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Państwa 
neutralne w 
Europie w obliczu 
wojny na Ukrainie 

Wojna na Ukrainie, która rozpoczęła się w 24 lutego 2022 r. postawiła przed 
przywódcami państw europejskich pytanie dotyczące zaangażowania w obliczu 
konfliktu dwóch państw na tym kontynencie. Pytanie to wiąże się z jednej strony 
z kwestią moralności i odpowiedzialności w obliczu łamania praw człowieka, z 
drugiej strony zależności gospodarczych związanych z wymianą handlową, w 
tym surowców naturalnych, zwłaszcza węglowodorów. Uwzględniając te dwa 
tak odmienne priorytety w polityce państwa, interesująca wydaje się odpowiedź 
na pytanie, jakie strategie stosują państwa uznawane za neutralne czy 
niezależne w obliczu wybuchu i trwającej wojny na Ukrainie.  Celem panelu 
będzie analiza postawy europejskich państw, które deklarują neutralność oraz 
niezaangażowanie w konflikty militarne.   

Polus Andrzej  dr hab. prof. 
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Dependencja 2.0? 
Relacje pomiędzy 
Globalną Północą 
a Globalnym 
Południem w 
kontekście zmian 
ładu 
międzynarodowe
go 

Celem panelu jest dyskusja nad usytuowaniem Globalnego Południa w 
międzynarodowym podziale pracy i szerzej w porządku międzynarodowym w 
trzeciej dekadzie XXI wieku. Pomimo zróżnicowanych strategii ukierunkowanych 
na wdrażanie polityk rozwojowych (strukturalne programy dostosowawcze pod  
auspicjami Międzynarodowych Instytucji Finansowych, polityki 
samowystarczalności gospodarczej, nacjonalizacje, developmental state, etc.) 
państwa rozwijające się (z wyjątkiem państw Azji Południowo Wschodniej) nie 
zdołały zakumulować i reinwestować kapitału, problematyczna pozostaje 
również kwestia industrializacji (Taylor, 2016). W dyskursie funkcjonuje co 
najmniej 10 rodzajów zależności (Gosh 2019), poprzez które centrum 
gospodarki-świata warunkuje pozycję państw rozwijających się/Globalnego 
Południa w międzynarodowym porządku i podziale pracy. Panel jest otwarty na 
referaty poświęcone zarówno studiom przypadku, jak i teoretyczne rozważania 
na temat roli i pozycji Globalnego Południa w stosunkach międzynawowych.       
 
Ghosh B.N. (2019), Dependency Theory Revisited, Routledge, London.  
 
Taylor I. (2016) Dependency redux: why Africa is not rising, Review of African 
Political Economy, 43:147, 8-25. 
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Tradycyjni 
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wobec post-

W dyskursie akademickim toczy się debata o erozji po-zimnowojennego ładu 
międzynarodowego1. Ład ten, opierający się w sferze ideologicznej na 
neoliberalizmie; instytucjonalnej - na adoptujących się powoli do zmieniających 
się warunków instytucjach powstałych po II wojnie światowej (system z Bretton 
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go 

Woods, ONZ, EWG/UE, etc.); militarnej – dominacji USA i NATO; gospodarczej – 
kapitalizmie; aksjologicznej – dominacji zachodniocentrycznych dyskursów, 
tworzących kategorie opisów i oceny „rzeczywistości”, od początku XX wieku był 
kontestowany, przez państwa i podmioty pozarządowe. Akty terroru z 
11.09.2001 pokazały, że inne systemy wartości mogą pchnąć ludzi zaliczanych 
do Globalnego Południa do używania przemocy jako narzędzia walki. 
Równolegle rozwinęły się nowe przestrzenie – określone przez Jamesa 
Rosenau’a jako przestrzenie post-suwerenne (ang. post-sovergin space)– 
przestrzenie, których kontrola i regulacja rodzi problemy dla tradycyjnych 
pozimnowojennych gwarantów bezpieczeństwa. Takimi przestrzeniami są np. 
cyberprzestrzeń, czy międzynarodowe przepływy finansowe – państwa mogą 
starać się (czasem efektywnie) je regulować, ale ze względu na dynamikę 
interakcji w nich zachodzących jest to trudne.  
 
Pozimnowojenny ład międzynarodowy był kontestowany w wielu sferach. Ruchy 
alter i antyglobalistyczne sprzeciwiały się negatywnym konsekwencjom 
globalizacji. Kryptowaluty są próbą kontestacji koncepcji pieniądza fiducjarnego. 
Ruchy „Occupy” sprzeciwiają się nierównościom. Również państwa, 
występowały przeciwko porządkowi międzynarodowemu, który kształtował się 
od upadku systemu bipolarnego. Inicjatywa BRICS wzywała do przebudowy 
międzynarodowego systemu finansowego. Państwa Azji, Ameryki Łacińskiej, 
Afryki Subsaharyjskiej i Europy coraz częściej zwracają się w kierunku tzw. 
"demokracji nieliberalnej", mającej na celu zastąpienie liberalnej demokracji 
nowym modelem, podważającym dotychczas obowiązujące mechanizmy 
równowagi i kontroli władzy (ang. checks and balances). W 2014 roku doszło do 
naruszenia integralności terytorialnej Ukrainy, której gwarantami były państwa 
zaliczane do gwarantów bezpieczeństwa w pozimnowojennym ładzie 
międzynarodowym. W 2022 Federacja Rosyjska otwarcie zakwestionowała ład 
międzynarodowy najeżdżając Ukrainę, co nie zostało potępione przez wiele 
państw Globalnego Południa. Równocześnie, Chiny – będące beneficjentem 
napływu kapitału z państw Zachodnich, zaczęły prowadzić politykę zagraniczną 
mającą umożliwiać akumulację kapitału w Państwie Środka.  
 
Celem panelu jest dyskusja nt. strategii przyjętych przez szeroko rozumiany 
Zachód celem utrzymania status quo w środowisku międzynarodowym. Autorzy 
panelu chcą, aby podczas dyskusji połączona została refleksja teoretyczna ze 
studiami przypadku. Przedmiotem dyskusji będzie także analiza postępującej 
erozji, deformacji i przede wszystkim kontestacji post-zimnowojennego ładu 



międzynarodowego2. Istotnym problemem będzie kwestia konsekwentnego 
podważania roli Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych 
poprzez dalszy proces autonomizacji i fragmentacji architektury bezpieczeństwa 
międzynarodowego. 
 
1. The Rise and Decline of the Post-Cold War International Order, ed. H.W. 
Maull, Oxford University Press, Oxford 2018. 
2. I. Popiuk-Rysińska, Globalny system bezpieczeństwa a porozumienia 
regionalne w: E. Haliżak, R. Kuźniar, J. Symonides, Globalizacja a stosunki 
międzynarodowe, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz; Warszawa 2004. 
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Kontakty zagraniczne miast, zwane często dyplomacją miast (city diplomacy) to 
szybko rozwijające się zjawisko w stosunkach międzynarodowych, które jest 
elementem głębokich zmian zachodzących we współczesnym systemie polityki 
światowej. Zmiany te z jednej strony są powodowane przez procesy 
globalizacyjne (prowadzące do pogłębiania integracji oraz współpracy 
międzynarodowej), a z drugiej przez procesy fragmentacji i pluralizacji, 
przejawiające się przede wszystkim we wzroście znaczenia aktorów 
niepaństwowych w systemie międzynarodowym. 
W ramach panelu dyskusyjnego chcielibyśmy spojrzeć na to zjawisko z różnych 
punktów widzenia, konfrontując ze sobą różne wyniki badań i próbując 
odpowiedzieć na pytanie o faktyczną rolę miast w zmieniającym się i 
podlegającym rozmaitym wstrząsom ładzie międzynarodowym. 

Ryniejska-
Kiełdanowicz 
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Wrocławski 

Dyplomacja 
klimatyczna  jako 
wyzwanie dla 
podmiotów 
stosunków 
międzynarodowy
ch 

W drugiej połowie XX wieku, wraz z organizacją szeregu międzynarodowych 
konferencji poświęconych problemom degradacji środowiska pojawiło się 
pojęcie dyplomacji klimatycznej, czasem również określanej jako zielona 
dyplomacja. Jej wielowymiarowy charakter jest spowodowany podejmowaniem 
działań zarówno na poziomie lokalnym, krajowym, regionalnym jak i 
międzynarodowym. Dyplomacja klimatyczna charakteryzuje się różnorodnością, 
gdyż jej przedmiot może się różnić w zależności od położenia geograficznego, 
kręgu kulturowego, czy rozwoju społeczno-gospodarczego.  Co ważne, w 
odróżnieniu od klasycznego modelu dyplomacji, istotną rolę odgrywają eksperci, 
większą uwagę zwraca się na aspekty technicznie, wiedzę z zakresu ekologii i 
biologii, bezpośrednią partycypację społeczeństwa oraz poczucie wspólnej 
odpowiedzialności. Uwzględnianie kwestii zmian klimatycznych w szeroko 
rozumianej polityce zagranicznej i dyplomacji nastąpiło wskutek zwiększenia 
zainteresowania wdrażaniem i zarządzaniem ryzykiem klimatycznym na skalę 
światową. Panel ma na celu przyjrzenie się temu szczególnemu zjawisku, jak 
również próba wskazania perspektyw badawczych w tym zakresie.  Podczas 



panelu uczestnicy będą mieli możliwość wskazania narzędzi dyplomatycznych 
wykorzystywanych w celu wspierania utworzenia i efektywnego funkcjonowania 
międzynarodowego systemu przeciwdziałania zmianom klimatu oraz łagodzenia 
negatywnych skutków tych zmian. Przedmiotem analiz będą państwa, 
organizacje międzynarodowe, aktorzy subpaństwowi, NGO oraz korporacje 
międzynarodowe.  
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zagranicznych 
państw.   

Jednym z głównych wyzwań, przed jakim stanie społeczność międzynarodowa 
po ustaniu działań wojennych w Ukrainie będzie ustosunkowanie się do nowej 
sytuacji geopolitycznej w Europie i na świecie. Znaczna część państw stoi/stanie 
przed wyzwaniem zrewidowania swojego statusu i polityki bezpieczeństwa, co 
ma/będzie miało determinujący wpływ na dynamikę zmian zachodzących w SM 
i kształt przyszłego ładu międzynarodowego.   
 
Głównym celem panelu jest refleksja nad dynamiką zmian występujących w SM 
ze szczególnym uwzględnieniem tych, które zachodzą w sferze polityk 
zagranicznych państw w obliczu wojny w Ukrainie. Do zgłaszania referatów 
zapraszamy ekspertów i naukowców zajmujących się problematyką 
bezpieczeństwa i polityk zagranicznych (Foreign Policy Analysis- FPA) różnych 
państw. Istotne jest uwzględnienie przyjętych przez nie deklarowanych i 
rzeczywistych ról w SM.  
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Problem zmiany w 
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Zdaniem prof. Teresy Łoś-Nowak, obok funkcji opisowej i wyjaśniającej, jedną z 
najważniejszych funkcji Teorii Stosunków Międzynarodowych (TSM) jest funkcja 
prognostyczna (predyktywna). Teorie mają więc na celu udzielanie odpowiedzi 
na pytania, które odnoszą się do przyszłości: jakie będą krótko i długoterminowe 
skutki procesów zachodzących w ramach systemu międzynarodowego? Jak 
zmieni się pozycja państw w ramach systemu? Jakie istnieją potencjalne 
scenariusze rozwoju sytuacji globalnej? Jakkolwiek historia najnowsza pokazała, 
że wiodące paradygmaty teoretyczne – jak neorealizm i neoliberalizm – okazały 
się zupełnie bezradne w obliczu procesów, które doprowadziły do upadku ZSRR. 
Czy dzisiaj, w obliczu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, której skala i brutalność 
zaskoczyła społeczność międzynarodową nie mamy przypadkiem do czynienia z 
podobną sytuacją?  
Celem Panelu jest zatem krytyczna refleksja nad istniejącymi TSM oraz ich 
zdolnością do prognozowania zjawisk i procesów zachodzących w SM – ze 
szczególnym uwzględnieniem najważniejszych paradygmatów teoretycznych 
takich jak neorealizm, neoliberalizm,  konstruktywizm, a także teorii 
odnoszących się do dynamiki zmian i procesów w SM.  
Do zgłaszania referatów zapraszamy ekspertów i naukowców z dziedziny SM, 



których opinie wzbogacą dyskusję nt. istniejącego stanu badań nad teoriami 
oraz metodologią badań w  SM. 

Fijałkowski Łukasz doktor Uniwersytet 
Wrocławski 

Alternatywne 
spojrzenia na 
współczesne 
bezpieczeństwo 
międzynarodowe 

Ostatnie wydarzenia w sferze stosunków międzynarodowych oraz 
bezpieczeństwa międzynarodowego (m.in. agresja Rosji na Ukrainę, sytuacja w 
obszarze Indo-Pacyfiku, Azji i Afryki) wymykają się prostym próbom wyjaśnienia 
w oparciu o tradycyjne podejścia teoretyczne. Z jednej strony wskazują na wciąż 
istotne znaczenie sfery militarno-politycznej w odniesieniu do bezpieczeństwa, 
lecz jednocześnie uwypuklają znaczenie czynników kulturowych, 
tożsamościowych, komunikacyjnych i nowych technologii oraz ekonomicznych. 
Stąd celem panelu jest skupienie się na alternatywnych wyjaśnieniach 
współczesnych wydarzeń, w tym kwestii militarnych (także w odniesieniu do 
zastosowanych metod analitycznych i teoretycznych), które zawierają się w 
szeroko rozumianych krytycznych studiach nad bezpieczeństwem (obejmując 
m.in. podejście krytyczne, socjologiczne, etnograficzne, dyskursywne i in.). 
Jednocześnie w ramach panelu przedstawiona może być problematyka 
dotycząca nietradycyjnych problemów bezpieczeństwa, wymykająca się 
tradycyjnym studiom nad bezpieczeństwem. 

Szyszlak Elzbieta dr hab., prof. 
UWr 
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Turcja między 
Europą a Bliskim 
Wschodem 

WSPÓŁMODERATOR: dr hab. Jarosław Jarząbek (Uniwersytet Wrocławski) 
 
Celem niniejszego panelu jest wszechstronne i szczegółowe przyjrzenie się 
obecnej pozycji międzynarodowej Turcji, szczególnie w jej relacjach z Europą i 
Bliskim Wschodem. Ostatnie dwie dekady rządów AKP i Recepa Tayyipa 
Erdoğana charakteryzowały się zwiększoną dynamiką tureckiej polityki 
zagranicznej oraz rewizją jej kierunków i priorytetów. Jednocześnie dwustronne 
relacje Turcji z poszczególnymi państwami zarówno w Europie jak i na Bliskim 
Wschodzie ulegały daleko idącym zmianom. Dlatego też do składania zgłoszeń 
zapraszamy wszystkich, którzy chcieliby omówić owe relacje na poziomie 
regionalnym (w tym z regionalnymi organizacjami takimi jak NATO, UE, Liga 
Państw Arabskich, Rada Państw Zatoki itp.) jak i międzypaństwowym (z 
poszczególnymi państwami europejskimi i bliskowschodnimi). Mile widziane 
będą również referaty analizujące ewolucję i zmiany zachodzące w tureckiej 
polityce zagranicznej i bezpieczeństwa wobec wspomnianych regionów.  
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Religijny i etyczny 
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na Ukrainę 

Moralne a także religijne uzasadnienie ataku Rosji na Ukrainę i takaż odpowiedź 
ze strony „cywilizowanego świata” będzie stanowić jedną z podstaw nowego 
międzynarodowego ładu, jeśli taki się w konsekwencji ukształtuje. Od początku 
wojny pada pytanie o rolę i miejsce Cerkwi w usprawiedliwianiu oficjalnej 
ideologii państwowej i barbarzyńskiej napaści Rosji, w tym gwałtów i morderstw 
na ludności cywilnej, o dwuznaczną postawę wobec tych wydarzeń Stolicy 



Apostolskiej z papieżem Franciszkiem na czele, o podejście członków innych 
religii i kultur wyrażane m.in. przez rządy Indii, Izraela, Chin, państw 
muzułmańskich czy afrykańskich. W polityce religia i moralność mieszają się z 
ideologią, pojawia się określenie „raszyzmu” w odniesieniu do polityki Rosji, 
które ma także wyraźną „etyczną” nadbudowę. Od początku konfrontacji głośno 
dyskutuje się żywą zwłaszcza na Zachodzie ideę osądzenia zbrodniarzy 
wojennych z przywódcą Rosji na czele. Moralne obligujące w swej wymowie 
stało się pytanie o konieczność włączenia Ukrainy do systemu zachodniego, w 
tym zwłaszcza UE, gdyż wojna z Rosją toczy się w powszechnym przekonaniu 
także w obronie „zachodnich wartości”. W obliczu tych kwestii pojawia się 
kolejna, bardziej teoretyczna – konieczność uwzględnienia wymiaru moralnego 
i religijnego w dominujących wizjach rzeczywistości międzynarodowych, w tym 
we wracającym do łask realizmie, który zdaje się lepiej wyjaśniać tworzący się 
„nowy ład”. 

Szacawa Damian doktor, 
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Wspólny panel dla Sekcji Badań Regionów Polarnych i Sekcji badań Europy 
Północnej: 
O ile Europa Północna i Arktyka przez długi czas pozostawały niedocenionymi 
polami działania politycznego w kształtującym się układzie sił po zimnej wojnie, 
w ostatniej dekadzie mamy do czynienia ze szczególnym nasileniem mniej lub 
bardziej zinstytucjonalizowanych inicjatyw różnych aktorów usiłujących wpłynąć 
na kształtowanie ładu międzynarodowego w tym obszarze świata. Jest to 
wynikiem zarówno trendów prowadzących do redystrybucji siły poszczególnych 
aktorów i interesariuszy regionalnych, jak też gwałtownych wydarzeń, takich jak 
agresja Rosji na Ukrainę; jedne i drugie skłaniają do uwzględnienia rosnącej roli 
geoekonomii i geopolityki w objaśnianiu zachodzących zmian. Z jednej strony 
zmiany klimatyczne, a z drugiej strony, zachwianie poczucia trwałości organizacji 
i instytucji gwarantujących do tej pory i legitymizujących ład międzynarodowy 
powodują, że Europa Północna i Arktyka warte są poważnej analizy jako studia 
przypadków regionów mogących odegrać dużo ważniejszą rolę w kształtującym 
się obecnie nowym porządku. 
Tematyka podejmowana w panelu obejmować będzie m.in. ewolucję 
bezpieczeństwa i współpracy regionalnej , analizę zmian w strategiach polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa państw, wpływ procesów i wydarzeń globalnych 
na agendę regionalną, jak również inne zagadnienia i procesy wpływające na 
kształtowanie ładu międzynarodowego w Europie Północnej i Arktyce. 
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Regionalny ład 
międzynarodowy 
w Europie 

Wspólny roundtable dla Sekcji Badań Regionów Polarnych i Sekcji badań Europy 
Północnej, pt. "Regionalny ład międzynarodowy w Europie Północnej i Arktyce: 
wyzwania dla teoretyków i praktyków" 



doktor, Starszy 
Analityk 

ch UMCS / Zespół 
Bałtycki IEŚ 

Północnej i 
Arktyce :  

W roundtable wezmą udział praktycy (MSZ, pracownicy placówek 
dyplomatycznych w państwach regionów), eksperci (IEŚ, OSW, PISM) oraz 
naukowcy.  
Tematy podejmowane w trakcie roundtable obejmować będą m.in. ewolucję 
bezpieczeństwa i współpracy regionalnej , analizę zmian w strategiach polityki 
zagranicznej i bezpieczeństwa państw, wpływ procesów i wydarzeń globalnych 
na agendę regionalną, jak również inne zagadnienia i procesy wpływające na 
kształtowanie ładu międzynarodowego w Europie Północnej i Arktyce. 

Gacek / 
Trojnar 

Łukasz / Ewa dr hab., prof. 
UJ / dr hab., 
prof. UJ 

Uniwersytet 
Jagielloński w 
Krakowie 

Dyplomacja 
zdrowotna w Azji 
podczas pandemii 
SARS-CoV-2 

Doświadczenia związane z wybuchem pandemii SARS-CoV-2 pokazały, że 
zagrożenia dla zdrowia mogą przybrać charakter transgraniczny. W tej sytuacji 
nie zaskakuje, że po wybuchu pandemii zaczęto podkreślać rolę dyplomacji 
zdrowotnej, która służąc interesom narodowym państw, odwołuje się do 
realizacji globalnych wyzwań związanych ze zdrowiem publicznym. Sięga przy tej 
okazji po konkretne metody i środki, w płaszczyźnie multilateralnej, globalnej, 
regionalnej i bilateralnej. Specyficzny charakter dyplomacji zdrowotnej jest 
ściśle skorelowany z bieżącymi i przyszłymi wyzwaniami w kontekście globalnej 
walki z zagrożeniami pandemicznymi. Proponowana przez moderatorów panelu 
perspektywa łączy trzy wymiary: lokalny (rozpatrywany w odniesieniu do relacji 
bilateralnych), regionalny (definiowany przez pryzmat kontynentu i subregionu) 
oraz globalny. Do udziału w panelu zapraszamy naukowców, którzy w swoich 
badaniach koncentrują się na analizie współczesnej polityki zagranicznej państw 
Azji w kontekście zmian porządku międzynarodowego.  

Pugacewicz Tomasz dr Uniwersytet 
Jagielloński 

Zachodnie 
koncepcje ładu 
międzynarodowe
go 

Celem panelu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie o to, jakie koncepcje ładu 
międzynarodowego proponują elity władzy i intelektualne państw należących do 
tzw. Zachodu? Punktem wyjścia jest widoczny konsensus wspomnianych elit w 
zakresie tego, że ma miejsce erozja pozimnowojennego (czasami określanego 
mianem „liberalnego”) ładu międzynarodowego, wynikającą ze zmiany 
dystrybucji potęgi na korzyść niezachodnich mocarstw (tzw. rise of the Rest). 
Towarzyszy temu świadomość, że efektem zmiany dystrybucji jest rosnąca 
gotowość dwóch mocarstw światowych – tj. ChRL i Rosji (tzw. mocarstw 
rewizjonistycznych) – do podważania wspomnianego ładu. Jednocześnie 
dostrzegalna jest rosnąca asertywność mocarstw regionalnych (i to nawet tych 
postrzeganych wcześniej jako filary pozimnowojennego ładu) w zakresie 
zwiększania swojej roli w systemie międzynarodowym kosztem wpływów 
Zachodu (np. obecność wojskowa Turcji w Syrii, Libii i Azerbejdżanie). Wobec 
powyższych nieuchronnych zmiana dotychczasowego ładu, pojawia się pytanie 
o to jaką alternatywę (jeśli w ogóle) porządku międzynarodowego proponują 
elity Zachodu? Pytanie to jest w szczególności ważne w kontekście narastającej 



presji intelektualnej ze strony rozwijających się tzw. niezachodnich (non-
Western) koncepcji ładu międzynarodowego. Na potrzeby panelu Zachód jest 
rozumiany głównie jako państwa członkowskie współczesnego NATO. 

Starzyk-
Sulejewska 

Joanna Dr hab.; 
adiunkt z hab. 

Wydział Nauk 
Politycznych i 
Studiów 
Międzynarodowy
ch UW 

Unia Europejska 
wobec wyzwań 
kształtującego się 
nowego ładu 
międzynarodowe
go. 

Celem panelu jest dokonanie analizy uwarunkowań oraz zmian w 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej dokonujących się pod wpływem przekształceń 
współczesnego ładu międzynarodowego w obszarze prawnym, politycznym i 
społeczno-ekonomicznym. Potencjalne zgłoszenia mogą dotyczyć m.in.: analizy 
najważniejszych zewnętrznych oraz wewnętrznych determinant warunkujących 
ewolucję  funkcjonownia poszczególnych obszarów działania UE; wskazanie 
najistotniejszych zmian w porządku prawno-instytucjonalnym oraz w ramach 
poszczególnych polityk UE kształtujacych się pod wpływem wskazanych wyżej 
uwarunkowań; dokonanie analizy wyzwań przed jakimi stoi UE jako regionalna 
organizacja o charakterze integracyjnym w obliczu ewolucji ładu 
międzynarodowego zarówno w sferze wenętrznej, jak i stosunków 
zewnętrznych; wskazanie roli jaką UE odgrywa w procesach kreowania  
przekształceń obecnego ładu międzynarodwego oraz  jaką rolę może odgrywać 
w przyszłości w związku z tymi zmianami.  

Kozub-
Karkut 

Magdalena dr/ adiunkt Uniwersytet 
Jagielloński 

Wielka strategia – 
narzędzie zmiany 
ładu światowego, 
czy odpowiedź na 
jego zmianę? 

Panel jest zaproszeniem do wspólnej debaty badaczy stosunków 
międzynarodowych prowadzących badania empiryczne i teoretyczne. 
Poszukujemy odpowiedzi na pytanie, czy teoria realizmu, a szczególnie jej 
najnowsza wersja – realizm neoklasyczny (Neoclassical Realism – NCR) – może 
zaoferować wyjaśnienie współczesnych zmian ładu światowego. Chcemy tym 
samym stworzyć przestrzeń dla dialogu pomiędzy badaczami, którzy przyczyn 
aktualnej sytuacji międzynarodowej poszukują na różnych poziomach analizy – 
tak jak czynią to reprezentanci realizmu neoklasycznego. Ponadto, chcielibyśmy 
uwzględnić w dyskusji także wątki właściwe dla badania polityki zagranicznej 
(Foreign Policy Analysis). Treść strategii państw i (biurokratyczny) proces ich 
kształtowania stanowi, naszym zdaniem, doskonałe pole badań, w którym 
synteza NCR i FPA dobrze się sprawdza. Zapraszamy do nadsyłania prac 
wykorzystujących jako swoje teoretyczne drogowskazy jedną lub obie 
wspomniane tradycje teoretyczne. W tym duchu zamierzamy otworzyć dyskusję 
poświęconą: 1) Procesom kształtowania się i implementacji wielkich strategii 
analizowanym z perspektywy NCR i FPA; 2) Decyzjom strategicznym w 
kontekście ładu międzynarodowego i jego zmiany – czy zmiany proaktywne 
(mające na celu rekonfigurację ładu) zawsze są strategiczne, a reaktywne – ad 
hoc?; 3) Analizie bieżących i historycznych studiów przypadków, w których 
ukazany jest proces formowania się wielkich strategii i próba odpowiedzi na 
pytanie, czy jej ostateczny kształt jest wynikiem procesów uzgadniających to, co 



wewnętrzne z tym, co międzynarodowe.  
Starzyk-
Sulejewska 

Joanna Dr hab., 
adiunkt 
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Ewolucja roli 
współczesnych 
międzyrządowych 
organizacji 
międzynarodowy
ch w obliczu 
zmian 
współczesnego 
ładu 
międzynarodowe
go. 

Celem panelu jest dokonanie analizy najważnieszych uwarunkowań 
(zdrowotnych - COVID 19, społecznych - migracje, geoplitycznych - wojna w 
Ukrainie i inne konflikty, wzrost aktywnosci przestępczości międzynarodowej - 
handel ludźmi, przemyt itp.) oraz przejawów zmian zasad funkcjonowania oraz 
roli współczesnych organizacji międzynarodowych o charakterze 
międzyrządowym w obliczu przekształceń współczesnego ładu 
międzynarodowego. Przedmiotem analizy mogą być w związku z tym 
najważniejsze organizacje o charakterze globalnym i regionalnym, w tym 
zwłaszcza ONZ i organizacje systemu NZ (np. WHO), NATO,  Rada Europy, OBWE, 
a także inne międzynarodowe organizacje międzyrządowe o charakterze 
regionalnym i subregionanym.     

Smoleń Kinga  Doktor, 
adiunkt 

Instytut Nauk o 
Polityce i 
Administracji 
Uniwersytet Marii 
Curie-
Skłodowskiej 

Zmiana porządku 
geopolitycznego 
w Syrii? Czy status 
quo? 

Celem panelu jest odpowiedź na pytanie czy w warunkach dynamicznych zmian 
na poziomie systemu międzynarodowego i na poziomie regionu dojdzie do 
zmiany porządku geopolitycznego w Syrii? Czy też pozostanie on niezmieniony?  
Za główne czynniki warunkujące porządek geopolityczne w Syrii uznano:  
- na poziomie systemu międzynarodowego: agresję Rosji w Ukrainie i reakcję 
Zachodu, stanowisko Turcji wobec konfliktu zbrojnego pomiędzy Ukrainą i Rosją, 
zmianę strategii Stanów Zjednoczonych wobec Iranu, kryzys zachodnich 
instytucji międzynarodowych; 
- na poziomie regionu: wpływy i pozycję Iranu, mocarstwowe aspiracje Turcji i 
Arabii Saudyjskiej, zależność reżimu Baszara Al-Assada od Iranu i Rosji, konflikt 
pomiędzy szyitami i sunnitami,  aktywność organizacji terrorystycznych, 
porozumienia abrahamowe. 
Przyjęto założenie metodologiczne zgodnie, z którym porządek geopolityczny w 
Syrii (zmienna zależna) warunkowany jest przez zmiany na poziomie systemu 
międzynarodowego i regionu Bliskiego Wschodu (zmienne niezależne). 

Leshchenko Larysa dr hab., prof 
UWr 

Uniwersytet 
Wrocławski 

Priorytety polityki 
zagranicznej 
państw 
poradzieckich w 
kontekście wojny 
rosyjsko-
ukraińskiej 

Celem dyskusji będzie ustalenie zmian w polityce zagranicznej państw Europy 
Wschodniej, Kaukazu Południowego oraz Azji Centralnej w kontekście wojny 
rosyjsko-ukraińskiej. Agresja rosyjska  wobec Ukrainy, jak również 
konfrontacyjna polityka zagraniczna wobec UE, NATO, USA oraz obstrukcyjne 
stanowisko Rosji w organizacjach międzynarodowych powoduje, że państwo to 
staje się toksycznym, a dotychczasowe relacje z wieloletnimi partnerami ulegają 
poważnym zmianom. Nieprzewidywalność oraz ignorowanie zasad prawa 
międzynarodowego przez Rosję dystansuje od tego państwa nawet sojuszników 
z obszaru poradzieckiego. Państwa poradzieckie intensywnie aktywizują 
współpracę z państwami, interesy których skupiały się w innych regionach 
świata. Próba zaprezentowania nowych kierunków współpracy oraz priorytetów 



w polityce zagranicznej państw poradzieckich w kontekście wojny rosyjsko-
ukraińskiej pozwoli na ustalenie diagnozy dotyczącej  poziomu zmian dominacji 
i presji rosyjska we wskazanym regionie.   

Jarczewska; 
Oberda-
Monkiewicz 

Aleksandra; 
Anita 

Doktor, 
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W cieniu Doktryny 
Monroe - 
przekształcenia w 
układzie sił na 
obszarze 
zachodniej 
hemisfery 200 lat 
później 

Dwusetna rocznica Doktryny Monroe inspiruje do refleksji nad aktualnym 
stanem relacji na obszarze zachodniej hemisfery.  XXI wiek przyniósł bowiem 
istotne przewartościowania w relacjach międzyamerykańskich, wynikające 
zarówno ze swoistego wycofania się USA z regionu, ekspansji gospodarczo-
politycznej Chin, przemian polityczno-gospodarczych w Ameryce Łacińskiej, czy 
też zmiany uwarunkowań globalnych w postaci kryzysu finansowego i pandemii 
COVID-19. 
Celem panelu jest przeprowadzenie pogłębionej dyskusji wokół zagadnienia 
nowego układu sił w zachodniej hemisferze, uwzględniając zarówno historyczny 
kontekst Doktryny Monroe, jak i nowe uwarunkowania o charakterze 
regionalnym i globalnym. 
W realizacji tego celu pomocne będzie znalezienie odpowiedzi na następujące 
pytania badawcze: czy doktryna Monroe pozostaje aktualna w obecnych 
realiach stosunków międzyamerykańskich? W jaki sposób pozycja USA 
ewoluowała w regionie w ujęciu historycznym i jaką rolę państwo to chce 
odgrywać w zachodniej hemisferze? Czy USA są zdolne, a przede wszystkim czy 
są nadal zainteresowane pełnieniem roli regionalnego mocarstwa 
(stabilizatora)? Które z państw, jeśli nie Stany Zjednoczone, może stać się 
alternatywnym punktem odniesienia w polityce regionalnej? 

Jarczewska Aleksandra Doktor, 
adiunkt  
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Stany 
Zjednoczone jako 
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dla ładu 
międzynarodowe
go 

Choć jeszcze do niedawna wśród głównych tematów badaczy stosunków 
międzynarodowych przewijały się takie kwestie jak utrata pozycji Stanów 
Zjednoczonych, kryzys Zachodu czy koniec liberalnego porządku 
międzynarodowego, to wraz z agresją Rosji na Ukrainę doszło do diametralnej 
zmiany sytuacji. Szybka, jednoznaczna i ostra reakcja Stanów Zjednoczonych 
wraz z sojusznikami pokazała, że (trawestując słynne słowa Marka Twaina) 
„pogłoski o śmierci Zachodu były mocno przesadzone”. Odrodzona jedność i 
spójność Zachodu wobec brutalnej agresji ożywiła rozważania na temat 
przyszłości ładu międzynarodowego i jego możliwej struktury. Celem panelu jest 
przeprowadzenie dyskusji wokół trzech kluczowych pytań: Czy, po zrywie 
wywołanym agresją na Ukrainę, partnerstwo transatlantyckie, a tym samym 
Zachód odrodzi się trwale, czy tylko w perspektywie krótkookresowej i czy nadal 
będzie gwarantem liberalnego ładu międzynarodowego? Czy Stany 
Zjednoczone, wraz ze swoimi problemami o charakterze wewnętrznym, jak 
również zachwianą pozycją międzynarodową w okresie prezydentury D. 



Trumpa, będą w stanie w kolejnych latach pełnić rolę lidera „odrodzonego” 
Zachodu?  

Zajączkowski Kamil dr hab/ 
dyrektor 
Centrum 
Europejskiego 
Uniwersytetu 
Warszawskieg
o 

Uniwersytet 
Warszawski, 
Centrum 
Europejskie 

UE w okresie 
zmian i 
turbulencji 
porządku 
międzynarodowe
go 

W panelu tym podejmie się próbę analizy i nakreślenia obecnej pozycji UE w 
świecie, uwzględniając perspektywę globalną i regionalną. Zwróci się uwagę na 
fakt, że mamy do czynienia z ewolucją porządku międzynarodowego – wzrostem 
znaczenia power politics i kryzysem instytucji multilateralnych (a UE jest niejako 
wytworem multilateralizmu). Dominują relacje bilateralne, widoczny jest 
powrót do rywalizacji mocarstw. Do tego wszystkiego obserwujemy coraz 
bardziej asertywną politykę Chin i Rosji w stosunkach międzynarodowych (wizja 
świata nie-Zachodniego, opartego na innych wartościach). Do najważniejszych 
wyzwań, przed którymi stoi UE zalicza się: zredefiniowanie na nowo stosunków 
transatlantyckich, rolę UE w kontekście konfrontacji USA-Chiny; kwestie 
wolnego handlu i konkurencyjność UE na rynku globalnym w czasie 
postpandemicznym; rozwój nowych technologii, w tym AI i związane z tym 
szanse i wyzwania dla UE; zmiany klimatyczne.  

Regulska-
Ingielewicz 

Barbara doktor Wydział Nauk 
Politycznych i 
Studiów 
Międzynarodowy
ch  

Międzynarodowy 
reżim klimatyczny 
w świetle wojny w 
Ukrainie.  

Wybuch wojny w Ukrainie spowodował istotne przekształcenia globalnej 
gospodarki, w tym przede wszystkim sektora energetycznego. Z jednej strony 
coraz bardziej widoczna jest konieczność zmniejszenia uzależnienia od paliw 
kopalnych i przyspieszenia transformacji energetycznej, której podstawą będą 
odnawialne źródła energii, a z drugiej państwa stanęły przed ogromnym 
wyzwaniem utrzymania swojego bezpieczeństwa energetycznego. Wojna 
pogłębiła również problemy związane z bezpieczeństwem żywności w wielu 
regionach świata związane z dynamicznie postępującą zmianą klimatu.  
Celem panelu jest dyskusja nad kształtem międzynarodowego reżimu 
klimatycznego po inwazji Rosji na Ukrainę i wprowadzeniu sankcji na surowce 
pochodzące z Rosji. Zadaniem panelistów jest wskazanie zmiany strategii państw 
Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Chin oraz innych dużych emitentów, a 
także głównych czynników, które wpływają na politykę klimatyczną w wymiarze 
globalnym oraz zastanowienie nad jej miejscem i rolą w obliczu innych ważnych 
wyzwań na arenie międzynarodowej.  

Kratiuk Barbara Doktor Uniwersytet 
warszawski 

Układy i zmiany 
układu sił w 
regionie Indo-
Pacyfiku - wybory 
aktorów 
regionalnych 

Zmiana definicji regionu z Azji i Pacyfiku na Indo-Pacyfik ilustruje zmiany, jakie 
zaszły w ostatnich latach, a zwłaszcza zmiany w układzie sił w regionie. Zmiany 
te zmusiły aktorów regionalnych do ponownej oceny swojej siły i sojuszy. 
Żadnemu z tych regionalnych mocarstw nie wystarcza już utrzymywanie 
partnerstwa z czasów zimnej wojny: muszą one poszukiwać nowych partnerstw 
i nowych sposobów utrzymania istniejącej równowagi sił w regionie LUB 
ZMIENIENIAĆ JĄ W SWOIM WŁASNYM INTERESIE. Quad jest jednym z 
przykładów państw, które próbują nawiązać współpracę nie tylko z USA, ale 



także między sobą, aby wzmocnić łączące je więzi.  Indie i Australia powoli 
odchodzą od utrzymywania równego dystansu. Z drugiej strony, ASEAN 
pozostaje nieruchome w swojej tradycyjnej polityce niezaangażowania. W tym 
panelu przeanalizowane zostaną stanowiska i zmiany w polityce zagranicznej 
USA, Japonii, Australii, Indii i państw członkowskich ASEAN, aby zrozumieć, w 
jaki sposób państwa te dostosowały się do nowej rzeczywistości. 
RZECZYWISTOŚĆ, W KTÓREJ UKŁADY I ZMIANY UKŁADU SIŁ SĄ CZĘŚCIĄ 
STRATEGII AKTORÓW REGIONALNYCH. 

Baluk Walenty prof. dr hab. Z-
ca dyrektora 
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UMCS 

Wojna Rosji 
wobec Ukrainy w 
latach 2014-2022 
w kontekście 
bezpieczeństwa 
Europy 
Środkowo-
Wschodniej 

EŚW posiada istotne geopolityczne znaczenie dla bezpieczeństwa w skali 
europejskiej i globalnej. W regionie zderzają się interesy mocarstw, a rozpad 
Bloku Wschodniego pozwolił większości państwom EŚW na dokonanie 
transformacji wg modelu europejskiego i wyboru geopolitycznego (NATO i UE). 
Powrót Federacji Rosyjskiej do polityki neoimperialnej oznaczał odbudowę 
wpływów oraz destabilizację państw EŚW. Ukraina jako geopolityczny sworzeń 
posiada ważne miejsce w systemie bezpieczeństwa regionalnego, a w rosyjskich 
koncepcjach geostrategicznych odgrywa ważną egzystencjalną rolę w ramach 
mocarstwowej i imperialnej Rosji. Podstawowym celem Kremla było 
zablokowanie na Ukrainie procesu kształtowania narodu-państwa oraz jej 
reintegracja ze strukturami poradzieckimi/euroazjatyckimi. Agresja Rosji na 
Ukrainie w latach 2014-2022 odniosła odwrotny od zamierzonego skutek, 
powodując wzrost poparcia dla integracji europejskiej i euroatlantyckiej oraz 
przyspieszając proces kształtowania narodu politycznego. 
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Proponowany panel dotyczy problematyki nowego porządku 
międzynarodowego i sytuacji geopolitycznej w regionie Europy Środkowej i 
Wschodniej, związanej ze skutkami trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej. W 
ramach panelu przedstawione zostaną wyniki badań poświęconego 
problematyce rekonfiguracji uwarunkowań międzynarodowych i kształtu 
systemu regionalnego, determinującego nowy porządek geopolityczny na tym 
obszarze. W tym aspekcie proponowana tematyka panelu, dotyczy ewolucji 
porządku międzynarodowego na obszarze Europy Środkowej i Wschodniej, z 
uwzględnieniem interesów i roli mocarstw w tym regionie. Integralną częścią 
wskazanej problematyki jest również rola i znaczenie Unii Europejskiej oraz 
Sojuszu Północnoatlantyckiego w zmieniającym się porządku 
międzynarodowym oraz działania skierowane na przeciwdziałanie zagrożeniom 
i wypracowanie strategii wzmacniających stabilność regionalną i 
bezpieczeństwo państw członkowskich. 

 


