Warszawa, 20.III.2022 r.
Instytut Studiów Politycznych PAN, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II,
Komisja Studiów Europejskich Komitetu Nauk Politycznych PAN i Katedra
Międzynarodowych Stosunków Politycznych Uczelni Łazarskiego serdecznie zapraszają
na ogólnopolską konferencję naukową nt:
Unia Europejska w świecie zagrożeń i nowych wyzwań w kontekście 30-lecia
Traktatu z Maastricht,
która odbędzie się on-line na platformie MS TEAMS w dniu 4 kwietnia (poniedziałek) 2022
roku, godz. 10,00 – 16,00. Link do logowania zostanie Państwu przesłany oddzielnym
mailem kilka dni przed konferencją.
Traktat z Maastricht, oficjalna nazwa Traktat o Unii Europejskiej (TUE), to
bezterminowa umowa międzynarodowa, która została parafowana 11 grudnia 1991 roku i
była podpisana w dniu 7 lutego 1992 roku, a po jej ratyfikacji weszła w życie 1 listopada
1993 roku. Stanowił on krok milowy na drodze integracji Europy, rozpoczętej po drugiej
wojnie światowej i stał się jej akceleratorem po zakończeniu zimnej wojny. Traktat z
Maastricht powołał do życia Unię Europejską (UE), definiując ją jako „nowy etap w procesie
tworzenia coraz ściślejszego związku pomiędzy narodami Europy, w którym decyzje
podejmowane są na szczeblu jak najbliższym obywatelowi” (art. A. TUE). Zadaniem UE jest
kształtowanie w sposób spójny i solidarny stosunków między państwami członkowskimi oraz
ich narodami.
Wśród badaczy i polityków wciąż dominują sprzeczne tezy odnośnie kondycji, zadań,
celów i przyszłości UE. Z jednej strony dominuje opinia, że UE już wytworzyła specyficzny
system więzi wewnętrznych, rozbudowała własne struktury i oryginalne procedury rządzenia,
a jej

główne organy odzwierciedlają specyficzny system władzy ustawodawczej,

wykonawczej i sądowniczej o ograniczonych możliwościach przymusu. Ich zdaniem, Unia
wyznacza najkorzystniejszy kierunek dla rozwoju całej Europy. Z drugiej zaś strony
pojawiają się opinie, że UE od lat dryfuje, i to w nieznanym kierunku, co stanowi dla niej
poważne zagrożenie, że wymaga dalszego doskonalenia struktur wspólnotowych i nowych

zasad współpracy oraz szerszego kształtowania świadomości europejskiej wśród państw
członkowskich i ich obywateli.
W lutym 2022 roku minęło 30 lat od podpisania Traktatu z Maastricht i jest to dobra
okazja, aby zastanowić się nad jego znaczeniem dla integracji Europy oraz nad

Unią

Europejską, jej zaletami i wadami systemowymi, niezbędnymi reformami i zadaniami, aby
mogła skutecznie funkcjonować w obecnym i przyszłym świecie, wśród wielu zagrożeń i
nowych wyzwań. Taki też jest cel tej konferencji naukowej.
Program konferencji:
10,00-10,10 - Otwarcie konferencji
10,10- 11,00 – Panel ekspertów, który poprowadzi dr hab., prof. KUL Tomasz
Stępniewski.
11,00-11,45. Panel I. Geneza Traktatu z Maastricht, jego cele, zadania i znaczenie
dla Europy:
1. Prof. dr hab. Andrzej Podraza, KUL, Lublin – Traktat o Unii Europejskiej z
Maastricht: uwarunkowania przyjęcia i skutki dla procesu integracji europejskiej.
2. Prof. dr hab. Józef M. Fiszer , ISP PAN, Warszawa – Geneza Traktatu z Maastricht:
determinanty międzynarodowe i jego znaczenie dla bezpieczeństwa Europy po
zakończeniu zimnej wojny.
3. Prof. dr hab. Zbigniew Czachór, UAM, Poznań, Od Traktatu o Unii Europejskiej z
Maastricht do Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Analiza procesu ciągłości i
zmiany.
11,45-12,00 – dyskusja
12,00-12,45. Panel II: Unia Europejska po 30 latach od podpisania Traktatu z
Maastricht:
1. Dr hab. Anna Wierzchowska, profesor AEH, Warszawa, Unia Europejska jako
projekt polityczny. Refleksje i uwagi krytyczne w 30 lat po Traktacie z Maastricht.
2. Prof. dr hab. Janusz J. Węc, UJ, Kraków, Perspektywy reformy ustrojowej strefy euro
do 2025 roku. Aspekty instytucjonalno-prawne.
3. Dr hab. Katarzyna Kołodziejczyk, profesor UW, Warszawa, Polityka rozwojowa Unii
Europejskiej w świetle zagrożeń spowodowanych pandemią Covid. Wyzwania na
przyszłość.
12,45-13,00 – dyskusja
13,00-14,00. Panel III: Unia Europejska po wyborach w Niemczech i
Francji:
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1. Dr hab. Agnieszka Cianciara, prof. ISP PAN, Warszawa, Unia Europejska w
kampanii wyborczej we Francji w 2022 roku.
2. Dr Kinga Torbicka, UW, Warszawa, Prezydencja francuska – priorytety i wyzwania
dla Unii Europejskiej.
3. Dr Agnieszka Stec, Ukraiński Instytut Naukowy w Warszawie, Kampania
prezydencka we Francji wobec problemów bezpieczeństwa europejskiego i
stabilizacji politycznej Europy Wschodniej, w kontekście prezydencji francuskiej w
Radzie UE.
4. Mgr Mateusz Czasak, ISP PAN, Warszawa, Relacje niemiecko-francuskie w 30 lat po
zawarciu Traktatu z Maastricht: stan obecny i perspektywy.
14,00-14,15 – dyskusja
14,15-15,00. Panel IV: Sukcesy, porażki i nowe zadania dla UE:
1. Dr Teresa Usewicz, Akademia Marynarki Wojennej, Gdynia, Dorobek prawny Unii
Europejskiej w obszarze bezpieczeństwa na morzu.
2. Dr Kamil Jaworski, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa, Wzrastające
znaczenie polityki klimatycznej w Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z
Maastricht: główne przyczyny, skutki i wyzwania.
3. Mgr Artur W. Wróblewski, Uczelnia Łazarskiego, Warszawa, Początek końca historii
- projekt Unii Europejskiej jako funkcja ostatecznego triumfu woli nad naturą
człowieka.
15,00-15,15 – dyskusja
15,15 – zakończenie obrad.
Efektem konferencji będzie publikacja, którą zamierzamy opublikować w drugiej
połowie 2022 roku. W związku z tym teksty wygłoszonych referatów o objętości do 1
arkusza prosimy przesłać do 25 czerwca 2022 r. na niżej wymienione adresy mailowe:
Adrian Chojan (achojan@isppan.waw.pl) lub Mateusz Czasak (mateusz.czasak@gmail.com)

Dziekan

Kierownik

Wydziału Ekonomii i Zarządzania UŁ

Zakładu Europeistyki ISP PAN
Prof. dr hab. Józef M. Fiszer

dr Martin Dahl
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Wymogi edytorskie tekstu do pokonferencyjnej publikacji:

Plik word [.doc, .docx] z tekstem powinien zawierać:
1. Informację o autorze: imię/imiona, nazwisko, stopień/ tytuł naukowy.
2. Dane kontaktowe: adres do korespondencji, adres e-mail, telefon.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Afiliację.
Nr ORCID (jeśli jest).
Tytuł tekstu w j. polskim i angielskim.
Streszczenie w języku polskim i angielskim.
Słowa kluczowe: 5-8 w języku polskim i angielskim.
Tekst główny z przypisami śródtekstowymi
Bibliografię
Tekst publikacji:

a) objętość – do jednego arkusza wydawniczego (około 40000 znaków ze spacjami).
b) wymogi techniczne: typ pliku .doc lub .docx.

c) zwykły tekst – preferowana czcionka Times New Roman – tekst główny 12 i 1,5
interlinii odstępu, przypisy TNR 10 i 1,0 odstępu); marginesy: 2,5 cm z prawej i lewej
strony.
d) zalecamy wewnętrzny podział tekstu np. wstęp/wprowadzenie, punkty
zakończenie/wnioski/podsumowanie.
d) zasady cytowania: wszystkie cytaty należy umieścić w cudzysłowie i podać źródło.

Przypisy:
- Śródtekstowe, na dole strony, numerowane w sposób ciągły, zakończone
kropką.
- Skróty polskie (tamże, tenże itd.).
Źródła prawne:

- cytowanie zgodnie z ogólnymi zasadami
- w przypadku polskich aktów prawnych prosimy o nie używanie skróconych wersji
(np.: Dz.U.2011.9.111)
przykłady:
Ustawa z dnia 4 lipca 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U.
z 2016 r., poz. 666 ze zm.).
Orzeczenie SN z dnia 10 maja 1963 r., II CR 128/63; OSNCP 1964/4 poz. 74.
Książki / monografie:
inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł publikacji, miejsce i rok wydania, stron/-y
Rozdziały w książkach / publikacje wieloautorskie: inicjał imienia i nazwisko
autora, tytuł publikacji/rozdziału, [w:], tytuł całej publikacji/książki, inicjał imienia,
nazwisko/-a redaktora/-ów, miejsce i rok wydania, strona/-y.
Artykuł w czasopiśmie: inicjał imienia i nazwisko, tytuł czasopisma w
cudzysłowie, opis bibliograficzny czasopisma [tom, nr, rok], strony.
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Artykuły prasowe: inicjał imienia i nazwisko, tytuł artykułu, tytuł
czasopisma/gazety/tv/serwisu w cudzysłowie, data wydania/publikacji [online].
Źródła internetowe:
nazwa/opis strony www, adres internetowy, data dostępu – należy usunąć
hiperłącze
Bibliografia:
Należy dołączyć pełną listę bibliograficzną wszystkich źródeł wykorzystanych w
pracy.
Lista powinna być podzielona wg typów publikacji, z których korzystano:
- dokumenty/źródła prawne,
- opracowania/monografie/artykuły naukowe,
- artykuły prasowe,
- źródła internetowe.
Lista powinna być alfabetyczna.
W przypadku powoływania monografii i artykułów najpierw nazwisko, potem
imię, tytuł, miejsce i data publikacji
Załączniki
zdjęcia/rysunki etc w dodatkowych plikach .jpg z opisem
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