
 

 

 

                                                                                                           Warszawa, 20.X.2022 r. 

                                                          ZAPROSZENIE 

Instytut Studiów Politycznych PAN, Katolicki Uniwersytet  Lubelski Jana Pawła II,  Instytut 

Europy Środkowo-Wschodniej i Instytut Międzynarodowych Stosunków Politycznych i 

Gospodarczych Uczelni Łazarskiego serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej  

konferencji naukowej nt.: 

 

            WOJNA ROSJI Z UKRAINĄ – UWARUNKOWANIA I IMPLIKACJE DLA      

                           BEZPIECZEŃSTWA I INTEGRACJI PAŃSTW EUROPY                     

                                                   ŚRODKOWO- WSCHODNIEJ,                

która odbędzie się on-line na platformie MS TEAMS w dniu 30 stycznia  (poniedziałek) 2023 

roku, godz. 10,00 – 16,00. 

                           

                                             Cel konferencji: 

Jak wskazuje tytuł, celem konferencji jest analiza przesłanek wybuchu wojny Rosji z 

Ukrainą, która rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku oraz ukazanie jej konsekwencji dla 

bezpieczeństwa i integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej. Nie ulega wątpliwości, że 

bezprawna agresja Rosji na suwerenną Ukrainę ostatecznie zakończyła trwający od upadku  

Związku Radzieckiego w grudniu 1991 roku proces budowy tzw.  postzimnowojennego, 

demokratycznego i pokojowego ładu międzynarodowego, który miał zapewnić pokój oraz 

bezpieczeństwo Europy i świata. Co więcej, położyła kres nadziei  na upowszechnienie 

paradygmatu liberalnego w stosunkach międzynarodowych i recepcję zachodnich 

(amerykańskich) form życia politycznego na świecie. Przerwała też trwającą od 1991 roku 

transformację ustroju społeczno-politycznego i gospodarczego w Ukrainie i stanowi 

zagrożenie nie tylko dla bezpieczeństwa i integracji państw Europy Środkowo-Wschodniej, 

ale także dla pokoju na świecie. 

Wojna na Ukrainie trwa już ósmy miesiąc i  nie widać jej końca. Bohaterski opór 

Ukraińców i wsparcie udzielane  im przez społeczność międzynarodową powodują, że nie 

sprawdził się scenariusz  blitzkriegu i łatwego zwycięstwa Rosjan, na które tak bardzo liczył 

Władimir Putin. Dziś jednak trudno jednoznacznie określić, w jakim kierunku rozwinie się 

sytuacja na Ukrainie oraz jak i kiedy zakończy się ta wojna? Na  temat ten istnieje już wiele 

scenariuszy, mniej lub bardziej prawdopodobnych, optymistycznych i pesymistycznych. 

Badacze współczesnych stosunków międzynarodowych oraz politycy i  publicyści 

zastanawiają się nad przyczynami i skutkami wojny Rosji z Ukrainą dla bezpieczeństwa i 

integracji Europy, zwłaszcza dla państw Europy Środkowo-Wschodniej. Taki też jest cel 

niniejszej konferencji naukowej, a do udziału w jej obradach zapraszamy historyków, 
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politologów, badaczy współczesnych stosunków międzynarodowych oraz polityków i 

publicystów z kraju i zagranicy. 

                Planujemy następujące panele tematyczne: 

Panel 1. Wprowadzający, z udziałem ekspertów, poświęcony implikacjom wojny Rosji z 

Ukrainą dla bezpieczeństwa Europy  i świata. 

Panel 2. Przyczyny, przebieg  i scenariusze zakończenia  wojny Rosji z Ukrainą. 

Panel 3. Konsekwencje wojny rosyjsko-ukraińskiej dla integracji państw Europy Środkowo-

Wschodniej. 

Panel 4. Stanowisko Polski wobec agresji Rosji na Ukrainę oraz  perspektywy jej akcesji do 

Unii Europejskiej i NATO. 

Panel 5. Skutki społeczno-polityczne, gospodarcze i międzynarodowe dla Rosji po przegranej 

wojnie z Ukrainą. 

 

 Zgłoszenia prosimy przesłać na załączonym formularzu aplikacyjnym na adres 

sekretarza konferencji: Pana mgra Mateusza Czasaka ( mateusz.czasak@gmail.com) do dnia 

15 stycznia 2023 roku. 

 

   Efektem konferencji będzie recenzowana i punktowana publikacja, którą 

zamierzamy opublikować w drugiej połowie 2023 roku. Dlatego też  teksty wygłoszonych 

na konferencji referatów  o objętości do 1 arkusza prosimy przesłać na wyżej 

wymieniony adres mailowy do 15 kwietnia 2023 roku. 

                Dziekan                                                         Kierownik             

    Wydziału Ekonomii i Zarządzania UŁ                 Zakładu Europeistyki ISP PAN 

                  dr Martin Dahl                                            Prof. dr hab. Józef M. Fiszer                                            

                               Zastępca Dyrektora Instytutu Europy Środkowej 

 

                                      Dr hab. Tomasz Stępniewski, profesor KUL 
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Formularz zgłoszeniowy na konferencję nt. 

         WOJNA ROSJI Z UKRAINĄ – UWARUNKOWANIA I IMPLIKACJE DLA      

                           BEZPIECZEŃSTWA I INTEGRACJI PAŃSTW EUROPY                     

                                                   ŚRODKOWO- WSCHODNIEJ,               

                             w dniu 30 stycznia (poniedziałek) 2023 roku, godz. 10,00-16,00 

                                   
Imię i nazwisko, stopień naukowy/tytuł: 

.................................................................................................................................................................... 

Instytucja, miejsce zatrudnienia/afiliacja: 

.................................................................................................................................................................... 

Tel. / fax...........................................................   

E-mail........................................................................... 

 

Proponowany temat wystąpienia: 

....................................................................................................................................................................

.................................................. 

     Miejscowość, data                                                                                                        

                                                                                                                    Podpis 
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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. Afiliację. 
4. Nr ORCID (jeśli jest). 
5. Tytuł tekstu w j. polskim i angielskim. 
6. Streszczenie w języku polskim i angielskim. 
7. Słowa kluczowe:  5-8 w języku polskim i angielskim. 
8. Tekst główny z przypisami śródtekstowymi 
9. 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 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


