Warszawski)   

Referenci:

•	 dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski) - Miejsce 
i rola Unii Europejskiej na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ
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•	 dr hab. Larysa Leszczenko, prof. UWr. - Relacje Ukraina - Międzynarodowy 
Trybunał Karny. Polityczny aspekt implementacji norm międzynarodowych 
w dziedzinie ochrony praw człowieka

•	 dr Renata Kunert-Milcarz (Uniwersytet Wrocławski) - Rola OBWE 
w zakresie bezpieczeństwa europejskiego w obszarze wspierania demokratyzacji 
i praw człowieka

PANEL TA4 – Mocarstwo regionalne: teoria i praktyka roli Chińskiej 
Republiki Ludowej w Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej

Sala: 101

Moderator: dr hab. Dominik Mierzejewski, prof. UŁ

Dyskutant: dr Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci: 

•	 dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ - Idea Wielkiej Euroazji. Perspektywa 
rosyjska

•	 dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS - Sytuacja w Hongkongu źródłem 
niestabilności regionalnej

•	 dr hab. Dominik Mierzejewski, prof. UŁ - Władze lokalne w działaniach 
ChRL w regionie Azji Wschodniej

PANEL TA5 – Narzędzia gospodarcze kształtowania ładu międzynarodowego 
w polityce państw

Sala: 102

Moderator: dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ

Dyskutant: dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk (Uniwersytet Warszawski) 

Referenci:

•	 dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ - Pod hegemoniczną presją? Turcja 
i amerykańskie sankcje gospodarcze wobec Iranu w XXI wieku

•	 dr Barbara Regulska-Ingielewicz (Uniwersytet Warszawski) - 
Mocarstwowość ekonomiczna Wielkiej Brytanii.  Rola londyńskiego City 
w budowaniu przestrzeni geoekonomicznej

•	 dr hab. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska (Uniwersytet Łódzki) - 
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Narzędzia gospodarcze kształtowania ładu na obszarze Europy Środkowej 
w powojennej polityce Austrii

•	 dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski) - W kierunku reformy Światowej 
Organizacji Handlu

•	 dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski) - Narzędzia 
finansowania handlu w globalnym zarządzaniu gospodarczym

PANEL TA6 – Polityka energetyczna państw wobec wyzwań zmian klimatu

Sala: 1

Moderator: dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ

Dyskutant: dr hab. Ewa Trojnar (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:

•	 dr hab. Oksana Voytyuk (Uniwersytet w Białymstoku) - Problem spalania 
gazu ziemnego i jego wpływ na środowisko naturalne Algierii

•	 dr Marcin Koczan (Uniwersytet Wrocławski) - Perspektywy rozwoju 
morskich farm wiatrowych w Polsce

•	 mgr Marcel Błoch (Uniwersytet Wrocławski) - Zmiany klimatu jako 
zagrożenie dla funkcjonowania współczesnego ładu międzynarodowego

•	 mgr Ewelina Morawska (Uniwersytet Jagielloński) - Federacja Rosyjska 
wobec międzynarodowego reżimu zmian klimatu

PANEL TA7 – Asia-Pacific in World Politics

Sala: 3

Moderator: dr Marcin  Grabowski (Uniwersytet Jagielloński) 

Dyskutant: dr hab. Tomasz Kamiński (Uniwersytet Łódzki)

Referenci:

•	 dr hab. Karol Żakowski, prof. UŁ -  Japan’s Competition for the New 
International Order in the Asia-Pacific under the Second Abe Administration

•	 dr hab. Beata Bohorodycz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - US 
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Security Community and the Okinawa Issue in the US-Japan Relations:   How 
the Washington’s Security Community Shapes the Security Consensus on US-
Japan Alliance? 

•	 dr Stanisław Kozłowski (Uniwersytet SWPS) - Asia-Pacific: Economic 
Integration at an Impasse

•	 mgr Adrian Brona (Uniwersytet Jagielloński) - The Belt and Road Initiative: 
a Parallel International Order in Statu Nascendi

•	 lic. Katarzyna Nowak (Uniwersytet Jagielloński) - Japan’s role in APEC

PANEL TA8 – A fight we can win? The Evolution of Threat-perceptions in 
Popular Cultures – A Critical Approach to IR

Sala: 117

Moderator: dr Jeroen Van den Bosch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Dyskutant: dr Magdalena Lisińska  (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:

•	 dr Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Peering 
through the fog of (future) war – What military science-fiction can tell us about 
how we view  the future of conflict

•	 mgr Barbara Kratiuk (Uniwersytet Warszawski) - Evolution of the villain: 
how Has the threat perception changed in popculture? 

•	 dr Jeroen Van den Bosch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Fear for 
Survival – on this Planet or the Next! Comparing Tropes of Terror in Popular 
War-Action and Sci-Fi Movies between 2000 and 2018 – a critical approach to 
IR and threat perception

•	 dr Vladimír Naxera (University of West Bohemia) - “Past in the service 
of politics?” An analysis of Czech President Miloš Zeman’s statements about 
Germany

18.00 – 20.00 Zwiedzanie Muzeum Marynarki Wojennej i ORP Błyskawica

  Przejazd autokarami z gmachu AMW, odjazd o 18.00
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20.00 – 22.00 Uroczysta kolacja

miejsce: Klub Marynarki Wojennej Riwiera

  ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia

8 listopada 2019 r. (piątek)

09.00 – 14.00 Rejestracja uczestników 

miejsce: Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej 
(BG AMW)

9.30 – 11.15 SESJA PANELOWA II (FA)

miejsce: Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej 
(BG AMW)

PANEL  FA1 – „Nowe” instrumenty budowy bezpieczeństwa 
międzynarodowego

Sala: Audytorium A

Moderator: dr Joanna Dobosz-Dobrowolska (Instytut Zachodni / Uniwersytet 
im. J. Długosza w Częstochowie)

Dyskutant: dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski)

Referenci: 

•	  dr Anna Wyrwisz (Uniwersytet Jagielloński) - Postęp naukowy jako 
narzędzie polityki zagranicznej Holandii

•	 dr Joanna Dobosz-Dobrowolska (Instytut Zachodni / Uniwersytet im. J. 
Długosza w Częstochowie) - Pomoc humanitarna jako instrument polityki 
bezpieczeństwa państw

•	 mgr Katarzyna Mikulec (UE COST) - Wzmocnienie roli kobiet w operacjach 
pokojowych i misjach humanitarnych. Polityka na rzecz kobiet i dziewcząt na 
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obszarach niestabilnych

•	 dr Kamil Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski) - Misje cywilne 
i operacje wojskowe UE - aspekty teoretyczne i praktyczne

•	 mgr Rafał Zajęcki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) - 
Public Diplomacy as a Tool for Building State Security on the Example of 
Poland and Sweden

PANEL FA2 – ROUNDTABLE: Międzynarodowy (bez)ład informacyjny 
w XXI w.

Sala: 119

Moderator: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Referenci:

•	 dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska (Uniwersytet Warszawski)

•	 dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz (Uniwersytet Warszawski)

•	 dr Jakub Olchowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

PANEL FA3 - Rola Unii Europejskiej w kształtowaniu współczesnego ładu 
międzynarodowego w perspektywie teoretycznej oraz instytucjonalnej 

Sala: 120

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski), dr 
hab. Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dyskutant: dr hab. Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie)

Referenci:

•	 dr hab. Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - 
Unia Europejska a kryzys liberalnego ładu międzynarodowego: konsekwencje dla 
globalnej roli UE 

•	 dr Olga Barburska (Uniwersytet Warszawski) - Koncepcja zróżnicowanej/
elastycznej integracji jako próba wzmocnienia możliwości działania Unii 
Europejskiej na arenie międzynarodowej 

•	 dr Paula Marcinkowska (Uniwersytet Warszawski) - Rola Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych w budowaniu spójnego obrazu UE w świecie
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•	 mgr Łukasz Kiczma (Uniwersytet Wrocławski) - Unia Europejska 
w globalnym układzie sił

PANEL FA4 – Czynnik ekonomiczny w stosunkach międzynarodowych. 
Część I

Sala: 101

Moderator: dr Rafał Lisiakiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Dyskutant: dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ

Referenci: 

•	 dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK - Zarys polsko-niemieckich stosunków 
politycznych i gospodarczych w latach 1990-2019

•	 mgr Piotr Andrzej Głogowski  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - 
Znaczenie czynnika ekonomicznego w relacjach japońsko-chińskich

•	 mgr Tatiana Iwanow (Uniwersytet Wrocławski) - Chińskie inwestycje i ich 
wpływ  na transformację polityki zagranicznej Republiki Białoruś

•	 dr Rafał Lisiakiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Czynniki 
ekonomiczne w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej 

PANEL FA5 – Relacje Północ-Południe i Południe-Południe we współczesnym 
świecie: kwestie ogólnosystemowe

Sala: 102

Moderator: dr Mateusz Smolaga (Uniwersytet Szczeciński)

Dyskutant: dr hab. Tomasz Kamiński (Uniwersytet Łódzki)

Referenci:

•	 mgr Michał Zaremba (Uniwersytet Łódzki) - Niezwykła lekcja rozwoju. 
Możliwości aplikacji rozwiązań chińskich w krajach rozwijających się

•	 mgr Agnieszka Batko (Uniwersytet Jagielloński) - Powracające problemy 
przeszłości: stosunki japońsko-południowokoreańskie w świetle kwestii 
historycznych

•	 dr Mateusz Smolaga (Uniwersytet Szczeciński) - Zmiany w gospodarce 
światowej a podział Północ - Południe: jakie konsekwencje dla ładu 
międzynarodowego?
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•	 dr Katarzyna Zalas-Kamińska (Uniwersytet Wrocławski) - Rozwojowa 
czy pomocowa? Polska dyplomacja wobec wyzwań związanych z współpracą 
rozwojową

PANEL FA6 – Rola religii, podmiotów religijnych i motywowanych religijnie 
w kształtowaniu ładu międzynarodowego - perspektywa multidyscyplinarna

Sala: 1

Moderator: dr Anna Solarz (Uniwersytet Warszawski), dr Joanna Kulska 
(Uniwersytet Opolski)

Dyskutant: dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN

Referenci:

•	 dr Anna Solarz (Uniwersytet Warszawski) - Kontrowersje wokół miejsca 
i roli religii w tzw. „westfalskim” i „powestfalskim” ładzie międzynarodowym

•	 dr Joanna Kulska (Uniwersytet Opolski) - Od „renesansu religii” do 
postsekularyzmu: rola czynnika religijnego w kształtowaniu współczesnego ładu 
międzynarodowego

•	 dr Iuliia Korniichuk (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im M. 
P. Dragomanowa / Program Lane`a Kirklanda) - Organizacje religijne 
w instytucjach międzynarodowych - delegaci, eksperci, powodowie

•	 mgr Paweł Kusiak (Akademia Marynarki Wojennej w  Gdyni) - Kościół 
katolicki wobec integracji europejskiej i problemu „Brexitu”

PANEL FA7 – Ład międzynarodowy w ujęciu realistów. Powracająca mądrość czy 
nieodłączne słabości? Część II

Sala: 3

Moderator: dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Dyskutant: dr Hanna Schreiber (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:

•	 prof. dr hab. Marian Broda (Uniwersytet Łódzki) - Nowy-stary Ład(nieład), 
wewnętrzno-międzynarodowy. O archaicznych uwikłaniach świadomości 
społecznej „czasu światoobrazu”

•	 dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski) - Socjalizacja do 
realistycznego ładu międzynarodowego: znaczenie „darwinizmu społecznego” 
w procesach budowy państwa narodowego na przykładzie Chin
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•	 dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński) - Równoważenie, 
podczepianie, wiązanie czy zabezpieczanie? Przyczyny sojuszu Polski z USA

11.15 – 11.45 Przerwa kawowa 

  miejsce: Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej 
(BG AMW)

11.45 – 13.30 SESJA PANELOWA III (FB)

miejsce: Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej  
    (BG AMW)

PANEL  FB1 – Tajwan a regionalny ład Indo-Pacyfiku

Sala: Audytorium A

Moderator: dr hab. Ewa Trojnar (Uniwersytet Jagielloński)

Dyskutant: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Referenci: 

•	 dr hab. Łukasz Gacek, prof.  UJ - Kwestia Tajwanu a Wielkie Odrodzenie 
Narodu Chińskiego 

•	 prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski) - Tajwan a wojna 
hegemoniczna USA-Chiny

•	 dr Marcin Grabowski (Uniwersytet Jagielloński) - Polityka USA wobec 
Tajwanu w XXI wieku

•	 dr hab. Ewa Trojnar (Uniwersytet Jagielloński) - Indo-Pacyfik w polityce 
zagranicznej Republiki Chińskiej na Tajwanie

•	 dr Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński) - Czynnik militarny 
w stosunkach Chin i Tajwanu
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PANEL FB2 – Stany Zjednoczone a ład międzynarodowy po zakończeniu 
zimnej wojny

Sala: 119

Moderator: dr Aleksandra Jarczewska (Uniwersytet Warszawski)

Dyskutant: prof. dr hab. Andrzej Mania (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:

•	 dr hab. Jolanta Bryła, prof. UAM - Idea stref wpływów w XXI wieku

•	 dr Barbara Regulska-Ingielewicz - Stany Zjednoczone w międzynarodowym 
systemie handlowym: między interwencjonizmem państwowym a ideą 
liberalizacji handlu

•	 dr Aleksandra Jarczewska (Uniwersytet Warszawski) - Partnerstwo 
Transatlantyckie a pozimnowojenny porządek międzynarodowy

•	 mgr Rafał Ciastoń (Akademia Sztuki Wojennej) - Marynarka Wojenna 
Chińskiej Armii Ludowo- Wyzwoleńczej- dominacja w obszarze pierwszej 
i drugiej linii wysp, ograniczone zdolności na wodach błękitnych?

•	 mgr Łukasz Wyszyński (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) - US 
NAVY jako narzędzie globalnej polityki Stanów Zjednoczonych na początku 
XXI wieku

PANEL FB3 - Rola Unii Europejskiej w kształtowaniu współczesnego ładu 
międzynarodowego w dziedzinie politycznej, społecznej i kulturalnej

Sala: 120

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski), dr 
hab. Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dyskutant: dr Olga Barburska (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:

•	 dr hab. Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie) - Percepcja roli Unii Europejskiej w przestrzeni 
międzynarodowej - wybrane zagadnienia

•	 dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski) - Rola 
współpracy Unii Europejskiej z ONZ w kształtowaniu współczesnego 
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ładu międzynarodowego w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 
bezpieczeństwa międzynarodowego

•	 dr Kamil Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski) - Scenariusze rozwoju 
WPZiB i WPBiO - uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne

•	 dr Bartłomiej Zapała (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
- Imiona Brexitu. Zarządzanie procedurą wyjścia i proces wyłaniania się 
europejskiego przywództwa

•	 mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert (Uniwersytet Warszawski) - Unia 
Europejska jako aktor globalny w dziedzinie ochrony i promocji dziedzictwa 
kulturowego. Uwarunkowania i perspektywy

PANEL FB4 – Czynnik ekonomiczny w stosunkach międzynarodowych. 
Część II

Sala: 101

Moderator: dr Rafał Lisiakiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Dyskutant: dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski)

Referenci: 

•	 dr Alicja Malewska (Akademia Ignatianum w Krakowie) - Dług publiczny 
jako zagrożenie w stosunkach międzynarodowych

•	 dr Marta Wajda-Lichy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr 
Zbigniew Stańczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Czy 
współczesny handel międzynarodowy stał się grą o sumie zerowej?

•	 dr hab. Gracjan Cimek Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni - BRICS 
w przemianach ładu międzynarodowego

PANEL FB5 – Relacje Północ-Południe i Południe-Południe we współczesnym 
świecie: perspektywa latynoamerykańska

Sala: 102

Moderator: dr Mateusz Smolaga (Uniwersytet Szczeciński)

Dyskutant: dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:

•	 dr Magdalena Lisińska  (Uniwersytet Jagielloński) - Wyzwania 
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latynoamerykańskiej integracji regionalnej. Przykład inicjatywy Prosur (Forum 
na Rzecz Rozwoju Ameryki Południowej)

•	 dr Anita Oberda-Monkiewicz (Uniwersytet Warszawski) - Regionalny 
wymiar ładu globalnego na przykładzie Ameryki Łacińskiej

•	 dr Joanna Gocłowska-Bolek (Uniwersytet Warszawski) - Wschodzące 
gospodarki Ameryki Łacińskiej a (nowy) światowy porządek: redefinicja czy 
retrospekcja?

•	 mgr Karolina Baraniak (Uniwersytet Wrocławski) - Responsibility to 
Protect w polityce państw Ameryki Łacińskiej - studia przypadków

PANEL FB6 – Krytyczne badania bezpieczeństwa międzynarodowego

Sala: 1

Moderator: dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski)

Dyskutant: dr Damian Szacawa (Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Marii 
Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Referenci:

•	 dr hab. Dariusz Popławski, prof. UW - „Postneutralność”  w ładzie 
miedzynarodowym

•	 dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski) - „Czas Apokalipsy” – 
znaczenie obrazu w studiach bezpieczeństwa

•	 dr hab. Beata Molo, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego - Zaangażowanie Niemiec na rzecz nierozprzestrzeniania 
broni nuklearnej na przykładzie problemu nuklearyzacji Iranu

•	 dr hab. Bogusław Gogol, prof. AMW - „Naruszanie międzynarodowych 
stosunków państwa polskiego” a założenia i praktyka działania  PRL -owskiej 
cenzury 1945 -1970

•	 mgr Karolina Szydywar-Grabowska (Akademia Marynarki Wojennej 
w Gdyni) - Polityka Federacji Rosyjskiej w obszarze „bliskiej zagranicy” – 
casus Ukrainy

PANEL FB7 – Reshaping Regional Order in the Middle East. Część I
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Sala: 3

Moderator: dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB

Dyskutant: dr hab. Adriana Łukaszewicz, prof. Akademii Leona Koźmińskiego

Referenci:

•	 dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ - The Arab Spring and its Influence on the 
Regional Order in the Middle East

•	 dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. UAM - The US-EU divide over Iran 
sanctions

•	 dr Wojciech Grabowski (Uniwersytet Gdański) - Authoritarian regionalism. 
Casus of the Arab World

•	 dr Jarosław Jarząbek (Uniwersytet Wrocławski) - Israel and Saudi Arabia – 
an Unlikely Alliance

PANEL FB8 – Zmienność i ewolucja regionalnego ładu międzynarodowego 
w Afryce - przesłanki i uwarunkowania procesu

Sala: 117

Moderator: dr hab. Wiesław Lizak (Uniwersytet Warszawski) 

Dyskutant: prof. dr hab. Adam Kosidło (Akademia Marynarki Wojennej 
w Gdyni) 

Referenci: 

•	 dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr. - Mechanizmy reprodukcji nierówności 
w Republice Południowej Afryki po 1994 roku

•	 dr Kinga Smoleń (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - 
Tzw. Państwo Islamskie jako podmiot destabilizacji w Afryce Subsaharyjskiej

•	 dr hab. Wiesław Lizak (Uniwersytet Warszawski) - Ewolucja regionalnego 
systemu bezpieczeństwa zbiorowego po zimnej wojnie w Afryce

13.30 – 14.15 Lunch 

miejsce: Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej  
    (BG AMW)
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14.15– 16.00 SESJA PANELOWA IV (FC)

miejsce: Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej  
    (BG AMW)

PANEL  FC1 – Globalny ład w cyberprzestrzeni – nowe pomysły na stare 
problemy?

Sala: Audytorium A

Moderator: dr Marcin Rojszczak (Politechnika Warszawska)

Dyskutant: prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski)

Referenci: 

•	 dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska (Uniwersytet Warszawski) - 
Geopolityka cyberprzestrzeni – substytucyjność czy komplementarność ładu 
międzynarodowego w przestrzeni rzeczywistej i cyberprzestrzeni?

•	 dr Helena Giebień (Uniwersytet Wrocławski) - Prawne regulacje 
cyberbezpieczeństwa w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej

•	 dr Marcin Rojszczak (Politechnika Warszawska) - Międzynarodowe 
standardy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – próba poszukiwania 
kompromisu, czy ochrona status quo?

PANEL FC2 – Konstruktywistyczne spojrzenie na specyfikę współczesnego 
ładu międzynarodowego

Sala: 119

Moderator: dr hab. Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie)

Dyskutant: dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Referenci:

•	 dr Magdalena Żakowska (Uniwersytet Łódzki) - Międzykulturowa teoria 
stosunków międzynarodowych jako próba eksplanacji współczesnych relacji Rosji 
z Zachodem
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•	 dr hab. Przemysław Mikiewicz (Uniwersytet Wrocławski) - Lokalizacja 
jako alternatywa globalizacji: Krytyka z perspektywy konstruktywistycznej

•	 dr hab. Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie) - Konstruktywistyczne ujęcie tożsamości 
w nauce o stosunkach międzynarodowych

•	 dr Karol Chwedczuk-Szulc (Uniwersytet Wrocławski) - Habitus grupowy 
a przewidywanie przyszłości w stosunkach międzynarodowych

PANEL FC3 - Rola Unii Europejskiej w kształtowaniu współczesnego ładu 
międzynarodowego w zakresie międzynarodowych stosunków handlowych

Sala: 120

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski), dr 
hab. Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dyskutant: dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:

•	 dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk (Uniwersytet Warszawski) - Nowy ład 
europejskiej unii gospodarczo-walutowej

•	 dr Elżbieta Majchrowska (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego) - EU-New Zealand Relations – Towards a New Trade 
Agreement (Stosunki handlowe UE z Nową Zelandią - w kierunku nowej 
umowy handlowej)

•	 dr Filip Tereszkiewicz (Politechnika Opolska) - Wpływ skrajnie lewicowych 
eurosceptyków na wspólną politykę handlową Unii Europejskiej

•	 mgr Michał Rekowski (Uniwersytet Jagielloński) - Technological superiority 
and superpowers rivalry – the case of the European Union

PANEL FC4 – Antologia tekstów dla stosunków międzynarodowych po 
1989 roku – 2. tom. Jakich tekstów potrzebujemy i jak chcemy je tłumaczyć? 
Spotkanie dla zainteresowanych połączone z warsztatem dla tłumaczy

Sala: 101

Prowadzący: dr Hanna Schreiber (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Anna 
Wojciuk (Uniwersytet Warszawski)
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PANEL FC5 – Regiony i miasta jako niepaństwowi aktorzy stosunków 
międzynarodowych

Sala: 102

Moderator: dr hab. Tomasz Kamiński (Uniwersytet Łódzki)

Dyskutant: dr hab. Dariusz Popławki, prof. UW

Referenci:

•	 dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS - Co zostało z idei „Europy regionów”?

•	 dr Joanna Ciesielska-Klikowska (Uniwersytet Łódzki) - Niemieckie landy 
jako subpaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych

•	 dr hab. Agnieszka Szpak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 
– Rosnąca rola miast w stosunkach międzynarodowych i ich znaczenie dla ładu 
międzynarodowego

•	 dr Marta Ryniejska – Kiełdanowicz (Uniwersytet Wrocławski) - Koncepcja 
dyplomacji miast i jej znaczenie w wymiarze kultury

•	 dr hab. Tomasz Kamiński (Uniwersytet Łódzki) - Międzynarodowa 
współpraca miast Azji Południowo-Wschodniej – wymiar środowiskowy

PANEL FC6 – Współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej 
w zmieniającym się ładzie międzynarodowym

Sala: 1

Moderator: dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN

Dyskutant: dr Anna Solarz (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:

•	 dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN - Nowe formy 
współpracy regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej jako efekt przemian 
ładu globalnego?

•	 dr hab. Leszek Graniszewski, prof. UKSW - Rola Polski w regionalnych 
inicjatywach integracyjnych państw Europy Środkowo-Wschodniej

•	 dr Svitlana Lizakowska (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) - 
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Ukraina we współczesnych uwarunkowaniach międzynarodowych

PANEL FC7 – Reshaping Regional Order in the Middle East. Część II

Sala: 3

Moderator: dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB

Dyskutant: dr Jarosław Jarząbek (Uniwersytet Wrocławski) 

Referenci:

•	 dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB - Iran and USA after post-JCPOA. 
Any chance to seek solution?

•	 dr hab. Sylwester Gardocki (Uniwersytet Warszawski) - Russian concepts 
over Syrian conflict resolution

•	 dr hab. Adriana Łukaszewicz, prof. Akademii Leona Koźmińskiego - From 
success to threat. Aviation sector in Gulf countries as an engine of the economic 
prosperity and potential instability

16.00 – 16.30 UROCZYSTE ZAMKNIĘCIE KONWENCJI 

miejsce: Audytorium A
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7 listopada 2019 r. (czwartek)

10.30 – 17.00 Rejestracja uczestników 

miejsce: Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej 
(BG AMW)

ul. Śmidowicza 69, 81 - 127 Gdynia

11.30 – 11.45 OTWARCIE KONWENCJI

miejsce: Audytorium  A, BG AMW

•	 kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht – Rektor Akademii Marynarki 
Wojennej w Gdyni

•	 prof. dr hab. Edward Haliżak – Przewodniczący Polskiego Towarzystwa 
Studiów Międzynarodowych

•	 dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB – Przewodniczący Oddziału PTSM 
w Gdańsku

11.45 – 12.00 WRĘCZENIE NAGRÓD PTSM

miejsce: Audytorium  A, BG AMW

•	 prof. dr hab. Teresa Łoś-Nowak – Przewodnicząca Kapituły Konkursowej

12.00 – 13.00 WYKŁAD INAUGURACYJNY 

miejsce:   Audytorium  A, BG AMW

Moderator: prof. dr hab. Andrzej Mania (Uniwersytet Jagielloński)

•	 prof. dr hab. Andrzej Makowski (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) - 
Rola sił morskich w kształtowaniu polityki międzynarodowej
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13.00 – 15.00 SESJA PLENARNA – ROUNDTABLE: 

Półprzepuszczalna membrana? Procesy komunikacji między 
nauką o stosunkach międzynarodowych i innymi naukami

miejsce:  Audytorium  A, BG AMW

Moderator: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS, dr Hanna Schreiber (Uniwersytet 
Warszawski)

Celem dyskusji podjętej w ramach sesji plenarnej jest refleksja nad transferem 
koncepcji, teorii i metod ze stosunków międzynarodowych do innych dziedzin 
i gałęzi nauki. Barry Buzan i Richard Little zwrócili uwagę na zastanawiającą 
jednokierunkowość przepływu myśli naukowej pomiędzy tą dziedziną a innymi 
dyscyplinami, twierdząc, że „stosunki międzynarodowe mają półprzepuszczalną 
membranę, która wpuszcza do środka idee z innych dyscyplin, ale blokuje 
merytoryczny ruch w drugim kierunku”. Ich zdaniem wynika to z „zamknięcia 
w eurocentrycznym ahistorycyzmie, które odzwierciedla się w wydarzeniach 
westfalskich, sektorowej ciasnocie uprzywilejowującej militarne i polityczne 
relacje siły oraz wzrastającej fragmentacji czasopism naukowych, stylów 
i języka”. Potrzeba analizy, na ile to stwierdzenie jest - a może, czy w ogóle było? 
-zasadne. George Lawson i Robbie Shilliam uważają, że „to, czego potrzebują 
stosunki międzynarodowe, to dwukierunkowa ścieżka komunikacji, dzięki 
której przedmiot badań jest ściślej zintegrowany z szeroką rodziną, jaką są nauki 
społeczne, jednak nie jako uzupełnienie bardziej prominentnych kuzynów, lecz 
jako relatywnie autonomiczna dziedzina posiadająca swój merytoryczny wkład 
w zrozumienie kompleksowych procesów światowej polityki. Tak samo jak 
żadne państwo nie może być naprawdę autarkiczne, i żaden człowiek nie jest 
samotną wyspą, tak samo żadna dyscyplina nie istnieje w nieskazitelnej izolacji 
od innych, nie bacząc na to, jak zazdrośnie broniłaby granic swojej intelektualnej 
domeny”. Paneliści poszukiwać będą zatem argumentów potwierdzających bądź 
obalających tezę o „półprzepuszczalnej membranie”, wskazywać na zachodzące 
(bądź nie) procesy komunikacji między nauką o stosunkach międzynarodowych 
i innymi naukami (politologią, filozofią, ekonomią, historią, socjologią, naukami 
prawnymi, etc.), zastanawiać się, czy stosunki międzynarodowe jedynie pożyczają 
koncepcje z innych nauk, czy też same inspirują i wpływają na pozostałe nauki 
humanistyczne i społeczne, sytuując swoje rozważania w kontekście debaty na 
tym, co taki międzydyscyplinarny dialog może wnieść do opisu współczesnego 
(nie)ładu międzynarodowego.
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Uczestnicy:

•	 prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski)

•	 prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej 
w Lublinie), tbc

•	 dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski) 

•	 dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski)

•	 dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie)

•	 dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)

15.00 – 16.00 Lunch 

miejsce: Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej  
    (BG AMW)

16.00– 17.45 SESJA PANELOWA I (TA)

miejsce: Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej  
    (BG AMW)
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PANEL  TA1 – Ład międzynarodowy w ujęciu realistów. Powracająca mądrość czy 
nieodłączne słabości? Część I

Sala: Audytorium  A

Moderator: dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński)

Dyskutant: dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski) 

Referenci: 

•	  prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski) - Ład 
międzynarodowy w debacie realizm-liberalizm

W prezentacji zostaną przedstawione następujące kwestie: 1/Krótki rys historyczny 
tradycyjnej debaty realizm idealizm 2/Narodziny neoliberalizmu w dekadzie lat 
80-tych XX wieku jako nowa konceptualizacja ładu międzynarodowego 3/Debata 
o roli równowagi siły i instytucji w kształtowaniu ładu międzynarodowego 4/
Idea instytucjonalnego balansowania 5/Założenia syntezy neo-neo.

•	 dr Magdalena Kozub-Karkut (Uniwersytet Jagielloński) - Realizm 
neoklasyczny a badanie polityki zagranicznej

Celem proponowanego wystąpienia jest wskazanie na możliwości uzupełnienia 
wątków typowych dla realizmu neoklasycznego, czyli najbardziej współczesnej 
wersji realizmu z niektórymi teoriami typowymi dla badania polityki 
zagranicznej (Foreign Policy Analysis – FPA). Zgodnie z głównym założeniem 
realizmu neoklasycznego, presje systemowe, które dla wyjaśniania polityki 
zagranicznej mają wciąż pierwszorzędne znaczenie, zapośredniczone są przez 
tzw. zmienne interweniujące. Te ostatnie, zdaniem m.in. G. Rose (1998: 144-172), 
decydują o tym, w jaki sposób państwa reagują na zmiany w obrębie całego 
systemu międzynarodowego. Na potrzeby wystąpienia zmienne interweniujące 
pogrupowane zostaną w cztery kategorie, zgodnie z typologią zaproponowaną 
przez N. Ripsmana i jego współpracowników (Ripsman, Taliaferro, Lobell, 
2016: 33-57). Wyróżnione zostaną: procesy poznawcze i wyobrażenia liderów 
politycznych, kultura strategiczna, relacje na linii państwo – społeczeństwo oraz 
układ i relacje pomiędzy instytucjami w państwie. Te cztery grupy zmiennych 
zostaną następnie uzupełnione o wątki właściwie dla FPA, jak np. teoria kodu 
operacyjnego, teoria poliheurystyczna, teoria roli czy też założenia G. Allisona 
etc. Będzie to miało na celu wskazanie, że zarówno TSM jak i wątki właściwe 
FPA mogą się wzajemnie uzupełniać, dając możliwość prowadzenia badań 
z wykorzystaniem zmiennych operujących na różnych poziomach analizy czy 
też łączenia czynników materialnych i niematerialnych etc.
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•	 dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie) - 
Metateoria realistycznego ujmowania ładu międzynarodowego, czyli o tym, że 
realizm neoklasyczny, jest bardziej „neo” niż „klasyczny”

Celem wystąpienia jest przedstawienie ujęcia ładu międzynarodowego wśród 
trzech generacji teorii realistycznej - klasycznego realizmu, neorealizmu 
i realizmu neoklasycznego. Kluczem interpretacyjnym pozwalających spojrzeć na 
tak zarysowaną tematykę będzie wskazanie, w jaki sposób dominujące w każdej 
generacji przekonania meta teoretyczne kształtowały występujące w jej ramach 
ujęcia ładu międzynarodowego. Podjęta zostanie również próba obrony tezy, że 
w tym kontekście neorealistom i realistom neoklasycznym dużo bliżej do siebie, 
niż wskazują na to typowe odczytania późniejszych generacji realistycznej teorii. 
Taka teza pozwala na sformułowanie pogłębionej krytyki obecnie dominującego 
sposobu realistycznego teoretyzowania oraz wskazanie na możliwy sposób 
przezwyciężenia praktycznej słabości współczesnego teoretyzowania w ramach 
realizmu neoklasycznego - jego obciążenia metodologią pozytywistyczną - oraz 
wskazanie na właściwe fundamenty meta teoretyczne, które mogą pozwolić teorii 
na nich zbudowanej cieszyć się mianem właściwego realizmu neoklasycznego.

•	 mgr Damian Strycharz (Uniwersytet Edynburski) - Ocena skuteczności 
realizmu w analizie polityki zagranicznej Rosji na obszarze postradzieckim

Realizm był historycznie najczęściej używaną teorią w analizie sowieckiej, a później 
rosyjskiej polityki zagranicznej. Po okresie zmniejszonego zainteresowania 
realizmem w badaniu polityki zagranicznej Rosji, ta teoria odzyskała popularność 
wraz ze wzrostem asertywności Moskwy na arenie międzynarodowej, a zwłaszcza 
po wojnie w Gruzji oraz aneksji Krymu. Celem proponowanego referatu jest 
analiza mocnych i słabych stron głównych nurtów realizmu w badaniu polityki 
zagranicznej Rosji oraz ocena ogólnej przydatności tej teorii do wyjaśnienia zmian 
w polityce Kremla na obszarze postradzieckim.
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PANEL TA2 – Najnowsze kwestie zmieniające ład międzynarodowy w Europie 
Północnej i Arktyce

Sala: 119

Moderator: dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG 

Dyskutant: dr hab. Dariusz Popławski, prof. UW

Referenci:

•	 dr hab. Magdalena Tomala (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
- Zrównoważony rozwój w regionie Morza Bałtyckiego – reżim kształtujący ład 
międzynarodowy w świetle konstruktywizmu

Celem referatu jest wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w regionie Morza 
Bałtyckiego w świetle teorii konstruktywizmu. Celem pracy jest porównanie 
jak normy i zasady przyjęte w ramach ONZ są wdrażane przez poszczególne 
państwa regionu Morza Bałtyckiego. Analiza pozwoli pokazać różnice między 
państwami, wskazać na państwa które współpracują lub które prowadzą politykę 
nastawioną na osiągnięcie własnych korzyści.

•	 dr Damian Szacawa (Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Marii Curie 
Skłodowskiej w Lublinie) - Dyplomacja parlamentarna Polski w latach 2011-
2019 wobec ładu międzynarodowego w regionie Morza Bałtyckiego

Druga dekada XXI wieku w regionie Morza Bałtyckiego w odniesieniu do ładu 
międzynarodowego charakteryzuje się elementami ciągłości i zmiany. Wciąż 
funkcjonują instytucje międzynarodowe, które pojawiły się w regionie po 
zakończeniu zimnej wojny (UE, NATO, RPMB), jednakże środowisko zewnętrzne 
dostarcza nowych bodźców (np. zmiany klimatyczne, aneksja Krymu), które 
wymuszają na regionalnych aktorach (państwach i podmiotach niepaństwowych) 
reakcję i zmianę strategii działania. W przypadku państw tradycyjnie rozumiana 
i prowadzona polityka zagraniczna musiała zostać uzupełniona o różne formy 
„nowej” dyplomacji. Jedną z form działania jest dyplomacja parlamentarna 
rozumiana jako „całokształt działań międzynarodowych podejmowanych 
przez parlamentarzystów w celu podniesienia wzajemnego zrozumienia 
pomiędzy państwami, pomocy we wzmocnieniu kontroli nad rządami i lepszym 
reprezentowaniu obywateli oraz podniesienia legitymacji demokratycznej 
instytucji międzyrządowych” (Weislgas & de Boer 2007). Przedmiotem analizy 
jest aktywność międzynarodowa Parlamentu RP (Sejmu i Senatu) VII i VIII 
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kadencji (2011-2019) w regionie Morza Bałtyckiego. Analizie poddane zostaną 
formy i kierunki dyplomacji parlamentarnej. Oceniona zostanie również rola 
dyplomacji parlamentarnej w realizacji polityki zagranicznej Polski.

•	 dr hab. Kazimierz Musiał, prof. UG - Reżimy wiedzy a ład międzynarodowy 
w regionie bałtyckim

Kształtowanie ładu międzynarodowego jest to wynikiem redystrybucji siły 
poszczególnych aktorów i interesariuszy zarówno w wymiarze globalnym 
jak i regionalnym. Za pomocą kategorii „reżimów wiedzy” zilustrowanych 
przykładami z regionu bałtyckiego zwrócę uwagę w prezentacji na czynniki 
instytucjonalne i ideowe, powodujące narastającą tendencje odwoływania się do 
geopolityki i geoekonomii w objaśnianiu zachodzących obecnie zmian. Do tych 
czynników zaliczam przede wszystkim zmiany klimatu i zachwianie poczucia 
trwałości organizacji i instytucji do tej pory gwarantujących i legitymizujących 
ład międzynarodowy.

•	 mgr Wojciech Szczerbowicz (Uniwersytet Wrocławski) - Arktyczna Piątka 
według koncepcji club model governance

Celem prezentacji jest analiza tzw. Arktycznej Piątki (ang. Arctic Five) w myśl 
koncepcji club model governance. Arktyczna Piątka jest nieformalną instytucją 
złożoną z pięciu państw nadbrzeżnych Oceanu Arktycznego – USA, Kanady, 
Danii/Grenlandii, Norwegii i Rosji, mających największy wpływ na ład 
międzynarodowy w Arktyce. Instytucja ma tutaj szerokie znaczenie, zgodnie 
z myślą neoinstytucjonalizmu. Arktyczna Piątka jest unikatową konstelacją 
różnych państw dzielących wspólne interesy. Z powodu zamkniętego członkostwa 
jawi się ona jako ekskluzywny klub. W prezentacji, autor konceptualizuje 
Arktyczną Piątkę według club model governance. Te ramy teoretyczne zostały 
zaproponowane przez Roberta Keohane’a i Josepha Nye’a, a w tradycji liberalizmu 
wpisują się w myśl neoinstytucjonalną. W celu omówienia Arktycznej Piątki, autor 
używa analizy instytucjonalnej jako metody badawczej. Omawiane cechy dotyczą 
z jednej strony odpowiedzialności tej instytucji, a z drugiej, jej efektywności. 
Chodzi m.in. o transparentność Arktycznej Piątki, stopień formalizacji współpracy 
oraz bariery uczestnictwa. Prezentowane refleksje dotyczące roli Arktycznej 
Piątki w regionalnym governance stanowią wyniki badań autora, zachęcające do 
definiowania nowych pytań i hipotez w tym temacie.
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PANEL TA3 - Rola organizacji międzynarodowych w kształtowaniu zmian we 
współczesnym ładzie międzynarodowym

Sala: 120

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski)

Dyskutant: dr Paula Marcinkowska (Uniwersytet Warszawski)   

Referenci:

•	 dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski) - Miejsce 
i rola Unii Europejskiej na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Celem referatu jest przedstawienie jakie miejsce zajmuje Unia Europejska jako 
regionalna organizacja integracyjna na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
i jaką odgrywa rolę w różnych zakresach prac tego organu. W związku z tym 
omówione zostaną główne determinanty wpływające na kształtowanie obecnego 
miejsca UE w ZO, system reprezentacji i koordynacji  interesów UE na forum 
plenarnym tego organu przed oraz po wprowadzeniu w życie reformy lizbońskiej, 
a także udział i rola UE w pracach Komitetów Głównych ZO. Pozwoli to wskazać 
ostatecznie w jakich dziedzinach UE odgrywa największą, a w jakich  stosunkowo 
niewielką rolę UE na forum tego organu.

•	 dr hab. Larysa Leszczenko, prof. UWr. - Relacje Ukraina - Międzynarodowy 
Trybunał Karny. Polityczny aspekt implementacji norm międzynarodowych 
w dziedzinie ochrony praw człowieka

W prezentowanym badaniu zostanie zwrócona uwaga na genezę relacji Ukrainy 
z Międzynarodowym Trybunałem Karnym oraz ich intensyfikacje w obliczu 
wojny rosyjsko-ukraińskiej. Akcentowanie uwagi na kwestii ochrony praw 
człowieka w czasie konfliktu zbrojnego w ukraińskim dyskursie politycznym 
należy do zauważalnych tematów. Istnieje jednak szereg sprzeczności na drodze 
implementacji norm międzynarodowych w narodowy porządek prawny, które 
uwarunkowane są polityczną specyfiką.

•	 dr Renata Kunert-Milcarz (Uniwersytet Wrocławski) - Rola OBWE 
w zakresie bezpieczeństwa europejskiego w obszarze wspierania demokratyzacji 
i praw człowieka
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Rozpad ZSSR, wybuch konfliktów zbrojnych o zabarwieniu etnicznym 
i ideologicznym, a następnie próby odbudowania wpływów przez Rosję, która 
systematycznie dąży do własnych, partykularnych interesów, zbiegły się m.in. 
z intensyfikacją działań organizacji międzynarodowych w zapalnych regionach 
Europy. Przykładem jest OBWE, która podejmuje aktywne próby oddziaływania 
na procesy demokratyzacyjne i przestrzeganie praw człowieka. Rozmiary tych 
inicjatyw są skorelowane z wysiłkami państw podejmujących próby zmian 
demokratycznych. Zakłada się, że KBWE/OBWE stała się ważnym podmiotem 
podejmującym wysiłki na rzecz zapewnienia trwałej stabilizacji, zwłaszcza 
w państwach byłego ZSRR, wypracowując przez lata instrumenty służące 
rozwiązywaniu konfliktów. Zamierzeniem referatu będzie próba wskazania roli 
OBWE, jej możliwości i ograniczeń w utrwalaniu bezpieczeństwa europejskiego 
na przykładzie wybranych państw b. ZSRR.
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PANEL TA4 – Mocarstwo regionalne: teoria i praktyka roli Chińskiej Republiki 
Ludowej w Azji Wschodniej i Azji Południowo-Wschodniej

Sala: 101

Moderator: dr hab. Dominik Mierzejewski, prof. UŁ

Dyskutant: dr Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci: 

•	 dr hab. Małgorzata Pietrasiak, prof. UŁ - Idea Wielkiej Euroazji. Perspektywa 
rosyjska

Współcześnie zauważalną tendencją w budowaniu nowego ładu 
międzynarodowego są inicjatywy makrobloków, mega regionów. Proces ten 
zauważalny jest szczególnie w Azji. Chińska koncepcja Pasa i Szlaku skierowana 
do większości państw oraz organizacji Azji i Europy nie jest jedyną, która w swoim 
założeniu ma integrować ten wielki euroazjatycki region. Stosunkowo nową 
propozycją jest zgłoszony w 2015 r. przez prezydenta Putina projekt Wielkiej 
Euroazji. Pozostaje on nadal w formie koncepcyjnej, a jednym z czynników, który 
ma wpływ na tą koncepcję jest czynnik chiński.  

•	 dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS - Sytuacja w Hongkongu źródłem 
niestabilności regionalnej

Hongkong od 1997 r. jest autonomicznym terytorium Chin (Specjalny Region 
Autonomiczny Hongkong). Doszło wówczas do jego oficjalnego przekazania 
Chińskiej Republice Ludowej. Znaczenie tej daty było symboliczne (podobnie 
jak dwa lata później przekazanie Makau), kończyło bowiem okres upokorzeń 
Chin zapoczątkowany w połowie XIX stulecia. Hongkong miał być przykładem 
praktycznej realizacji politycznej idei Deng Xiaopinga „jedno państwo dwa 
systemy”, która przyjmowała możliwość funkcjonowania w jednym państwie 
odmiennych systemów. Ustawa Zasadnicza dla Hongkongu gwarantowała 
szereg wolności, które miały zostać utrzymane przez 50 lat. Zostało jeszcze 28 
lat do momentu całkowitej reintegracji, ale ostatnie bardzo burzliwe protesty 
pokazały, że w społeczeństwie spada zaufanie do władzy, rośnie frustracja 
i niezadowolenie. Sytuacja tymczasowo się ustabilizowała, ale nadal jest daleka 
od pożądanej. Tym samym sytuacja w Hongkongu może okazać się testem na 
wiarygodność Chin. Może być również źródłem niestabilności regionalnej.
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•	 dr hab. Dominik Mierzejewski, prof. UŁ - Władze lokalne w działaniach ChRL 
w regionie Azji Wschodniej

Budowanie pozycji mocarstwa regionalnego, gwarantującego stabilność 
i pokojowe otoczenie dla rozwoju gospodarczego oraz wpływającego na 
decyzje innych aktorów wymaga podjęcia szeregu działań o charakterze 
dyplomatycznym. Te działania prowadzone są różnymi kanałami tak by cel został 
osiągnięty. W kontekście wzrostu roli Chińskiej Republiki Ludowej Pekin stara 
się wykorzystywać władze lokalne jako narzędzie wpływu, tworzenia pokojowej 
atmosfery oraz tworzenia bodźców współpracy gospodarczej na poziomie 
subpaństwowym. Relacje Chin w regionie Azji Wschodniej, z uwagi na złożoność 
problemów, kierowane są wielotorowo w tym przez kanały współpracy lokalnej. 
W tym konkretnym kontekście obserwują się rosnącą rolę władz prowincji 
Syczuan jako „pośrednika” w relacjach między władzami centralnymi Chin 
i Japonii. Przedłożona analiza działań Syczuanu po kryzysie i przed wizytą 
premiera Abe w 2018 r. dobitnie na to wskazuje. Autor, w oparciu o teoretyczną 
analizę badań nad paradyplomacją, wskazuje na role jakie odgrywają władze 
lokalne w chińskiej polityce zagranicznej w regionie Azji Wschodniej.
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PANEL TA5 – Narzędzia gospodarcze kształtowania ładu międzynarodowego 
w polityce państw

Sala: 102

Moderator: dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ

Dyskutant: dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk (Uniwersytet Warszawski) 

Referenci:

•	 dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ - Pod hegemoniczną presją? Turcja 
i amerykańskie sankcje gospodarcze wobec Iranu w XXI wieku

W 2006 RB ONZ zdecydowała o nałożeniu sankcji na Iran, w związku z rozwijanym 
przez to państwo programem nuklearnym. Otworzyło to drogę do nałożenia 
skoordynowanych sankcji przez Stany Zjednoczone i UE. Turcja starała się pełnić 
rolę mediatora między Iranem i Zachodem, lecz jej wysiłki zostały storpedowane. 
Mimo to, relacje gospodarcze między Ankarą a Teheranem rozwijały się, a wiele 
firm irańskich przenosiło działalność do Turcji. Jednak ostatecznie Turcja ugięła 
się pod presją amerykańską, chcąc uniknąć kar za brak dostosowania się do 
wymaganych przez USA ograniczeń. Po podpisaniu w 2015 r. przez P5+1 
(członkowie RB ONZ i Niemcy) z Iranem porozumienia o ograniczeniu program 
nuklearnego, Turcja wznowiła intensywne relacje gospodarcze. Zagrożeniem dla 
ich rozwoju stało się wycofanie się w 2018 r. z układu przez Stany Zjednoczone 
i ponowienie presji USA na sojuszników, by przyłączyli się do sankcji.  Celem 
wystąpienia jest znalezienie odpowiedzi na pytania: 1) czy odmienna polityka 
wobec Iranu może przyczynić się do osłabienia amerykańsko-tureckiego sojuszu? 
2) czy Turcja jest zdolna oprzeć się amerykańskim naciskom i utrzymać dobre 
relacje polityczne i gospodarcze z Iranem? Zostanie przeanalizowany wpływ 
amerykańskich sankcji w następujących aspektach: 1) konsekwencji dla 
tureckiej gospodarki; 2) zmian w tureckiej polityce w regionie; 3) t u r e c k o -
amerykańskich współzależności; 4) napięć w relacjach turecko-amerykańskich 
na innych polach. W celu zilustrowania mechanizmów amerykańskiej presji 
i tureckich prób oporu, zastosowana będzie teoria hegemonicznej stabilności. 
Określone zostaną narzędzia wpływu na turecki rząd i instytucje finansowe. 
Decyzje rządu z Ankary będą wyjaśnione z pomocą porównania korzyści i strat 
wynikających z dostosowania się do amerykańskich wymagań. 
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•	 dr  Barbara Regulska-Ingielewicz (Uniwersytet Warszawski)  - 
Mocarstwowość ekonomiczna Wielkiej Brytanii.  Rola londyńskiego City 
w budowaniu przestrzeni geoekonomicznej

Historyczna mocarstwowość Wielkiej Brytanii, tak polityczna jak i gospodarcza 
wydaje się być niepodważalna. Źródłem brytyjskiej siły była nie tylko przemyślana 
ekspansja handlowa i korzyści z niej płynące, ale również fakt, iż Anglia stała się 
ośrodkiem budowy kapitalizmu i tworzenia nowych form gospodarowania. Wraz 
z rozwojem Londyńskiego City to sektor usług finansowych i profesjonalnych 
stał się filarem oraz motorem brytyjskiej gospodarki, a także źródłem jej siły 
w skali globalnej. Celem referatu jest analiza współczesnego stanu gospodarki 
Wielkiej Brytanii ze szczególnym uwzględnieniem sektora usług finansowych 
oraz roli jaki on pełni w budowaniu mocarstwowej pozycji Wielkiej Brytanii na 
świecie. Przedmiotem badań będzie nie tylko przybliżenie wielkości istotnych 
parametrów makroekonomicznych, ale porównanie ich ze wskaźnikami innych 
państw i wskazanie pozycji Wielkiej Brytanii w międzynarodowym systemie 
gospodarczym. Zagadnienie to wydaje się być obecnie szczególnie interesujące 
z uwagi na decyzję Wielkiej Brytanii o wyjściu z Unii Europejskiej, gdyż stanie ona 
przed koniecznością zredefiniowania własnej roli w międzynarodowym systemie 
gospodarczym jako autonomiczny podmiot. Referat będzie próbą odpowiedzi 
na dwa główne pytania: Czy Wielka Brytania jest mocarstwem ekonomicznym 
o znaczeniu międzynarodowym, które dzięki sile swojej gospodarki jest w stanie 
kształtować przestrzeń geoekonomiczną? Czy Londyńskie City jako emanacja 
brytyjskiego sektora usług finansowych pełni rolę filaru brytyjskiej przestrzeni 
geoekonomicznej? 

•	 dr hab. Agnieszka Kisztelińska-Węgrzyńska (Uniwersytet Łódzki) - 
Narzędzia gospodarcze kształtowania ładu na obszarze Europy Środkowej 
w powojennej polityce Austrii

Powojenna polityka austriacka realizowana wobec krajów Europy Środkowej 
cechowała się wykorzystaniem nacisków ekonomicznych. Nazwano ten rodzaj 
oddziaływania „polityką sąsiedztwa”, czyli wzmocnieniem ekonomicznym 
krajów wschodnich. Realizowano ten rodzaj współpracy, głównie dzięki 
systemom kredytowym w latach 1966-1987. Rządy II Republiki Austrii dbały o to, 
by obydwie strony czerpały korzyści z rozwoju gospodarczego, uzupełniając 
umowy gospodarcze wymianą kulturalną i odwoływaniem się do wspólnej 
przeszłości.

•	 dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski) - W kierunku reformy Światowej 
Organizacji Handlu

Światowa Organizacja Handlu (World Trade Organization, WTO) z uwagi na rozszerzający 
się kryzys w wypełnianiu jej podstawowych funkcji znajduje się obecnie na rozdrożu. 
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Od członków organizacji zależy czy obecny kryzys doprowadzi do marginalizacji 
organizacji czy też uda się stopniowo przywrócić wiarygodność i zaufanie do WTO 
jako mechanizmu zarządzania handlem światowym. Wyzwania stojące przed WTO 
dotyczą nie tylko przywrócenia funkcjonalności organizacji jako forum negocjacyjnego. 
Dysfunkcjonalność WTO przejawia się bowiem również w odniesieniu do pozostałych jej 
funkcji. Pilnych działań wymaga zwłaszcza mechanizm rozstrzygania sporów. Ponadto 
zastrzeżenia budzi również administrowanie wielostronnymi zasadami handlowymi 
w tym w szczególności system notyfikacji stosowanych przez członków środków polityki 
handlowej. Celem referatu jest ukazanie działań podejmowanych przez część członków 
WTO w celu przeciwdziałania marginalizacji organizacji i przywrócenia efektywnego 
działania jej podstawowych funkcji. W części pierwszej wskazana zostanie geneza 
działań na rzecz reformy WTO. W części drugiej przedstawione zostaną propozycje 
członków WTO w tym zakresie. Szczególna uwaga poświęcona zostanie aktywności 
Unii Europejskiej i Kanady oraz przedłożonym przez nie propozycjom, które uzyskały 
wsparcie również innych członków organizacji. 

•	 dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski) - Narzędzia finansowania 
handlu w globalnym zarządzaniu gospodarczym

Finansowanie handlu – trade finance – można zdefiniować jako grupę 
wyspecjalizowanych produktów finansowych oferowanych przez instytucje 
finansowe (głównie banki) uczestnikom wymiany handlowej w celu 
minimalizacji ryzyka tej wymiany. Mechanizmy finansowania handlu zazwyczaj 
polegają na wspomaganiu przez banki realizacji transakcji handlowych poprzez 
obsługę procesów związanych z przekazywaniem dokumentów handlowych 
i/lub finansowaniem poszczególnych działań podmiotów gospodarczych. 
Produkty trade finance przez wiele dekad traktowane były jako nieodłączny 
element  międzynarodowej wymiany handlowej i jako taki stosunkowo długo 
nie były przedmiotem wielu analiz. Jednak gwałtowny spadek dostępności 
tych usług w okresie po kryzysie finansowym 2007-08 uświadomił społeczności 
międzynarodowej znaczenie finansowania handlu dla światowego systemu 
gospodarczego i skutkował zmianą podejścia do tego zagadnienia. Wzrost 
zainteresowania finansowaniem handlu związany był również ze wzrostem 
świadomości znaczenia handlu międzynarodowego dla państw rozwijających 
się, w których integracja z globalnymi łańcuchami produkcji może przyczyniać 
się do redukcji ubóstwa i szybszego tempa rozwoju.
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PANEL TA6 – Polityka energetyczna państw wobec wyzwań zmian klimatu

Sala: 1

Moderator: dr hab. Łukasz Gacek, prof. UJ

Dyskutant: dr hab. Ewa Trojnar (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:

•	 dr hab. Oksana Voytyuk (Uniwersytet w Białymstoku) - Problem spalania 
gazu ziemnego i jego wpływ na środowisko naturalne Algierii

Algieria należy do pierwszej dziesiątki państw, które wciąż spalają gaz. Gaz spala 
się pod czas procesu poszukiwania i wydobycia ropy, na rafineriach, terminalach 
LNG, zakładach przemysłowych oraz na składowiskach odpadów. Z badań 
wynika, że najwięcej gazu spala się pod czas prac poszukiwania i wydobycia 
ropy naftowej. W Algierii często wynikają protesty które są związane z kwestiami 
ekologicznymi i surowcowymi – jak to wydobycie gazu łupkowego (co wymaga 
dużych zasobów wodnych) czy spalanie gazu w miejscach wydobywania 
surowców (co ma negatywny wpływ na środowisko, jakość życia ludzi). 
W niniejszym referacie, pokażę jak Algieria wypada pod względem spalania gazu 
na tle innych państw afrykańskich i na tle całego świata, jak zamierza rozwiązać 
ten problem pod naciskiem społeczności i czy protesty w obronie środowiska 
w Algierii są efektywne.

•	 dr Marcin Koczan (Uniwersytet Wrocławski) - Perspektywy rozwoju morskich 
farm wiatrowych w Polsce

W swoim wystąpieniu chciałbym omówić zagadnienie perspektyw rozwoju 
morskich farm wiatrowych (off shore) w Polsce. W referacie zostaną poruszone 
kwestie: 1)Rozwój energetyki wiatrowej (off shore) w wybranych europejskich 
krajach; 2) Możliwości i przeszkody dla rozwoju sektora off shore w Polsce; 3) 
Miejsce energetyki wiatrowej w polityce polskich władz (Polityka Energetyczna 
Polski 2040).

•	 mgr Marcel Błoch (Uniwersytet Wrocławski) - Zmiany klimatu jako zagrożenie 
dla funkcjonowania współczesnego ładu międzynarodowego

Celem wystąpienia jest zwrócenie uwagi na zależności pomiędzy działalnością 
człowieka i zmianami klimatu, które w konsekwencji oddziałują na życie wielu 
społeczeństw, co w przyszłości prawdopodobnie będzie miało znaczący wpływ 
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na zmianę kształtu współczesnego ładu międzynarodowego. Zgodnie z tym 
zamierzeniem przedstawione zostaną główne powiązania w procesie zmian 
klimatu, wyróżnione przez Nicolasa Sterna, w celu wykazania, że zarówno 
przyczyną, jak i odbiorcą negatywnych skutków zmian klimatu są ludzie i ich 
działalność społeczno-gospodarcza. Największa uwaga zostanie poświęcona 
na wykazanie zależności pomiędzy ostatnimi elementami tego procesu, czyli 
zmianami klimatu i skutkami społecznymi. Głównym zadaniem będzie zatem 
przedstawienie znaczenia zmian związanych z kriosferą, środowiskiem 
oceanicznym, atmosferycznym cyklem wodnym i wzrostem poziomu mórz, dla 
funkcjonowania wielu społeczeństw. Na tej podstawie z kolei przedstawione 
zostaną możliwe scenariusze w podejściu do polityki klimatycznej w skali 
globalnej, których przyjęcie będzie skutkowało odmiennymi przeobrażeniami 
współczesnego ładu międzynarodowego.

•	 mgr Ewelina Morawska (Uniwersytet Jagielloński) - Federacja Rosyjska 
wobec międzynarodowego reżimu zmian klimatu

Bezpieczeństwo energetyczne Federacji Rosyjskie opiera się na produkcji 
i eksporcie surowców energetycznych, głownie ropy naftowej i gazu 
ziemnego. Dochody ze sprzedaży zajmują istotną pozycje w budżecie państwa.  
Rozwinięty przemysł energetycznym znacznym stopniu przyczynia się do 
emisji gazów cieplarnianych, co sprawia, iż Rosja jest jednym z największych 
emitentów CO2. W ogłoszonej 14 maja 2019 r. „Doktrynie bezpieczeństwa 
energetycznego Federacji Rosyjskiej” zaznaczono gotowość do uczestnictwa 
w rozwiązywaniu międzynarodowych problemów ekologicznych, o ile działania 
te nie są sprzeczne z interesem narodowym. Jednocześnie zwrócono uwagę na 
konieczność uwzględniania również interesów państw-producentów surowców 
energetycznych. Ponadto, Rosja, jako eksporter surowców energetycznych, 
z niepokojem obserwuje rozwój zainteresowań i działań poszczególnych 
państw na rzecz poprawy energoefektywności swoich gospodarek oraz wzrost 
znaczenia OZE. Z drugiej jednak strony, Federacja Rosyjska przystąpiła do 
porozumień paryskich, które zakładają podjęcie działań na rzecz ograniczenia 
globalnego ocieplenia. Celem wystąpienia będzie zaprezentowanie stanowiska 
Rosji wobec międzynarodowego reżimu zmiany klimatu. Porównane zostanie 
również oficjalne stanowisko władz rosyjskich z faktycznymi działaniami na 
rzecz realizacji przyjętych zobowiązań.
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PANEL TA7 – Asia-Pacific in World Politics

Sala: 3

Moderator: dr Marcin  Grabowski (Uniwersytet Jagielloński) 

Dyskutant: dr hab. Tomasz Kamiński (Uniwersytet Łódzki)

Referenci:

•	 dr hab. Karol Żakowski, prof. UŁ -  Japan’s Competition for the New International 
Order in the Asia-Pacific under the Second Abe Administration

Since returning to the post of prime minister in 2012 Prime Minister Abe Shinzō 
has been promoting Japan’s active posture in maintaining international stability 
in the Asia-Pacific. Abe’s vision of the new international order in the region 
has been based on Tokyo’s alliance with Washington, both in the security and 
economic spheres. Through legalization of Japan’s participation in collective self-
defense pacts and revision of the Guidelines for Japan-US Defense Cooperation 
in 2015, Abe strengthened the Japan-US alliance. In parallel, he promoted Japan’s 
participation in the Trans-Pacific Partnership, which however was realized 
as Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership 
without the Trump administration’s participation. In addition, Tokyo has been 
negotiating Regional Comprehensive Economic Partnership, East Asia Free 
Trade Agreement, or Free Trade Area of the Asia-Pacific. The paper argues that 
the Japanese prime minister’s regional initiatives have been aimed on the one 
hand at counterbalancing China’s rise, and on the other hand at engaging China 
in international cooperation.

•	 dr hab. Beata Bohorodycz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - US 
Security Community and the Okinawa Issue in the US-Japan Relations:   How 
the Washington’s Security Community Shapes the Security Consensus on US-
Japan Alliance? 

The US-Japan relations have been strained by the problem of US military bases 
in Okinawa for a long time, with local protests erupting cyclically since the fatal 
rape incident of September 1995. In February 2019 Okinawa held a prefectural 
referendum on the issue of a new base construction in Henoko, which again 
showed that majority of local population opposes the construction of a US 
military base within the prefecture. Nevertheless, the local protests do not seem 
to have had major effects on the US-Japan security policy. Andrew Yeo argues 
that security consensus - defined as “shared perception and intersubjective 
understanding of the concept of national security held by host government 
elites” – and particularly the degree of that consensus constitutes the decisive 
factor that determines the impact of social movements on security policy. Given 
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that context, the question rises - What is the security consensus regarding the 
US military bases in Japan, and particularly in Okinawa? Who and how forms 
that security consensus? Based on the interviews and field work conducted in 
Washington D.C. in the beginning of 2019, this papers tries to tackle the above 
question, pointing, at this stage of the ongoing research, to the importance of four 
elements: a) the think tanks and research institutions, b) the so-called “alliance 
mangers”, c) personal networks, and d) personality traits of Policy Entrepreneurs 
(political appointees on key governmental posts) in the process of shaping the 
consensus.

•	 dr Stanisław Kozłowski (Uniwersytet SWPS) - Asia-Pacific: Economic 
Integration at an Impasse

The dynamics of economic integration in the Asia-Pacific region from the 
beginning of the current decade until the end of 2016 was a function of intensive 
work on projects of regional free trade zones - Transpacific Partnership (TPP), 
Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), as well as agreements - 
Free Trade Area Asia Pacific (FTAAP). Until recently, high diplomatic, economic 
and strategic-political activity focused around these initiatives. Significant 
conditions of this process resulted from the growing importance of the region in 
the global system, the growing rivalry of great powers, persistent territorial and 
maritime disputes in the East- and South-East China Sea, as well as the emerging 
vision of the sino-centric order in Asia. President Obama’s administration, 
despite numerous obstacles, could eventually finalize TPP negotiations and 
prepare a legal path enabling its ratification by the US Congress. However, this 
was not possible after Donald Trump’s victory in the US presidential election 
and his decision to withdraw the United States from TPP. This obviously caused 
turbulence in the process of liberalizing international trade. The change in the 
US trade policy paradigm and the return to protectionist course in American 
politics under the slogan “America First” fundamentally changed the position 
of authoritarian China, which paradoxically became the pillar of free trade. The 
regional economic integration process entered a phase of crisis and, figuratively 
speaking, found itself at a crossroads. Due to the global impact of the US economy, 
this caused turbulences, in particular involving mega - regional trade agreements. 
The TPP was transformed into a Comprehensive and Progressive Transparent 
Partnership, which already without the USA, and with Japan as a leader entered 
into force on December 30, 2018. Nevertheless, there is still a question about the 
global trade liberalization and real restoring of the integration dynamics in the 
Asia-Pacific region.

•	 mgr Adrian Brona (Uniwersytet Jagielloński) - The Belt and Road Initiative: 
a Parallel International Order in Statu Nascendi

Since its inauguration in 2013, the Belt and Road Initiative (BRI) developed into 
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a multi-dimensional device of Chinese foreign policy. Initially conceived as 
a mechanism of cooperation with Asian, European and East African countries, 
it quickly became global. At the beginning focused on trade and investments, it 
became a forum of discussion on a range of issues - from economic cooperation, 
via security to cultural exchange. The paper will show the evolution and current 
state of the BRI. Then it will be compared with the main features of China’s 
foreign policy before 2013. The central thesis of this paper is that China is trying to 
establish a parallel international order with itself as the provider of global public 
goods. The nature of this order will be inclusive and non-binding. Nonetheless, 
it may accelerate China’s transition from “system-influencing” state into more of 
a “system-determining” state.

•	 lic. Katarzyna Nowak (Uniwersytet Jagielloński) - Japan’s role in APEC

The main aim of this paper is to characterize the role of Japan in Asia-Pacific 
Economic Cooperation. The author, basing on a theory of international relations 
– especially neoliberal approach, tries to explain complicated nature of Japan’s 
impact on the decision-making processes inside of APEC. The author clarifies 
the fundamental definitions of the international system’s structure and by giving 
examples of them, describes the processes ongoing in the region. In this piece there 
are normative and empirical methods used to examine  the Japanese influence 
on the APEC’s position in the regional and global structures. After this analysis, 
some research questions are put to be answered. For example, what may be the 
future factor of the economic and political development of the Japan’s role in 
the Asia-Pacific Economic Cooperation. Finally, there are few conclusions made 
on the base of the theory and research, which are followed by the forecast of the 
changes that may happen the global and regional perspective.
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PANEL TA8 – A fight we can win? The Evolution of Threat-perceptions in 
Popular Cultures – A Critical Approach to IR

Sala: 117

Moderator: dr Jeroen Van den Bosch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza)

Dyskutant: dr Magdalena Lisińska  (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:

•	 dr Rafał Wiśniewski (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Peering 
through the fog of (future) war – What military science-fiction can tell us about 
how we view  the future of conflict

In this paper the author will use the Popular Culture in International Relations and 
Critical Studies approaches to analyze the visions of future armed conflicts present 
in contemporary science-fiction. Specific focus will be placed on the subgenre of 
military science-fiction, as it specifically take on the topic of war, military and 
international relations. The paper will specifically tackle the following research 
issues: 1) how are future armed conflicts portrayed in contemporary military sf 
(including its causes, strategy and technology employed and consequences). 2) Do 
these visions bear any resemblance to the current state of theory in international 
security studies and strategic studies. 3) what are the potential consequences of 
these pop-culture visions on public perceptions of current and future real life 
conflict situations?

•	 mgr Barbara Kratiuk (Uniwersytet Warszawski) - Evolution of the villain: 
how Has the threat perception changed in popculture? 

The perception of threat has changed significantly over the last 70 years: from 
the communist invasion through North Korea to terrorist organizations and 
shadowy corporations. Few pop culture phenomena encapsulate that change as 
well as the James Bond movie series. The series’  villains serves as proxies to the 
fears of the outside world, of the unknown, that the main character has to defeat. 
The villains also serve as a mirror of the threats of the time: for Sean Connery 
it was communists and Spectre, while for Timothy Dalton it was terrorists and 
billionaires. Using critical theory, the paper will analyze the evolution of the 
villains in James Bond series and through that analyze the change in threat and 
threat perception over the duration of the series. The paper will attempt to answer 
the following questions: how has the villain evolved? How successfully did it 
mirror the reality? Did anything really change in how we as viewers see villains 
and threat?
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•	 dr Jeroen Van den Bosch (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) - Fear for 
Survival – on this Planet or the Next! Comparing Tropes of Terror in Popular 
War-Action and Sci-Fi Movies between 2000 and 2018 – a critical approach to IR 
and threat perception

In this paper I will present and interpret the evolution of how ‘terror’ (defined as 
the ‘anticipation of impending and intentional evil) is depicted in popular ‘War-
action’ movies and ‘Science-fiction’ films between 2000 and 2018. Movies will be 
selected from the IMDB database, according to popularity on the platform (and 
therefore in Western culture) and on condition both covered genres are ‘pure’ – in 
the sense that War-Action movies aim to present some aspects of armed combat 
in the 21st century (or reinterpret historical warfare through such a lens); and 
that Sci-Fi movies probe to highlight some social-political issues in an imagined 
world dealing with imaginative and futuristic concepts such as advanced science 
and technology, space exploration, time travel, and/or extraterrestrial life. 
I hypothesize that by comparing terror in both movie genres, I can distinguish 
several intersections with Western IR’s threat-assessment and hope to confront 
these correlations with the critical literature in order to identify which threats are 
usually exaggerated and which underestimated from Western perspectives, and 
why.

•	 dr Vladimír Naxera (University of West Bohemia) - “Past in the service 
of politics?” An analysis of Czech President Miloš Zeman’s statements about 
Germany

Germany is very often framed negatively in the speeches of many Czech 
politicians and members of society. We can say there are two main reasons: The 
first one has historical roots: for almost whole modern Czech history, the Germans 
played the role of “the others”, of enemies of the Czech nation. Especially due to 
consequences of WWII and after-war development, relations to the Germans (are 
a very important issue of contemporary Czech politics. Many Czech politicians 
instrumentally politicize this historical legacy and claim we have to protect Czech 
interests against Sudeten Germans. The second reason is related to contemporary 
Germany and his political and economic position. According to many Czechs, 
contemporary Czech Republic is kind of protectorate of Germany that wants to 
force us its economic and political vision of Europe. Both these negative stances to 
Germany can be found in the case of Czech President Miloš Zeman. The aim of this 
contribution is to analyze Zeman’ speeches and his attitudes towards Germany. 
The key questions of my research are: Can we say that Zeman otherizes Germans 
and presents them as enemies of Czech people? If yes, does he use “historical 
grievances”, or does he concentrate on contemporary issues?
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18.00 – 20.00 Zwiedzanie Muzeum Marynarki Wojennej i ORP Błyskawica

  Przejazd autokarami z gmachu AMW, odjazd o 18.00

20.00 – 22.00 Uroczysta kolacja

miejsce: Klub Marynarki Wojennej Riwiera

  ul. Zawiszy Czarnego 1, 81-374 Gdynia
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8 listopada 2019 r. (piątek)

09.00 – 14.00 Rejestracja uczestników 

miejsce: Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej 
(BG AMW)

9.30 – 11.15 SESJA PANELOWA II (FA)

miejsce: Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej 
(BG AMW)
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PANEL  FA1 –  „Nowe” instrumenty budowy bezpieczeństwa 
międzynarodowego

Sala: Audytorium A

Moderator: dr Joanna Dobosz-Dobrowolska (Instytut Zachodni / Uniwersytet im. 
J. Długosza w Częstochowie)

Dyskutant: dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski)

Referenci: 

•	 dr Anna Wyrwisz (Uniwersytet Jagielloński) - Postęp naukowy jako narzędzie 
polityki zagranicznej Holandii

Holandia posiada niewątpliwy wkład w postęp naukowy, technologiczny, 
innowacyjność. Na ile postęp naukowy może być obecnie postrzegany jako 
efektywne narzędzie holenderskiej polityki zagranicznej? Analizując studium 
przypadku innowacyjności Holandii, pod uwagę wziąć należy między innymi 
rangę i prestiż ośrodków naukowych i badawczych, czy mechanizmy działania 
rządu, szczególnie roli ministerstwa spraw zagranicznych. Istotna jest także kwestia 
międzynarodowej współpracy w tej sferze, w tym ze Stanami Zjednoczonymi, 
a także pomocy udzielanej przez Holandię państwom rozwijającym się.

•	 dr Joanna Dobosz-Dobrowolska (Instytut Zachodni / Uniwersytet im.          
J. Długosza w Częstochowie) - Pomoc humanitarna jako instrument polityki 
bezpieczeństwa państw

Celem referatu jest przedstawienie wyników badań nad instrumentalizacją 
międzynarodowej pomocy humanitarnej. Dokonana w ostatnich dwóch 
dekadach gruntowna reforma sfery humanitarnej sprawiła, że przekazywanie 
wsparcia humanitarnego stało się efektywnym narzędziem stabilizacji obszarów 
kryzysowych i konfliktowych. Pomoc, oprócz funkcji stricte humanitarnych, 
zaczęła wypełniać utylitarne zadania stawiane przed nią przez największych 
donatorów pomocy - rządy państw. Mimo intensywnych działań mających 
przeciwdziałać jej upolitycznieniu, pomoc nadal stanowi instrument polityki 
bezpieczeństwa państw UE, Ameryki i Bliskiego Wschodu.  

•	 mgr Katarzyna Mikulec (UE COST) - Wzmocnienie roli kobiet w operacjach 
pokojowych i misjach humanitarnych. Polityka na rzecz kobiet i dziewcząt na 
obszarach niestabilnych
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Najnowszy raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju dowodzi, 
że wieloletni rozwój oraz rozszerzająca się strefa pokoju i bezpieczeństwo 
nie zatrzymały nadejścia nowej ery przemocy. Zapobieganie przemocy 
wymaga znacznie większych nakładów finansowych, oraz odpowiedzialnych 
i konsekwentnych działań decydentów na rzecz eliminacji przemocy i ochrony 
społeczeństw przed jej niszczącym wpływem. Zrównoważony rozwój, otwarta 
gospodarka rynkowa, demokracja i rządy prawa upowszechniane jako standardy 
dla współczesnego świata przez OECD, nie wyeliminowały konfliktów 
zbrojnych i nie zapobiegły radykalizacji społeczeństw oraz gwałtownemu 
rozprzestrzenianiu się zjawiska terroryzmu. W 2000 r. Rada Bezpieczeństwa ONZ 
przyjęła przełomową Rezolucję 1325 na temat kobiet, pokoju i bezpieczeństwa. 
Rezolucję tę można traktować jako nowy instrument stabilizacji bezpieczeństwa 
międzynarodowego. Rezolucja kładzie nacisk na równorzędny udziału kobiet 
i ich pełne zaangażowanie w proces utrzymywania oraz promowania pokoju 
i bezpieczeństwa. Wzywa m.in. do poszerzenia roli i zwiększenia udziału 
kobiet w misjach pokojowych ONZ, do obejmowania funkcji wojskowych, 
policyjnych i cywilnych, jak również stanowisk przywódczych. Celem referatu 
jest analiza sytuacji kobiet na obszarach kryzysów humanitarnych i konfliktów 
zbrojnych oraz ocena skuteczności działań podejmowanych przez społeczność 
międzynarodową na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa kobiet i dziewcząt i – 
tym samym – zwiększania stabilności bezpieczeństwa międzynarodowego. 

•	 dr Kamil Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski) - Misje cywilne i operacje 
wojskowe UE - aspekty teoretyczne i praktyczne

Misje i operacje WPBiO stanowią najbardziej widoczny przejaw działalności 
UE w dziedzinie bezpieczeństwa międzynarodowego, zwłaszcza w państwach 
upadłych, i najbardziej namacalny przykład postępów w zakresie WPBiO, jak 
również podmiotowości UE w dziedzinie bezpieczeństwa. Są jednocześnie 
elementami całościowego i zintegrowanego podejścia UE do zewnętrznych 
konfliktów i sytuacji kryzysowych, które charakteryzuje łączenie działań 
politycznych, ekonomicznych i rozwojowych z wojskowymi. Zdaniem 
Ananda Menona Unia jest jedyną organizacją międzynarodową, która 
aktywnie uczestniczy we wszystkich fazach stabilizacji pokonfliktowej. Referat 
będzie podzielony na dwie części. Pierwsza dotyczyć będzie analizy WPBiO 
w perspektywie wybranych teorii sm i studiów europejskich. Druga, mająca 
charakter praktyczny, będzie koncentrowała się na ukazaniu słabości, wyzwań, 
a także ewolucji tych misji i operacji na przestrzeni lat. Pokazaniu ich nowych 
form działania.

•	 mgr Rafał Zajęcki (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) - Public 
Diplomacy as a Tool for Building State Security on the Example of Poland and 
Sweden”
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In the era of democratisation and mediatisation, public diplomacy has become 
an important element of foreign policy of many states. Modern governments 
have noticed and appreciated the role which ordinary citizens play in improving 
the image of their state, establishing cooperation with other nations in various 
areas of social and economic spheres. Public diplomacy involves a number of 
strategic, coordinating and implementing activities aimed at shaping such 
an external environment which supports the foreign policy of a given state by 
understanding, properly informing and influencing global public opinion. 
A positive image of the state on the international stage strengthen its credibility 
and voice in the international debate on global issues and policies, which in turn 
enables it to achieve its goals more effectively. One of such goals is to strive to 
ensure security and stability. The aim of the paper is to analyse the phenomenon 
of public diplomacy and its impact on building state security. Comparative 
method used will answer the question: how does public diplomacy contribute to 
building the security of Poland and Sweden. The research used the perspective 
of constructivism referring, among others, to the issue of national identity as 
a causative factor for states’ actions.
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PANEL FA2 – ROUNDTABLE: Międzynarodowy (bez)ład informacyjny w XXI 
w.

Sala: 119

Moderator: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Referenci:

•	 dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska (Uniwersytet Warszawski)

•	 dr Justyna Nakonieczna-Bartosiewicz (Uniwersytet Warszawski)

•	 dr Jakub Olchowski (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie)

PANEL FA3 - Rola Unii Europejskiej w kształtowaniu współczesnego ładu 
międzynarodowego w perspektywie teoretycznej oraz instytucjonalnej 

Sala: 120

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski), dr 
hab. Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dyskutant: dr hab. Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie)

Referenci:

•	 dr hab. Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - 
Unia Europejska a kryzys liberalnego ładu międzynarodowego: konsekwencje dla 
globalnej roli UE 

W ostatnim czasie istnieje wszechobecna debata na temat kryzysu liberalnego 
porządku międzynarodowego, w tym wzroście aktorów nieliberalnych, 
którzy mogą podważać jego fundamenty, zarówno państwowych (Rosja, 
Chiny), jak i niepaństwowych (ISIS). Unia Europejska odgrywa fundamentalne 
znaczenie w rozprzestrzenianiu i ochronie podstawowych norm liberalnego 
ładu międzynarodowego poprzez utworzenie systemu instytucji i norm 
przywiązanych do odpowiadających im wartości demokracji, praw człowieka, 
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rządów prawa i kapitalizmu rynkowego. Jednakże w ostatnim czasie rola Unii 
Europejskiej w kształtowaniu kluczowych norm ładu liberalnego jest coraz częściej  
przyćmiona przez dominującą rolę Stanów Zjednoczonych w ich kształtowaniu. 
Ostatnio jesteśmy również świadkami, że przywiązanie UE do zasad liberalnego 
porządku globalnego jest coraz bardziej selektywne. Zauważa się odwrót 
w kierunku bardziej warunkowego liberalizmu poprzez obserwowane ostatnich 
działań UE w warunkach kluczowych wyzwań zewnętrznych i wewnętrznych: 
handel międzynarodowy, przywództwo USA (D. Trump), działania Rosji we 
wschodnim sąsiedztwie, bezpieczeństwo, Brexit, populizm. Niemniej jednak 
w obliczu kryzysów i coraz większej wrażliwości demokracji, w Globalnej Strategii 
UE podkreślono, że liberalny porządek leży w interesie Europy, a wyzwania 
stojące przed państwami członkowskimi UE wymuszają umocnienie jej spójności 
i większą determinację do utrzymania dawnego porządku. 

•	 dr Olga Barburska (Uniwersytet Warszawski) - Koncepcja zróżnicowanej/
elastycznej integracji jako próba wzmocnienia możliwości działania Unii 
Europejskiej na arenie międzynarodowej 

Koncepcja zróżnicowanej/elastycznej integracji oznacza, najogólniej rzecz biorąc, 
możliwość różnicowania zakresu i tempa procesów integracyjnych zachodzących 
w Unii Europejskiej w zależności od zdolności bądź woli politycznej jej 
poszczególnych państw członkowskich. Opierając się na traktatowej zasadzie 
tzw. wzmocnionej współpracy (reinforced cooperation), koncepcja ta nie 
jest wprawdzie nowa, ale w ostatnich latach zyskuje na znaczeniu nie tylko 
w sferze badań europeistycznych, ale także praktyki politycznej. Zastosowanie 
tej koncepcji pozwala bowiem, zdaniem jej zwolenników, znacznie ograniczyć 
wady i jednocześnie lepiej wykorzystywać zalety dotychczas stosowanych 
głównych modeli integracyjnych, a więc zarówno koncepcji federalistycznych, 
jak i współpracy międzyrządowej. Szersze zastosowanie w praktyce koncepcji 
zróżnicowanej/elastycznej integracji miałoby pozwolić na wydatne usprawnienie 
funkcjonowania UE jako struktury integracyjnej nie tylko w sferze wewnętrznej. 
Pomogłoby to także wzmocnić jej możliwości działania jako aktora globalnego, 
dzięki m.in. ograniczeniu wymogu jednomyślności w dziedzinie wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Byłoby to zgodne z dosyć oczywistą 
zasadą, że Unia Europejska bardziej sprawna pod względem funkcjonalno-
instytucjonalnym byłaby zarazem bardziej sprawna w zakresie jej aktywności 
międzynarodowej. Jest to tym ważniejsze, że UE jest już teraz, a tym bardziej 
będzie w przyszłości konfrontowana z poważnymi wyzwaniami czy wręcz 
kryzysami, z których część wypływa z otoczenia zewnętrznego. 

•	 dr Paula Marcinkowska (Uniwersytet Warszawski) - Rola Europejskiej 
Służby Działań Zewnętrznych w budowaniu spójnego obrazu UE w świecie

Utworzenie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych podyktowane było 
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zarówno ambicjami UE do wzmocnienia jej pozycji jako liczącego się gracza 
na arenie międzynarodowej, jak również uwarunkowaniami zewnętrznymi, 
wymagającymi zmian instytucjonalnych w zakresie działalności zewnętrznej 
Unii. Niniejszy referat stanowi próbę odpowiedzi na pytania dotyczące roli ESDZ 
w kształtowaniu działań zewnętrznych UE; wyzwań dla spójności działań UE na 
arenie międzynarodowej; wpływu uwarunkowań wewnętrznych na efektywność 
działań Unii w świecie, oraz potencjału unijnej służby dyplomatycznej 
w kształtowaniu współczesnego ładu międzynarodowego.

•	 mgr Łukasz Kiczma (Uniwersytet Wrocławski) - Unia Europejska 
w globalnym układzie sił

Mimo dużej krytyki należy przyjąć, że Unia Europejska spełnia szereg 
podstawowych kryteriów organizacji międzynarodowej. UE jest związkiem 
suwerennych państw utworzonym na podstawie umowy międzynarodowej. 
Dysponuje także stałymi organami, nawet jeżeli nie stanowią one organów 
własnych, ale Wspólnot Europejskich. UE obecnie jest gospodarczo-politycznym 
związkiem 28 demokratycznych państw europejskich będąc efektem wieloletniego 
procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. W wynikach 
prowadzonych badań potęgometrycznych wyraźnie widać, że w okresie po 
zimnej wojnie nastąpiły głębokie zmiany w globalnym układzie sił. Ich kierunek 
jest dobrze widoczny, poszły one w kierunku bardziej równomiernego rozłożenia 
sił – kosztem państw wysoko rozwiniętych dokonał się wielki awans większości 
krajów rozwijających się. Celem referatu jest prezentacja UE w globalnym 
układzie sił wraz z oceną jej pozycji międzynarodowej oraz analizą obecnego 
układu sił pomiędzy państwami członkowskimi. Przyjmując, że stosunki 
międzynarodowe pozostają stosunkami sił i interesów pojęcie potęgi jednostek 
politycznych, w tym państw jest wyraźnym środkiem opisu tych stosunków, gdyż 
relatywnie samodzielne podmioty starają się realizować swoje cele dysponując 
określonymi możliwościami. Ponadto państwa dążąc, podobnie jak praktycznie 
wszyscy ludzie, do przetrwania i rozwoju winny dążyć do maksymalizacji swojej 
potęgi. Do oceny tak rozumianego stosunku sił zostaną wykorzystane obliczenia 
potęgi gospodarczej (ogólnej) i potęgi wojskowej oraz pochodne potęgi. Zebrane 
wyliczenia pozwalają na pokazanie historycznej, jak i obecnej pozycji UE 
w globalnym układzie sił.
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PANEL FA4 – Czynnik ekonomiczny w stosunkach międzynarodowych.      
    Część I

Sala: 101

Moderator: dr Rafał Lisiakiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Dyskutant: dr hab. Paulina Matera, prof. UŁ

Referenci: 

•	 dr hab. Robert Jakimowicz, prof. UEK - Zarys polsko-niemieckich stosunków 
politycznych i gospodarczych w latach 1990-2019 

Jednymi z najważniejszych relacji politycznych i gospodarczych są stosunki 
pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec. Na płaszczyźnie gospodarczej 
świadczą o tym największe obroty handlowe, które w przybliżeniu wynoszą 
powyżej 30% ogólnych obrotów handlowych Polski oraz intensywne 
umacnianie więzi gospodarczych na innych płaszczyznach. Ponadto w ramach 
Unii Europejskiej Niemcy pozostają priorytetowym partnerem politycznym. 
Egzemplifikacja i analiza tych stosunków pozwoli na zorientowanie się w rozwoju 
przyszłych tendencji pomiędzy obu państwami. Budowanie ścisłych związków 
z partnerem niemieckim jest jednym z filarów utrzymania pokoju w Europie 
zarówno w ramach NATO jak i Unii Europejskiej.

•	 mgr Piotr Andrzej Głogowski  (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - 
Znaczenie czynnika ekonomicznego w relacjach japońsko-chińskich

W dobie postępującej globalizacji powiązania ekonomiczne pomiędzy państwami 
ulegają intensyfikacji. Jest to widoczne w wielu regionach świata, jednakże 
niewiele jest państw, dla których relacje gospodarcze mogą okazać się kluczowe 
ze względu na trudności w sferze relacji politycznych. Takim przykładem są 
stosunki bilateralne pomiędzy Japonią a Chińską Republiką Ludową. Referat ma 
na celu przedstawienie wyników analizy politycznych stosunków dwustronnych, 
omówienie powiązań gospodarczych oraz podjęcie próby odpowiedzi na pytanie 
o ich rolę w hamowaniu politycznych zapędów tak z japońskiej jak i z chińskiej 
strony. Główna hipoteza stanowi, że wzmożona wymiana gospodarcza może 
skutecznie niwelować wybrane problemy natury politycznej w relacjach Japonii 
z Chińską Republiką Ludową.

•	 mgr Tatiana Iwanow (Uniwersytet Wrocławski) - Chińskie inwestycje i ich 
wpływ  na transformację polityki zagranicznej Republiki Białoruś
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Celem proponowanego referatu jest przedstawienie i analiza wpływu chińskich 
inwestycji na Białorusi w ramach realizacji inicjatywy Pasa i Drogi na aktualną 
sytuacje gospodarczą na Białorusi w systemie relacji międzypaństwowych (na 
tle stosunków z Rosją i Unią Europejską). Na tle skomplikowanych pełnych 
sprzeczności i wzajemnych oskarżeń w stosunkach z Rosja, Białoruś szuka sobie 
nowego wpływowego opiekuna w świecie. Chiny jak najbardziej nadają się 
na taką rolę. Autokratyczna tożsamość białoruskiego reżimu, mimo obecnego 
ocieplenia wzajemnych stosunków z Unią Europejską i Stanami Zjednoczonymi 
praktycznie zamyka przed Białorusią drogę na Zachód. Kluczową rolę 
w białorusko-chińskim zbliżeniu odgrywa nowa chińska inicjatywa Pasa i Drogi, 
w ramach której na Białorusi powstał Park Przemysłowy Wielki Kamień (dalej 
Park). Władze białoruskie na czele z Prezydentem Aleksandrem Łukaszenko 
wspierają chińskie projekty inwestycyjne, jak podkreślił Xi Jinping Białoruski 
Park jest „perłą Jedwabnego Szlaku”. Mimo złożonego wysiłku z obu stron, Park 
nie stał motorem białoruskiego bumu ekonomicznego. Równolegle od końca 2018 
roku władze rosyjskie prowadzą intensywne rozmowy z Mińskiem w kwestii 
integracji obu państw, trwają prace nad tzw. mapami drogowymi oraz aktami 
normatywnymi, już od 1 stycznia 2021 roku zaplanowano uruchomić wspólne 
rynki „w najważniejszych sferach”.

•	 dr Rafał Lisiakiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Czynniki 
ekonomiczne w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej 

Głównym celem artykułu jest analiza problematyki roli czynników ekonomicznych 
w rosyjskiej polityce zagranicznej podczas prezydentury W. Putina. W polityce 
Rosji istnieje szczególna symbioza czynników politycznych i gospodarczych. 
Czynniki ekonomiczne są poddane kontroli państwa i używane jako instrumenty 
polityki zagranicznej.  Bobo Lo (2015: 26) napisał, że stabilność rosyjskiego 
systemu politycznego i jego relacje z polityką zagraniczną są ściśle związane 
ze stanem rosyjskiej gospodarki. Strategia rosyjskiej polityki zagranicznej 
odzwierciedla do pewnego stopnia logikę myślenia geoekonomicznego, zgodnie 
z którą potęga militarna służy jako zabezpieczenie dobrobytu gospodarczego. 
Uczeni związani z International Political Economy, jak Gilpin, Modelski 
i Kennedy, odwołują się do tego rozumowania. Twierdzą, że w badaniach 
stosunków międzynarodowych można zaobserwować strukturalną zależność 
między czynnikami ekonomicznymi i wojskowymi (Agnew i Corbridge 1995: 
130-131). Tendencja do użycia siły może także ujawnić niższość ekonomiczną. 
Próby zmiany struktury międzynarodowych relacji ekonomicznych mogą być, 
zgodnie z logiką geoekonomii, wspomagane przez użycie opcji wojennej (Jean 
2003: 216).
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PANEL FA5 – Relacje Północ-Południe i Południe-Południe we współczesnym 
świecie: kwestie ogólnosystemowe

Sala: 102

Moderator: dr Mateusz Smolaga (Uniwersytet Szczeciński)

Dyskutant: dr hab. Tomasz Kamiński (Uniwersytet Łódzki)

Referenci:

•	 mgr Michał Zaremba (Uniwersytet Łódzki) - Niezwykła lekcja rozwoju. 
Możliwości aplikacji rozwiązań chińskich w krajach rozwijających się

Chiński model rozwoju od lat budzi zainteresowanie zarówno badaczy, 
jak i decydentów. Sukcesy gospodarcze ChRL każą zadać pytanie nie tylko 
o specyficzne cechy tego modelu, ale i o potencjał aplikacyjny i jego uniwersalność 
w odniesieniu do innych krajów rozwijających się. Szczególne znaczenia ma to 
dla krajów tzw. Globalnego Południa, które od dekad poszukują efektywnej 
drogi rozwoju, a dla których dotychczasowe rozwiązania, promowane m.in. 
przez IMF i Bank Światowy, okazywały się nieskuteczne, a często przynosiły 
skutki odwrotne od zamierzonych. Ponadto, ostatni kryzys finansowany 
oraz bieżące problemy polityczne, społeczne i gospodarcze krajów Zachodu 
ostatecznie podważyły wiarę w anglosaski model kapitalizmu i rozwiązania 
neoliberalne. Dyskusja na temat możliwości implementacji chińskich rozwiązań 
oraz wiążących się z nimi kosztów i korzyści jest więc jak najbardziej zasadna 
i może stanowić punkt odniesienia do dalszych rozważań na temat optymalnej 
strategii rozwojowej krajów tzw. Południa.

•	 mgr Agnieszka Batko (Uniwersytet Jagielloński) - Powracające problemy 
przeszłości: stosunki japońsko-południowokoreańskie w świetle kwestii 
historycznych

Stosunki międzynarodowe w obszarze Azji Północno-Wschodniej wciąż 
naznaczone są dziedzictwem okresu japońskiej kolonizacji oraz działań w trakcie II 
wojny światowej. W tym kontekście, relacje pomiędzy Japonią i Koreą Południową 
stanowią jeden z najjaskrawszych przykładów z uwagi na powracające w stosunkach 
dwustronnych nierozwiązane problemy wspólnej historii, wpływające na obecny 
kształt relacji i sojuszy w regionie. Artykuł przedstawia i analizuje problemy tzw. 
„kobiet pocieszycielek” oraz pracy przymusowej w odniesieniu niedawnych 
negocjacji i ustaleń na poziomie obu administracji. Celem będzie wykazanie, że 
zarówno przedstawiciele rządu Japonii, jak i również Korei Południowej w coraz 
większym stopniu odwołują się do problematycznych kwestii historycznych 
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celem zrealizowania określonych celów politycznych, zarówno na poziomie 
polityki wewnętrznej, jak i międzynarodowej. W konsekwencji, postrzeganie 
tych kwestii jako bilateralnych i politycznych w negatywny sposób wpływa na 
proces rekoncyliacji. W odniesieniu do metod, w artykule zostaną wykorzystane 
elementy analizy prawnej i analizy dokumentów, w odniesieniu do wyroków 
sądów w sprawach dotyczących pracy przymusowej i „kobiet pocieszycielek”, 
a także raportów rządowych. Zastosowana zostanie również analiza dyskursu 
odnośnie oficjalnych przemówień oraz komentarzy przedstawicieli administracji 
obu państw, w których poruszano kwestie historyczne.

•	 dr   Mateusz Smolaga (Uniwersytet Szczeciński) - Zmiany w gospodarce 
światowej a podział Północ - Południe: jakie konsekwencje dla ładu 
międzynarodowego?

Prezentacja skupia się na zmianie układu potencjałów w gospodarce światowej 
i politycznych konsekwencjach dla relacji międzynarodowych. Badanie operuje 
głównie na poziomie poszczególnych regionów. Zabieg agregacji statystyk ma 
ułatwić odniesienie się do koncepcji podziału państw na globalną Północ i Południe. 
Analiza opiera się na danych wtórnych-zewnętrznych, które pochodzą z baz Grupy 
Banku Światowego i wykorzystuje m.in. takie wskaźniki jak: udział w Produkcie 
Światowym Brutto, Wskaźnik Społecznego Rozwoju, procent PKB przeznaczany 
na badania i rozwój.

•	 dr Katarzyna Zalas-Kamińska (Uniwersytet Wrocławski) - Rozwojowa 
czy pomocowa? Polska dyplomacja wobec wyzwań związanych z współpracą 
rozwojową

Szereg problemów związanych z pomocą/współpracą rozwojową, jak choćby 
kryzysy humanitarne czy kryzys migracyjny 2015, i ich włączenie w politykę 
silniejsze jak nigdy dotąd, wymusiły większe zainteresowanie tą tematyką również 
instytucji dyplomacji. Prowadzone przez różnych aktorów międzynarodowych 
działania na rzecz krajów rozwijających się sprawiły, że powiązań z rozwojem 
można szukać nie tylko w aktywności dyplomatycznej związanej z dyplomacją 
tradycyjną czy dyplomacją publiczną, ale coraz częściej z dyplomacją społeczną, 
dyplomacją celebrytów, a nawet dyplomacją ekonomiczną. Zmiana instytucji 
dyplomacji i konieczność szerokiego spojrzenia na kontekst rozwojowy, stawia 
pytanie, czy mamy do czynienia z nową formą dyplomacji i czy w jej definiowaniu 
powinniśmy się kierować w stronę pojęcia dyplomacja rozwojowa (Development 
diplomacy) czy może dyplomacja pomocowa (Aid diplomacy)? Pytanie jest o tyle 
zasadne, że kwestie definicyjne w sprawie rozwoju już poróżniły środowisko 
naukowe, a od momentu przyjęcia Agendy 2020 o zrównoważonym rozwoju mówi 
się nie tylko w kategoriach krajów rozwijających się, ale też wysoko rozwiniętych. 
Próba odnalezienia w tym miejsca dla dyplomacji jest niemałym wyzwaniem.
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PANEL FA6 – Rola religii, podmiotów religijnych i motywowanych religijnie 
w kształtowaniu ładu międzynarodowego - perspektywa multidyscyplinarna

Sala: 1

Moderator: dr Anna Solarz (Uniwersytet Warszawski), dr Joanna Kulska 
(Uniwersytet Opolski)

Dyskutant: dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN

Referenci:

•	 dr Anna Solarz (Uniwersytet Warszawski) - Kontrowersje wokół miejsca i roli 
religii w tzw. „westfalskim” i „powestfalskim” ładzie międzynarodowym

Rola i miejsce religii w stosunkach międzynarodowych są przedmiotem 
rozważań badaczy mniej więcej od lat 90. XX w. W NSM zakłada się, że czynnik 
religijny został wyeliminowały z relacji między państwami europejskimi wraz 
nastaniem systemu westfalskiego w połowie XVII w. Później, wraz z kolonizacją 
i dekolonizacją, system ten został rozciągnięty na cały świat. Zakłada się zatem, 
iż w systemie globalnym SM religia nie powinna odgrywać znaczącej roli, nie ma 
zatem uzasadnienia dla włączania jej do analizy i do teorii. Jak się wydaje, ten 
sposób patrzenia na rzeczywistość międzynarodową został przyjęty w okresie, gdy 
NSM starała się dopasować do dominujących trendów w naukach społecznych, 
a zwłaszcza popularnego od lat 60. XX w. paradygmatu sekularyzacji. Późniejsze 
wydarzenia międzynarodowe zweryfikowały to podejście, doprowadzając do jej 
dekonstrukcji. W referacie będę się starała wykazać związek „narracji na temat 
religii w SM” z kontrowersjami obecnymi w filozofii nauk społecznych. Religia 
może się stać istotnym czynnikiem dokonujących się przewartościowań. Będzie 
to miało istotny wpływ także na NSM.

•	 dr Joanna Kulska (Uniwersytet Opolski) - Od „renesansu religii” do 
postsekularyzmu: rola czynnika religijnego w kształtowaniu współczesnego ładu 
międzynarodowego

Przez ponad trzy wieki w praktyce i analizach polityki światowej religia 
traktowana była jako „czarna dziura”. W tym czasie zdawano sobie sprawę z tego, 
że religia stanowi ważny element życia jednostek, narodów i kultur, jednak tej 
świadomości towarzyszyło przekonanie, że włączenie idei i wspólnot religijnych 
do świata polityki i dyplomacji nie tylko skomplikowałoby te dziedziny, ale też 
miałoby destruktywne konsekwencje w odniesieniu do relacji między religią 
i polityką. To podejście zostało podważone w ostatnich dekadach XX wieku. 
Jakkolwiek procesy, które zostały określone w literaturze jako „powrót religii” 
(return of religion) czy też „odrodzenie religii” (resurgence of religion), dały 
znać o sobie na przełomie lat 60. i 70. XX wieku, to jednak ich naukowa analiza 



63

 Ład międzynarodowy in statu nascendi. Multidyscyplinarna perspektywa | Gdynia, 7–8 listopada 2019 r. 

została podjęta na początku lat 90. XX wieku, a zatem dwie dekady później. 
Momentem przełomowym dla rozwoju debaty był natomiast 11 września 2001 
roku, którego znaczenie należy uwypuklić z dwóch powodów. Po pierwsze, 
był on bezsprzecznie najbardziej doniosłym wydarzeniem dla podjęcia analizy 
wpływu religii na stosunki międzynarodowe. Po drugie, był on momentem 
wyłonienia się postsekularnej pespektywy, która stworzyła szerokie ramy dla 
rozwoju nowego etapu dyskursu dotyczącego roli i miejsca czynnika religijnego 
w procesie kształtowania się współczesnego ładu międzynarodowego. 

•	 dr Iuliia Korniichuk (Narodowy Uniwersytet Pedagogiczny im M. 
P. Dragomanowa / Program Lane`a Kirklanda) - Organizacje religijne 
w instytucjach międzynarodowych - delegaci, eksperci, powodowie

Referat prezentuje zarys możliwych form współczesnej współpracy organizacji 
religijnych z instytucjami międzynarodowymi, które [formy współpracy] stają 
coraz bardziej widoczne po rozpoczęciu tzw. “powrotu religii” do wielkiej polityki 
i stosunków międzynarodowych. Na przykładzie Organizacji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie i Rady Europy autorka analizuje trzy najczęstsze formy 
takiej aktywności: (a) udział w ogólnych i specjalnych wydarzeniach organizacji 
(konferencjach, spotkaniach, szkoleniach), (b) udział w projektach oraz 
współpraca przez rady ekspertów i konsultantów, komisji monitoringowe oraz 
(c) w osobnych przypadkach, mediacja lub kształcenie nowych ramek stosunków 
(wymaganie dotrzymania starych) przez sądy międzynarodowe. Głównymi 
źródłami badania stały bazy danych organizacji międzynarodowych, oficjalne 
dokumenty, materiały spotkań  oraz wywiady z przedstawicielami organizacji 
międzynarodowych.

•	 mgr Paweł Kusiak (Akademia Marynarki Wojennej w  Gdyni) - Kościół 
katolicki wobec integracji europejskiej i problemu „Brexitu”

Celem referatu jest rekonstrukcja stanowiska Kościoła katolickiego wobec 
problemu integracji europejskiej. Poprzez Kościół katolicki autor rozumie 
„kościół hierarchiczny”, którego organem kierowniczym jest Stolica Apostolska 
na czele z Papieżem. W pierwszej części referatu przedstawiony zostanie stosunek 
Kościoła do idei oraz poszczególnych inicjatywy związanych z szeroko pojętą 
integracją europejską po II wojnie światowej. W drugiej części autor skupi się 
na omówieniu współczesnego stosunku Kościoła do problemów związanych 
z integracją europejską, szczególną uwagę poświęcając kwestii zaangażowania 
Kościoła w dyskusję na temat Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy. 
W ostatniej, trzeciej części, autor przedstawi stosunek Kościoła do problemu 
opuszczenia przez Wielką Brytanię struktur Unii Europejskiej, zapoczątkowany 
przez referendum w czerwcu 2016 roku, potocznie określany mianem „Brexitu”. 
Jako główną hipotezę autor przyjmuje, że Kościół katolicki jest zwolennikiem 
integracji europejskiej, pragnie ją jednak moderować w taki sposób aby była ona 
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realizowane w oparciu o wartości chrześcijańskie. W tym kontekście „Brexit” 
jest według Kościoła zjawiskiem niepożądanym, gdyż może cofnąć procesy 
integracyjne, generować nowe wewnątrz europejskie konflikty oraz pogorszyć 
sytuację prawną katolików żyjących na Wyspach Brytyjskich i w Irlandii. 
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PANEL FA7 – Ład międzynarodowy w ujęciu realistów. Powracająca mądrość czy 
nieodłączne słabości? Część II

Sala: 3

Moderator: dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Dyskutant: dr Hanna Schreiber (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:

•	 prof. dr hab. Marian Broda (Uniwersytet Łódzki) - Nowy-stary Ład(nieład), 
wewnętrzno-międzynarodowy. O archaicznych uwikłaniach świadomości 
społecznej „czasu światoobrazu”

W (nie?)współczesnej części świadomości społecznej, a także w wielu 
ideologiach i programach politycznych, silnie obecna jest wciąż – dostrzegalna 
również w niektórych koncepcjach politologicznych – tendencja do forsownego 
podkreślania (niekiedy wręcz absolutyzowania) znaczenia-dominacji jednej 
ze stron dychotomizowanych wzajemnie par identyfikacji i charakterystyk 
rzeczywistości społecznej w kategoriach: Ład-nieład, nowy-stary, zerwanie-
kontynuacja, wewnętrzny-zewnętrzny, nasz-obcy, lokalny-globalny, 
sakralizacja-desakralizacja, chrystianizacja-dechrystianizacja itd. Wskazany 
sposób przeżywania, percepcji i objaśniania świata w ogóle – a sfery relacji 
międzynarodowych i ładu międzynarodowego w szczególności – posiada 
swoje głębokie zakorzenienie w sferze archaicznego sposobu przeżywania 
i pojmowania świata, władzy i prawdy, co ulega jednak często przesłonięciu 
bądź mechanizmom ideologicznego kamuflażu w sferze samoświadomości 
osób myślących w podobny sposób. Ufności w przypisywaną sobie czy 
własnej wspólnocie możliwość definitywnego uwolnienia się z archaicznych, 
przedchrześcijańskich czy przednaukowych uwikłań metalno-instytucjonalnych 
sprzyja paradoksalnie typowe dla świadomości i myśli nowożytnej – opisane 
i analizowane przez Martina Heideggera – pojmowanie świata w kategoriach 
„światoobrazu”. Dogodny punkt wyjścia dla zdiagnozowania i objaśnienia 
owego paradoksu stwarza wykorzystanie możliwości poznawczych związanych 
z pokantowską perspektywą teoretyczną, w szczególności możliwości 
rozpatrywania funkcjonujących wciąż (nie)współczesnych de facto koncepcji 
i objaśnień Ładu(nieładu) międzynarodowego – wykraczających zarówno 
poza sferę wiedzy naukowej, jak i wiary chrześcijańskiej – jako swego rodzaju 
odpowiedników i jednocześnie aksjologicznych przeciwieństw kantowskich 
postulatów praktycznego rozumu.

•	 dr hab. Anna Wojciuk (Uniwersytet Warszawski) - Socjalizacja do 
realistycznego ładu międzynarodowego: znaczenie „darwinizmu społecznego” 
w procesach budowy państwa narodowego na przykładzie Chin
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Reguły gry w ramach realistycznego ładu międzynarodowego są znane aktorom 
dzięki socjalizacji. Zdaniem realistów socjalizacja ta ma charakter behawioralny, 
wedle konstruktywistów wymaga ona odpowiedniego samorozumienia oraz 
rozumienia kontekstu. W niniejszym referacie przedstawię rezultaty moich 
badań nad tekstami autorów kluczowych dla modernizacji Chin, którzy 
opowiadali się za odrzuceniem starego modelu państwowości na rzecz państwa 
narodowego. Przeanalizuję, jaka wizja stosunków międzynarodowych była 
nieodłącznie związana z koncepcją państwa narodowego. U takich autorów jak 
m.in. Yen Fu, Liang Chichao, Kang Youwei, Hu Shi socjalizacja do globalnego 
ładu wymagała wykroczenia ponad tradycyjną kulturę strategiczną chińskiego 
realizmu i włączała „nowoczesne”, „naukowo” udowodnione rozumienie reguł 
gry, przypisywane odkryciom Karola Darwina.

•	 dr Tomasz Pugacewicz (Uniwersytet Jagielloński) - Równoważenie, 
podczepianie, wiązanie czy zabezpieczanie? Przyczyny sojuszu Polski z USA

Zgodnie z prominentnym przeglądem literatury (Weitsman 2010) w teorii 
sojuszu wyróżnia się cztery motywy ich zawierania: równoważenie (balancing), 
podczepianie (bandwagoning), wiązanie (tethering) oraz zabezpieczanie 
(hedging). Zaprzysiężenie D. Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych 
i negatywna reakcja na to wydarzenie szeregu państw europejskich, jak nigdy 
wcześniej uwidoczniło przywiązanie władz Polski do sojusz z USA. Jednocześnie 
w literaturze przedmiotu narasta świadomość asymetryczności współpracy 
polsko-amerykańskiego (Dybczyński 2017), co stawia pytanie o wiarygodność 
symetryczności zobowiązań obu stron. Wzrost popularności antyamerykanizmu 
w społeczeństwie, a także znaczenia partii radykalnych i populistycznych oraz 
skuteczności rosyjskiej propagandy prowadzi do podważania wspomnianego 
sojusz (np. protesty ws. tzw. ustawy 447 w 2019 r.). W związku z tym, 
zasadne wydaje się postawienie pytania o motywy stojące za sojuszem Polski 
z USA.W części pierwsze, w oparciu o przegląd literatury, postawiono cztery 
hipotezy w nawiązaniu do czterech wskazanych teorii sojuszy. W części drugiej 
dokonano analizy empirycznej polskiej debaty publicznej o przyczynach 
wojskowej współpracy z USA. Pod koniec dokonano oceny, która i w jakim stopniu 
hipoteza została potwierdzona lub zakwestionowana. Metodą pozyskiwania 
danych jest jakościowa analiza tekstu.

11.15 – 11.45 Przerwa kawowa 

  miejsce: Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej  
    (BG AMW)
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11.45 – 13.30 SESJA PANELOWA III (FB)

 miejsce: Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej                            
   (BG AMW)

PANEL  FB1 – Tajwan a regionalny ład Indo-Pacyfiku

Sala: Audytorium A

Moderator: dr hab. Ewa Trojnar (Uniwersytet Jagielloński)

Dyskutant: dr hab. Agata Ziętek, prof. UMCS

Referenci: 

•	 dr hab. Łukasz Gacek, prof.  UJ - Kwestia Tajwanu a Wielkie Odrodzenie 
Narodu Chińskiego 

Politykę Chin wobec Tajwanu w okresie przywództwa Xi Jinpinga cechuje 
większa asertywność. Władze w Pekinie podkreślają, że konsensus 1992 stanowi 
podstawę dialogu politycznego z władzami w Tajpej wzywając obie strony do 
włączenia do realizacji Chińskiego Snu oraz Wielkiego Odrodzenia Narodu 
Chińskiego, którego immanentną częścią jest zjednoczenie Chin i Tajwanu. 
Wzrost asertywności Chin wobec wyspy stanowi pochodną rosnącego wpływu 
na jej gospodarkę i społeczeństwo. Odzwierciedla również wzrost potęgi 
Chin wyłaniających się jako dominująca siła w Azji Wschodniej, co skłania do 
przeświadczenia, że kwestię Tajwanu mogą rozwiązać na własnych warunkach.

•	 prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski) - Tajwan a wojna 
hegemoniczna USA-Chiny

Celem prezentacji jest ukazanie znaczenia Tajwanu w nasilającej się wojnie 
hegemonicznej USA-Chiny. Takie postawienie problemu ma związek 
z działaniami obydwu mocarstw które w coraz większym stopniu przedstawiają 
odmienne ujęcia i interpretacje konstytutywnej zasady: ONE CHINA POLICY. 
Zasady, która była do tej pory podstawa stabilnych stosunków miedzy tymi 
dwoma mocarstwami. Przedmiotem analizy będą oficjalne wystąpienia 
i deklaracje z jednej strony a z drugiej stan powiazań ekonomicznych ,politycznych 
i kulturalnych z Tajwanem.
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•	 dr Marcin Grabowski (Uniwersytet Jagielloński) - Polityka USA wobec 
Tajwanu w XXI wieku

Celem wystąpienia jest analiza porównawcza polityki rządów Stanów 
Zjednoczonych wobec Tajwanu w XXI wieku. Przeanalizowana zostanie polityka 
George’a W. Busha, Baracka Obamy oraz wstępnie polityka Donalda Trumpa. 
Analiza zostanie przeprowadzona w kontekście zmian, które zachodziły 
w omawianym okresie w relacjach między Chińską Republiką Ludową a Republiką 
Chińską na Tajwanie w perspektywie stosunków trójstronnych i w oparciu 
o model tworzony dla analizy relacji w regionie przez Lowella Dittmera.

•	 dr hab. Ewa Trojnar (Uniwersytet Jagielloński) - Indo-Pacyfik w polityce 
zagranicznej Republiki Chińskiej na Tajwanie

Dążenie Tajwanu do ograniczenia zależności od Chin odzwierciedla realizowana 
od 2016 r. przez administrację Tsai Ing-wen inicjatywa New Southbound Policy, 
kładzie ona nacisk na współpracę i wymianę z państwami Azji Południowej, Azji 
Południowo-Wschodniej oraz Australazji. Rozwinięciem działań w tym kierunku 
jest formuła 2019 Indo-Pacific Dialogue.

•	 dr Rafał Kwieciński (Uniwersytet Jagielloński) - Czynnik militarny 
w stosunkach Chin i Tajwanu

Według oficjalnych chińskich dokumentów ogłoszenie niepodległości przez 
Tajwan jest wciąż uznawane za jedno z największych zagrożeń dla  bezpieczeństwa 
Chin. Czynnik militarny zatem odgrywa wciąż istotną rolę w kształtowaniu 
stosunków w Cieśninie Tajwańskiej. W ostatnich latach, wraz ze wzrostem 
potencjału gospodarczego Chin, wzrasta także potencjał militarny tego państwa. 
Można także uznać, że potencjał militarny Tajwanu zmniejsza się. Tym samym 
Chiny mogą zdobyć się nawet na unilateralne rozwiązanie kwestii tajwańskiej, 
wykorzystując do tego środki o charakterze militarnym.
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PANEL FB2 – Stany Zjednoczone a ład międzynarodowy po zakończeniu 
zimnej wojny

Sala: 119

Moderator: dr Aleksandra Jarczewska (Uniwersytet Warszawski)

Dyskutant: prof. dr hab. Andrzej Mania (Uniwersytet Jagielloński)

Referenci:

•	 dr hab. Jolanta Bryła, prof. UAM - Idea stref wpływów w XXI wieku

Tematyka referatu będzie koncentrować się wokół idei stref wpływów mocarstw 
w stosunkach międzynarodowych. Celem będzie próba odpowiedzi  na pytanie, 
czy idea ta straciła aktualność wraz zakończeniem zimnej wojny, czy też 
myślenie w kategoriach stref wpływów stanowi nieodłączny element polityki 
mocarstw szczególnie zyskujący na znaczeniu w warunkach turbulencji systemu 
międzynarodowego.

•	 dr Barbara Regulska-Ingielewicz - Stany Zjednoczone w międzynarodowym 
systemie handlowym: między interwencjonizmem państwowym a ideą liberalizacji 
handlu

Stany Zjednoczone były od końca II wojny światowej głównym architektem 
międzynarodowego systemu handlowego. Poszczególne administracje 
amerykańskie propagowały liberalizację handlu, jednocześnie prowadząc 
aktywną politykę protekcjonizmu handlowego. Cechą wyróżniającą strategię 
wsparcia eksportu Stanów Zjednoczonych po Zimnej Wojnie jest paradoks, iż 
zastosowany interwencjonizm państwowy nie stoi w sprzeczności z głoszonymi 
zasadami idei liberalizacji handlu tak bliskiej Stanom Zjednoczonym. Jej zadaniem 
nie jest sztuczne utrzymywanie przewagi konkurencyjnej amerykańskich 
eksporterów oraz ich produktów, ale stworzenie im przestrzeni do swobodnego 
działania, wolnej od wszelkich barier. W tym celu Stany Zjednoczone były silnie 
zaangażowane w szereg inicjatyw na szczeblu międzynarodowym inicjując lub 
wspierając procesy, których celem było znoszenie barier w wymianie. Celem 
referatu jest analiza kierunku i kształtu polityki handlowej Stanów Zjednoczonych 
po zakończeniu Zimnej Wojny, wskazanie wykorzystywanych instrumentów 
oraz wpływu tak prowadzonej polityki na globalny system wymiany handlowej. 
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•	 dr Aleksandra Jarczewska (Uniwersytet Warszawski) - Partnerstwo 
Transatlantyckie a pozimnowojenny porządek międzynarodowy

Stany Zjednoczone zdobyły hegemoniczną pozycję w systemie międzynarodowym 
po zakończeniu II wojny światowej dzięki wsparciu i współpracy z europejskimi 
partnerami. Jednak od początku XXI wieku więzi, które łączą obu partnerów, 
znacznie się osłabiły, zwłaszcza ze względu na spadek pozycji Unii Europejskiej 
w systemie globalnym, jak również z uwagi na zmianę pozycji USA w Azji. 
Celem tego referatu jest przedstawienie ewolucji partnerstwa transatlantyckiego 
z perspektywy ostatnich trzech dekad na tle zmian porządku międzynarodowego. 
Przyjęto założenie, że w analizowanym okresie partnerstwo transatlantyckie 
odegrało wiodącą rolę w systemie międzynarodowym, ale ze względu na zmiany 
w ostatniej dekadzie przewidywany trójstronny porządek globalny złożony 
z USA, UE i Chin został zastąpiony przez wielostronny porządek z wieloma 
konkurującymi centrami światowymi, takimi jak USA, Chiny, Indie, Rosja i inne. 
W związku z tym istotne jest, aby rozważyć rolę USA i UE w nowym systemie 
i ocenić szanse na przetrwanie partnerstwa transatlantyckiego w przyszłości.

•	 mgr Rafał Ciastoń (Akademia Sztuki Wojennej) - Marynarka Wojenna 
Chińskiej Armii Ludowo- Wyzwoleńczej- dominacja w obszarze pierwszej i drugiej 
linii wysp, ograniczone zdolności na wodach błękitnych?

Proces modernizacji i rozbudowy MW ChAL-W to jedno z głównych wyzwań 
w obszarze bezpieczeństwa z jakim przychodzi się obecnie mierzyć Stanom 
Zjednoczonym Ameryki. Posługując się słowami jednego z byłych dowódców 
Dowództwa Pacyficznego USA- chińskie działania kształtują krajobraz operacyjny 
regionu. Niektóre z chińskich działań mogą sugerować, że celem jest budowa 
typowo oceanicznej marynarki wojennej, celem niniejszego referatu będzie 
weryfikacja bądź falsyfikacja tezy: czy krótko i średnio- okresowym celem Chin 
jest dominacja w obszarze tzw. pierwszej i drugiej linii wysp, czy też zastąpienie 
MW USA w roli globalnego lidera. Należy mieć bowiem na uwadze, że dla 
Stanów Zjednoczonych nawet tylko częściowa utrata dominacji w obszarach 
morskich oznaczałaby podważenie statusu supermocarstwa. Stąd też ambicje 
morskie Chin będą prowadzić do coraz poważniejszych tarć w relacjach z USA.

•	 mgr Łukasz Wyszyński (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) - US 
NAVY jako narzędzie globalnej polityki Stanów Zjednoczonych na początku XXI 
wieku

Przestrzeń morska od stuleci wpływała na relacje pomiędzy państwami. Jej 
znaczenie dla kształtu systemu międzynarodowego oraz układu sił znacząco 
wzrosła po zakończeniu drugiej wojny światowej. W wyniku zimnowojennej 
rywalizacji Stany Zjednoczone oraz pozostałe państwa NATO stworzyły 
największy, wojskowy, morski, sojusz w dziejach. Po rozpadzie ZSRR Waszyngton 
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wykorzystał tą przewagę do rozwinięcia i umocnienia liberalnej wizji systemu 
międzynarodowego. US NAVY miała w nim być narzędziem, które umożliwi 
kontrolę transportu morskiego oraz pozwoli na globalną projekcję siły, zgodnie 
z amerykańskimi interesami politycznymi i ekonomicznymi. Na tym polu, od 
końca XX wieku, obserwujemy symptomy kwestionowania  kształtu systemu 
międzynarodowego, zarówno ze strony państw pretendentów do roli mocarstw 
globalnych – głównie Federacja Rosyjska i Chińska Republika Ludowa, jak 
i pozostałych uczestników systemu, w tym samych Stanów Zjednoczonych. 
Celem wystąpienia jest zaprezentowanie wyników badań dotyczących 
wykorzystania US NAVY w globalnej polityce Stanów Zjednoczonych. W tym 
celu autor analizuje: teoretyczne założenia dotyczące wykorzystania sił morskich,  
ich potencjał oraz obecność w strategicznie ważnych regionach  w odniesieniu do 
dwóch obszarów . Pierwszym jest pozycja Stanów Zjednoczonych w systemie 
międzynarodowym. Drugim są działania innych państw w zakresie rozwoju sił 
morskich - jako narzędzia umożliwiającego im ochronę globalnych interesów 
oraz  wpływanie na kształt systemu międzynarodowego.
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PANEL FB3 - Rola Unii Europejskiej w kształtowaniu współczesnego ładu 
międzynarodowego w dziedzinie politycznej, społecznej i kulturalnej

Sala: 120

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski), dr 
hab. Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dyskutant: dr Olga Barburska (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:

•	 dr hab. Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie) - Percepcja roli Unii Europejskiej w przestrzeni międzynarodowej 
- wybrane zagadnienia

Celem referat będzie analiza postrzegania roli Unii Europejskiej w przestrzeni 
międzynarodowej przez głównych graczy polityki międzynarodowej: Federację 
Rosyjską, USA czy ChRL. Analizie poddany zostanie także aspekt teoretyczny 
i metodologiczny fenomenu znaczenia „istotnych innych” dla kształtowania roli 
aktora w przestrzeni międzynarodowej.

•	 dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski) - Rola 
współpracy Unii Europejskiej z ONZ w kształtowaniu współczesnego 
ładu międzynarodowego w zakresie rozwoju społeczno-gospodarczego oraz 
bezpieczeństwa międzynarodowego

Głównym celem referatu będzie omówienie w jaki sposób rozwój stosunków UE 
z ONZ oraz z organizacjami wyspecjalizowanymi i programami systemu ONZ 
wpływa na kształtowanie współczesnego ładu międzynarodowego w zakresie 
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa 
międzynarodowego.  W związku z tym omówione zostaną m.in. takie kwestie, jak: 
główne uwarunkowania rozwoju stosunków między UE i ONZ we wskazanych 
zakresach, podstawy formalne i mechanizmy współpracy obu organizacji 
w analizowanych dziedzinach, a także wybrane efekty ich współdziałania 
mające wpływ na kształtowanie ładu międzynarodowego w dziedzinie 
rozwoju społeczno-gospodarczego oraz utrzymania pokoju i bezpieczeństwa 
międzynarodowego.
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•	 dr Kamil Zajączkowski (Uniwersytet Warszawski) - Scenariusze rozwoju 
WPZiB i WPBiO - uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne

Celem wystąpienie będzie próba nakreślenia scenariuszy rozwoju polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa UE, uwzględniając przy tym zarówno czynniki 
wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Do tych pierwszych należy uznać: reformę strategii 
międzynarodowej UE, czego przejawem jest nowa Strategia Bezpieczeństwa UE 
z 2016 r.; kwestia brexitu i z tym związanych konsekwencji dla WPZiB i WPBiO; 
silna dychotomia (instytucjonalna, strukturalna, jak i dotycząca możliwości UE) 
między zewnętrzną polityką ekonomiczną UE a jej aktywnością zewnętrzną 
w sferze politycznej; zmiany wewnętrzne w poszczególnych państwach UE. 
Wśród czynników zewnętrznych wskazać należy przede wszystkim prezydenturę 
Trumpa (i jego politykę wobec UE), oraz przeobrażenia w globalnym ładzie 
międzynarodowym w kontekście amerykańsko-chińskiej rywalizacji. Na tle 
ww. uwarunkowań Autor podejmie się próby odpowiedzi na pytanie, na ile 
przedstawione przez UE inicjatywy dotyczące np. struktury dowodzenia, PESCO 
czy Europejskiego Funduszu Obronnego stanowią o nowej jakości i wzmocnieniu 
integracji w ramach WPZiB i WPBiO, a na ile są wynikiem raczej politycznej 
kalkulacji największych państw UE i swego rodzaju słabością całej UE.

•	 dr Bartłomiej Zapała (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) 
- Imiona Brexitu. Zarządzanie procedurą wyjścia i proces wyłaniania się 
europejskiego przywództwa

Aktywna rola UE w procesie kształtowania współczesnego ładu międzynarodowego 
nie będzie możliwa bez sprawnego funkcjonowania i współdziałania kierujących 
ją instytucji. Proces wyjścia Wielkiej Brytanii stworzył poważne wyzwanie dla 
kierownictwa UE. Celem wystąpienia będzie analiza procesu zarządzania 
Brexitem od momentu negocjowania specjalnych warunków dla Wielkiej 
Brytanii przed referendum, poprzez postawę w trakcie kampanii informacyjnej, 
procedurę wyjścia, aż do określania charakteru relacji po Brexicie. Z jednej strony 
sprawdzenie procedur prawnych określonych w Traktacie Lizbońskim, ale 
z drugiej, bardziej istotnej, określenie czy UE posiada zdolność do politycznego 
reagowania na pojawiające się zagrożenia,  jak np. ingerencje sił zewnętrznych 
w wewnętrzne procesy demokratyczne.

•	 mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert (Uniwersytet Warszawski) - Unia Europejska 
jako aktor globalny w dziedzinie ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego. 
Uwarunkowania i perspektywy

W 2016 roku Unia Europejska przyjęła strategię na rzecz wzmacniania swojej 
pozycji jako aktora globalnego w obszarze międzynarodowych stosunków 
kulturalnych. Jej implementacja będzie długotrwałym procesem, którego wynik, 
z uwagi na liczne wewnętrzne i zewnętrzne problemy oraz napięcia, nie jest 
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przesądzony, a wręcz mocno niepewny. Jednocześnie sposoby operacjonalizacji 
tej strategii oraz międzynarodowy wymiar Europejskiego Roku Dziedzictwa 
Kulturowego (ERDK) w 2018 roku wskazują, że dziedziną działań zewnętrznych 
UE, która będzie z pewnością zyskiwała na znaczeniu w najbliższych latach, 
jest dziedzictwo kulturowe. Powód? Dziedzictwo kulturowe jest dla Unii 
Europejskiej przestrzenią, w której Unia chce i ma szanse odgrywać różne ważne 
role międzynarodowe i pozycjonować się jako aktor normatywny o istotnym 
potencjale wpływu. Próbą zamanifestowania tych ambicji były działania w ramach 
ERDK w 2018 roku. Referat proponuje ich uporządkowanie i krytyczną analizę, 
a także stawia pytania o dalsze perspektywy zbudowania pozycji UE jako silnego 
aktora w dziedzinie ratowania, ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego 
w kontekście zmieniającego się ładu międzynarodowego.
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PANEL FB4 – Czynnik ekonomiczny w stosunkach międzynarodowych. Część 
II

Sala: 101

Moderator: dr Rafał Lisiakiewicz (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Dyskutant: dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski)

Referenci: 

•	 dr Alicja Malewska (Akademia Ignatianum w Krakowie) - Dług publiczny 
jako zagrożenie w stosunkach międzynarodowych

Dług publiczny powszechnie jest uznawany za negatywne zjawisko, jednak 
jego wpływ jest bardziej skomplikowany niż się może wydawać. Większość 
opracowań skupia się na wąskim ekonomicznym postrzeganiu długu publicznego 
i jego wpływie na wzrost gospodarczy, przez co polityczne skutki tego zjawiska 
nie są zbadane w wystarczającym stopniu. Brak prostej zależności między 
wielkością zadłużenia a potęgą państwa każe zastanowić się nad tym, jakie 
cechy długu i jakie okoliczności sprawiają, że obniża się potencjał ekonomiczny 
gospodarki oraz jakie ma konsekwencje w wymiarze politycznym. Moim 
celem jest stworzenie katalogu takich właściwości w oparciu o doświadczenia 
współczesnych państw i ich potęgę na arenie międzynarodowej. Dobór 
czynników zostanie podyktowany ich wpływem na pozycję międzynarodową 
kraju, czyli obiektywną zdolność do mobilizacji wewnętrznych zasobów w celu 
osiągania swoich celów, a także subiektywne postrzeganie potęgi państwa jako 
uczestnika stosunków międzynarodowych przez inne podmioty. Poszukiwane 
cechy zostaną zidentyfikowane przy zastosowaniu perspektywy neoliberalnej 
i teorii współzależności z wykorzystaniem literatury przedmiotu oraz studium 
przypadku wybranych państw, najlepiej ilustrujących zależności między długiem 
a potęgą kraju.

•	 dr Marta Wajda-Lichy (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), dr 
Zbigniew Stańczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) - Czy 
współczesny handel międzynarodowy stał się grą o sumie zerowej?

Jednym z problemów jaki pojawił się w światowym handlu po globalnym kryzysie 
finansowym jest nasilenie się protekcjonizmu. Zdaniem wielu ekonomistów 
mamy już do czynienia z wojnami handlowymi pomiędzy największymi 
gospodarkami świata (m. in. USA, Chinami, UE). Wynikają one w dużej mierze 
z utrzymujących się nierównowag na rachunkach obrotów bieżących. Istnieją 
także głębsze powody konfliktów w zakresie polityki handlowej. Związane są 
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one z walką o zdobywanie wyższej pozycji w międzynarodowych łańcuchach 
wartości dodanej, która zależy od dostępu do najnowszych technologii. Charakter 
współczesnego protekcjonizmu w znacznym stopniu koncentruje się na ochronie 
sektora wysokich technologii, co ma podłoże zarówno ekonomiczne, jak 
i polityczne. Działania protekcjonistyczne, które przybierają charakter odwetowy, 
mogą jednak prowadzić do stagnacji globalnej wymiany handlowej, czyniąc 
relacje gospodarcze grą o sumie zerowej i zaostrzając rywalizację o światowe 
wpływy polityczne.

•	 dr hab. Gracjan Cimek Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni - BRICS 
w przemianach ładu międzynarodowego

Geneza grupy BRICS sięga 2006 roku; trzy lata później odbył się pierwszy  szczyt, 
a niebawem skład uzupełniło RPA . Grupa umacniała swoja pozycję w sytuacji 
kryzysu neoliberalnej globalizacji. Tworzono prognozy, że grupa państw 
niezachodnich przyspieszy koniec jednobiegunowego ładu międzynarodowego 
. Pod koniec drugiej dekady XXI wieku te prognozy realizują się. Pojawia się 
jednak pytanie czy BRICS można uznać za zwarty blok stymulujący zmiany i czy 
proponuje on alternatywę dla kapitalizmu.
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PANEL FB5 – Relacje Północ-Południe i Południe-Południe we współczesnym 
świecie: perspektywa latynoamerykańska

Sala: 102

Moderator: dr Mateusz Smolaga (Uniwersytet Szczeciński)

Dyskutant: dr Karina Jędrzejowska (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:

•	 dr Magdalena Lisińska  (Uniwersytet Jagielloński) - Wyzwania 
latynoamerykańskiej integracji regionalnej. Przykład inicjatywy Prosur (Forum 
na Rzecz Rozwoju Ameryki Południowej)

W marcu 2019,  z inicjatywy prezydenta Kolumbii Ivána Duque, odbył się 
w Santiago pierwszy szczyt nowej latynoamerykańskiej organizacji regionalnej 
– Forum na rzecz Rozwoju Ameryki Południowej, Prosur (Foro para el Progreso 
y Desarrollo de América del Sur). Inicjatywa ta  stanowić ma alternatywę dla 
istniejącej Unii Narodów Południowoamerykańskich (UNASUR), krytykowanej 
ze względu na wsparcie udzielane reżimowi Nicolasa Maduro w Wenezueli. 
Prosur, mimo iż na płaszczyźnie deklaratywnej odcinające się od ideologii, 
bezsprzecznie kojarzone jest z nową falą latynoamerykańskich rządów 
centroprawicowych i konserwatywnych, stanowiących odpowiedź na tzw. 
różową falę, która na przełomie XX i XXI wieku wznosiła do władzy w regionie 
rządy lewicowe. Polityczny charakter przesłanek powołania Prosur i brak 
jasnego programu działania tej kolejnej już latynoamerykańskiej organizacji 
integracyjnej pozwalają stawiać pytania o możliwość jej realnego oddziaływania 
na rzeczywistość regionalną. W prezentacji podjęta zostanie refleksja nad 
wyzwaniami stojącymi przez Prosur, szczególnie w kontekście wykraczającym 
poza bieżące problemy polityczne w Ameryce Południowej. Autorka podejmie 
również próbę odpowiedzi na pytanie o potencjalne znaczenie współpracy 
konserwatywnych rządów regionu dla pozycji Ameryki Łacińskiej - zarówno 
w kontekście hemisferycznym, jak i globalnym układzie sił.    

•	 dr Anita Oberda-Monkiewicz (Uniwersytet Warszawski) - Regionalny 
wymiar ładu globalnego na przykładzie Ameryki Łacińskiej

Ameryka Łacińska jako region znajduje się obecnie w momencie skomplikowanej 
transformacji politycznej i ekonomicznej naznaczonej m.in. kryzysem procesów 
globalizacji, aktywizacją współpracy państw rozwijających się (BRICS etc.), 
poszukiwaniem własnego, autonomicznego modelu rozwoju, ale także 
przewartościowań w zakresie regionalnego przywództwa.  Mimo, iż USA 
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pozostają na razie jedynym regionalnym hegemonem, ich rola – zwłaszcza od 
objęcia rządów przez Donalda Trumpa – uległa istotnej zmianie. Relatywne 
osłabienie roli Stanów Zjednoczonych w Ameryce Łacińskiej, stworzyło unikalną 
okazję do intensyfikacji zaangażowania w regionie innych graczy, takich jak 
Chiny czy Rosja, i swoistego przeniesienia globalnej rywalizacji do zachodniej 
hemisfery. Jednocześnie, mimo iż większość rządów 

latynoamerykańskich nie kontestuje wartości promowanych przez Zachód, 
postępująca stopniowa rekonfiguracja ładu światowego będzie miała istotne 
znaczenie dla roli Ameryki Łacińskiej w systemie międzynarodowym. Wpłynie 
również w dużym stopniu na procesy integracji regionalnej, zmuszając niejako 
państwa latynoamerykańskie do poszukiwania nowej narracji legitymizującej ich 
pozycję międzynarodową.

•	 dr Joanna Gocłowska-Bolek (Uniwersytet Warszawski) - Wschodzące 
gospodarki Ameryki Łacińskiej a (nowy) światowy porządek: redefinicja czy 
retrospekcja?

Od początku nowego tysiąclecia świat jest świadkiem nie tylko spektakularnego 
wzrostu znaczenia Chin, ale też innych gospodarek rozwijających się - w tym 
Brazylii, Meksyku, Rosji, Indii czy Indonezji. Wzrost znaczenia nowych potęg 
wpływa na układ stosunków globalnych i regionalnych, w tym na relacje między 
wielkimi mocarstwami, „”globalnym Południem”” i krajami rozwijającymi 
się, co sprzyja kształtowaniu nowych centrów wzrostu gospodarczego 
i nowych wzorców regionalizacji. Istnieje dziś konsens, że ma miejsce „wielka 
transformacja” w stosunkach międzynarodowych i międzynarodowej ekonomii 
politycznej, wpływająca na ukształtowanie i parametry stosunków społecznych, 
gospodarczych i politycznych na poziomie krajowym i globalnym. Nadal 
jednak dyskutuje się, czy te przekształcenia reprezentują jedynie funkcjonalną 
redystrybucję przewagi komparatywnej w ramach istniejącego porządku 
światowego, czy też faktycznie symbolizują poważniejszą zmianę strukturalną 
- warunkującą zmianę paradygmatu - w której instytucje i reżimy, a także 
normy i wartości oparte na istniejącym porządku światowym muszą zostać 
przedefiniowane. W referacie przedstawione zostanie stanowisko w odniesieniu 
do zmieniającej się roli Ameryki Łacińskiej w porządku światowym.

•	 mgr Karolina Baraniak (Uniwersytet Wrocławski) - Responsibility to Protect 
w polityce państw Ameryki Łacińskiej - studia przypadków

Poddane w przeszłości rządom junt, Argentyna i Chile stały się pionierami 
w tworzeniu mechanizmów rozliczeń z przeszłością w postaci komisji prawdy 
i pojednania, współcześnie dzieląc się swoimi doświadczeniami z państwami 



79

 Ład międzynarodowy in statu nascendi. Multidyscyplinarna perspektywa | Gdynia, 7–8 listopada 2019 r. 

znajdującymi się w okresie przejściowym.  Po zakończeniu, trwającej ponad 
50 lat, wojny domowej, Kolumbia stara się wyjaśnić los ofiar tego konfliktu 
oraz rozliczyć przeszłe i obecne zbrodnie, popełnione przez jej organizacje 
paramilitarne i zorganizowane grupy przestępcze poza granicami państwa. Od 
2006 r. w Meksyku toczą się walki pomiędzy przedstawicielami sił rządowych, 
wspieranymi przez władze USA a kartelami narkotykowymi (takimi jak m.in. 
Sinaloa Cartel, El Golfo Cartel czy Los Zetas), które niosą ze sobą śmierć tysięcy 
osób, korupcję, przemoc, handel bronią i ludźmi. Pomimo tych problemów, 
władze Meksyku pomagają w rozwiązywaniu bolączek społecznych, z jakimi 
borykają się państwa Ameryki Centralnej i Południowej. Zarządzane dyktatorską 
ręką Kuba i Wenezuela nie śpieszą się z rozliczeniem zbrodni, popełnionych przez 
ich zmarłych przywódców, nie wnikają też w trudności państw sąsiadujących. Już 
choćby te przytoczone fakty wskazują na różnorodność postaw państw Ameryki  
Łacińskiej wobec łamania praw człowieka w ich regionie, a tym samym wobec koncepcji 
Responsibility to Protect (Odpowiedzialności za Ochronę).
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PANEL FB6 – Krytyczne badania bezpieczeństwa międzynarodowego

Sala: 1

Moderator: dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski)

Dyskutant: dr Damian Szacawa (Instytut Europy Środkowej / Uniwersytet Marii 
Curie Skłodowskiej w Lublinie)

Referenci:

•	 dr hab. Dariusz Popławski, prof. UW - „Postneutralność”  w ładzie 
międzynarodowym

Po zimnej wojnie widoczne są zasadnicze zmiany w postrzeganiu neutralności jako 
opcji w polityce bezpieczeństwa. W aspekcie koncepcyjnym oraz realizacyjnym 
widoczne jest porzucenia tradycyjnych zasad neutralności. Państwa postneutralne  
poszukują nowych możliwości modyfikacji ról międzynarodowych w obszarze 
bezpieczeństwa. Poważna bariera staje się kwestia wiarygodności .W sytuacji 
narastających napięć międzynarodowych postneutralność wkroczyła w krytyczną 
fazę swego funkcjonowania.

•	 dr Łukasz Fijałkowski (Uniwersytet Wrocławski) - „Czas Apokalipsy” – znaczenie 
obrazu w studiach bezpieczeństwa

Sfera wizualna stanowi istotny i wszechobecny element życia współczesnych 
społeczeństw. W obliczu rozwoju technologicznego i przemian cywilizacyjnych 
żyjemy w świecie, gdzie w przekazie informacyjnym wykorzystuje się obraz do 
komunikowania zarówno treści rozrywkowych, jak i politycznych. „Obrazy” 
(zdjęcia, filmy, plakaty, rysunki, komiksy) mogą być traktowane jako źródło 
zagrożeń, ich egzemplifikacja, symbol, czynnik mobilizujący, stąd mają istotne 
znaczenie w sferze bezpieczeństwa, wskazując i/lub pomagając konstruować 
zagrożenia. Wykorzystanie obrazów w komunikacji politycznej nie jest 
oczywiście czymś nowym, niemniej w ramach m.in. tzw. „zwrotu estetycznego” 
w obrębie teorii stosunków międzynarodowych mamy także do czynienia z próbą 
teoretyzowania „wizerunku” w badaniach bezpieczeństwa (Hansen, Vuori, 
Williams). Kwestią zasadniczą jest tutaj to, czy obraz może stanowić samodzielny 
przekaz, czy też stanowi część danego dyskursu bezpieczeństwa oraz jak można 
obraz wykorzystać/badać w analizie bezpieczeństwa.
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•	 dr hab. Beata Molo, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego - Zaangażowanie Niemiec na rzecz nierozprzestrzeniania broni 
nuklearnej na przykładzie problemu nuklearyzacji Iranu

Niemcy konsekwentnie angażują się na rzecz rozbrojenia i kontroli zbrojeń, 
w tym nierozprzestrzenianie broni nuklearnej. Znaczący był w tym kontekście 
udział Niemiec w poszukiwaniu rozwiązań odnośnie problemu nuklearyzacji 
Iranu. Niemcy uczestniczyli w wynegocjowaniu porozumienia z Iranem (Joint 
Comprehensive Plan of Action, JCPOA) z 2015 r. wraz z pięcioma stałymi 
członkami Rady Bezpieczeństwa ONZ  („P5+1”). Ogłoszona 8 maja 2018 r. przez 
prezydenta USA Donalda Trumpa decyzja o wycofaniu się z porozumienia 
nuklearnego z Iranem była przedmiotem wzmożonej krytyki w Niemczech. Rząd 
federalny zapowiedział, że Niemcy będą podejmować starania, aby utrzymać 
w mocy umowę z Iranem.

•	 dr hab. Bogusław Gogol, prof. AMW - „Naruszanie międzynarodowych 
stosunków państwa polskiego” a założenia i praktyka działania  PRL -owskiej 
cenzury 1945 -1970

Jednym z podstawowych zadań cenzury prewencyjnej w Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej -u było pilnowanie oficjalnej propagandowej tezy o pełnej, rzeczywistej 
suwerenności tego państwa na arenie międzynarodowej, o jego zdolności do 
prowadzenia w pełni własnej polityki zagranicznej. Władze nie mogły pozwolić, 
aby w ówczesnych środkach masowego przekazu radiu, później telewizji, 
ale głównie w prasie codziennej, czy w różnego charakteru periodykach, 
rozważano, dyskutowano, czy może nawet kontestowano efektywność i celowość 
działań polskiej polityki zagranicznej, podważano jej skuteczność w relacjach 
międzynarodowych. Ukazywanie wszelkich rzeczywistych aspektów wzajemnych 
relacji PRL ze Związkiem Sowieckim, z państwami z „obozu socjalistycznego”, 
stosunków z szeroko rozumianym Zachodem, państwami Trzeciego Świata, 
czy wreszcie w ogóle opisywanie w publikacjach złożonych kwestii relacji 
politycznych, gospodarczych, światopoglądowych, wreszcie bieżących wydarzeń 
okresu zimnowojennego było szczególnie uważnie analizowane i oceniane przez 
cenzurę, a potencjalne konfiskaty i skreślenia odgórnie i na bieżąco regulowane 
obowiązującymi ją zapisami i zaleceniami Podejście do tego tematu ulegało 
zmianom od powstania cenzury, w zależności od priorytetów władzy, wydarzeń 
wywołujących zmiany w sytuacji międzynarodowej, jednak były wątki stałe. 
Od 1945 r. w Polsce wiedzę o świecie zewnętrznym budowano w oparciu 
o jasny, pozytywny obraz osiągnięć ZSRR i krajów „demokracji ludowej”, 
zaangażowanych w budowę pokoju i współpracy międzynarodowej w kontraście 
do malowanego na czarno obrazu świata kapitalizmu. i imperializmu. Kto nie 
dostosowywał się do oficjalnej wersji państwowej propagandy, nie był dość 
ostrożny w doborze sformułowań ten narażał się na co najmniej konfiskaty 
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cenzury, a w dalszej konsekwencji wykluczenie z możliwości  aktywnej pracy 
twórczej i publikowania w kraju.

•	 mgr Karolina Szydywar-Grabowska (Akademia Marynarki Wojennej 
w Gdyni) - Polityka Federacji Rosyjskiej w obszarze „bliskiej zagranicy” – casus 
Ukrainy

Polityka Federacji Rosyjskiej wobec swojego sąsiada - Ukrainy przyczyniła się 
do kryzysu w stosunkach Rosja–Zachód. Ujęcie problemu w ramy perspektywy 
regionalnej pozwala na dokładniejsze wyodrębnienie czynników kształtujących 
układ sił pomiędzy głównymi aktorami oraz podłoża spornych i zbieżnych 
interesów w ich relacjach.
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PANEL FB7 – Reshaping Regional Order in the Middle East. Część I

Sala: 3

Moderator: dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB

Dyskutant: dr hab. Adriana Łukaszewicz, prof. Akademii Leona Koźmińskiego

Referenci:

•	 dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ - The Arab Spring and its Influence on the 
Regional Order in the Middle East

The Arab Spring of 2011 and its aftermath sharply influenced the position and 
role played by the traditional outside and internal actors in the Middle East. This 
paper claims that the Arab Spring was an event that caused the huge correction 
of the regional order structure and the distribution of power – especially the 
traditional regional power such as Egypt had lost its opportunities to influence 
the regional system, in the same time the other regional states  (Saudi Arabia, 
Turkey and Iran) had found the new possibilities to realise their political and 
security interests. The main challenges for the new stage of the development of 
the regional order are broad and multifold. For instance, at the outside influence 
level the role that may be played by the U.S and Russia in the next years is an 
issue of the great importance.  At the intra-regional level the development of the 
Saudi-Iranian relations is the question of the great importance for the regional 
balance of power. However, the main question is whether the regional order in 
the Middle East would be able or not to enter the phase of fragile stabilization 
after the nearly decade of upheaval.

•	 dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. UAM - The US-EU divide over Iran 
sanctions

The U.S. administration’s decision to reimpose sanctions on Iran caught the 
European Union by surprise, illustrating the growing divide in transatlantic ties 
under President Donald Trump. The sanctions will reach levels not seen since 
the July 2015 signing of the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), as the 
Iran nuclear deal is officially known. President Trump’s decision will not have 
a major impact on American commercial interests as the U.S. economic presence 
in Iran is quite limited. It will, however, affect America’s allies in Europe, which 
have benefited significantly from growing trade with Iran since the agreement 
was signed and do not see eye to eye with Washington on sanctions. The main 
aim of this paper is to analyze political consequences of the US-EU divide over 
Iran sanctions.
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•	 dr Wojciech Grabowski (Uniwersytet Gdański) - Authoritarian regionalism. 
Casus of the Arab World

Regionalism is commonly associated with the formation of groups that support 
democratic reforms, threaten the expulsion of undemocratic states, and sometimes 
undertake military operations as it was in the case of the European Community 
towards the West African states. However, regionalism does not occur only in 
the world of democracy. The authoritarian regionalism, that is, created and 
dominated by autocratic states, often fails to implement democratic reforms and 
involves rather limited economic cooperation of its members, and is more often 
used to stabilize and legitimize authoritarian power in various ways. Leaders 
do not meet in their forums to strengthen cooperation, but rather to gather 
information about the threats they pose to each other and find a strategy that will 
allow them to respond to the challenge of democratic uprisings, the emergence of 
political opposition movements, or citizens’ emigration. The aim of the article is to 
compare democratic regionalism with authoritarian and to show the ideological 
contrast that determines the development of such groups as the EU on the one 
hand, and the League of Arab States, the Council for Mutual Economic Assistance 
or the Cooperation Council of Arab Gulf States on the other. The initial hypothesis 
assumes that despite the ideological differences of both forms of regionalism, 
authoritarian regionalism groups use the rhetoric typical of the groupings of 
democratic regionalism (reform, integration, improvement of prosperity, etc.) 
without giving them the right to influence the internal situation of its members.

•	 dr Jarosław Jarząbek (Uniwersytet Wrocławski) - Israel and Saudi Arabia – 
an Unlikely Alliance

The only Jewish state and the most fundamentalist Islamic regime do not seem 
to be good candidates for allies. The history of mutual relations of Israel and 
Saudi Arabia for many decades indeed has been characterized by aversion and 
enmity, and, at best times, by indifference. The situation stated to change in the 
XXI century and the main incentive for those changes has been an emergence of 
a common enemy in the form of the Islamic Republic of Iran. A crucially important 
role of a broker of this rapprochement has been played by the USA. The objectives 
of the paper are to present the factors that bring these two states closer together, 
to indicate of the areas on which the rapprochement takes place and to discuss 
the consequences the change in the relations between Israel and Saudi Arabia 
may have for the balance of power and international order in the Middle East.
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PANEL FB8 – Zmienność i ewolucja regionalnego ładu międzynarodowego 
w Afryce - przesłanki i uwarunkowania procesu

Sala: 117

Moderator: dr hab. Wiesław Lizak (Uniwersytet Warszawski) 

Dyskutant: prof. dr hab. Adam Kosidło (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) 

Referenci: 

•	 dr hab. Andrzej Polus, prof. UWr. - Mechanizmy reproducji nierówności 
w Republice Południowej Afryki po 1994 roku

RPA zostało w ostatnich latach uznane za „najbardziej nierówne pod względem 
dystrybucji bogactwa i dochodów” państwo. Współczynnik Gini’ego dla 
dystrybucji bogactwa wynosi 0.95, co idealnie odzwierciedla nierówności 
w skali całego globu. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie w jaki sposób 
nierówności odziedziczone z okresu apartheidu były pogłębiane w 1994 roku.

•	 dr Kinga Smoleń (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) - 
Tzw. Państwo Islamskie jako podmiot destabilizacji w Afryce Subsaharyjskiej 

Celem wystąpienia jest analiza tzw. Państwa Islamskiego jako podmiotu 
destabilizacji w Afryce Subsaharyjskiej. W jego ramach przeanalizowane zostaną 
takie elementy, jak: zasięg przestrzenny, struktura wewnętrzna oraz instrumenty 
działania badanej organizacji terrorystycznej. Jednocześnie wskazany zostanie 
wpływ tzw. Państwa Islamskiego na destabilizację obszaru Afryki Subsaharyjskiej, 
a także rodzaj generowanych przez nie zagrożeń. W wystąpieniu podjęta zostanie 
próba odpowiedzi na pytania, czy po wyparciu z regionu Bliskiego Wschodu tzw. 
Państwo Islamskie adaptuje się do nowych uwarunkowań  i ulega transformacji, 
czy zachowuje dotychczasową specyfikę.

•	 dr hab. Wiesław Lizak (Uniwersytet Warszawski) - Ewolucja regionalnego 
systemu bezpieczeństwa zbiorowego po zimnej wojnie w Afryce

Zakończenie epoki zimnowojennej zapoczątkowało proces poszukiwania 
nowych rozwiązań dla umacniania pokoju i bezpieczeństwa w Afryce. Efektem 
tych działań było powstania Afrykańskiej Architektury Pokoju i Bezpieczeństwa, 
której kluczowym elementem stała się rada Pokoju i Bezpieczeństwa - jeden 
z organów nowopowstałej w 2002 roku Unii Afrykańskiej. Towarzyszyło temu 
poszukiwanie nowych form, mechanizmów i instytucji wspierających proces 
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kształtowania się mechanizmów reagowania kryzysowego (m.in. afrykańskich 
sił pokojowych). Efekty tych działań nie są jednoznaczne - wielkiemu wysiłkowi 
organizacyjnemu towarzyszą zaniedbania w sferze infrastrukturalnej czy 
politycznie warunkowane przeszkody w zapewnieniu skuteczności działania 
mechanizmu. Celem wystąpienia byłoby więc wskazanie szans i barier dla 
funkcjonowania afrykańskiej architektury bezpieczeństwa.

13.30 – 14.15 Lunch 

miejsce: Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej  
    (BG AMW)
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14.15– 16.00 SESJA PANELOWA IV (FC)

miejsce: Biblioteka Główna Akademii Marynarki Wojennej  
    (BG AMW)

PANEL  FC1 – Globalny ład w cyberprzestrzeni – nowe pomysły na stare 
problemy?

Sala: Audytorium A

Moderator: dr Marcin Rojszczak (Politechnika Warszawska)

Dyskutant: prof. dr hab. Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski)

Referenci: 

•	 dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska (Uniwersytet Warszawski) - 
Geopolityka cyberprzestrzeni – substytucyjność czy komplementarność ładu 
międzynarodowego w przestrzeni rzeczywistej i cyberprzestrzeni?

Referat stawia pytanie, do jakiego stopnia cyberprzestrzeń wprowadza zmiany 
w istniejących modelach ładu międzynarodowego: zbiorowym bezpieczeństwie, 
równowadze sił, global governance. Dokonana zostanie przykładowa analiza 
zmiany pozycji międzynarodowej państw wyspecjalizowanych w aktywności 
w cyberprzestrzeni. Ocenie poddana zostanie mocarstwowość państw 
w przestrzeni rzeczywistej i tzw. przewaga cyfrowa państw rywalizujących 
z tradycyjnymi mocarstwami. Ocenie poddany zostanie dekonstrukcyjny dla 
ładu międzynarodowego wpływ niepaństwowych aktorów cyberprzestrzeni.

•	 dr Helena Giebień (Uniwersytet Wrocławski) - Prawne regulacje 
cyberbezpieczeństwa w Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej

Powołana do życia w 2015 roku Eurazjatycka Unia Gospodarcza, w wyniku 
przekształcenia Unii Celnej i Wspólnej Przestrzeni Gospodarczej, stanowi 
płaszczyznę współpracy na obszarze poradzieckim Rosji, Białorusi, Kazachstanu, 
Armenii i Kirgistanu. Dominującą rolę w regionie zajmuje Rosja, której celem 
jest umocnienie swoich wpływów. Państwa EUG posiadają wewnętrzne 
regulacje prawne dotyczące bezpieczeństwa w przestrzeni cyfrowej. Natomiast 
na poziomie Unii prowadzone są prace nad wspólnym uregulowaniem 
kwestii cyberbezpieczeństwa. Jednym z głównych celów Eurazjatyckiej Unii 
Gospodarczej jest umocnienie gospodarki cyfrowej, która znacznie wpływa 
na rozwój ekonomiczny państw. W tym celu prowadzone są prace nad 
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zapewnieniem cyberbezpieczeństwa na obszarze EUG w oparciu o standardy 
międzynarodowe. Prace ekspertów koncentrują się nad tworzeniem wspólnej 
przestrzeni informacyjnej, która zawiera w sobie m.in. systemy ochrony 
przed utratą informacji, systemy ochrony danych i praw autorskich, systemy 
szyfrowania danych krytycznych, archiwizowania i przechowywania poczty. 
Ponadto w ramach zagwarantowania cyberbezpieczeństwa proponowane są 
następujące kroki: utworzenie wspólnego centrum reagowania na zagrożenia 
cyberprzestrzeni EUG, standaryzacja przedsięwzięć w celu ochrony przestrzeni 
informacyjnej Unii dla państw-członków EUG i in.

•	 dr Marcin Rojszczak (Politechnika Warszawska) - Międzynarodowe 
standardy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni – próba poszukiwania kompromisu, 
czy ochrona status quo?

Od kilkunastu lat różne gremia międzynarodowe zaangażowane są w proces 
wypracowania ponadnarodowego porozumienia w zakresie wykrywania 
i zwalczania cyberprzestępczości. Pomimo wzrostu gospodarczego i społecznego 
znaczenia aktywności realizowanych w cyberprzestrzeni, nadal podstawowym 
mechanizmem regulacyjnym w tym zakresie pozostają przepisy prawa krajowego. 
Oceny tej nie zmieniają działania unijnego prawodawcy, związane zarówno 
z przyjęciem dyrektywy 2016/1148 jak i pracami związanymi z wprowadzeniem 
tzw. rozporządzenia o cyberbezpieczeństwie (cybersecurity act). W kategoriach 
klasycznego prawa międzynarodowego, nadal jedynym dokumentem prawnie 
wiążącym pozostaje niemal dwudziestoletnia Konwencja RE o cyberprzestępczości. 
Zasadniczą trudnością w wypracowaniu skutecznych mechanizmów ochronnych 
w cyberprzestrzeni jest – jak się wydaje – nieuchronna kolizja z oczekiwaniami 
znacznej części państw traktowania przestrzeni wirtualnej jako obszaru realizacji 
własnych celów politycznych i gospodarczych, nie wykluczając także działań 
ofensywnych. Nie bez przyczyny większość z najpoważniejszych ataków na 
bezpieczeństwo systemów informatycznych w ostatnich latach wiązana jest 
z aktywnością grup sponsorowanych przez poszczególne państwa (kradzież 
danych z Sony Pictures Entertainment – Korea Północna; dystrybucja robaka 
Stuxnet – Stany Zjednoczone; incydenty na Ukrainie w 2015 i 2017 – Rosja itp.). 
W 2018 roku na forum ONZ przedstawione zostały projekty dwóch rezolucji, 
w których postuluje się wznowienie pracy Grupy Rządowych Ekspertów 
ds. Cyberbezpieczeństwa (GGE). W tym samym roku prace innego forum 
międzynarodowego, Global Commission on the Stability of Cyberspace (GGCE), 
zaowocowały publikacją zestawu nowych standardów promujących pokojowe 
wykorzystanie cyberprzestrzeni. Celem referatu będzie omówienie aktualnych 
działań podejmowanych na forum międzynarodowym oraz perspektyw, aby 
w ich wyniku wypracowane zostały mechanizmy pozwalające na skuteczną 
walkę z narastającymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
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PANEL FC2 – Konstruktywistyczne spojrzenie na specyfikę współczesnego 
ładu międzynarodowego

Sala: 119

Moderator: dr hab. Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie)

Dyskutant: dr Mateusz Filary-Szczepanik (Akademia Ignatianum w Krakowie)

Referenci:

•	 dr Magdalena Żakowska (Uniwersytet Łódzki) - Międzykulturowa teoria 
stosunków międzynarodowych jako próba eksplanacji współczesnych relacji Rosji 
z Zachodem

Celem wystąpienia jest omówienie na bazie międzykulturowej teorii stosunków 
międzynarodowych w ujęciu Richarda Noda Lebowa toczących się współcześnie 
politycznych i kulturowych debat na temat relacji Rosji  z Zachodem. 
W świetle wspomnianej teorii rosyjscy decydenci polityczni postrzegają politykę 
zagraniczną w kategoriach walki o narodowy honor, zaś państwa  zachodnie – 
jako narzędzie dialogu na temat godności jednostek oraz miejsce humanistycznej 
debaty o wartościach. Kultury honoru, zauważa Lebow, są z reguły autorytarne, 
hierarchiczne i skoncentrowane na rywalizacji (pecking order), przy czym dużą 
wagę przywiązują do obrony „honoru” przed rzeczywistymi lub postrzeganymi 
jako takie zagrożeniami, zwłaszcza ze strony aktorów traktowanych jako równi 
statusem. Z kolei przedstawiciele kultur, kładących nacisk na przynależną 
każdemu godność, mają mniejszą potrzebę jej udowadniania, z drugiej 
strony jednak są niewrażliwi na przejawy naruszania „honoru” i działania 
prowadzące do „utraty twarzy” przez inne państwa i narody. Z tego powodu 
relacje wzajemne aktorów reprezentujących obie kategorie kultur są/muszą 
być z zasady konfliktogenne. Głównym problemem badawczym postawionym 
w ramach wystąpienia będzie odpowiedź na pytanie o istotność debat na temat 
różnic kulturowych we współczesnym dyskursie politycznym w krajach Europy 
Zachodniej, ze szczególnym uwzględnieniem Niemiec, oraz w Rosji, a także 
o międzynarodowe implikacje wspomnianych dyskursów.

•	 dr hab. Przemysław   Mikiewicz (Uniwersytet Wrocławski) -  Lokalizacja 
jako alternatywa globalizacji: Krytyka z perspektywy konstruktywistycznej

Idea lokalizacji jest jedną z ważniejszych koncepcji intelektualnych 
reprezentowanych przez krytyków współczesnej globalizacji. Bywa wręcz 
traktowana jako konceptualna odpowiedź na problemy, jakie niesie ze sobą szybko 
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postępująca globalizacja. Celem referatu będzie wskazanie kilku zasadniczych 
propozycji, jakie prezentują rzecznicy idei lokalizacji. Następnie autor zamierza 
wskazać, jakie konsekwencje dla ładu międzynarodowego mogłoby mieć 
urzeczywistnienie idei lokalizacji. Czy idee lokalizacji uwzględniają fakt 
społecznego konstruowania rzeczywistości?

•	 dr hab. Anna Skolimowska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 
w Warszawie) - Konstruktywistyczne ujęcie tożsamości w nauce o stosunkach 
międzynarodowych

Celem referatu będzie ukazanie sposobu ujmowania specyfiki tożsamości 
uczestników stosunków międzynarodowych w ramach paradygmatu 
konstruktywistycznego. Będzie to próba porównania z innymi paradygmatami, 
ukazania wnoszonej przez konstruktywizm wartości dodanej, jak również 
wskazanie potencjalnych deficytów tego podejścia.

•	 dr Karol Chwedczuk-Szulc (Uniwersytet Wrocławski) - Habitus grupowy 
a przewidywanie przyszłości w stosunkach międzynarodowych

Głównym teoretycznym założeniem projektu jest twierdzenie, że 
konstruktywizm społeczny, dzięki użyciu koncepcji habitusa grupowego, 
obejmując teorię praktyk, ma coś nowego do zaoferowania w zrozumieniu 
prognozowania w Stosunkach Międzynarodowych (SM). „Praktyki” znajdują 
się w centrum projektu, wyznaczając narzędzie analityczne, którego używam 
do badania stosunków międzynarodowych. Naczelnym celem projektu jest 
przebadanie, w jaki sposób osoby praktykujące prognozowania w SM, czyli 
osoby odpowiedzialne za przygotowywanie prognoz, wykonują swoją pracę. 
Metodą pogłębionych wywiadów swobodnych zebrałem dane na temat procesu 
tworzenia prognoz przyszłości. Interesuje mnie, jak krok po kroku przebiega 
praca prognostów: od konceptualizacji, przez operacjonalizację, wybór metod, 
zbieranie danych, po ich analizę oraz formułowanie konkluzji. Główna hipoteza 
głosi, że ich pracą kieruje przede wszystkim „imperatyw praktyczny” (McCourt 
2016), a nie tylko racjonalnie rozumiane zasady naukowego procesu badawczego. 
Badania zostały przeprowadzone w Waszyngtonie (USA), za pomocą częściowo 
ustrukturyzowanego scenariusza wywiadu pogłębionego. Dobór próby był 
celowy, metodą „kuli śnieżnej”, wśród populacji osób zajmujących się studiami 
przyszłości (futures studies), skupionej w think tankach, instytucjach badawczych 
oraz firmach badawczych. Badania były prowadzone w ramach grantu Fulbrtight-
Schuman.
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PANEL FC3 - Rola Unii Europejskiej w kształtowaniu współczesnego ładu 
międzynarodowego w zakresie międzynarodowych stosunków handlowych

Sala: 120

Moderator: dr hab. Joanna Starzyk-Sulejewska (Uniwersytet Warszawski),                
dr hab. Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)

Dyskutant: dr Anna Wróbel (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:

•	 dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk (Uniwersytet Warszawski) - Nowy ład 
europejskiej unii gospodarczo-walutowej

Europejska UGW od czasu ogólnoświatowego kryzysu ekonomicznego  uległa 
przekształceniom, tworząc ramy legislacyjne dla nowego ładu walutowego. 
Dotyczą one reform na wielu polach: gospodarczym oraz współpracy fiskalnej 
i bankowej. Mają na celu stworzenie silniejszej UGW odpowiadającej na wyzwania 
związane z kryzysem ogólnoświatowym i w samej strefie euro. Celem referatu 
jest analiza wspomnianych reform i próba odpowiedzi na pytanie, czy nowy 
ład będzie wystarczający dla przetrwania UGW i jej dynamicznego rozwoju 
w przyszłości.

•	 dr Elżbieta Majchrowska (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza 
Modrzewskiego) - EU-New Zealand Relations – Towards a New Trade 
Agreement (Stosunki handlowe UE z Nową Zelandią - w kierunku nowej umowy 
handlowej)

Difficulties in concluding the Doha Round and the dynamically changing 
international environment (including the policies of the USA and China) create 
favourable conditions for strengthening the EU’s cooperation with other partners. 
Therefore, Regional Trade Agreements (RTAs) constitute an increasingly more 
important element of the foreign trade policy of the EU and, what is particularly 
evident in this context, a special interest in the Asia-Pacific region. The EU has 
completed trade negotiations with numerous countries in the Asia-Pacific region 
and is taking further steps in this regard, showing its presence in an area of great 
significance for the European economic interests. The trade and investment 
strategy for the EU – “Trade for All”, presented in 2015, clearly accentuated 
the importance of New Zealand (NZ) as a trading partner for the EU, which 
constituted a starting point for taking specific measures with a view to regulating 
bilateral trade relations more comprehensibly in a form of a future Free Trade 
Agreement (FTA). The reciprocal trade is gradually developing, however, taking 
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into account the value of trade and complementarity of mutual deliveries, the 
partners certainly do not fully take advantage of the existing potential. Even 
though the effects of implementing a possible FTA will be more noticeable for 
New Zealand, signing this agreement is also relevant to the EU owing to a wide 
array of agreements concluded by NZ with other countries of the region, also 
including other EU’s key trade partners. Stronger economic ties with NZ will, 
therefore, constitute solid foundations for enhanced integration in the region. 
Improving these relations is becoming a priority, particularly in the face of the 
current challenges related to the growing protectionist tendencies of the USA or 
the matter of Brexit. Moreover, EU’ turning to regional integration seems to be an 
interesting option which may contribute to building the New Order in the global 
economy.  

•	 dr Filip Tereszkiewicz (Politechnika Opolska) - Wpływ skrajnie lewicowych 
eurosceptyków na wspólną politykę handlową Unii Europejskiej

W 2006 r. Komisja Europejska zaprezentowała strategię „Globalny wymiar 
Europy”, w której wskazała, że konieczna jest znacząca zmiana we wspólnej 
polityce handlowej. Głównym celem Unii w nadchodzących latach, w myśl tego 
dokumentu, miało stać się negocjowanie głębokich i kompleksowych porozumień 
w sprawie wolnego handlu (DCFTA). Używając tych nowej generacji umów Unia 
chce zrealizować swoją agendę w sprawie pogłębionego handlu i wyjść poza 
poziom obecnie osiągnięty w ramach Światowej Organizacji Handlu. Ponieważ 
głęboki i kompleksowy charakter umów nowej generacji przyczyni się do 
pogłębienia globalizacji gospodarczej, to nowa strategia handlowa KE zaczęła 
wywoływać opór wśród Europejczyków. W ten sposób umowy handlowe 
stały się przyczyną turbulencji wywołanych przez organizacje pozarządowe, 
ruchy społeczne, polityków, ale także eurosceptycznych członków Parlamentu 
Europejskiego. Partie polityczne i ruchy społeczne zajmujące antyeuropejskie 
pozycje zdobywają w ostatnich latach znaczne poparcie wyborcze. Pomimo 
tego niewiele jest badań analizujących wpływ eurosceptycyzmu na polityki 
UE. Z tego też powodu, celem wystąpienia jest uzupełnienie tej luki badawczej 
w obszarze wpływu skrajnie lewicowych eurosceptyków na politykę handlową 
Unii Europejskiej. W tym celu przeprowadzona zostanie analiza dyskursu 
dotyczącego umów DCFTA, które UE zawiera z innymi podmiotami.

•	 mgr Michał Rekowski (Uniwersytet Jagielloński) - Technological superiority 
and superpowers rivalry – the case of the European Union

In face of increasingly uncertain American security leadership and the rise 
of technological powerhouse of China, the European Union has become more 
aware of the importance of technological superiority for its strategic autonomy 
and great power status as exemplified by its recent defence and space projects 
(Galileo, CDP, etc.) and even beyond (ex. European Commission’s stance on 
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the roll-out of 5G infrastructure). This paper aims at analyzing how current 
technologies critical for strategic superiority have been evoked, conceptualized 
and included in the programming of the Common Security and Defence Policy. 
It seeks to determine whether the EU as a security actor: (1) coherently refers 
to the technology-superpower nexus and the challenges posed by emerging 
technologies (such as robotics or outer space technologies) and (2) associates 
those technologies with the notions of superiority or autonomy. The goal of this 
research is to find out whether the institutions tasked with programming of the 
CSDP understand superpower rivalry through the lens of emerging technologies. 
To this end, the article is based on qualitative content analysis of key strategic 
documents produced by EU’s institutions and agencies dealing with CSDP. 
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PANEL FC4 – Antologia tekstów dla stosunków międzynarodowych po 
1989 roku – 2. tom. Jakich tekstów potrzebujemy i jak chcemy je tłumaczyć? 
Spotkanie dla zainteresowanych połączone z warsztatem dla tłumaczy

Sala: 101

Prowadzący: dr Hanna Schreiber (Uniwersytet Warszawski), dr hab. Anna 
Wojciuk (Uniwersytet Warszawski)
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PANEL FC5 – Regiony i miasta jako niepaństwowi aktorzy stosunków 
międzynarodowych

Sala: 102

Moderator: dr hab. Tomasz Kamiński (Uniwersytet Łódzki)

Dyskutant: dr hab. Dariusz Popławki, prof. UW

Referenci:

•	 dr hab. Hanna Dumała, prof. UMCS - Co zostało z idei „Europy regionów”?

Już w latach 30. XX w. (pierwotnie we Francji) zaistniał program polityczny 
wsparcia regionów w ich walce ze scentralizowanym państwem narodowym, 
określany mianem „Europa regionów”. W latach 60. został on przejęty przez 
federalistów europejskich jako koncepcja jednoczenia Europy drogą federacji 
regionów, a nie państw. Federaliści sformułowali (nie zrealizowany) postulat 
dwuizbowego Zgromadzenia Wspólnot Europejskich (WE) – jego izba wyższa 
byłaby reprezentacją władz lokalnych i regionalnych państw członkowskich 
Wspólnot. Pod koniec lat 80., początkowo z inicjatywy Parlamentu Europejskiego, 
w latach następnych już samodzielnie, regiony i duże miasta państw 
członkowskich WE organizowały się w sposób formalny i nieformalny w różne 
koalicje. Europejska mobilizacja regionów nie jest powszechna i nie dotyczy 
wszystkich jednostek terytorialnych tego szczebla w Europie. Szczególnie 
aktywne były regiony o uprawnieniach konstytucyjnych i reprezentujące ich sieci 
i organizacje (AER, CALRE, CPMR, RegLeg). Chciały one mieć większy udział 
w europejskim procesie podejmowania decyzji politycznych wszędzie tam, gdzie 
te decyzje dotyczą ich interesów bądź kompetencji (regiony jako trzeci poziom 
procesu decyzyjnego). Postulaty dotyczyły więc ustanowienia trójstopniowej 
konstrukcji integracji europejskiej: regiony – państwa narodowe – Wspólnota. 
Celem wystąpienia będzie odpowiedź na pytanie, czy obserwowany w latach 
80. i 90. XX w. wysoki poziom instytucjonalizacji współpracy i zaangażowania 
regionów w kwestie integracji europejskiej udało się utrzymać w XXI w.

•	 dr Joanna Ciesielska-Klikowska (Uniwersytet Łódzki) - Niemieckie landy 
jako subpaństwowi uczestnicy stosunków międzynarodowych

Niemieckie kraje związkowe (Bundesländer), cieszą się daleko idącą autonomią: 
zgodnie z Ustawą Zasadniczą władza ustawodawcza spoczywa właśnie na nich, 
chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej. Mają własne konstytucje, parlamenty 
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i rządy oraz wywierają znaczący wpływ na ustawodawstwo federalne za 
pośrednictwem niemieckiej izby wyższej, Bundesratu. Podatki są w większości 
równo dzielone między landami i rządem federalnym. Kraje związkowe mają 
także prawo, za zgodą rządu federalnego, zawierać umowy międzynarodowe 
z obcymi państwami. Na przestrzeni ostatnich 50 lat poszczególne landy 
niemieckie podpisały szereg porozumień o współpracy z regionami znajdującymi 
się w Europie i na całym świecie. Choć największy ciężar położono na tworzenie 
relacji w ramach euroregionów, to coraz większym zainteresowaniem cieszy się 
współpraca z regionami spoza UE. Interesującym przykładem jest rozwijająca 
się kooperacja z prowincjami chińskimi, trwająca już od lat osiemdziesiątych 
ubiegłego stulecia. Obecnie niemal wszystkie landy mają swych partnerów 
w ChRL, także wiele miast prowadzi ożywioną współpracę z miastami chińskimi, 
tworząc wspólne projekty związane z kwestiami urbanizacji, ochroną środowiska 
czy szkolnictwem. Referat, prócz kwestii teoretycznych, ukazywać będzie także 
konkretne przykłady niemiecko-chińskiej kooperacji regionów i miast.

•	 dr hab. Agnieszka Szpak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) 
– Rosnąca rola miast w stosunkach międzynarodowych i ich znaczenie dla ładu 
międzynarodowego

Referat dotyczy rosnącej roli miast w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego, 
a co za tym idzie i międzynarodowego. Z innej perspektywy można również patrzeć 
na miasta jako obszary, w których możliwa jest pełniejsza realizacja bezpieczeństwa 
społeczno-ekonomicznego i personalnego. Autorka wskazuje wybrane przykłady 
z działalności różnych miast świata w tym zakresie. Miasta od zawsze stanowiły 
centra politycznych, społecznych, kulturalnych i organizacyjnych innowacji. 
Same miasta, a konkretnie rządzący nimi coraz częściej zauważają potencjał 
tkwiący w miastach i dążą do współpracy międzynarodowej z miastami z innych 
państw w celu wyeliminowania zagrożeń dla własnego bezpieczeństwa,  a przez 
to przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa (między)narodowego.

•	 dr Marta Ryniejska – Kiełdanowicz (Uniwersytet Wrocławski) - Koncepcja 
dyplomacji miast i jej znaczenie w wymiarze kultury

We współczesnym świecie miasta zaczynają odgrywać coraz większą rolę jako 
aktor stosunków międzynarodowych. W stosunkach międzynarodowych 
wzrasta znaczenie struktur lokalnych, zwiększa się również ich rola promocyjna. 
Samorządy uczestniczą w różnego typu zrzeszeniach, co służy promocji, ale 
również może być istotnym czynnikiem rozwoju. W wystąpieniu podejmę 
próbę pokazania, że miasta z jednej strony prowadząc kampanie dyplomatyczne 
adresują je do odbiorców zagranicznych, z drugiej jednak strony komunikaty owe 
docierają do ich własnych mieszkańców (wymiar wewnętrzny), pełniąc określone 
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rolę, np. wzmacniając tożsamość. Skupię się na działaniach w wymiarze kultury, 
podejmując również kwestie idei wielokulturowości i jej roli w city diplomacy.

•	 dr hab. Tomasz Kamiński (Uniwersytet Łódzki) - Międzynarodowa 
współpraca miast Azji Południowo-Wschodniej – wymiar środowiskowy

Chociaż polityka klimatyczna jest formułowana na szczeblu krajowym 
i ponadnarodowym (np. UE, ONZ) to miasta ponoszą odpowiedzialność za 
jej praktyczne wdrożenie. W konsekwencji działania władz lokalnych stają się 
ważnym czynnikiem sukcesu globalnej polityki klimatycznej. Jednym z działań 
miast jest dzielenie się wiedzą ekologiczną w ramach międzynarodowych sieci 
takich jak np. C40. Ta forma współpracy międzynarodowej staje się też coraz 
bardziej popularna w Azji Południowo-Wschodniej. 

W niniejszym wystąpieniu pokażę wyniki badań dotyczących uczestnictwa 
azjatyckich miast w trzech najważniejszych sieciach zajmujących się wymianą 
wiedzy ekologicznej: C40, CityNet, oraz ICLEI. Na podstawie wywiadów 
z przedstawicielami sieci, a także urzędnikami miejskimi zaprezentuję czynniki 
ułatwiające i hamujące udział miasta w Azji Pd-Wsch. w pracach sieci, a także 
specyfikę ich funkcjonowania w tych organizacjach. 

PANEL FC6 – Współpraca regionalna w Europie Środkowo-Wschodniej 
w zmieniającym się ładzie międzynarodowym

Sala: 1

Moderator: dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN

Dyskutant: dr Anna Solarz (Uniwersytet Warszawski)

Referenci:

•	 dr hab. Agnieszka Orzelska-Stączek, prof. ISP PAN - Nowe formy współpracy 
regionalnej w Europie Środkowo-Wschodniej jako efekt przemian ładu globalnego?

Zmianom, zachodzącym na poziomie ładu globalnego, towarzyszą zmiany 
na poziomie współpracy regionalnej. Badając Europę Środkowo-Wschodnią 
zauważyć należy, że w 2015 roku nastąpiło znaczne ożywienie w sferze 
współpracy regionalnej. W styczniu 2015 roku zainicjowany został Trójkąt 
Sławkowski, w listopadzie powołano tzw. dziewiątkę bukaresztaństką (B9) 
i w tym samym roku pojawił się pomysł utworzenia Inicjatywy Trójmorza. 
Z czego wynika to ożywienie współpracy regionalnej w? Czy można wskazać 
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jego związek ze zmianami ładu globalnego? Jakie elementy tych zmian mają 
szczególne znaczenie (m.in. ekspansjonistyczna polityka Rosji, aneksja Krymu 
w 2014 roku, kryzys w relacjach transatlantyckich)?

•	 dr hab. Leszek Graniszewski, prof. UKSW - Rola Polski w regionalnych 
inicjatywach integracyjnych państw Europy Środkowo-Wschodniej

Referat będzie dotyczył aktywności Polski w regionalnych organizacjach 
międzynarodowych skupiających państwa Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW).   
Przedmiotem analizy i założeniem badawczym będzie wskazanie możliwości 
i ograniczeń wiodącego zaangażowania Polski w tworzenie i rozwijanie inicjatyw 
integracji regionalnej w  EŚW.

•	 dr Svitlana Lizakowska (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni) - 
Ukraina we współczesnych uwarunkowaniach międzynarodowych

Nowe zagrożenia dla bezpieczeństwa regionalnego w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej powodują aktywizację w sferze współpracy oraz synergię 
działań państw, które mają wspólne granice oraz koincydencyjne perspektywy 
gospodarcze rozwoju infrastruktury regionu do którego należą. 

Doświadczenia międzynarodowe pokazują, że łączenie środków, potencjału 
ludzkiego, zasobów państw zaangażowanych w inicjatywy rozwoju regionu 
daje możliwość skutecznego, efektywnego oraz realnego przeciwdziałania 
zagrożeniom na określonym terytorium, a także pozwala wspierać rozwój 
różnych dziedzin aktywności ludzkiej np. w sferze transportu, energetyki 
czy infrastruktury. Wiele inicjatyw zrzeszających państwa regionu np. Grupa 
Wyszehradzka, międzynarodowa inicjatywa Trójmorza,regionalna organizacja 
międzynarodowa GUAM pokazują koherencje krajów, które dążą do pełniejszej 
integracji. Geograficzna atrakcyjność Ukrainy – dostęp do  Morza Czarnego 
i Morza Azowskiego, żeglowne rzeki, 45. powierzchnia kraju na świecie stwarza 
duży potencjał i pozwala być partnerem inicjatyw międzynarodowych oraz 
regionalnych. Z drugiej strony niestabilność polityczna, konflikt zbrojny na 
wschodnich granicach Ukrainy hamują aktualnie rozwój państwa i blokują 
możliwości szerszej współpracy międzynarodowej. W tym kontekście należy 
rozważyć inicjatywę gospodarczo-polityczną Trójmorza, do której należą kraje 
UE. Koncepcja ta w swej treści zawiera  propozycję współpracy m. in. w obszarze 
energetyki i transportu. Wspomniane obszary  uznawane są za priorytetowe 
w związku ze zmieniającą się sytuacją międzynarodową. Bezpieczeństwo 
energetyczna państwa jest ważnym elementem stabilności w kraju. Współpraca 
państw w sferze energetycznej ma szczególne znaczenie dla krajów, które mają 
ograniczone zasoby kopalin i innych surowców energetycznych. Członkostwo 
w organizacjach międzynarodowych wymaga od państwa dotrzymania 
określonych warunków: rozwoju ekonomicznego, ustabilizowanej sytuacji 
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politycznej oraz rozwiązywania sporów i konfliktów w ramach prawa 
międzynarodowego. 
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PANEL FC7 – Reshaping Regional Order in the Middle East. Część II

Sala: 3

Moderator: dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB

Dyskutant: dr Jarosław Jarząbek (Uniwersytet Wrocławski) 

Referenci:

•	 dr hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB - Iran and USA after post-JCPOA. 
Any chance to seek solution?

Iran was engaging actively in the issues of Middle East and South Asia. Due to 
religious (Shia), ethnic (Iranian peoples) and political or economic correlations Iran 
still is able to shape politics in the Middle East. Involvement in the war in Syria, in 
the conflict in Yemen or in internal affairs in Iraq or Lebanon; tensions with Saudi 
Arabia and UAE and also active approach towards Talibans in Afghanistan are 
clear example of Iranian capability to act in this regions. However after U.S. has 
withdrawn from JCPOA using arguments of Iran’s non-respecting the ‘nuclear 
deal’, the position of Iran became more difficult. Currently, U.S. and his allies have 
a possibility to restrict Iran’s activity and role in the Middle East. The question is 
how will Iran adjust to the new challenges and which way this state is going to 
follow? In the presentation, Author will try to give an answer for this questions 
and also will make an detailed analysis of Iran’s policy and decision taken in the 
post-JCPOA period to evaluate chances for securing Iran’s position in the Middle 
East and also towards the issues related to the politics outside the region. Finally, 
Autor will try to make a perspective of possible chances for U.S – Iran conflict 
resolution.

•	 dr hab. Sylwester Gardocki (Uniwersytet Warszawski) - Russian concepts 
over Syrian conflict resolution

After many years of conflict, Russia has become the key player in the conflict in 
Syria. U.S. decided to withdraw its troops from this conflict and Iran was put 
under pressure due to U.S. sanction re-imposition. Currently, Russia seems to 
be the only state which is able to shape a clear vision  of conflict resolution in 
Syria. The paper explains the possibilities of seeking the effective Syrian conflict 
resolution and its  implications. It is not clear if Russia as a current key player in 
Syria is able to take full advantage of such situation. It also may result in  deep 
involvement in Syrian affairs for years what can be cost-intensive and may weaken 
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Russian political activity in different parts of the world. The analysis undertaken 
in this paper is about to explain all the ways for possible implication of Russian 
“victorious game” in Syria. 

•	 dr hab. Adriana Łukaszewicz, prof. Akademii Leona Koźmińskiego - From 
success to threat. Aviation sector in Gulf countries as an engine of the economic 
prosperity and potential instability

The 1980s brought the beginning of the intensive development of the aviation 
sector in the Gulf. The turning point was the creation of the Emirates airline, in 
the following decades Qatar Airways, Etihad. The three mentioned lines, called 
Big Three, have contributed to the dynamic development of the transport sector 
in the Gulf, generating huge profits and expanding their activities on passenger 
lines, cargo services, hubs, capital investments.  Today, Big Three are among 
the largest operators in the world, the world’s most luxurious airlines, the most 
profit-oriented business in the region. After years of success, dark clouds have 
appeared on one of the key non-oil sectors in GCC. Today, the Big Three is in 
serious trouble. The economic problems of non-oil growth engines are increasingly 
exacerbating tensions within the GCC, threatening the stability of this group. It is 
worth mentioning that the growing rivalry between Emirates and Qatar Airways 
with serious Etihad problems lay at the root of the conflict between UAE and 
Qatar and was finally one of the unspoken reasons for imposing sanctions on 
Qatar. Paper will undertake analyzes of changes in the aviation sector in the GCC 
countries and their impact on the stability of the region.

16.00 – 16.30 UROCZYSTE ZAMKNIĘCIE KONWENCJI 

miejsce: Audytorium A, BG AMW
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PUBLIKACJE POKONFERENCYJNE

Uczestników zainteresowanych umieszczeniem w publikacji pokonferencyjnej 
artykułów bazujących na wystąpieniach prosimy o nadesłanie ich do 15 lutego 
2020 roku na  adres: publikacja@ptsm.edu.pl. Jedynie teksty, które uzyskają po-
zytywne recenzje zostaną opublikowane.

Szczegółowe informacje dotyczące dostępnych opcji publikacji oraz wymogów 
redakcyjnych zostaną przesłane po zakończeniu IX Konwencji PTSM.

KOLEJNA KONWENCJA

X Jubileuszowa Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych 
odbędzie się w listopadzie 2020 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Serdecznie 
zapraszamy!
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Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte

DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE ORAZ II WOJNA ŚWIATOWA – 
CZAS BUDOWANIA I BOHATERÓW

Odrodzona w 1918 r. Polska musiała tworzyć od podstaw morskie szkolnictwo 
wojskowe. Jego organizacja i rozwój były uzależnione nie tylko od stanu oraz wy-
posażenia floty i flotylli rzecznych, lecz także od wdrażania programów ich zmian. 
Organizacja i rozwój sił morskich w kraju już od początku wymagały stałego 
zwiększania liczby oficerów – specjalistów morskich. Zapotrzebowanie na nich, 
zwłaszcza na podporuczników, wynikało także z konieczności posiadania własne-
go narodowego korpusu oficerskiego, który nie byłby naznaczony służbą w woj-
skach państw zaborczych. Opracowany pod koniec 1919 r. w Departamencie dla 
Spraw Morskich (DSM) 10-letni program morski, a także zagrożenie ze strony bol-
szewickiej Rosji, wobec której wschodnich ziem Polski bronić miała m.in. Flotylla 
Pińska, zadecydowały o zorganizowaniu już wiosną 1920 r. w Toruniu pierwszego 
Kursu dla Oficerów Flotylli Rzecznej. W Toruniu 20 marca 1921 r. rozpoczęto także 
szkolenie oficerów na Tymczasowych Kursach Instruktorskich (TKI) dla oficerów 
Polskiej Marynarki Wojennej (PMW). Zgodnie z planami DSM kursy miały stano-
wić bazę dla Oficerskiej Szkoły Marynarki Wojennej (OSMW).

W miejsce TKI 1 października 1922 r. rozpoczęto tworzenie OSMW z siedzibą 
w Toruniu. Jej komendantem został kmdr ppor. Adam Mohuczy, dotychczasowy 
komendant TKI, który tworzył uczelnię również po II wojnie światowej. Nabór do 
OSMW przeprowadzono latem 1923 r., a promocja pierwszych absolwentów od-
była się 29 października 1925 r. (do 1924 r. kontynuowano w OSMW szkolenie kur-
santów TKI). Przewidywano, że nauka w OSMW będzie trwała dwa lata, a przyjęci 
do niej zostaną tylko sierżanci, podchorążowie, absolwenci rzecznych szkół pod-
chorążych lub podoficerowie mający średnie wykształcenie ogólne i 3-letnią służbę 
w polskiej flocie, w tym 12-miesięczną na okrętach. Wśród pierwszych absolwen-
tów byli Ci, którzy zapisali się w historii PMW, nie z powodu, że byli pierwszymi, 
ale przede wszystkim dlatego, że aktywnie włączyli się w budowanie morskiego 
rodzaju Sił Zbrojnych. Do tej grupy można zaliczyć m.in. ppor. mar. Stanisława 
Mieszkowskiego, ppor. mar. Jerzego Staniewicza, ppor. mar. Jana Grudzińskiego, 
ppor. mar. Bogusława Krawczyka, ppor. mar. Wojciecha Franckiego, ppor. mar. 
Władysława Salamona, ppor. mar. Mariana Wojcieszka.
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Oficerska Szkoła Marynarki Wojennej (OSMW) 19 października 1928 r. stała się 
Szkołą Podchorążych Marynarki Wojennej (SPMW), w nawiązaniu do tradycji 
szkół wojskowych Królestwa Polskiego w XIX w.

Do 1932 r. w OSMW oraz SPMW korzystano z bezpośredniej pomocy dydaktycznej 
wykładowców i instruktorów francuskiej marynarki wojennej oraz doświadczeń 
polskich oficerów studiujących już od 1921 r. we Francji, co w znacznym stopniu 
wpływało na kształt programów i procesu nauczania. Od połowy lat 30. SPMW 
miała trzy wydziały: morski, techniczny i administracyjny. Opracowano nowe pro-
gramy nauczania odpowiadające wymogom niepełnych wyższych studiów zawo-
dowych.

Podjęto też starania o uzyskanie statusu wyższej uczelni zawodowej. Rozwój szko-
ły i narastające trudności lokalowe sprawiły, że 5 września 1938 r. SPMW została 
przeniesiona z Torunia do Bydgoszczy.

Zasadniczym zadaniem OSMW i SPMW do 1939 r. było stworzenie – w oparciu 
o przydatne w warunkach polskich doświadczenia flot państw zaborczych i flo-
ty francuskiej – własnego narodowego programu szkolenia oficerów na potrzeby 
PMW. W okresie międzywojennym OSMW i SPMW wykształciły 255 oficerów, 
w tym: 220 morskich, 23 korpusu technicznego i 12 administracyjnych. Ukształto-
wany system szkolenia oficerów był niekwestionowanym dorobkiem Marynarki 
Wojennej II Rzeczypospolitej. Zasilanie korpusu oficerskiego absolwentami SPMW 
zmieniło strukturę kadry oficerskiej. Poziom wyszkolenia młodych oficerów był 
dobry i wyrównany. Udział w wojnie potwierdził ich wysokie walory fachowe, 
moralne i patriotyczne             

W dniu rozpoczęcia działań wojennych ewakuowano SPMW przez Kutno, War-
szawę, Dęblin, Brześć nad Bugiem do Pińska, a następnie do wsi Horodyszcze Pol-
skie. W wyniku działań wojennych 12 września 1939 r. Kierownictwo Marynarki 
Wojennej zdecydowało o rozwiązaniu SPMW. Podchorążych przydzielono do 2. 
Batalionu Morskiego. Po napaści sowieckiej na Polskę 17 września 1939 r. batalion 
przemaszerował do Włodawy, gdzie marynarzy zorganizowano w trzy kompanie 
piechoty i pluton ckm oraz włączono w skład 182. Rezerwowego Pułku Piechoty 
Samodzielnej Grupy Operacyjnej „Polesie”. Od 2 do 5 października 1939 r., pod-
czas ostatniej bitwy polskiego września, podchorążowie wykazali się dużą odwagą 
i walecznością. Po klęsce wielu z nich, unikając niemieckiej niewoli, przedostało się 
na Zachód. Tam walczyli na okrętach PMW. Ci, którzy zostali w kraju, przyłączyli 
się do ruchu oporu, kilku zginęło w obozach koncentracyjnych i w Katyniu.

Podstawą podjęcia prac związanych z organizacją morskiego szkolnictwa wojsko-
wego na emigracji były postanowienia umowy polsko-brytyjskiej z 18 listopada 
1939 r., dotyczącej utworzenia w Wielkiej Brytanii Oddziału PMW. Zgodnie z za-
rządzeniem szefa Kierownictwa Marynarki Wojennej (KMW) kontradm. Jerzego 
Świrskiego 23 listopada 1939 r. utworzono na ORP „Gdynia” (dawniej s/s „Ko-
ściuszko”), zakotwiczonym w porcie Plymouth, SPMW i wyznaczono na komen-
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danta kmdr. por. Ludwika Ziembickiego.

Wizytę na ORP „Gdynia” 8 grudnia 1939 r. złożył król Jerzy VI. W tym samym 
miesiącu SPMW odwiedził kontradm. Jerzy Świrski, w lutym – pierwszy lord Ad-
miralicji Winston Churchill, w maju – księżna Kentu, a we wrześniu – prezydent 
RP Władysław Raczkiewicz. Wizyty te niewątpliwie były bardzo ważnymi wyda-
rzeniami w dziejach SPMW w Wielkiej Brytanii i dowodem zainteresowania przy-
gotowaniem wykwalifikowanych kadr dla PMW. W drugą rocznicę przystąpienia 
Wielkiej Brytanii do wojny (3 września 1941 r.) we wspomnianym ośrodku odbyła 
się pierwsza wojenna promocja absolwentów SPMW.

Z początkiem 1942 r. szkołę podporządkowano Komendzie Morskiej „Południe” 
w Plymouth, rozpoczęto też kurs przygotowawczy dla kandydatów na Wydział 
Techniczny SPMW. Rok później, z powodu dużych braków kadry oficerskiej, na-
czelny wódz gen. broni Kazimierz Sosnkowski zniósł podział na oficerów służby 
stałej i rezerwy (utrzymano go tylko do celów ewidencyjnych) oraz ogłosił wa-
runki mianowania na pierwszy stopień oficerski. Na tej podstawie szef KMW 
17 września 1943 r. powołał Szkołę Podchorążych Rezerwy Marynarki Wojennej 
(SPRMW). Wszystkie funkcje dydaktyczne i administracyjne wypełniała dotych-
czas istniejąca SPMW, przeniesiona 1 września 1943 r. do Obozu Szkolnego MW 
w Bickleigh (Devonshire). Zimą 1944 r. ponownie przeniesiono szkołę z Bickleigh 
do nowo utworzonego Obozu Szkolnego Marynarki Wojennej na ORP „Bałtyk” 
w Okehampton. Po przybyciu na miejsce postoju kontynuowano proces szkole-
nia. Zmodyfikowany program dla podchorążych rezerwy Wydziału Morskiego 
SPRMW na rok 1945/1946 obejmował: sześciotygodniowe szkolenie podstawowe, 
trzymiesięczny okres wstępny i dziewięciomiesięczne szkolenie teoretyczne oraz 
trzymiesięczną praktykę morską (łącznie 16,5 miesiąca).

Po zakończeniu działań wojennych SPRMW nie przerwała szkolenia. Dopiero 
wskutek rozwiązania PMW w Wielkiej Brytanii 1 grudnia 1946 r. SPMW i SPRMW 
zakończyły swoją działalność. W przedstawionym okresie promowano na stopień 
oficerski łącznie 192 marynarzy, w tym w korpusie morskim: 51 oficerów służ-
by stałej i 48 rezerwy; w korpusie morskim i technicznym (odpowiednio) 14 i 10; 
w korpusie oficerów służb (grupa techniczna) 13; w grupie komisarzy 20; w grupie 
administracji 36. W tak trudnych warunkach, jakie stworzyła wojna, SPMW i SPR-
MW zapewniały ciągłość w uzupełnianiu młodych kadr dowódczych dla PMW 
działającej z baz brytyjskich.

Niestety, wielu z podchorążych i absolwentów szkół oficerskich MW okresu mię-
dzywojennego i czasu wojny nie doczekało Wolnej Polski, o którą walczyli. Spo-
śród podchorążych SPMW 27 poległo w latach 1939–1945, a wśród absolwentów 
SPMW 62 poległo lub zostało zamordowanych w latach 1939–1956. Ponadto 45 
absolwentów szkół oficerskich MW zostało kawalerami Orderu Virtuti Militari.

PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ - ODBUDOWA W TOTALITARNYM PAŃSTWIE

Po II wojnie światowej po raz kolejny odrodziło się w Polsce morskie szkolnictwo 
wojskowe, naznaczone jednak zupełnie nowymi warunkami politycznymi narzu-
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conej komunistycznej władzy i sowieckiej dominacji. Początkowo w odbudowie 
PMW w pełni starano się nawiązać do tradycji okresu międzywojennego. Konty-
nuację mieli zapewnić przedwojenni oficerowie powracający z obozów jenieckich 
lub Zachodu. Wkrótce jednak oficerów tych aresztowano, torturowano i pod fał-
szywymi zarzutami skazywano na długoletnie więzienia lub karę śmierci. Już 24 
lipca 1945 r. ponownie kmdr ppor. Adam Mohuczy (w 1949 r. był aresztowany, tor-
turowany przez Informację Wojskową, skazany pod fałszywym zarzutem, zmarł 
w więzieniu w 1953 r.) otrzymał zadanie opracowania koncepcji funkcjonowania 
i programów nauczania dla projektowanej OSMW. Nabór do niej na trzyletnie 
szkolenie przeprowadzono od 5 do 9 lipca 1946 r. głównie wśród oficerów i podofi-
cerów zawodowych jednostek Wojska Polskiego, w tym również MW. Większość 
przyjętych do szkoły słuchaczy miała wykształcenie ogólne na poziomie szkoły 
podstawowej lub tzw. małe matury (cztery klasy gimnazjum). Pierwsze roczniki 
podchorążych były jednocześnie najbardziej upolitycznione i najsłabiej przygoto-
wane do studiów.7

W roku szkolnym 1947/1948 w OSMW wydłużono czas nauczania z trzech do czte-
rech lat. Odtąd pierwszy rok szkolenia przeznaczano na uzupełnienie ogólnego 
poziomu wykształcenia podchorążych w zakresie szkoły średniej ogólnokształ-
cącej oraz przygotowanie do podjęcia, po ukończeniu OSMW, studiów w akade-
miach morskich Związku Sowieckiego. Pozostałe trzy lata poświęcano na szkole-
nie specjalistyczne.

 Przybycie 1 listopada 1949 r. do OSMW oficerów sowieckich wpłynęło na rozpo-
częcie kolejnych zmian organizacyjnych, w wyniku których proces dydaktyczny, 
struktura szkoły, a także umundurowanie podchorążych oparto na wzorach tego 
rodzaju szkół istniejących w ZSRR. W latach 1949–1950 określone komórki organi-
zacyjne, szkoły, podporządkowane wydziałom lub bezpośrednio zastępcom ko-
mendanta OSMW, tworzyły tzw. cykle (przez łączenie pokrewnych przedmiotów). 
Od początku powstania OSMW, tzn. od 1946 r., wraz z rozbudową bazy szkolenio-
wej, zdobywaniem doświadczeń i osiąganiem odpowiedniego poziomu naucza-
nia, szkołę angażowano w tworzenie nowych specjalizacji dla kadry zawodowej 
przez organizowanie kursów uzupełniających z zakresu wyszkolenia morskiego 
na poziomie szkoły oficerskiej dla podoficerów mianowanych do stopni oficer-
skich oraz kursów dokształcających dla oficerów – absolwentów szkoły, a także 
szkolenia oficerów rezerwy.

Już od 1948 r. czyniono starania o utworzenie Wyższej Szkoły Marynarki Wojennej 
(WSMW), zakładając, że uczelnia ta będzie stopniowo przekształcać się w uczelnię 
wyższą na prawach akademii, która przejmie na siebie obowiązek przygotowy-
wania wyższej kadry dowódczej dla PMW. W związku z tym 11 czerwca 1955 r. 
przystąpiono do przeorganizowania OSMW w WSMW. Proces ten dokonywał się 
etapami w latach 1955–1959. W tym okresie funkcjonowały właściwie dwie szkoły 
morskie: OSMW i WSMW. Początkowo w WSMW kształcono podchorążych na 
czterech fakultetach: nawigacyjnym, łączności, broni morskich i technicznym. Były 
to jednolite 4-letnie studia zawodowe pierwszego stopnia. W grudniu 1955 r. na 
fakultecie technicznym WSMW wprowadzono 4,5-roczne jednolite studia magi-
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sterskie. Uczelnia 7 października 1956 r. otrzymała imię Bohaterów Westerplatte. 
W 1957 r. w WSMW fakultety zastąpiono dwoma wydziałami: pokładowym i tech-
nicznym. Pierwsze egzaminy dyplomowe dla słuchaczy Wydziału Pokładowego 
WSMW odbyły się w 1959 r., a do pierwszych egzaminów magisterskich na Wy-
dziale Technicznym przystąpiono w 1961 r. W 1960 r. na obu wydziałach utwo-
rzono etatowe komendy, którym podporządkowano pododdziały podchorążych. 
Odtąd całością nauczania zajmował się Oddział Szkolenia, natomiast Wydział Na-
ukowo-Badawczy organizował i zabezpieczał działalność uczelni oraz kierował 
nią w obszarze badań naukowych.

W 1981 r. Wydział Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO) uzyskał upraw-
nienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscypli-
nie geodezja i kartografia, a także w specjalności nawigacja morska. Ponadto od 
1987 r. Wydział Mechaniczno-Elektryczny (WME) może nadawać stopień doktora 
nauk technicznych w specjalności budowa i eksploatacja maszyn. W 65. rocznicę 
utworzenia OSMW, 1 października 1987 r., WSMW przemianowano na Akademię 
Marynarki Wojennej (AMW). W ten sposób szkoła stała się akademią, której przy-
wileje miała już od 1955 r. Współcześnie AMW oprócz kandydatów na żołnierzy 
zawodowych (podchorążych) kształci również oficerów i studentów cywilnych na 
czterech wydziałach:

• Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego (WNiUO),

• Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym (WME),

• Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich (WDiOM),

• Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych (WNHiS).

Obecnie w uczelni zatrudnionych jest 16 profesorów, 43 doktorów habilitowanych 
i 81 doktorów. Główne święto Akademii przypada na dzień 1 października. Szcze-
gólnym wydarzeniem w dziejach PMW i AMW był rejs nawigacyjno-szkoleniowy 
dookoła świata na ORP „Iskra” pod dowództwem kmdr. por. Czesława Dyrcza. 
Połączono go z udziałem w Sail Indonesia ‘95 (18 kwietnia 1995 r. – 10 lutego 1996 
r.). Podczas rejsu podchorążowie zapoznali się z warunkami hydrometeorologicz-
nymi Oceanu Atlantyckiego, Oceanu Indyjskiego i Oceanu Spokojnego, odwiedzili 
19 portów świata oraz opłynęli przylądek Horn. Długość przebytej trasy wyniosła 
prawie 37 000 mil morskich. W murach oksywskiej uczelni 1 października 1996 r. 
po raz pierwszy w historii polskiego szkolnictwa wojskowego naukę podjęły oso-
by cywilne. Niewątpliwie otwarcie gdyńskiej Alma Mater na studia cywilne spra-
wiło, że Akademia weszła w etap dynamicznego rozwoju. W czerwcu 1999 r. do 
egzaminów wstępnych na studia wojskowe dopuszczono po raz pierwszy kobiety.

W 2017 r. AMW świętowała jubileusz 95-lecia polskiego morskiego szkolnictwa 
wojskowego. Przez całe niemal stulecie jej społeczność tworzyli wybitni specjali-
ści, naukowcy, nauczyciele i wychowawcy. Dziś Akademia jest państwową uczel-
nią wyższą otwartą na potrzeby edukacyjne całego Pomorza. W ostatnich latach 
średnio w ciągu roku akademickiego w uczelni kształciło oraz szkoliło się do 8000 
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studentów, kursantów i oficerów. Rekordowo naukę rozpoczynało nawet 1500 no-
wych studentów, a na I i II stopniu studiów kształciło się prawie 4000 osób. W mu-
rach AMW studenci i kursanci zdobywają nie tylko wiedzę, lecz także umiejęt-
ności praktyczne, uczelnia jest bowiem wyposażona w dużą liczbę symulatorów 
i laboratoriów. Do dyspozycji studentów są m.in. symulatory GMDSS, nawigacji, 
siłowni okrętowych, broni podwodnej i artylerii. Najnowocześniejszym i jednocze-
śnie ciągle rozbudowywanym jest symulator mostka nawigacyjnego. Bazę dydak-
tyczną doskonale uzupełniają nowoczesne multimedialne sale wykładowe, hala 
sportowa i najnowocześniejsza na Pomorzu biblioteka. Latem 2019 r. zakończo-
na zostanie budowa krytej pływalni z ośmiotorowym basenem pływackim oraz 
z nurkowym basenem szkoleniowym o głębokości pięciu metrów, jedynym w wo-
jewództwie pomorskim zapewniającym uprawnienia do szkolenia nurków oraz 
szkolenia w zakresie indywidualnych technik ratunkowych.

Obecnie studenci wojskowi kształcą się na pięciu kierunkach: nawigacji, me-
chanice i budowie maszyn, mechatronice, informatyce oraz systemach informa-
cyjnych w bezpieczeństwie. Studenci cywilni mają z kolei do wyboru trzynaście 
kierunków: nawigację, informatykę, mechanikę i budowę maszyn, automatykę 
i robotykę, mechatronikę, bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrz-
ne, bezpieczeństwo morskie państwa, systemy informacyjne w bezpieczeństwie, 
technologie kosmiczne i satelitarne, stosunki międzynarodowe, wojsko w systemie 
służb publicznych oraz pedagogikę. 

Ponadto oferta dydaktyczna uczelni obejmuje kilkadziesiąt studiów podyplo-
mowych (z reguły dwusemestralnych), w których tematyce i organizacji w pełni 
uwzględniono aktualne zapotrzebowanie oraz warunki rynkowe. Prowadzone są 
wojskowe studia podyplomowe, takie jak: taktyka marynarki wojennej (WDiOM), 
morska sztuka operacyjna (WDiOM), oraz cywilne studia podyplomowe, w tym 
m.in.: zarządzanie kryzysowe (WDiOM), zarządzanie logistyką (WDiOM), nawi-
gacja satelitarna (WNiUO), hydrografia morska (WNiUO), ochrona danych oso-
bowych i informacji niejawnych w stosunkach międzynarodowych (WNHiS), 
przygotowanie pedagogiczne (WNHiS), edukacja dla bezpieczeństwa (WNHiS), 
dyplomacja (WNHiS), bezpieczeństwo imprez masowych (WNHiS), działalność 
organizacji pozarządowych w UE (WNHiS) czy gerontologia (WNHiS).

Wydział Dowodzenia i Operacji Morskich (WDiOM) ma uprawnienia do nadawa-
nia stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego w zakresie nauk o bez-
pieczeństwie, a także w ramach swoich uprawnień prowadzi czteroletnie studia 
doktoranckie. Ponadto WME nadaje stopień naukowy doktora w zakresie nauk 
technicznych budowa i eksploatacja maszyn, a WNiUO – nauk technicznych geo-
dezja i kartografia. 

Wreszcie Centrum Doskonalenia Kursowego w strukturze WDiOM (kursy zama-
wiane MON) i pozawydziałowe jednostki, takie jak Ośrodek Szkoleniowy AMW 
(kursy zgodnie z konwencją STCW/IMO) oraz Studium Języków Obcych (kursy 
językowe), zapewniają kursy od jednodniowych aż do semestralnych, np. radaro-
we, ARPA, hydrograficzne klasy A i B, systemu nawigacji satelitarnej GPS, systemu 
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bezpieczeństwa morskiego GMDSS, ochrony przeciwpożarowej, indywidualnych 
technik ratunkowych, medyczne i językowe.

Uczelnia konsekwentnie kultywuje swoje bogate tradycje wojskowe, naukowe i pa-
triotyczne, którym przyświecają wartości zawarte w inskrypcji „AMOR PATRIAE 
SUPREMA LEX” górującej nad głównym placem oraz wyrażone w preambule sta-
tutu „MORZE, OJCZYZNA, OBOWIĄZEK”.
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Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych 

Akademii Marynarki Wojennej

Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych powstał w 2008 roku i kontynu-
uje działalność Instytutu Nauk Społecznych AMW.

Wydział obecnie posiada strukturę składająca się z trzech katedr:  Studiów Edu-
kacyjnych, Stosunków Międzynarodowych oraz Socjologii i Historii Wojskowo-
ści. Realizuje studia na kierunku pedagogika, I i II stopnia oraz jednolite studia 
magisterskie; na kierunku Stosunki Międzynarodowe studia I i II stopnia oraz  
na kierunku Wojsko w Systemie Służb Publicznych. Należy podkreślić, że jest to 
jedyny taki kierunek w Polsce, który łączy tematykę politologiczną i wojskową. 

Wydział realizuje kształcenia zgodnie z zapotrzebowaniem otoczenia społeczno-
gospodarczego uczelni, na które składa się trójmiejski i pomorski rynek pracy. 
Jego cechami charakterystycznymi są instytucje i firmy prowadzące działalność 
w wymiarze międzynarodowym, duża liczba placówek szkolno-wychowaw-
czych oraz jednostek publicznych kooperujących z licznymi jednostkami woj-
skowymi. 

Współpraca międzynarodowa WNHiS odbywa się na dwóch płaszczyznach. 
Pierwszą jest organizowanie międzynarodowych konferencji i nawiązywanie 
współpracy, która materializuje się między innymi w współtworzeniu kwartal-
nika WNHiS ”Colloquium”, który ma 20 pkt. Drugą jest aktywność w obszarze 
mobilności; na tym polu Wydział prowadzi wymianę międzynarodową studen-
tów i kadry akademickiej w ramach programu Erasmus+. 

Realizujemy wiele projektów ze środków unijnych wśród których szczególnie 
popularnym jest projekt „Podnoszenia kompetencji komunikacyjnych, zawodo-
wych i analitycznych” dla każdego z prowadzonych kierunków studiów. Na kie-
runku Stosunki Międzynarodowe projekt kończy się wyjazdem studyjnym do 
renomowanych uczelni europejskich i amerykańskich, np. Universidad Pontificia 
Comillas w Hiszpanii czy The United States Naval Academy w Annapolis, gdzie 
nasi studenci biorą udział we wspólnych seminariach i projektach.
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Mając na uwadze specyfikę uczelni oraz jej cywilno-wojskowy charakter Wydział 
kształtuje swoją ofertę dydaktyczną oraz rozwój naukowy, zgodnie z zapotrze-
bowaniem otoczenia zewnętrznego oraz oczekiwaniami sił zbrojnych i instytu-
cji powiązanych z resortem obrony. Władzom Wydziału i Instytutu zależy na 
nawiązywaniu szerokiej współpracy, która pozwoli na implementację dobrych 
praktyk z innych ośrodków akademickich oraz zdobywanie nowych doświad-
czeń przy współpracy z instytucjami społecznymi. Ma to pozwolić na lepszy 
i bardziej praktyczny rozwój studentów oraz kadry naukowo-dydaktycznej. Na 
tym polu WNHiS wspiera działalność kół naukowych, organizacji studenckich 
oraz organizacji pozarządowych działających we wspólnych sektorach zaintere-
sowania. 

 W 2018 roku obchodziliśmy jubileusz dziesięciolecia Wydziału, który był dla nas 
okazją do podsumowań i radości, ale i zastanowienia się nad naszą przyszłością 
wobec nowych wyzwań normatywnych i cywilizacyjnych. Dokonując nowych 
udoskonaleń na polu organizacyjnym, dydaktycznym oraz naukowym z optymi-
zmem patrzymy w przyszłość wpisując się twórczo w krajobraz Akademii Ma-
rynarki Wojennej. 
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POLSKIE TOWARZYSTWO STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM) jest stowarzyszeniem 
naukowym reprezentującym badaczy stosunków międzynarodowych. Powstało 
w 2009 roku w odpowiedzi na postulaty wspólnego działania wysuwane przez 
środowisko naukowe. Ważnym argumentem były przykłady innych państw, 
w których działały krajowe stowarzyszenia, jak też działalność Stowarzyszenia 
Studiów Międzynarodowych (International Studies Association, ISA) w Stanach 
Zjednoczonych i Brytyjskiego Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych (Bri-
tish International Studies Association, BISA). 

Badania stosunków międzynarodowych w sposób zorganizowany w USA, Euro-
pie Zachodniej a także w Polsce zostały zapoczątkowane w okresie międzywo-
jennym przez przedstawicieli m.in. takich dyscyplin jak ekonomia, nauka o poli-
tyce, prawo międzynarodowe, historia dyplomacji. Po drugiej wojnie światowej 
rozwinęła się nauka o stosunkach międzynarodowych jako samodzielna dyscy-
plina o odrębnym statusie metodologicznym. Istotną cechą badań stosunków 
międzynarodowych jest pluralizm teoretyczno-metodologiczny i instytucjonalne 
rozproszenie badań, co stwarza naturalną potrzebę dialogu i dyskusji.

PTSM jest otwarty na współpracę ze wszystkimi środowiskami naukowymi 
i przedstawicielami dyscyplin naukowych podejmujących problematykę stosun-
ków międzynarodowych. Mile widziani są przedstawiciele praktyki i studenci 
studiujący tę dyscyplinę. Działalność w ramach statutowych organów PTSM 
stwarza ku temu okazję.

Obecnie PTSM skupia ponad 450 członków zrzeszonych w dziewięciu oddzia-
łach terenowych. Od 2016 roku obok oddziałów regionalnych członkowie stowa-
rzyszenia współpracują również w ramach 24 sekcji naukowo–badawczych zrze-
szających badaczy dzielących podobne zainteresowania naukowe. Celem sekcji 
jest przede wszystkim integracja środowiska, w tym m.in. wymiana informacji 
o konferencjach, projektach naukowych, prowadzonych badaniach. Sekcje mogą 
m.in. organizować (bądź współorganizować we współpracy z jednostkami uni-
wersyteckimi, Zarządem Głównym i Oddziałami PTSM, innymi sekcjami PTSM 
jak też innymi instytucjami zainteresowanymi daną problematyką) konferencje, 
seminaria, debaty, warsztaty o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Więcej 
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informacji o działalności PTSM: http://ptsm.edu.pl/.

Od 2011 roku PTSM organizuje coroczne konwencje. Dotychczas odbyło się osiem 
Ogólnopolskich Konwencji PTSM, dziewiąta konwencja odbywa się w dniach 7-8 
listopada 2019 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Jej temat to „Ład 
międzynarodowy in statu nascendi. Multidyscyplinarna perspektywa”. Efekty 
prac publikowane są w corocznych monografiach pokonferencyjnych, również 
w j. angielskim. Do tej pory zorganizowano konwencje o następującej tematyce:

•	 I Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodo-
wych  pt.  Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach mię-
dzynarodowych (listopad 2011, Poznań);

•	 II Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynaro-
dowych pt. Poziomy analizy stosunków międzynarodowych (listopad 2012, 
Lublin);

•	 III Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynaro-
dowych pt. Znaczenie realizmu dla rozwoju nauki o stosunkach międzynaro-
dowych: typologia i klasyfikacja, badanie polityki zagranicznej państwa i sto-
sunków międzynarodowych (listopad 2013, Bielsko-Biała);

•	 IV Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynaro-
dowych pt. Normy, wartości i instytucje we współczesnych stosunkach mię-
dzynarodowych (listopad 2014, Wrocław);

•	 V Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodo-
wych pt. Liberalizm i neoliberalizm w nauce o stosunkach międzynarodo-
wych (listopad 2015, Gdańsk);

•	 VI Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynaro-
dowych pt. Badanie polityki zagranicznej państwa (listopad 2016, Łódź).

•	 VII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynaro-
dowych pt. Myśleć globalnie, działać regionalnie: Studia regionalne w per-
spektywie nauki o stosunkach międzynarodowych (listopad 2017, Kraków).

•	 VIII Ogólnopolska Konwencja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynaro-
dowych pt. Instytucje międzynarodowe a dynamika współczesnych stosun-
ków międzynarodowych (listopad 2018, Poznań).

Obok corocznych konwencji Zarząd Główny PTSM i oddziały terenowe PTSM 
organizują corocznie kilkadziesiąt konferencji, seminariów, warsztatów i wykła-
dów. Niektóre z nich mają charakter cykliczny, jak np. poświęcona problematyce 
bliskowschodniej międzynarodowa konferencja Islamic World in International 
Relations. Ponadto od 2015 roku PTSM pozyskuje z MSZ granty w ramach kon-
kursu na realizację zadania publicznego „Współpraca w dziedzinie dyplomacji 
publicznej”. Projekt Studia nad współczesną Polską i Europą Środkową, realizo-
wany był przez Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych (PTSM) przy 
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współpracy m.in. z ISM UW i CE UW. W jego ramach odbyło się 16 tygodnio-
wych kursów dotyczących polskiej polityki zagranicznej, transformacji gospo-
darczej i politycznej w Polsce i Europie Środkowej, rozwoju samorządu w Polsce 
na uczelniach partnerskich w Azji (w Nepalu, w Chinach oraz w Republice Ko-
rei).

W 2019 roku ukazała się publikacja Polskiego Towarzystwa Studiów Międzyna-
rodowych wydana przez Narodowe Centrum Kultury pt. „Polska w instytucjach 
międzynarodowych w latach 1918–2018” pod redakcją: Edwarda Haliżaka, Tere-
sy Łoś-Nowak, Anny Potyrały oraz Joanny Starzyk-Sulejewskiej. Informacje o tej 
publikacji dostępne są na stronie PTSM: http://ptsm.edu.pl/polska-w-instytucja
-miedzynarodowych-w-latach-1918-2018/.

8 listopada 2018 r., podczas VIII Konwencji Polskiego Towarzystwa Studiów Mię-
dzynarodowych w Poznaniu, po raz pierwszy wręczono dyplomy w konkursach 
Nagród Naukowych PTSM. Nagrody przyznała Kapituła pod przewodnictwem 
prof. dr hab. Teresy Łoś-Nowak w składzie: dr hab. Artur Gruszczak, prof. UJ, dr 
hab. Hanna Dumała, prof. UMCS, dr hab. Edward Haliżak, dr hab. Marcin Kacz-
marski, dr hab. Bartosz Michalski, dr hab. Przemysław Osiewicz, prof. UAM, dr 
hab. Rafał Ożarowski, prof. WSAiB, dr hab. Anna Wojciuk, dr hab. Karol Żakow-
ski, prof. UŁ, prof. dr hab. Katarzyna Żukrowska. Nagrody naukowe  za najlep-
sze oryginalne monografie naukowe otrzymali dr Adam Kirpsza za książkę pt. 
„Jak negocjować w Brukseli? Proces podejmowania decyzji w Unii Europejskiej” 
wydaną przez Wydawnictwo Naukowe Scholar (Warszawa 2016) oraz dr Tomasz 
Pugacewicz za książkę „Teorie polityki zagranicznej. Perspektywa amerykańskiej 
analizy polityki zagranicznej” wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego (Kraków 2017). W kategorii Nagroda Doktorska zwyciężył dr Mate-
usz Filary-Szczepanik za rozprawę pt. „Realistyczne teorie Hansa Morgenthaua 
i Kennetha Waltza na tle debat konstytuujących stosunki międzynarodowe jako 
dyscyplinę akademicką”.

WŁADZE PTSM (kadencja 2013–2019)

•	 Prof. dr hab. Marian Edward Haliżak – Przewodniczący Zarządu, Uniwersy-
tet Warszawski

•	 Prof dr hab. Andrzej Mania – Wiceprzewodniczący Zarządu, Uniwersytet Ja-
gielloński

•	 Prof dr hab. Marek Pietraś – Wiceprzewodniczący Zarządu, Uniwersytet Ma-
rii Curie-Skłodowskiej

•	 Prof dr hab. Katarzyna Żukrowska – Wiceprzewodniczący Zarządu, Szkoła 
Główna Handlowa
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•	 Prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska – Członek Zarządu, Uniwersytet 
Ekonomiczny we Wrocławiu

•	 Dr hab. Radosław Bania, prof. UŁ – Członek Zarządu, Uniwersytet Łódzki

SEKCJE NAUKOWO-BADAWCZE PTSM

1. Sekcja badań afrykańskich – prof. UJ dr hab. R. Kłosowicz

2. Sekcja badań Europy Północnej– prof. UG dr hab. K. Musiał

3. Sekcja badań etnicznych i migracji międzynarodowych – dr D. Heidrich

4. Sekcja badań pokoju i konfliktów międzynarodowych – dr Ł. Fijałkowski

5. Sekcja badań polityki  zagranicznej – dr hab. A. Dudek

6. Sekcja badań polityki rozwojowej – dr hab. M. Wróblewski

7. Sekcja badań regionów polarnych– dr hab. M. Łuszczuk

8. Sekcja badań Rosji i obszaru postradzieckiego –prof. UG dr hab. T. Dmochow-
ski

9. Sekcja bezpieczeństwa międzynarodowego – prof. UJ dr hab A. Gruszczak

10. Sekcja historii stosunków międzynarodowych – prof. dr hab. A. Gałganek

11. Sekcja komunikowania międzynarodowego – prof. dr hab. B. Ociepka

12. Sekcja metodologii i teorii stosunków międzynarodowych – prof. dr hab. M.E. 
Haliżak

13. Sekcja międzynarodowej ekonomii politycznej – prof. UŁ dr hab. P. Matera

14. Sekcja międzynarodowej polityki energetycznej i ekologicznej – dr hab. T. 
Młynarski

15. Sekcja międzynarodowych stosunków kulturalnych – dr hab. A. Ziętek

16. Sekcja prawa i instytucji międzynarodowych – prof. UAM dr hab. A. Potyrała

17. Sekcja studiów amerykanistycznych – prof. dr hab. A. Mania

18. Sekcja studiów azjatyckich – dr hab. J. Zajączkowski

19. Sekcja studiów chińskich – dr hab. D. Mierzejewski

20. Sekcja studiów bliskowschodnich – prof. WSAiB dr hab. R. Ożarowski
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21. Sekcja studiów europejskich – dr hab. J. Starzyk-Sulejewska

22. Sekcja studiów latynoamerykańskich i luzoamerykańskich    
– prof. dr hab. M. Śniadecka-Kotarska

23. Sekcja studiów nad dyplomacją – dr hab. B. Surmacz

24. Sekcja studiów nad globalizacją i procesami transnarodowymi – prof. dr 
hab.  M. Pietraś

ODDZIAŁY PTSM

•	 Oddział w Białymstoku

•	 Oddział w Gdańsku

•	 Oddział w Lublinie

•	 Oddział w Łodzi

•	 Oddział w Kielcach

•	 Oddział w Krakowie

•	 Oddział w Poznaniu

•	 Oddział w Warszawie

•	 Oddział we Wrocławiu

DANE KONTAKTOWE

 Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych

 Al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa

 www: : http://ptsm.edu.pl/

 email: kontakt@ptsm.edu.pl

 NIP: 7010214539

 REGON: 142198383

 KRS: 0000345205
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WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA PTSM

Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych aktywnie działa na arenie 
międzynarodowej: bezpośrednio jak też pośrednio poprzez swoich członków. 
PTSM współpracuje z narodowymi stowarzyszeniami studiów międzynarodo-
wych, jak też jest współzałożycielem Światowego Komitetu Studiów Międzyna-
rodowych (World International Studies Committee, WISC). 

WORLD INTERNATIONAL STUDIES COMMITTEE

Światowy Komitet Studiów Międzynarodowych (World International Studies 
Committee, WISC) jest stowarzyszeniem narodowych i regionalnych stowarzyszeń 
naukowych w zakresie problematyki międzynarodowej. W skład WISC wchodzi 
ponad 20 narodowych i regionalnych stowarzyszeń studiów międzynarodowych, 
w tym International Studies Association (ISA), European International Studies As-
sociation (EISA), czy British International Studies Association (BISA). Oznacza to, 
że WISC jest jedyną organizacją o prawdziwie globalnym zasięgu oddziaływania 
zrzeszającą badaczy stosunków międzynarodowych. Zgodnie ze swoją misją WISC 
ma przyczyniać się do wspierania współpracy naukowej na poziomie międzyna-
rodowym, koncentrując się w pierwszej kolejności na tych państwach, regionach 
i wspólnotach, które są stosunkowo niedoreprezentowane w globalnych studiach 
międzynarodowych. Więcej informacji o WISC: https://www.wiscnetwork.net/.

W dniach 1-3 kwietnia 2017 r. pod auspicjami WISC w Tajpej piąty międzynaro-
dowy Kongres Studiów Międzynarodowych (Fifth Global International Studies 
Conference), w którym udział wzięli przedstawiciele PTSM. W czasie kongresu 
dokonano wyboru władz WISC. Przewodniczącym Zarządu został prof. Gunther 
Hellmann z Niemiec. Do Zarządu została także wybrana reprezentująca PTSM 
dr Karina Jędrzejowska, której powierzono funkcję skarbnika WISC. W czasie 60. 
Konwencji ISA w Toronto w marcu 2019 r. dr Jędrzejowska została jednogłośnie 
wybrana na kolejną kadencję w Zarządzie WISC.

Obecnie trwają przygotowania do szóstego międzynarodowego Kongresu Stu-
diów Międzynarodowych (Sixth Global International Studies Conference), który 
odbędzie się  w dniach 15-17 lipca 2020 r. w Buenos Aires. Hasłem przewodnim 
Kongresu będzie „The ‘International’ Around the World: Multiple Voices, Alterna-
tive Orders”. W organizacji Kongresu biorą również przedstawiciele PTSM.  Infor-
macje o Kongresie WISC: https://www.wiscnetwork.net/argentina2020.
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INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION

W 2018 roku Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych dołączyło 
do grona organizacji partnerskich Stowarzyszenia Studiów Międzynarodowych 
(International Studies Association, ISA). Organizacje partnerskie ISA to akredy-
towane przez tę instytucję krajowe i międzynarodowe stowarzyszenia badań 
stosunków międzynarodowych. Celem partnerstwa z ISA jest ułatwienie w ko-
munikowaniu badaczy stosunków międzynarodowych z różnych stron i regio-
nów świata, a także umiędzynarodowienie badań. Organizacje partnerskie mogą 
uczestniczyć w działaniach statutowych ISA (w tym w corocznych konwencjach), 
jak też – na zasadzie wzajemności – korzystać z sieci kontaktów oraz logo ISA 
w celu promocji prowadzonych działań. Do organizacji partnerskich ISA należą 
m.in. European International Studies Association (EISA), British International 
Studies Association (BISA), czy World International Studies Committee (WISC). 

Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych (International  Studies  Association, 
ISA) jest jednym z najstarszych stowarzyszeń naukowych w dyscyplinie stosun-
ków międzynarodowych. ISA zostało założone w 1959 roku z inicjatywy badaczy 
ze Stanów Zjednoczonych. Jednym z głównych obszarów aktywności ISA jest 
organizacja corocznych konwencji, w których od 2013 roku uczestniczą również 
przedstawiciele PTSM. Partnerski status umożliwia PTSM zgłoszenie własnego 
autorskiego panelu na konwencję ISA. W czasie jubileuszowej 60. Konwencji ISA  
w marcu 2019 r. w Toronto odbył się pierwszy panel (w formie roundtable) spon-
sorowany przez PTSM pt. „International Studies in Central and Eastern Europe: 
Historiography, Institutions, Theoretical Approaches, and Culture”. Informacje 
o ISA: https://www.isanet.org/.  

EUROPEAN INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIATION

Europejskie Stowarzyszenie Studiów międzynarodowych (EISA) zostało utwo-
rzone w 2013 r. z inicjatywy byłych członków Steering Committee działającego 
w ramach Standing Group on International Relations (SGIR) przy European Con-
sortium for Political Research (ECPR). Do głównych aktywności EISA należy or-
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ganizacja corocznych Pan-Europejskich Kongresów Stosunków Międzynarodo-
wych (Pan-European Conferences on International Relations) oraz Europejskich 
Warsztatów Studiów Międzynarodowych (European Workshops in International 
Studies, EWIS). Ostatnie warsztaty EWIS odbyły się w dniach 26-28 czerwca 2019 
r. na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. W kadencji 2017-
2019 w członkiem Zarządu EISA była dr hab. Anna Wojciuk. Informacje o EISA: 
http://eisa-net.org/. 

CENTRAL AND EAST EUROPEAN INTERNATIONAL STUDIES ASSOCIA-
TION

Środkowoeuropejskie Stowarzyszenie Studiów Międzynarodowych (CEEISA) jest 
organizacją skupiającą – na zasadzie indywidualnego członkostwa – przedstawi-
cieli nauki o stosunkach międzynarodowych z Europy Środkowej i Wschodniej. 
CEEISA organizuje konferencje we współpracy z ISA oraz EISA lub pojedyncze 
panele w ramach konferencji partnerskich towarzystw naukowych. Dodatkowo 
CEEISA wydaje “Journal of International Relations and Development” (Palgrave) 
oraz prowadzi serię wydawniczą Central and Eastern European Perspectives on 
International Relations. W październiku 2019 r. dr Marcin Grabowski, sekretarz 
krakowskiego oddziału PTSM, został wybrany do Zarządu CEEISA w kadencji 
listopad 2019 – październik 2022 r. Ponadto w czasie poprzednich dwóch ka-
dencji (2013-2016; 2016-2019) polskie środowisko zajmujące się problematyką 
międzynarodową było reprezentowane w Zarządzie CEEISA przez prof. dr. hab. 
Artura Gruszczaka. Informacje o  CEEISA: http://www.ceeisa.org/.
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