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CELE I ZAŁOŻENIA KONWENCJI 

 

Tematem przewodnim XI Konwencji PTSM będzie problematyka zmian w strukturze i funkcjonowaniu 

współczesnego ładu międzynarodowego, który w literaturze przedmiotu jest określany także mianem liberalnego ładu 

międzynarodowego. Bezpośrednią inspiracją podjęcia takiego problemu badawczego jest agresja Federacji Rosyjskiej 

– nuklearnego mocarstwa, podważającego pryncypia ładu ukształtowane po zimnej wojnie w Europie i w skali 

globalnej – na Ukrainę. Równie ważną rolę odgrywają takie fundamentalne czynniki jak:  

• zauważalna redystrybucja siły w systemie międzynarodowym; 

• zmiany w strategiach międzynarodowych mocarstw polegające na odwoływaniu się w coraz większym 

stopniu do argumentu siły; 

• erozja Systemu Narodów Zjednoczonych, jednej z najważniejszych podstaw instytucjonalnych 

współczesnego ładu międzynarodowego, która przejawia się w kwestionowaniu obowiązujących zasad i 

reguł stosunków międzynarodowych; 

• przejawy kwestionowania obowiązujących zasad i reguł stosunków międzynarodowych przez ich 

uczestników. 

Celem naukowym konwencji jest zidentyfikowanie genezy tych przesłanek i tego w jakim stopniu wpłyną na strukturę 

i funkcjonowanie ładu międzynarodowego w różnych dziedzinach stosunków międzynarodowych: politycznej i 

bezpieczeństwa, ekonomicznej, kulturowej, ochrony środowiska, kwestii humanitarnych. Katalog problemów jest 

wręcz nieograniczony biorąc pod uwagę kryterium podmiotowe i przedmiotowe, wymiar regionalny i globalny. 

Biorąc to pod uwagę celem jest udzielenie odpowiedzi na następujące pytania badawcze: 

1.  W jakim stopniu współczesny ład międzynarodowy w różnych płaszczyznach jest funkcjonalny i/lub 

dysfunkcjonalny względem potrzeb i interesów uczestników stosunków międzynarodowych, w tym wielkich 

mocarstw? 

2.  Jakie strategie zmian i adaptacji formułują państwa i organizacje międzynarodowe? 

3. Czy USA i UE, czyli szeroko rozumiany Zachód, są w stanie zagwarantować, że w dalszym ciągu ład 

międzynarodowy oparty będzie na liberalnych wartościach? Czy też będzie oparty na klasycznych 

instytucjach takich jak: polityka równoważenia, koncert mocarstw, wojny hegemoniczne o charakterze 

wojskowym i ekonomicznym? 

4.  Jak kształtować się będzie struktura systemu międzynarodowego, to jest, czy będzie miała charakter 

jednobiegunowy, dwubiegunowy czy trójbiegunowy (USA – Chiny – UE), czy też wielobiegunowy? 

5. Jak kształtować się będzie architektura bezpieczeństwa i integracji w Europie pod auspicjami NATO i UE? 

 

 Celem zapewnienia spójności przedkładanych propozycji paneli i referatów proponuje się operacyjną definicję 

ładu międzynarodowego autorstwa Johna Mearsheimera, zgodnie z którą: „jest to zorganizowana grupa instytucji 

międzynarodowych, która ułatwia zarządzanie interakcjami między państwami członkowskimi”. (Bound to Fail. The 

Rise and Fall of the Liberal International Order, “International Security”, 2019, nr 4, s. 7-50). Samo zaś pojęcie 

instytucji międzynarodowej obejmuje następujące elementy: wojna, dyplomacja, równowaga siły, biegunowość, 

hegemonia, suwerenność, prawo międzynarodowe, organizacje międzynarodowe (rządowe i pozarządowe), reżimy 

międzynarodowe, normy międzynarodowe, globalne zarządzanie. 
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PODSTAWOWE KWESTIE ORGANIZACYJNE 

Konwencja odbędzie się 24 i 25 listopada 2022 r. we Wrocławiu. Konwencja odbędzie się co do zasady w trybie stacjonarnym z 

możliwością uczestnictwa w trybie zdalnym. Zadeklarowany wariant uczestnictwa będzie można zmienić do 5 listopada 2022 r. 

Językami roboczymi Konwencji są polski i angielski. Konwencja rozpocznie się sesją plenarną. Po zakończeniu sesji plenarnej 

dalsza część Konwencji toczyć się będzie w panelach tematycznych. W każdym panelu powołana zostanie osoba dyskutanta, 

mająca odnieść się do referatów i rozpocząć dyskusję.  

ZGŁOSZENIE UDZIAŁU 

Propozycje paneli – w językach polskim lub angielskim – można zgłaszać do 4 maja 2022 r. (formularz zgłoszeniowy). 

Informacja o ich przyjęciu zostanie ogłoszona do 15 maja 2022 r. Lista paneli zostanie opublikowana na stronie internetowej 

www.ptsm.edu.pl. Zgłoszenia referatów przyjmowane będą w dwóch turach: 

• I tura: 15 maja – 30 czerwca 2022 r. 

• II tura: 2 lipca – 20 września 2022 r. 

Osoby zainteresowane czynnym udziałem w Konwencji (referat) proszone są o wypełnienie formularza zgłoszeniowego 

(formularz zostanie otwarty 15  maja 2022 r.). Zgłoszenia referatu można będzie dokonać wybierając odpowiedni panel oraz 

niezależnie od opublikowanej listy paneli.  

 

OPŁATA KONFERENCYJNA 

Wariant stacjonarny uczestnictwa: 

Warunkiem udziału w Konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 600 zł w terminie do 30 września 2022 r. 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2022 r. i brakiem zaległości 

za 2021 r. uiszczają opłatę w wysokości 450 zł, doktoranci – 350 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 300 zł), studenci – 

300 zł (studenci będący członkami PTSM – 250 zł). Opłata obejmuje wydanie punktowanej publikacji pokonferencyjnej 

pod warunkiem uzyskania pozytywnej recenzji wydawniczej. W przypadku uiszczenia opłaty do dnia 30 czerwca 2022 r. (data 

zaksięgowania) opłaty wynoszą odpowiednio: 550 zł; 400 zł dla członków PTSM bez zaległości w opłatach członkowskich; 

320 zł dla doktorantów (250 zł dla doktorantów członków PTSM); 280 zł studenci (200 zł studenci członkowie PTSM). 

Wariant zdalny uczestnictwa:  

Warunkiem udziału w Konwencji jest wniesienie opłaty konferencyjnej w wysokości 500 zł w terminie do 20 września 2022 r. 

Członkowie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych z opłaconą składką PTSM za 2022 r. i brakiem zaległości 

za 2021 r. uiszczają opłatę w wysokości 400 zł, doktoranci – 300 zł (doktoranci będący członkami PTSM – 250 zł), studenci – 

250 zł (studenci będący członkami PTSM – 200 zł). W przypadku uiszczenia opłaty do dnia 30 czerwca 2022 r. (data 

zaksięgowania) opłaty wynoszą odpowiednio: 450 zł; 350 zł dla członków PTSM bez zaległości w opłatach członkowskich; 

250 zł dla doktorantów (200 zł dla doktorantów członków PTSM); 200 zł studenci (150 zł studenci członkowie PTSM). 

Konto:  Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, al. Wojska Polskiego 9, 01-524 Warszawa 

Millenium Bank S.A. 37 1160 2202 0000 0001 6154 2677, dopisek: „Konwencja 2022” 

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 607 242 245 lub mailowy: konwencja@ptsm.edu.pl. 

WIĘCEJ INFORMACJI DOSTĘPNYCH JEST NA STRONIE KONWENCJI. 

https://forms.gle/vo1x61ivTNbiKz118
http://www.ptsm.edu.pl/
mailto:konwencja@ptsm.edu.pl
https://ptsm.edu.pl/xi-ogolnopolska-konwencja-ptsm-zaproszenie/

