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Program  
 
9:30 – 10:00      Rejestracja i kawa powitalna  
 
10:00 – 10:15    Powitanie i prezentacja rezultatów projektu 
 

 prof. dr hab. Marek Pietraś, prodziekan ds. badań naukowych i współpracy z 
zagranicą, Wydział Politologii, UMCS 

 Bartosz Wiśniewski, kierownik, Biuro Badań i Analiz, PISM 



 
10:15 – 11:45    Neoimperialne ambicje Rosji: konsekwencje dla obronności w regionie 
                         

Poprzez agresję na Ukrainę Rosja dowiodła, że jest gotowa do użycia siły dla realizacji 
swoich celów strategicznych, które obejmują budowę strefy uprzywilejowanych 
interesów politycznych, ekonomicznych i bezpieczeństwa w jej sąsiedztwie. W 
odpowiedzi NATO wydatnie wzmocniło bezpieczeństwo regionu nordycko-bałtyckiego, 
m.in. przez wielonarodowe bataliony w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii. Potencjalny 
konflikt jest jednak nadal możliwy, zwłaszcza ze względu na unikalne rosyjskie 
zdolności antydostępowe (A2/AD) oraz regionalną przewagę wojskową. Co więcej 
konflikt eskalowałby horyzontalnie na cały region i miał również wymiar energetyczny. 
Rosja od dawna wykorzystuje bowiem politykę energetyczną do podsycania 
politycznych podziałów w UE i NATO. Z kolei na poziomie wojskowym obecność 
strategicznej infrastruktury energetycznej może komplikować planowanie operacyjne 
NATO. 
 

 Wojciech Lorenz, starszy analityk, PISM 

 prof. dr hab. Walenty Baluk, dyrektor, Centrum Europy Wschodniej 
UMCS,   Wydział Politologii UMCS 

 dr Jakub Olchowski, adiunkt, Wydział Politologii UMCS 

 dr hab. Agnieszka Legucka, analityk, Akademia Biznesu i Finansów Vistula, 
PISM 

 
Moderacja: dr Marcin Terlikowski, kierownik, Program Bezpieczeństwo 
Międzynarodowe, PISM 

 
11:45 – 12:00    Przerwa kawowa 
 
12:00 – 13:30    Energia kluczem do bezpieczeństwa regionu? 
 

Polityka energetyczna państw regionu nordycko-bałtyckiego ma bezpośrednie 
znaczenie dla ich zdolności do odpowiedzi na potencjalny kryzys między NATO i Rosją. 
Rosnące uzależnienie od importu rosyjskiego gazu nie tylko wystawia wiele państw na 
nierynkowe praktyki rosyjskich podmiotów gospodarczych, ale co więcej może opóźniać 
i zniechęcać rządy do zdecydowanej reakcji na ewentualne agresywne działania Rosji, 
także przeciwko członkom UE i NATO. Projekty takie jak Nord Stream 1 i 2 powinny być 
rozpatrywane nie tylko w kategoriach rynkowych, ale także szerszym kontekście 
politycznym i bezpieczeństwa. Zarówno w UE jak i NATO potrzeba lepszego 
zrozumienia powiązania polityki energetycznej w regionie z jego bezpieczeństwem i 
obronnością, a także nowych inwestycji infrastrukturalnych, takich jak projekt Baltic 
Pipe. 
 

 prof. Jakub Godzimirski, profesor, Grupa Rosja, Eurazja i Arktyka, NUPI 

 dr Justyna Misiągiewicz, adiunkt, Wydział Politologii UMCS 

 dr Mariusz Ruszel, adiunkt, Wydział Zarządzania Politechnika Rzeszowska 
im. Ignacego Łukasiewicza  

 Bartosz Bieliszczuk, analityk, PISM 
 
Moderacja: dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, kierownik, Program Międzynarodowe 
Stosunki Gospodarcze i Polityka Energetyczna, PISM  
 

13:30 – 14:30 Lunch 
______________________________ 

 
Język debaty: polski 

 
Konferencja ma charakter otwarty. 

 
Prosimy o potwierdzenie udziału do 8 marca 2018 r. przez rejestrację online 

https://www.pism.pl/rejestracja/?lang_id=1&id_event=175&f_rodzaj=1


 
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wcześniejszego 

zamknięcia rejestracji. 
 

W przypadku problemów z rejestracją online prosimy o kontakt na adres   
swiderska@pism.pl lub (22) 556 80 71 

 

______________________________ 

 
This event is part of the foreign policy and national security project titled “Nordic-Baltic Security in 

Times of Uncertainty: The Defence-Energy Nexus”, which benefits from a €104,000 grant  
from Iceland, Liechtenstein, and Norway through the EEA and Norway Grants under the Bilateral Fund 

at the National Level. 
 

The aim of the project is to provide recommendations for closer cooperation between Poland and 
Norway in security policy, specifically within energy and defence.  

It also creates a platform for Polish and Norwegian government officials, scholars, and experts to 
exchange knowledge, experience and ideas. 
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