
Utworzone w 2008 r. Polskie Towarzystwo Geopolityczne jest 

stowarzyszeniem naukowym. 

Celami stowarzyszenia są: 

- integracja środowiska geopolityków polskich, 

- wspieranie instytucji i organizacji prowadzących badania 

geopolityczne, 

- wspieranie szkół wyższych w tworzeniu naukowych komórek 

organizacyjnych zajmujących się badaniami 

geopolitycznymi, 

- pomoc dla naukowców zajmujących się geopolityką, 

- współpraca z instytucjami publicznymi, organizacjami 

pozarządowymi, szkołami wyższymi w zakresie promocji 

i rozwoju myśli i badań geopolitycznych.

Polskie Towarzystwo Geopolityczne realizuje swoje cele 

poprzez: 

- organizację konferencji, seminariów, warsztatów, spotkań, 

konsultacji, 

- inspirowanie i organizację wystaw, pokazów, odczytów, 

- programy szkoleniowe, wyjazdy, szkolenia, staże, 

- pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele statutowe, 

- działalność wydawniczą, 

- promocję geopolityki w Internecie i innych środkach 

masowego przekazu, 

- wymianę informacji i doświadczeń z innymi organizacjami 

i instytucjami, 

- organizowanie olimpiad z zakresu geopolityki, 

- nawiązywanie współpracy z organizacjami rządowymi, 

pozarządowymi i samorządowymi celem wymiany 

doświadczeń i umiejętności członków PTG.

W ramach Polskiego Towarzystwa Geopolitycznego funkcjonują 

oddziały terenowe oraz nw. komisje tematyczne:

- Komisja Azji i Pacyfiku,

- Komisja Badań Niemcoznawczych,

- Komisja Badań Śródziemnomorskich,

- Komisja Geostrategii i Potęgometrii,

- Komisja Teorii, Metodologii i Historii Myśli Geopolitycznej,

- Komisja Polityki Energetycznej,

- Komisja Spraw Narodowościowych i Demograficznych,

- Komisja Studiów Amerykańskich,

- Komisja Studiów Afrykańskich i Bliskowschodnich,

- Komisja Studiów Bałkańskich,

- Komisja Studiów Wschodnich,

- Komisja Spraw Narodowościowych i Demograficznych,

- Koło Naukowe Studentów i Doktorantów PTG.
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Seminarium naukowe nt.:

Współczesne aspekty 

bezpieczeństwa

Cel seminarium:

Celem seminarium jest uzyskanie rekomendacji

naukowych do badań nad bezpieczeństwem Polski

w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej,

wobszarach:

I.   Cyberprzestępstwo jako zagrożenie 

bezpieczeństwa powszechnego. 

II.  Rosyjska perspektywa bezpieczeństwa 

globalnego. 

III. Prawo do zgromadzeń w Polsce. 

IV. Potrzeby a możliwości budowy EJ w RP.

Seminarium jest organizowane w ramach zebrania

Oddziału Warszawa PTG.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Organizator:

Rada Naukowa

prof. zw. dr hab. Julian Skrzyp – przewodniczący

prof. zw. dr hab. Piotr Eberhardt

prof. nadzw. dr hab. Paweł Leszczyński

Seminarium będzie rejestrowane (na dyktafonie)

celem ewentualnego sporządzenia publikacji

książkowej.

Komitet Organizacyjny

dr Tadeusz Z. Leszczyński – przewodniczący

dr Igor Protasowicki

dr Konrad Świder

dr Marcin Jurgilewicz

mgr Albert Zgódka

Oddział Warszawa

Agenda seminarium (15.02.2017 r.,

ISP PAN, Warszawa, ul. Polna 18/20)

16:15 – 16:30
Rejestracja uczestników

16:30 – 16:45
Otwarcie seminarium

- dr Tadeusz Z. Leszczyński - moderator 

16:45 – 17:15
Panel I:

• dr Andrzej Dana – adiunkt INSiB UP-H

• dr Konrad Świder – adiunkt ISP PAN

17:15 – 17:30
Przerwa na kawę

17:00 – 17:30
Panel II:

• dr Marcin Jurgilewicz – adiunkt WZ PR

• dr Tadeusz Z. Leszczyński – przewodniczący 

Komisji Polityki Energetycznej PTG

17:30 – 17:45
Dyskusja

17:45 – 18:00
Zamknięcie seminarium


