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LLista paneli otwartych zg oszonych do programu III Kongresu Politologii  
Moderator/moderatorzy Instytucja Tytu  proponowanego panelu Problem badawczy oraz zagadnienia poruszane w panelu 
Dr hab. Jolanta Itrich-
Drabarek, prof. UW  

Uniwersytet Warszawski Administracja a polityka Problemem badawczym b d  mechanizmy efektywnego rz dzenia i zarz dzania 
pa stwem. Zajmiemy si  g ównie zagro eniami tych mechanizmów, zagadnieniem 
patologii i konfliktem interesów w administracji publicznej. 

Dr Witold Betkiewicz Instytut Studiów 
Politycznych Polskiej 
Akademii Nauk 

Administracja publiczna i jej 
elita wobec wspó czesno ci 

Panel adresowany jest do badaczy, zarówno empirycznych jak i zorientowanych 
teoretycznie, zajmuj cych si  najwy szymi szczeblami administracji publicznej, jej elit  jak 
równie  instytucjami i mechanizmami w adzy.  
Obecnie na administracj  publiczn  wp ywa zarówno sytuacja zewn trzna – stagnacja 
ekonomiczna czy konflikty mi dzynarodowe – jak i d ugofalowe tendencje, w tym 
propozycje reform utrzymane w zgodzie z ogólnymi wytycznymi (rynek, sie ), czy te  
powracaj ce uznanie dla administracji biurokratycznej (Olsen 2005). Sprawia to, e 
stawianie pyta  o funkcjonowanie zarówno systemu administracji, jak równie  urz dników 
a szczególnie elity administracyjnej zalicza si  do obszarów budz cych du e 
zainteresowania badaczy. Czy i jak szoki zewn trzne oraz projekty reform wp ywaj  na 
charakterystyk  administracji i jej elity?  
Innym, budz cym zainteresowanie zagadnieniem s  relacje pomi dzy administracj  a 
polityk . Powi zanie awansu w najwy szych warstwach polskiej s u by cywilnej z 
kalendarzem politycznym jest zjawiskiem opisywanym (np. Gadowska 2009, Itrich-
Drabarek 2013). Szczegó y cie ek kariery urz dników dopiero zaczynaj  by  szerzej 
analizowane (Betkiewicz 2014), kariery zawodowe tej grupy zas uguj  na szczegó ow  
analiz . Czy wi c elita administracyjna zyskuje lub mo e uzyska  autonomiczn  pozycj  
wobec polityki? 
Celem proponowanego panelu jest umo liwienie prezentacji wyników bada  
empirycznych po wi conych elitom, procesom i instytucjom administracji a tak e 
wymiany do wiadcze  oraz dyskusji badaczy zajmuj cych si  empirycznymi i 
teoretycznymi analizami administracji publicznej ró nych szczebli. W panelu cenne b d  
wypowiedzi odwo uj ce si  do praktycznego ogl du administracji a zw aszcza s u by 
cywilnej. 

Dr Beata Paj k-
Patkowska 

Wydzia  Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa 
Uniwersytet im. A. 
Mickiewicza 

Aktywno  polityczna 
obywateli w warunkach 
demokratycznych - przejawy 
oraz uwarunkowania 

Aktywno  polityczna obywateli to jeden z cz ciej analizowanych, zw aszcza w nauce 
anglosaskiej, problemów. Wskazuje si  na przemiany wybieranych przez obywateli form 
tej aktywno ci, co ma zwi zek z przemianami modernizacyjnymi oraz zniech ceniem 
obywateli konwencjonalnymi sposobami wp ywu na sfer  polityczn , takimi jak wybory 
czy przynale no  do partii. Aktywno ci niekonwencjonalne, zw aszcza agodne ich 
formy, takie jak podpisywanie petycji czy udzia  w demonstracjach, trac  swój 
rewolucyjny charakter i coraz cz ciej zaliczane s  do repertuaru zachowa  
konwencjonalnych. Zwraca si  równie  uwag  na poszerzanie si  kr gu osób 
zainteresowanych tymi formami aktywno ci. Celem panelu jest dyskusja nad tym, czy 
obserwowane g ównie w krajach zachodnich demokracji zjawiska, mo na odnie  do 
warunków polskich oraz pozosta ych krajów regionu Europy rodkowo-Wschodniej. Czy 
mo na zaobserowowa  przesuni cie zainteresowania obywateli z aktywno ci typu 
konwencjonalnego w kierunku aktywno ci niekonwencjonalnych? Czy aktywno ci 
niekonwencjonalne s  w naszym regionie traktowane jako jedna z dost pnych w 
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demokracji form wp ywania na sfer  polityczn ? Czy trac  one równie  na naszym 
obszarze swój rewolucyjny chcrakter? Jakie czynniki determinuj  formy wybieranej 
aktywno ci politycznej przez obywateli? Czy p e , wiek wykszta cenie wci  odgrywaj  
kluczow  rol  w wyja nianiu poziomu oraz podejmowanych form aktywno ci? Jaka jest 
rola kultury, w tym wyznawanej religii w wyja nianiu uwarunkowa  aktywno ci politycznej 
obywateli? Jak nowe technologie zmieniaj  charakter przejawianej przez obywateli 
aktywno ci w sferze politycznej? To wybrane problemy proponowanego panelu. 

Dr Edyta Chwiej Uniwersytet Jagiello ski Ameryka aci ska w obliczu 
przemian politycznych i 
nowych zagro e  

Ameryka aci ska jest regionem, w którym zachodz  dynamiczne zmiany polityczne, 
gospodarcze i spo eczne. W Argentynie trwaj  protesty po mierci prokuratora Alberto 
Nismana, Brazylia ci gle nie mo e wyj  z recesji gospodarczej, ale za to zapowiada si  
zamiana w stosunkach ameryka sko-kuba skich, eby przypomnie  tylko wydarzenia z 
ostatnich dni.  
Jednocze nie region ten chce by  coraz bardziej obecny na arenie mi dzynarodowej 
poprzez dynamiczny rozwój gospodarczy, inwestycje w nowoczesne technologie i wzrost 
nak adów na zbrojenia oraz wspó decydowanie o najwa niejszych wydarzeniach we 
wspó czesnym wiecie. 
G ównym celem panelu ma by  zarysowanie, przez badaczy tego regionu, obecnej 
sytuacji w Ameryce aci skiej, poprzez  
• wskazanie politycznych uwarunkowa  i skutków zachodz cych zmian, 
• omówienie aktualnych problemów gospodarczych pa stw Ameryki aci skiej, 
• przedstawienie nowych zagro e  bezpiecze stwa pa stw Ameryki aci skiej i 
sposobów radzenia sobie z nimi,  
• zaprezentowanie stanowiska pa stw Ameryki aci skiej wobec najwa niejszych 
wydarze  w stosunkach mi dzynarodowych. 
Wyg oszone referaty umo liwi  uczestnikom zapoznanie si  z najwa niejszymi 
problemami Ameryki aci skiej i Karaibów. Mog  one stanowi  tak e doskona y punkt 
wyj cia do dyskusji na temat roli i pozycji regionu w dynamicznie zmieniaj cej si  
rzeczywisto ci mi dzynarodowej. 

Dr hab. Aleksander 
G ogowski 

Instytut Nauk Politycznych i 
Stosunków 
Mi dzynarodowych UJ 

Azja Po udniowa i Centralna 
u progu XXI wieku 

Tak, jak na prze omie XIX i XX wieku ciera y si  tam pot gi Rosji i Wielkiej Brytanii, tak dzi  
region Azji Po udniowej i Centralnej staje si  obiektem Nowej Wielkiej Gry - ekspansji 
gospodarczej i politycznej wielkich mocarstw: USA, Rosji i Chin, oraz nowej pot gi - Indii. 
Czy odradzaj cy si  fundamentalizm islamski zagrozi bezpiecze stwu regionalnemu? Czy 
ekspansja Chin w kierunku Morza Arabskiego spowoduje konflikt z Rosj  i/lub Stanami 
Zjednoczonymi? Czy Indie zagro  mocarstwowym ambicjom Pekinu? 

Dr Gra yna Strnad  Collegium Da Vinci Azja Wschodnia w obliczu 
przemian spo eczno-
politycznych i nowych 
zagro e  w XXI wieku 

G ównym celem panelu jest przedstawienie obecnej sytuacji w Azji Wschodniej poprzez 
wskazanie ró nych uwarunkowa  i skutków zachodz cych zmian; zaprezentowanie 
nowych zagro e  bezpiecze stwa w regionie; omówienie aktualnych problemów 
spo ecznych i gospodarczych pa stw wschodnioazjatyckich; ukazanie wp ywu 
konfucjanizmu na kszta towanie si  wschodnioazjatyckich systemów politycznych; 
oddzia ywania pa stw Azji Wschodniej, niekiedy nazywanych pa stwami Azji regionu 
Pacyfiku, na sytuacj  polityczn  wiata.  

Dr Magdalena Tomala Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego w 
Kielcach 

Badanie zale no ci mi dzy 
pa stwami 

Wybrane metody i narz dzia badania stosunków mi dzynarodowych, w tym 
zachodz cych mi dzy pa stwami zale no ci gospodarczych, spo ecznych, kulturowych, 
spo ecznych 
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Dr hab. Agnieszka 
Kastory 

Instytut Nauk Politycznych i 
Stosunków 
Mi dzynarodowych UJ 

Ba kany w polityce 
europejskiej 

Poj cie Ba kanów utraci o swoje geograficzne znaczenie i obecnie oznacza terytorium 
maj ce wspóln  przesz o  historyczn  zwi zan  z najdalszym zasi giem tureckiego 
imperium i obejmuj cym Rumuni , Mo dawi , Bu gari , Grecj , Albani , Serbi , 
Czarnogór , Chorwacj , Macedoni , Bo ni  i Hercegowin , Turcj  i Kosowo, a nawet 
S oweni . Wyodr bnienie na potrzeby polityki Unii Europejskiej Ba kanów Zachodnich nie 
zmieni o powszechnego znaczenia tego poj cia. 
Emancypacja ba ka skich narodów trwaj ca od XIX wieku i anga uj ca mocarstwa 
europejskie przyczyni a si  do politycznej niestabilno ci regionu, wp ywaj cej na sytuacj  
ca ego kontynentu. Rozpad Jugos awii w latach 90. XX wieku dowiód , e Ba kany nadal 
pozostaj  dalekie od stabilno ci, a konflikty narodowo ciowe, religijne i polityczne 
oczekuj  na rozstrzygni cie i mog  ponownie zdestabilizowa  region. Proces integracji 
Ba kanów z reszt  Europy poprzez zbli enie i akcesj  do Sojuszu Pó nocnoatlantyckiego i 
Unii Europejskiej - po napotkaniu ró norakich przeszkód - zatrzyma  si  w pó  drogi.  
Tymczasem region pozostaje wa ny w polityce Unii Europejskiej, zw aszcza, gdy po 
akcesji Rumunii i Bu garii – opar a swe granice na wybrze u czarnomorskim. wiadcz  o 
tym liczne projekty adresowane do pa stw regionu, lub cz ce je z reszt  kontynentu. 
Unia Europejska zwi ksza swoje zainteresowanie Morzem Czarnym, jego tranzytowym 
znaczeniem, jako drogi z Europy do Azji rodkowej, nawi zuje wspó prac  z 
organizacjami regionalnymi zwi zanymi z Morzem Czarnym i Dunajem. 
Polityka Rosji wobec regionu pozostaje obecnie wa nym, ale ma o przewidywalnym 
czynnikiem. Rezygnacja z budowy po udniowej nitki gazoci gu i zaanga owanie na 
Ukrainie mo e zwiastowa  os abienie jej aktywno ci na Ba kanach, co stawia przed Uni  
Europejsk  nowe wyzwania. 

Dr Krzysztof Ksi opolski O rodek Analiz 
Politologicznych UW 

Bezpiecze stwo 
energetyczne i polityka 
klimatyczna Polski wobec 
wyzwa  wewn trznych, 
regionalnych i globalnych. 

W najbli szym czasie Polska stoi w obliczu konieczno ci odpowiedzi na kluczowe pytania 
dotycz ce sektora energetycznego oraz sposobu realizacji polityki klimatycznej. S abo  
klasy politycznej ergo brak zawartego konsensusu politycznego, który jest koniecznym 
elementem realizacji d ugoterminowej strategii powoduje, i  prezentacja bada  
prowadzonych w tym obszarze ma nie tylko walor naukowego poznania i zrozumienia 
rzeczywisto ci, ale równie  ma istotne znaczenie praktyczne. Punktem wyj cia do dyskusji 
s  nast puj ce za o enia: 
- bezpiecze stwo energetyczne powinno by  postrzegane szeroko nie tylko poprzez 
pryzmat dost pno ci surowców, dywersyfikacji dostaw, ale równie  finansowej 
dost pno ci, czy wp ywu zmienno ci cen na podstawowe wska niki makroekonomiczne, 
(patrz szerzej: http://elipsa.pl/pl/p/Bezpieczenstwo-ekonomiczne-Krzysztof-Michal-
Ksiezopolski/603) 
- polityka klimatyczna stanowi wyraz wzrastaj cych zagro e  dla bezpiecze stwa w 
przysz o ci,  
- istnieje wiele wariantów pogodzenia bezpiecze stwa energetycznego i polityki 
klimatycznej gwarantuj cych bezpiecze stwo ekonomiczne Polski.  
W trakcie panelu proponuj  ogniskowa  nasz  dyskusj  na odpowiedziach na 
nast puj ce pytania:  
W jakim stopniu Unia Energetyczna wzmacnia bezpiecze stwo energetyczne Polski ?  
Czy oparcie bezpiecze stwa energetycznego na w glu jest efektywnym sposobem 
dzia ania ?  
Czy jeste my w stanie wzorem RFN, czy Wielkiej Brytanii osi gn  konsensus polityczny w 
kwestii bezpiecze stwa energetycznego ? Czy ich polityki mog  by  inspiracj  ?  
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Zach cam do zapoznania si  ze stron  programu Bezpiecze stwo Energetyczne i 
Polityka Klimatyczna http://bepk.oapuw.pl/  
Tak jak po II Kongresie Politologicznym w Poznaniu http://elipsa.pl/pl/p/Bezpieczenstwo-
ekonomiczne-w-perspektywie-politologicznej-wybrane-problemy-Krzysztof-M.-
Ksiezopolski%2C-Kamila-Proninska-red./702 planowana jest publikacja do której 
zaproszeni b d  uczestnicy panelu. 

Dr hab. Bart omiej 
Michalak 

Uniwersytet Miko aja 
Kopernika w Toruniu 

Czy polski system wyborczy 
wymaga reformy? 

Zarz dzone na dzie  16 listopada 2014 r. wybory od organów jednostek samorz du 
terytorialnego w Polsce zako czy y si  bezprecedensowym w skali III RP kryzysem 
wyborczym i radykalnym za amaniem zaufania spo ecznego do organów i procedur 
wyborczych w Polsce. Rozpocz ta nazajutrz po wyborach dyskusja na temat 
koniecznych zmian w polskim systemie wyborczym zarysowa a szerokie spektrum 
problemowe. W toku debaty publicznej zg oszono szereg postulatów: od zmian 
organizacyjnych w Krajowym Biurze Wyborczym i reformy Pa stwowej Komisji Wyborczej, 
poprzez wprowadzenie przezroczystych urn, do zmiany formu y systemu wyborczego w 
wyborach do rad. Niestety znaczna cz  propozycji, które pojawi y si  w tym czasie w 
otoczeniu medialno-politycznym nie mia a charakteru kompleksowego, nadmiernie 
skupia a si  na warstwie kodeksowej, a cz sto by a po prostu nietrafiona czy wr cz 
politycznie uwarunkowana. Tymczasem przygotowanie planu reform wymaga w 
pierwszej kolejno ci zidentyfikowania przyczyn zaistnia ej sytuacji oraz sformu owania 
szczegó owej analizy problemu. W ten sposób mo liwe stanie si  okre lenie nie tylko 
obszarów niezb dnych zmian, ale równie  zaproponowanie konkretnych rozwi za . 
Celem niniejszego panelu b dzie próba sformu owania spójnych i adekwatnych do 
zaistnia ego problemu pakietu niezb dnych reform w polskim systemie wyborczym. 

Prof. dr hab. Maria 
Marczewska-Rytko 

Uniwersytet Marii Curie 
Sk odowskiej 

Czynnik religijny w polityce 
wewn trzpa stwowej i 
mi dzynarodowej na 
prze omie drugiego i 
trzeciego tysi clecia 

G ównym celem dyskusji w ramach panelu jest paradygmat sekularyzacji, teoretyczne i 
analityczne narz dzie, za pomoc  którego w ramach nauk humanistycznych i 
spo ecznych badane s  relacje mi dzy religi  i nowoczesno ci , w tym mi dzy religi  i 
polityk . Przez ten pryzmat dokonuje si  ocen sytuacji w ró nych kr gach kulturowo-
cywilizacyjnych. Jak si  wydaje, w zwi zku z nasileniem procesów globalizacyjnych na 
prze omie drugiego i trzeciego tysi clecia mamy do czynienia zarówno z próbami 
kontestacji tego, co okre lamy jako sekularyzacja, jak i narastania nowych procesów i 
zjawisk, które nie powinny umkn  uwadze politologów. Namys  badawczy zostanie 
skierowany na te procesy (i ich interpretacje), które zawa y y na miejscu religii we 
wspó czesnym wiecie i zwi zanych z nim dylematach. Dyskutowane b d  mi dzy 
innymi takie zagadnienia jak: wyodr bnianie si  i funkcjonowanie rozmaitych form religii 
publicznych oraz ich skutki spo eczne i polityczne; ró norodno  form wspó czesnego 
fundamentalizmu religijnego; ideologia d ihadyzmu; czynnik religijny jako narz dzie 
mobilizacji i legitymizacji w sferze polityki wewn trzpa stwowej i mi dzynarodowej; 
czynnik religijny w kontek cie bezpiecze stwa wewn trznego i mi dzynarodowego; 
czynnik religijny jako stabilizator/zagro enie dla systemów demokratycznych. 

Dr hab. Beata Kosowska-
G sto  
 
dr Maria Winc awska 

Instytut Nauk Politycznych i 
Stosunków 
Mi dzynarodowych UJ  
Uniwersytet Miko aja 
Kopernika w Toruniu  
Sekcja Partie i systemy 
partyjne PTNP 

Demokracja 
wewn trzpartyjna 

Panel otwarty sekcji PTNP „Partie i systemy partyjne” 
W przesz o ci decyzje wewn trzne partii politycznych podejmowane by y za zamkni tymi 
drzwiami („sekretny ogród polityki” M. Gallagher, M. Marsh). Wspó cze nie, za spraw  
zmian w zakresie udzia u poszczególnych struktur partyjnych w podejmowaniu decyzji, 
zwi kszy a si  jawno  procesów zachodz cych wewn trz partii. Demokracja 
przedstawicielska jest uzupe niana, a nawet wypierana przez demokracj  bezpo redni  
(prawybory, referenda wewn trzpartyjne etc.). Wielu badaczy zwraca uwag  na 
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zmniejszanie si  znaczenia organów przedstawicielskich oraz dzia aczy redniego 
szczebla z jednej strony oraz umacnianie roli elit partyjnych i cz onków partii – z drugiej. 
Cz onkowie, a czasami te  sympatycy partii w czani s  w wybór lidera partii, tworzenie 
programu czy selekcj  kandydatów w wyborach do w adz publicznych. Wzmacnianie tej 
p aszczyzny aktywno ci partii (party on the ground) prowadzi na ogó  do dalszego 
wzrostu znaczenia elit partyjnych, poniewa  rola zatomizowanych cz onków ogranicza 
si  najcz ciej do legitymizowania decyzji podj tych przez grup  polityków kieruj cych 
parti .  
W ród zagadnie , na których chcemy skupi  uwag  znajduj  si : 
– pozycja cz onków w strukturze partyjnej oraz ich udzia  w procesie decyzyjnym partii 
– rola struktur redniego szczebla oraz ich wp yw na decyzje partii politycznych 
– charakter przywództwa partyjnego 
– pozycja frakcji parlamentarnej i parlamentarzystów w strukturze partii 
– funkcje wype niane przez organy przedstawicielskie szczebla centralnego (Kongresy, 
Rady) 
– relacje mi dzy strukturami ró nych szczebli partii politycznych 
– udzia  poszczególnych struktur partyjnych w procesie wyboru lidera, tworzeniu 
programu partii  
oraz selekcji kandydatów 
Czekamy na referaty oparte na badaniach empirycznych jak równie  poruszaj ce 
zagadnienia teoretyczne zwi zane z powy sz  problematyk . 

Dr Aleksandra Moroska-
Bonkiewicz 

Dolno l ska Szko a Wy sza Ekstremizm i populizm w 
pa stwie demokratycznym: 
przejawy, wyzwania, reakcje 

Ekstremizm oraz populizm stanowi  w ostatnich dekadach niezmiennie element 
rzeczywisto ci spo eczno-politycznej wi kszo ci demokracji liberalnych. Cho  s  to 
zjawiska powszechnie znane i dyskutowane to ich dok adna identyfikacja oraz 
definiowanie stanowi wci  wyzwanie dla naukowców. Jednym z celów panelu jest wi c 
analiza form i przejawów wspó czesnego ekstremizmu politycznego i/lub populizmu, ze 
wskazaniem na specyfik  oraz cechy wspólne i ró ne obu zjawisk. Równie fascynuj ce 
co niezb dne jest ukazanie w jakim stopniu i w jakim aspekcie owe fenomeny stanowi  
dzi  wyzwanie dla pa stw demokratycznych. Celem jest tak e dyskusja na temat 
sposobów reagowania wobec zró nicowanych form ekstremizmu politycznego i 
populizmu (dost pnych i akceptowalnych instrumentów prawnych, politycznych i 
instytucjonalnych) w pa stwach demokratycznych. Ambicj  panelu jest przybli enie 
odpowiedzi na pytanie jak demokracje liberalne mog  chroni  si  wobec swoich 
oponentów nie podwa aj c jednocze nie zasad i warto ci, na których wyrastaj . W 
ramach panelu mile widziane b d  wyst pienia dotycz ce aspektów teoretycznych jak 
i bada  empirycznych (opartych na studium przypadku lub analizie porównawczej). 
Wyst pienia dotyczy  mog  zarówno poszczególnych pa stw jak i p aszczyzny 
ponadnarodowej. 

Dr Franciszek Czech Uniwersytet Jagiello ski Emocje w polityce W ostatnim okresie my lenie o emocjach rozwin o si  w dwóch kierunkach. Po pierwsze, 
za spraw  bada  neurologicznych (m.in. A. Damasio) zacz to zupe nie inaczej patrze  
na istot  procesów emocjonalnych oraz na ich zwi zki z my leniem racjonalnym. Emocje 
przesta y by  postrzegane jako zaprzeczenie racjonalno ci. Po drugie, problematyka 
emocji coraz cz ciej zacz a by  przedmiotem studiów innych nauk spo ecznych ni  
psychologia. Ten swoisty monopol najpierw (nie licz c takich wczesnych koncepcji jak 
psychologia t umu) prze amali socjologowie (A. Hochschild, J. Turner) oraz historycy (J. 
Bourke) i antropologowie. W naukach o polityce problematyka emocji wci  pojawia si  
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stosunkowo rzadko, w sposób niezbyt pog biony i raczej na marginesie innych bada . 
Niemniej jednak i w tym wypadku znale  mo na przejawy rosn cego zainteresowania 
omawian  kwesti . Najlepszym na to dowodem jest ogromna kariera eseju Dominika 
Moisiego opublikowanego w Polsce pod tytu em Geopolityka emocji. Jak kultury strachu, 
upokorzenia, nadziei przeobra aj  wiat (Warszawa 2011). Trudno si  dziwi , e tak si  
dzieje, je eli wzi  pod uwag , i  emocje s  nierozerwalnie zwi zane z wszelkimi 
aspektami polityki od wyborów i walki o w adz , przez jej sprawowanie i egzekwowanie, 
po upadek i zmian  re imu. W zasadzie ka de wydarzenie polityczne mo e zosta  
odczytane przez pryzmat emocji. 
W trakcie obrad grupy panelowej przewidziane jest miejsce zarówno dla referatów 
podejmuj cych w tki teoretyczne dotycz ce rozumienia i roli emocji w polityce, jak i na 
studia przypadków tych wydarze  i procesów politycznych, w których emocje 
odgrywaj  wa n  rol  oraz pozwalaj  uchwyci  jaki  istotny aspekt politycznej 
emocjonalno ci. 

Dr hab. Tomasz M ynarski  
Dr Marcin Tarnawski 

Uniwersytet Jagiello ski  
Uniwersytet Jagiello ski 

Energia i surowce 
energetyczne w debacie 
politycznej 

Nie ulega w tpliwo ci, e wspó czesna debata naukowa nad polityk  nie mo e si  
obej  bez refleksji nad energi , a w szczególno ci ród ami jej pozyskiwania. Wszystkie 
sporne kwestie wspó czesnego wiata poruszaj  tematyk  energii i surowców: polska 
polityka jest zaanga owana w popraw  bezpiecze stwa energetycznego, priorytetem 
UE staj  si  odnawialne ród a energii i gospodarka niskoemisyjna, pomimo sporów na tle 
Ukrainy, stosunki unijno-rosyjskie zdeterminowane s  przez kwestie surowców 
strategicznych (gazu ziemnego), front walki o przywództwo w wiatowej polityce 
przesun  si  na tanie surowce (gaz upkowy i ropa upkowa w Stanach Zjednoczonych), 
priorytetem dzia a  Chin na arenie mi dzynarodowej jest dost p do zasobów 
energetycznych (co szczególnie wida  w Afryce), terytorium o które toczy  si  b dzie 
spór staje si  na naszych oczach Arktyka (w a nie ze wzgl du na zasoby energetyczne). 
Wspó cze nie energia i surowce strategiczne odgrywaj  wa n  rol  w formu owaniu 
koncepcji i strategii politycznych wielu pa stw. Surowce przekszta caj  relacje 
polityczne, determinuj  mo liwo ci gospodarczego rozwoju oraz zdolno ci projekcji 
politycznych celów, a ich niedobór stanowi ród o sporów i konfliktów - regionalnych i 
mi dzynarodowych. Celem badawczym panelu jest pog biona analiza wp ywu 
zapotrzebowania na energi  na bezpiecze stwo energetyczne pa stwa, ewolucja 
sytuacji na wiatowych rynkach surowców energetycznych oraz powi za  politycznych i 
globalnych zale no ci surowcowych a tak e implikacji niedoboru róde  energii jako 
ród a kryzysu politycznego. Energia staje si  jednym ze strategicznych czynników 

kszta tuj cych wiatowy system polityczny i gospodarczy. 
Dr Piotr Burgo ski Instytut Politologii 

Uniwersytetu Kardyna a 
Stefana Wyszy skiego w 
Warszawie 

Europeizacja polityk 
sektorowych w Polsce 

Celem wyst pie  b dzie opisanie i wyja nienie europeizacji ró nych polityk sektorowych 
w Polsce, a w szczególno ci odpowied  na pytanie, jakie zmiany nast pi y w zakresie 
tre ciowym tych polityk, jak s  one g bokie, czy si gaj  warto ci i zasad, jakie nast pi y 
zmiany instytucjonalne przy okazji europeizacji polityk sektorowych, jaka by a rola 
poszczególnych aktorów, jakie mo na wskaza  mechanizmy europeizacji, jakie bariery 
ona napotyka. Wyst pienia mog  dotyczy  równie  kwestii metodologicznych, jak np. 
deficytów teorii europeizacji jako narz dzia do badania zmian polityk krajowych w 
warunkach integracji europejskiej czy te  mo liwo ci powi zania europeizacji z innymi 
podej ciami badawczymi (np. analiz  dyskursu). 

Dr Wojciech Opio a Instytut Politologii 
Uniwersytetu Opolskiego 

Granice i pogranicza we 
wspó czesnej politologii 

Wymienione w tytule kategorie od co najmniej kilkunastu lat s  istotnym problemem 
badawczym politologii, w szczególno ci bada  nad integracj  polityczn  i gospodarcz , 
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funkcjonowaniem euroregionów, transgraniczno ci , polityk  lokaln  i regionaln  na 
obszarach przygranicznych i transgranicznych, publiczn  dyplomacj  miast i regionów 
podzielonych granic , specyfik  spo ecze stwa obywatelskiego w regionach 
pogranicza. W ramach tak zarysowanego problemu proponujemy panelistom 
nast puj ce zagadnienia: 
- Historia bada  nad granicami i pograniczami w Polsce i na wiecie, 
- Wspó czesne teorie dotycz ce granic i pograniczy, 
- Pogranicze jako interdycyplinarna kategoria badawcza, 
- Pogranicza z perspektywy nie-europejskiej, 
- Europa rodkowa w paradygmacie pogranicza, 
- Polityczne aspekty funkcjonowania miast podzielonych granic  pa stwow , 
- Funkcjonowanie spo eczno ci pogranicza w re imach demokratycznych i 
autorytarnych, 
- Polityka transgraniczna i regionalna UE, 
- Problemy pami ci zbiorowej i to samo ci mieszka ców regionów przygranicznych, 
- Zarz dzanie granicami, polityki migracyjne i integracyjne w wybranych regionach 
wiata (np. USA-Meksyk, granice zewn trzne UE), 

- Ruchy separatystyczne i mniejszo ci etniczne we wspó czesnej Europie. 
Dr hab. Agnieszka 
Kasi ska-Metryka, prof. 
UJK 

Instytut Nauk Politycznych 
UJK w Kielcach 

Grupa czy jednostka? 
Personalizacja w adzy w 
czasach kryzysu 

Problem przeobra e  wewn trz mechanizmów sprawowania w adzy we wspó czesnej 
Europie, ze szczególnym uwzgl dnieniem pa stw pogr onych w kryzysie. Pytania 
badawcze dotycz : a) personalizacji/depersonalizacji w adzy politycznej b) 
uwarunkowa  wspó czesnego populizmu c) ideologicznych poszukiwa  partii 
politycznych d) jako ci governance. 

Dr hab. Roman 
Kochnowski, prof. UP 

Uniwersytet Pedagogiczny Historia my li politycznej Problematyka historii polskiej i powszechnej my li politycznej Proponuj  wyst pienie 
w asne nt.:"Niemcy w my li politycznej II RP. Podstawowe problemy badawcze" 

Prof. dr hab. Agnieszka 
Rothert 

Uniwersytet Warszawski Innowacje dla demokracji Innowacyjne projekty poprawiaj ce jako  i ywotno  systemu demokratycznego. 
Innowacyjno  jako czynnik uelastyczniania, odporno ci i inkluzywno ci systemu 
politycznego. Innowacyjne formy uczestnictwa i anga owania politycznego. Kreowanie 
Inteligentnych Spo eczno ci, demokracja jako gra i/lub zabawa. 

Dr Sebastian Kubas Uniwersytet l ski w 
Katowicach 

Jednostki pomocnicze w 
polskich gminach 

Panel po wi cony jednostkom pomocniczym zamierza kontynuowa  debat  nad 
stanem teoretycznym, prawnym i praktycznym wi cym si  z funkcjonowaniem ma ych 
form udzia u obywateli w yciu publicznym na poziomie lokalnym, która ma miejsce w 
rodowisku politologicznym.  

Mo liwo  tworzenia i rozwijania dzia alno ci przez jednostki pomocnicze 
zagwarantowano ju  na pocz tku przemian ustrojowych dwadzie cia pi  lat temu. 
Stopniowa recepcja i ewolucja przepisów prawnych powoduje, e na poziomie 
samorz dowej gminy i miasta na prawach powiatu jednostka pomocnicza cieszy si  
coraz wi ksz  popularno ci . Umo liwia ona partycypacj  obywateli w kszta towaniu 
sfery publicznej w najbli szym dla nich otoczeniu. To w a nie w jednostkach 
pomocniczych demokracja bezpo rednia mo e przybiera  pe ny kszta t. Czy jednak 
obywatele ch tnie uczestnicz  w tej formie dzia alno ci? Na jakich p aszczyznach 
jednostki pomocnicze maj  mo liwo  funkcjonowania? Na te oraz wiele innych pyta  
b dziemy stara  si  odpowiedzie  w trakcie trwania panelu. 
Celem debaty panelowej ma by  prezentacja wyników bada  nad stanem 
normatywnym i praktycznym istnienia jednostek pomocniczych w samorz dowej Polsce. 
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Dr hab. Piotr Pawe czyk, 
prof. UAM 

Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

Kampanie spo eczne jako 
forma socjotechniki 

Problematyka panelu ma przybli y  obszar realizacji kampanii spo ecznych 
pojmowanych jako sfera dzia a  socjotechnicznych, ukierunkowanych na rozwi zywanie 
istotnych problemów spo ecznych. Aspekt marketingowy dzia a  prospo ecznych 
wskazuje, e mamy do czynienia z pewn  form  wp ywu spo ecznego, jak to okre lono w 
jednym z opracowa  po wi conych omawianej problematyce, „szlachetn  
propagand  dobroci”. Propaganda jest jednak z natury rzeczy rozpowszechnianiem 
pewnej wizji rzeczywisto ci, która zdeterminowana jest konkretnym systemem warto ci, 
norm i do wiadczeniami, które charakteryzuj  „jak by  powinno”, a wi c ku jakiemu 
porz dkowi spo ecznemu powinni my zmierza . Pomimo tego, e kszta towanie postaw 
prospo ecznych wydaje si  najszlachetniejsz  form  socjotechniki, to jednak nie mo na 
zapomina , i  nadal mamy do czynienia z dzia aniami o charakterze subiektywnym, 
zdeterminowanymi aksjologicznie, a nawet ideologicznie, a zatem z natury rzeczy 
wywo uj cymi kontrowersje. 

Dr Olgierd Annusewicz Uniwersytet Warszawski Komunikowanie polityczne 
poprzez media 
spo eczno ciowe. Politycy w 
Internecie. 

Celem panelu jest zgromadzenie wyników bada  dotycz cych procesów komunikacji 
politycznej, które odbywaj  si  w ramach mediów spo eczno ciowych. Zainteresowanie 
budzi  mog  takie kwestie jak: czy mo na mówi  o istnieniu strategii wykorzystania 
mediów spo eczno ciowych w komunikacji politycznej, jak wygl daj  ew. ró nice 
pomi dzy komunikacj  o okresie bezpo rednio poprzedzaj cym wybory a jak w okresie 
mi dzywyborczym, jakie narz dzia w ramach poszczególnych mediów 
spo eczno ciowych s  wykorzystywane, jaki jest autoprezentacyjny efekt obecno ci 
polityków w mediach spo eczno ciowych, jakie s  najlepsze praktyki i do wiadczenia w 
prowadzeniu komunikacji politycznej w mediach spo eczno ciowych. Przedmiotem 
bada  mog  by  zarówno do wiadczenia polityków polskich, jak i zagranicznych 

Dr Mirella Korzeniewska-
Wiszniewska 

Instytut Nauk Politycznych i 
Stosunków 
Mi dzynarodowych UJ 

Koncepcje pa stwa 
multietnicznego na 
Ba kanach 

Pó wysep Ba ka ski jest obszarem, na którym od wieków yli przedstawiciele ró nych 
narodowo ci, grup etnicznych i religii. A  do XX w. cz  obszarów Ba kanów wchodzi a 
w sk ad wi kszych i wielonarodowych mocarstw, a nast pnie krajów rz dzonych przez 
re im komunistyczny, w którym nie dopuszczano do powstawania problemów 
mniejszo ciowych. Po upadku bloku bipolarnego oraz po rozpadzie takich krajów 
multietnicznych jak ZSRR, Czechos owacja czy Jugos awia dosz o do prób utworzenia 
pa stw narodowych, co w przypadku regionu ba ka skiego spotka o si  z negatywnymi 
skutkami. Doprowadzi y one do rozwini cia ideologii narodowych, a tak e konfliktów 
zbrojnych w ostatniej dekadzie XX w. i na pocz tku XXI w. W tym regionie proces 
kszta towania nowych granic pa stwowych trwa  dwie dekady, a niewykluczone, e nie 
zosta  jeszcze zako czony. U progu XXI w. Europa jest zmuszona do przewarto ciowania 
dotychczasowej koncepcji pa stw wieloetnicznych, przed którymi stan y nowe 
wyzwania, co dotyczy równie  regionu ba ka skiego. Jego specyfika polega na tym, e 
ten obszar tradycyjnie multietniczny usi uje obecnie pogodzi  wysokie standardy 
europejskie dotycz ce ochrony praw cz owieka i konieczno  kszta towania nowej 
polityki wewn trzpa stwowej w warunkach pokomunistycznych, a w cz ci regionu – po 
konfliktowych.  
Panel ten po wi cony jest zagadnieniu koncepcji pa stw wieloetnicznych - analizie 
zarówno dotychczas realizowanych, jak i nowych, które mog yby doprowadzi  do 
po danej stabilizacji i zadowalaj cych rozwi za  na p aszczy nie politycznej, a 
szczególnie spo ecznej. 
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Prof. dr hab. Bogumi  
Grott 

Akademia Humanistyczno-
Ekonomiczna 

Kresy Wschodnie w my li 
politycznej polskiej i obcej 

Pogl dy polityczne zawarte w programach partii politycznych, my li polityków oraz 
dzia ania poszczególnych pa stw dotycz ce ziem okre lanych tradycyjnie w Polsce, jako 
Kresy Wschodnie. 

Dr Anna Sroka Uniwersytet Warszawski Kryzys gospodarczy a jako  
demokracji w Europie 

W czasach bonanzy gospodarczej legitymizacja rz du, parlamentu czy administracji 
zale y przede wszystkim od zdolno ci do promowania wzrostu gospodarczego i 
ogólnego dobrobytu, jak równie  od oferowania us ug o wysokim poziomie dla 
obywateli. W czasach kryzysu gospodarczego i finansowego, niezadowolenie z 
rezultatów dzia a  w adzy oraz wzrost braku satysfakcji w ród obywateli czy  si  mo e z 
odebraniem rz dom legitymacji za brak rezultatów. Czasy kryzysu mog  za tym nie  ze 
sob  propozycje sanacji demokracji, jak i reform instytucjonalnych. Niniejszy panel 
dotyczy  b dzie z jednej strony nowych rozwi za  instytucjonalnych i propozycji reform, 
które powsta y na kanwie kryzysu gospodarczego zapocz tkowanego w 2008 roku, tak w 
pa stwach europejskich, jaki i w samej Unii Europejskiej. Z drugiej strony analizowane 
b d  ró nego rodzaju nowe formy protestu, które pojawi y si  w pa stwach europejskich 
i ich wp yw na europejski krajobraz polityczny. 

Prof. dr hab. Marek 
Pietra  

Wydzia  Politologii  
Uniwersytet Marii Curie 
Sk odowskiej 

Kultura strategiczna pa stw Kultura strategiczna - upraszczaj c - jest historycznie ukszta towanym sposobem my lenia 
pa stwa o rodowisku mi dzynarodowych i "stylem" podejmowania dzia a . 
Celem panelu jest czenie wiedzy ogólnej na temat kultury strategicznej pa stw z 
analiz  wybranych przypadków. 

Dr hab. Robert Geisler, 
prof UO  

Uniwersytet Opolski Lokalne governance Governance to synteza wszystkich procesów zarz dzania i rz dzenia podejmowanych 
przez w adze, rynki i sieci. Odnosi si  do procesów interakcji i podejmowania decyzji 
pomi dzy ró nego rodzaju aktorami zaanga owanych w rozwi zywanie wspólnych 
problemów.  
W grupie panelowej kluczowym zagadnieniem staje si  diagnoza governance na 
poziomie lokalnym w Polsce realizowane przez w adze lokalne, lokalnych aktorów jak 
organizacje pozarz dowe i biznesowe, akcje spo eczne i lokalne ruchy spo eczne. 
Przyjmuje si  za o enie, e spo eczno ci lokalne s  rz dzone przez samoorganizuj ce si  
sieci aktorów spo ecznych – indywidualnych i zbiorowych. Interesuj ce jest jak ró nego 
rodzaju interesariusze oddzia uj  na kreowanie i realizacj  polityki lokalnej jednocze nie 
sami t  polityk  kreuj c. Wa ne jest zdiagnozowanie zasad, norm i dzia a  tworzonych, 
podtrzymywanych i regulowanych w spo eczno ciach lokalnych. Istotne staje si  równie  
zdiagnozowanie logiki dzia ania poszczególnych aktorów spo ecznych kreuj cych sieci 
w spo eczno ciach lokalnych w kontek cie na przyk ad inwestycji w gminie, wyzwa  
stoj cych przed spo eczno ciami lokalnymi, opracowywania nowych programów czy 
szeroko rozumianych zmian modernizacyjnych.  
Podczas prezentacji referatów proponuje si  poruszanie nast puj cych zagadnie  
procesów lokalnego governance: 
- kreowanie sieci wspó pracy pomi dzy ró nymi aktorami w spo eczno ciach lokalnych; 
- inicjatywy partycypacyjne w zbiorowo ci i kreowanie przez nie polityki lokalnej; 
- logika dzia ania zbiorowego z udzia em ró nych aktorów; 
- normy spo eczne reguluj ce logik  dzia ania aktorów; 
- struktura spo eczna aktorów podczas podejmowania decyzji w spo eczno ciach 
lokalnych. 
Proponuje si , by analizowane zjawiska umiejscowione zosta y w szerokim kontek cie 
wspó czesnej teorii spo ecznej, na przyk ad w perspektywie funkcjonalnej lub 
konfliktowej, (neo)instytucjonaln  lub (post)strukturalistycznej 
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Dr Grzegorz Gil Uniwersytet Marii Curie-
Sk odowskiej 

Mi dzynarodowe budowanie 
pa stwa po 1990 r. - teoria i 
praktyka 

W ci gu ostatniego wier wiecza problem pa stw (trwale) dysfunkcjonalych (ok. 40) 
zacz  by  traktowany w kategoriach zagro enia bezpiecze stwa mi dzynarodowego, 
ulegaj c sekurytyzacji. W odpowiedzi na to zjawisko w latach 90. w ONZ dosz o do 
rekonceptualizacji operacji pokojowych w kierunku budowania pokoju, który wymaga 
tak e budowania pa stwa w sensie instytucjonalizacji "dobrych praktyk". Ca y XX w. zna 
co najmniej 40 przyk adów operacji zbrojnego budowania pa stwa, poczynaj c od 
powojennej odbudowy Japonii i Niemiec. Niewiele z prób podejmowanych po 1990 r. 
mo na jednak uzna  za ca o ciowy sukces pomocodawców. Celem panelu jest analiza 
wspó czesnych róde  i form takiego interwencjonizmu w dobrej wierze pod k tem 
koncepcyjnym (mi dzynarodowe budowanie pa stwa?) oraz funkcjonalnym ( ród a 
prawomocno ci, re im u ycia si y, skuteczno  budowania pa stwa, studia przypadków). 
Samo tytu owe zjawisko jawi si  jako skomplikowane niczym osobowo  Dr Jekylla i Mr 
Hyde'a - tyle  liberalne i pokojowe, co realistyczne i si owe. 

 
Mniejszo ci narodowe i 
etniczne w Polsce i Europie. 
Aspekty polityczne i 
spo eczne. 

Podstawowy problem badawczy zawiera si  w pytaniu o to jakie s  najwa niejsze 
aspekty polityczne i spo eczne zwi zane z funkcjonowaniem mniejszo ci narodowych i 
etnicznych w Polsce i Europie. Zg aszaj cy panel oczekuj , e wezm  w nim udzia  
badacze z Polski i innych krajów europejskich. Prezentacja wyników bada  jest otwarta 
dla wszystkich, których prace badawcze skoncentrowane s  na tematyce panelu 

Dr El bieta Szyszlak Uniwersytet Wroc awski Mniejszo  romska w 
politykach publicznych i w 
systemach bezpiecze stwa 
pa stw Europy rodkowej 

Romowie s  uwa ani za najwi ksz  mniejszo  etniczn  Europy rodkowej. S  obecni w 
ka dym z pa stw regionu i w ka dym równie  stanowi  wyzwanie dla rz dz cych. Z 
jednej strony s  grup  s abo zasymilowan  ze spo ecze stwem wi kszo ciowym, co 
implikuje szereg problemów zwi zanych z ich edukacj , ochron  zdrowia, 
mieszkalnictwem czy zatrudnieniem. Z drugiej strony programy pomocowe na ich rzecz, 
b d ce przejawem dyskryminacji pozytywnej, spotykaj  si  z kontestacj  - niekiedy do  
siln  - przynajmniej cz ci spo ecze stwa wi kszo ciowego, zazwyczaj o orientacji 
narodowej. Celem panelu jest przyjrzenie si  obecno ci problematyki mniejszo ci romskiej 
w politykach publicznych oraz sferze bezpiecze stwa wybranych pa stw Europy 
rodkowej. 

Dr ukasz Zam cki Uniwersytet Warszawski Model rozwoju politycznego 
ChRL 

W trakcie panelu podj ta zostanie dyskusja dotycz ca cie ki rozwoju politycznego 
ChRL. Liczymy, e ró ne do wiadczenia badawcze uczestników oraz spojrzenia przez 
pryzmat kilku perspektyw teoretycznych i obszarów badawczych pozwol  nam na 
odpowied  na pytanie czy ChRL wiadomie realizuje i d y do osi gni cia okre lonego 
modelu systemu politycznego. Je eli tak jest, to czy ChRL realizuje znany czy odmienny 
od dotychczas rozpoznawanych modeli rozwoju politycznego. Podj ta zostanie próba 
odpowiedzi m.in. na pytanie który ze znanych modeli ma najwi ksz  warto  
eksplanacyjn  - model azjatycki (wschodnioazjatycki), chi ski, konsens peki ski, 
merytokracja, demokracja nieliberalna, re im hybrydowy, konsultatywne rz dy prawa, 
neoautorytaryzm? 

 dr hab. Mateusz Nie  
prof. AI 

Akademia Ignatianum w 
Krakowie 

Oblicza populizmu Problem badawczy i zagadnienia tematyczne: próba okre lenia podstawowej aksjologii 
ruchów (i partii) populistycznych: prawicowych i lewicowych; zdefiniowanie tradycji 
populistycznej; populizm jako strategia sukcesu wyborczego; medialne oblicza populizmu 

Uniwersytet Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 
Uniwersytet Warmi sko- 
Mazurski
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Dr hab. Robert 
K osowicz, prof. UJ 

Instytut Nauk Politycznych i 
Stosunków 
Mi dzynarodowych UJ  

Ods ony Afryki Afryka i jej wp yw na sytuacj  polityczn  regionu i wiata.  
Planowany panel b dzie mia  dwie cz ci o odmiennie zdefiniowanych problemach 
badawczych. Wiod cym problemem badawczym pierwszej cz ci b dzie obecna 
kondycja polityczno-spo eczna pa stw Afryki wraz z jej uwarunkowaniami historycznymi, 
ekonomicznymi, politycznymi, kulturowymi. Problemem badawczym drugiej cz ci 
panelu jest wp yw, jaki wywieraj  pa stwa Afryki na sytuacj  polityczn  regionu i wiata. 

Dr Sergiusz Bober Akademia Ignatianum w 
Krakowie 

Ods ony europejskiego 
nacjonalizmu w XXI wieku. 

Problem badawczy: Celem panelu powinna by  refleksja nad wspó czesnym 
europejskim nacjonalizmem (nacjonalizmami?), rozumianym nie tylko jako ideologia 
(ideologie?), czy odwo uj cy si  do niej ruch polityczny (ruchy polityczne?), ale tak e 
jako czynnik kszta tuj cy bie c  polityk .  
Zagadnienia poruszane w panelu: 
Powy szy-szeroko zarysowany-problem badawczy, umo liwi  powinien podj cie przez 
uczestników próby udzielenia odpowiedzi na takie pytania jak: 
1. Czy zasadne jest mówienie o nacjonalizmie czy te  o wielu nacjonalizmach? 
2. Czy nacjonalizm jest czynnikiem oddzia uj cym (je li tak, to w jaki sposób) na stosunki 
mi dzynarodowe w Europie XXI w.? 
3. Jak obecnie definiowany jest nacjonalizm? Czy pojawiaj  si  (je li tak to jakie) nowe 
elementy w próbach jego uj cia? 
4. Jakie zwi zki cz  obecnie nacjonalizm z poj ciami racji stanu oraz interesu 
narodowego? 
5. Jakie relacje cz  obecnie poj cia nacjonalizmu i patriotyzmu? 
6. W jaki sposób nacjonalizm oddzia uje obecnie na kszta towanie si  to samo ci 
narodowych? 
7. Jaki jest stosunek nacjonalizmu do zjawisk ponadnarodowych, takich jak integracja 
europejska, czy globalizacja? 
8. Jak wspó czesne europejskie nacjonalizmy odnosz  si  (afirmacja, krytyka etc.) do 
historycznego oraz intelektualnego dziedzictwa nacjonalizmu? 
9. W jaki sposób nacjonalizm przejawia si  w polityce wewn trznej pa stw europejskich, 
na poziomach centralnym, regionalnym i lokalnym?  
10. Jakie tre ci oraz formy organizacyjne s  charakterystyczne dla wspó czesnych 
europejskich nacjonalizmów?  
11. Czy i w jaki sposób poszczególne warianty nacjonalizmu oddzia uj  na siebie 
intelektualnie b d  organizacyjnie? 
12. Jakie zwi zki cz  obecnie nacjonalizm z szeroko rozumian  kultur  (literatura, sztuki 
plastyczne, muzyka etc.)? 
13. Jakie zwi zki cz  nacjonalizm z tradycyjnymi oraz nowymi mediami, jako no nikami 
tak tre ci nacjonalistycznych, jak i wobec nacjonalizmu krytycznych? 

Dr hab. Joanna 
Sadowska, prof. UwB 

Uniwersytet w Bia ymstoku Pami  II wojny wiatowej a 
wspó czesna polityka 
mi dzynarodowa 

G ównym problemem badawczym b dzie kwestia wykorzystania pami ci II wojny 
wiatowej do realizacji bie cych celów politycznych, szczególnie w pa stwach Europy 
rodkowej i Wschodniej. Wydaje si , e zjawisko to, zauwa alne od 70 lat zarówno w 

relacjach mi dzypa stwowych, jak i sporach wewn trznych, ostatnio przybra o na sile. 
Pretekstem s  obchodzone rocznice, ale realn  przyczyn  przede wszystkim 
przywo uj ce historyczne skojarzenia napi cia w Europie Wschodniej. 
W dyskusji mog  by  poruszone m.in. nast puj ce zagadnienia: 
1. Stan pami ci zbiorowej i wiadomo ci historycznej spo ecze stw dotycz cej II wojny 
wiatowej. 
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2. Szczególna rola pami ci II wojny wiatowej w pa stwach postradzieckich. 
3. „Transgraniczna polityka historyczna”. 
4. Wojenna przesz o  a wspó czesne stosunki mi dzy dawnymi aliantami i wrogami. 
5. „Drugowojenna” frazeologia w bie cej walce politycznej. 
6. Wspó czesne miejsca pami ci II wojny wiatowej i spory z nimi zwi zane. 
7. Napi cia polityczne wokó  uroczysto ci rocznicowych. 
8. Spór dotycz cy postaw wobec Holokaustu, próby rozliczenia. 
9. Wspó czesne organizacje i ruchy spo eczne odwo uj ce si  do do wiadcze  nazizmu i 
II wojny wiatowej. 

Prof. dr hab. Ewa Bujwid-
Kurek 

Uniwersytet Jagiello ski Pa stwa ba ka skie w 
paradygmatach 
wspó czesnej politologii 

Za naczelny cel badawczy przyj to omówienie pa stw ba ka skich w kontek cie 
wspó czesnych teoretycznych modeli politologicznych. Przyk adowo jednym z tematów 
b dzie relatywizm suwerenno ci pa stwa na przyk adzie Kosowa. Innym polityka 
zagraniczna Polski wobec pa stw pojugos owia skich. Analiza konstruktywistyczna. 
Ciekawe wydaje si  te  spojrzenie na ustroje pa stw ba ka skich przez pryzmat modelu 
demokracji w uj ciu Roberta Dahla czy Giovanniego Sartoriego, którzy uwa aj  m.in., e 
wspó czesna debata o demokracji cechuje si  rosn cymi napi ciami mi dzy 
warto ciami (tym co by  powinno) a faktami (tym co jest). Pa stwa ba ka skie ciekawie 
si  prezentuj  w pryzmacie koncepcji: Ralpha Dahrendorfa, Jeana L. Cohena, Hannah 
Arendt czy te  Paolo Mancini 

Dr Iwetta Andruszkiewicz Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

Partycypacja kobiet w 
polityce 

Problematyka partycypacji kobiet w yciu publicznym oraz uzyskiwania przez kobiety 
praw wyborczych w systemach politycznych wybranych pa stw 

Prof. dr hab. Stanis aw 
Filipowicz 

Instytut Nauk Politycznych 
Uniwersytetu 
Warszawskiego 

Podej cie interpretacyjne w 
naukach politycznych - 
mi dzy badaniami nad my l  
polityczn  a antropologi  
polityki 

Koncepcje wiedzy (poznania) zwi zane z rozwojem nauki o polityce wyrastaj  – 
najogólniej rzecz ujmuj c – z tradycji O wiecenia. Zwi zane s  – na co wskazuje ju  samo 
okre lenie – z idea em poznania naukowego. Czym jest wszak e nauka? Dzi  pytanie to 
staje si  coraz bardziej wa ne, absorbuj ce, i coraz bardziej k opotliwe. Nie mamy ju  
adnej pewno ci w kwestii „naukowych metod” poznania. W jakiej mierze dotyczy to 

politologii? Musimy – jak si  wydaje – zacz  od tradycyjnego Kantowskiego pytania o 
warunki mo liwo ci poznania. Jakie s  wi c warunki mo liwo ci tworzenia „naukowej” 
wiedzy o polityce? Nie mo na ich dzi  oczywi cie okre li  w sposób normatywny i 
kategoryczny, odwo uj c si  do idea ów tradycyjnie rozumianej epistemologii. Mo na, i 
trzeba, natomiast uczyni  ca e zagadnienie przedmiotem refleksji, przedmiotem i n t e r p 
r e t a c j i, próbuj c uj  ca y problem w kategoriach r o z u m i e n i a.  
Niniejszy panel po wi cony jest podej ciu interpretacyjnemu w politologii. Pocz tkowo 
by o ono stosowane w badaniach z zakresu historii my li politycznej. Z czasem podej cie 
interpretacyjne zosta o wzbogacone za spraw  hermeneutyki, fenomenologii, a tak e 
analizy dyskursu. Uwa amy, e tradycyjne studia nad my l  polityczn  powinny zosta  
przekszta cone w szersze podej cie badawcze, wychodz ce poza egzegez  dzie  
„klasyków my li politycznej” i stawiaj ce sobie za cel interpretacj  zjawisk politycznych 
na wszystkich poziomach ycia spo ecznego. Jeste my przekonani, e w tym celu 
niezb dne jest mia e korzystanie przez politologi  z kategorii analitycznych i metod 
badawczych wspó czesnej antropologii. 
Panel ma charakter otwarty. Do uczestnictwa zapraszamy osoby zainteresowane: 
• podej ciem interpretacyjnym w politologii; 
• badaniami naukowymi na pograniczu nauki o polityce i antropologii; 
• zastosowaniem metod jako ciowych w naukach politycznych (m. in. obserwacja 
uczestnicz ca, metoda biograficzna, inne) 



13

Prof. dr hab.  Bohdan 
Szklarski 

O rodek Studiów 
Ameryka skich Uniwersytet 
Warszawski 

odsumowanie przywództwa 
Baracka Obamy 

Zagadnienia obj te panelem: przywództwo polityczne; rola USA w wiecie; polityka 
ameryka ska, bezpiecze stwo mi dzynarodowe, media i komunikacja polityczna, 
legitymizacja w adzy, zmiana polityczna, system prezydencki 

Dr Maciej Potz Katedra Systemów 
Politycznych WSMiP 
Uniwersytetu ódzkiego 

Politologia religii - stan i 
program bada  

Celem panelu jest rozwa enie statusu politologii religii jako wy aniaj cej si  subdyscypliny 
politologii. Chodzi w szczególno ci o zdanie sprawy z jej obecnego stanu i sformu owanie 
programu badawczego - przedmiotu i kluczowych zagadnie  - który nada by badaniu 
relacji mi dzy sferami religii i polityki ci le politologiczny (a nie prawniczy, religioznawczy 
czy teologiczny) charakter. Referaty mog  zarówno porusza  kwestie teoretyczno-
programowe, jak i prezentowa  analizy zagadnie  szczegó owych z tej dziedziny. 

Dr hab. Kazimierz 
Dziubka, prof. UWr 

Instytut Politologii 
Uniwersytet Wroc awski 

Polityczno  i polityka z 
perspektywy 
kognitywistycznej 

1. mózgowe podstawy zdolno ci poznawania wiata politycznego 2. mapowanie wiata 
ycia i jego implikacje na wyobra enia "tego, co polityczne" 3. my lenie polityczne i 

my lenie o polityce 4. rozmyta natura subiektywnych poj  politycznych 5. 
multikonceptua 

Dr Marek Tyra a  Polityka i polityczno  w  erze 
"postdemokracji" 

Niniejszy panel ma charakter interdyscyplinarny którego problematyka badawcza 
mie ci  si  b dzie w zakresie socjologii, filozofii, politologii, ekonomii, historii najnowszej. 
Celem tematycznym proponowanego panelu b d : kwestie dotycz ce problemow 
w adzy i rz dzenia w erze globalizacji. G ówny problem badawczy dotyczy  b dzie tego 
jaka jest wspó czesna rola polityki w okresie tzw."p ynnej nowoczesno ci"? oraz czym jest 
obecnie "polityczno " i jaki ma wp yw na funkcjonowanie demokracji w XXI w.? jakie s  
jej cele zadania i funkcje. Ponadto problemy badawcze panelu koncentrowa  si  b d  
w zakresie funkcjonowania koalicji i partii politycznych, rywalizacji wyborczej. Szerokie 
interdyscyplinarne uj cie problematyki badawczej powinno by  w stanie przyci gn  
szerokie grono badaczy. Proponowana tematyka badawcza stanowi ciekawe ród o 
analiz, b d c najaktualniejsz  diagnoz  funkcjonowania polityki i demokracji we 
wspó czesnym wiecie. 

Dr hab. Przemys aw 
ukiewicz 

Uniwersytet Wroc awski Polityka transportowa w 
perspektywie polityk 
publicznych. Do wiadczenia 
polskie i europejskie 

Ukazanie si  na rynku wydawniczym monografii naukowej P. Stophera i J. Stanleya pt. 
"Introduction to Transport Policy. A public policy view" (t um. „Wprowadzenie do polityki 
transportowej. Perspektywa polityki publicznej”, wyd. Edward Elgar, Cheltenham-
Northampton 2014), dowodzi, e wci  istnieje zapotrzebowanie na wymian  
naukowych pogl dów oraz wyników bada  dotycz cych tytu owej problematyki. W 
polskiej debacie politologicznej zapotrzebowanie to jest tym wi ksze, e kwestie polityki 
transportowej – pomimo post puj cej autonomizacji dziedziny nauk o polityce publicznej 
– w a ciwie nie s  podnoszone. Dziwi  to mo e tym bardziej, e stanowi  one nie tylko 
przestrze  politycznych sporów o wybór okre lonych rozwi za  instytucjonalnych (swoista 
„gra interesów”), ale s  tak e przedmiotem dyskursu publicznego z uwagi na istotne 
funkcje, jakie transport pe ni w codziennym yciu obywateli oraz w wielu ga ziach 
gospodarki. Niniejszym panelem chcieliby my zatem rozpocz  dyskusj  o polityce 
transportowej jako integralnej cz ci szeroko rozumianych polityk publicznych. 
Zach camy do zg osze  referatów dotycz cych kierunków rozwoju poszczególnych 
sektorów transportu (w tym zw aszcza transportu kosmicznego i lotniczego oraz transportu 
kolejowego), a tak e poruszaj cych problematyk  oddzia ywania transportu na jako  
ycia obywateli (kwestie ochrony rodowiska, zrównowa onego rozwoju oraz 

ekskluzji/inkluzji spo ecznej). 
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Dr Zbigniew Klimaszewski PTNP Oddzia  w 
Bia ymstoku 

Po o enie mniejszo ci polskiej 
na obszarze postradzieckim. 

Problem badawczy dotyczy trzech podstawowych zagadnie  skupionych wokó  
mniejszo ci polskiej na wschodzie. 
1. Po o enia i warunków ycia tej mniejszo ci w wymiarze politycznym, spo ecznym, 
kulturowym i ekonomicznym; 
2. Polityki Polski wobec mniejszo ci polskiej na Wschodzie; 
3. Polityki i dzia a  w adz pa stwowych i lokalnych na obszarach których zamieszkuje 
mniejszo  polska. 
Omówienie w/w zagadnie  jest zasadne za wzgl du na istniej ce niedoskona o ci i luki 
w polskiej polityce wobec mniejszo ci polskiej po roku 1989, jak równie  wobec 
trwaj cych problemów dotykaj cych polsk  mniejszo  mieszkaj c  na Litwie, Bia orusi i 
w innych rejonach postradzieckich. 

Dr hab. Anna Pacze niak Uniwersytet Wroc awski Pora ka wyborcza jako 
katalizator zmian w partii 
politycznej 

Pora ka lub przegrana w wyborach jest immanentnym etapem politycznej dzia alno ci. 
W cyklu yciu organizacji partyjnej wcale nie musi nast pi  na pocz tku, ale zawsze jest 
rodzajem inicjacji, wa nym etapem w procesie politycznego dojrzewania partii i 
jednostek (por. Alterman 2007: 127). Pora ka w polityce jest kategori  kontekstow  i 
subiektywn , niemniej stanowi impuls, który mo e mie  zarówno charakter motywacyjny, 
jak i destrukcyjny. 
Uczestnicy panelu b d  poszukiwa  odpowiedzi m.in. na nast puj ce pytania: 
Od czego zale  reakcje partii politycznych na wyborcze niepowodzenia? 
Jak pora ki wyborcze wp ywaj  na akceptacj  regu  gry politycznej w ród pokonanych 
kandydatów, dzia aczy partyjnych, wyborców? 
W jakim stopniu pora ki wyborcze sprzyjaj  cyrkulacji politycznego personelu i 
odnawianiu elit politycznych? 
Czy pora ki wyborcze s  dla partii politycznej czynnikiem kolektywnego uczenia si ? 
Jak pora ka wyborcza wp ywa na zmiany wewn trzne w partii politycznej?  
Czy i w jakim stopniu pora ki wyborcze wp ywaj  na relacje mi dzy partiami 
politycznymi? 
Jak partie polityczne i media konstruuj  narracj  o przegranych?  
Jakie strategie wobec pora ki przyjmuj  partie polityczne? 
Jakie s  materialne i symboliczne konsekwencje wyborczej przegranej? 
Jakie s  reakcje przegranych na zmian  ich roli politycznej? 
W jaki sposób partia wdra a mechanizmy ochronne przed skutkami pora ki wyborczej? 

Dr ukasz Dominiak Wydzia  Politologii i 
Studiów 
Mi dzynarodowych UMK 
w Toruniu 

Problem adu pa stwowego 
w uj ciu filozoficzno-
politycznym 

Robert Nozick na pocz tku swojego dzie a Anarchia, pa stwo i utopia zauwa a, i  
istniej  dwa zasadnicze i chronologicznie nast puj ce po sobie pytania, na które 
odpowiedzie  musi filozofia polityki, a brzmi  one: 1) czy pa stwo w ogóle powinno 
istnie ?; 2) jak pa stwo powinno by  zorganizowane? Kwestia adu pa stwowego 
stanowi zatem rudymentarny element docieka  filozoficzno-politycznych. Dany ad 
pa stwowy traktowa  nale y jako pewn  koncepcj , której towarzyszy  musi 
uzasadnienie. My liciele, autorzy traktatów i wielcy luminarze episteme politike w tym 
w a nie pok adaj  swoje starania, by solidnie uzasadni  okre lony ad pa stwowy. 
Plato czycy jego usprawiedliwienia szuka  b d  w idei pa stwa doskona ego, 
republikanie w realizacji dobra wspólnego, kontraktuali ci w umowie spo ecznej zawartej 
w stanie natury, anarchi ci takiego usprawiedliwienia nie znajd . Mnogo  stanowisk i 
z o ono  problemu sprawia, i  kwestia adu pa stwowego stanowi rdze  debaty 
filozoficzno-politycznej.  
Gdy spojrze  na g ówne kategorie politologiczne takie jak: polityka, w adza, 
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sprawiedliwo , to wida , i  wszystkie oscyluj  wokó  zagadnienia adu pa stwowego. 
Polityk  z greki t umaczy si  jako sprawy ustrojów pa stw, w adza to jeden z trzech 
elementów najpopularniejszej definicji pa stwa, a - za Hippo czykiem – pa stwa bez 
sprawiedliwo ci s  jedynie bandami rozbójników.  
W adresowanym do Pa stwa panelu proponujemy zaj  si  kwesti  adu pa stwowego 
z perspektywy analitycznej; wzi  pod rozwag  problem uzasadnienia adu 
pa stwowego. W tym kontek cie spore pole badawcze stwarza komparatystyka ustrojów 
i porz dków politycznych. Teoretyczne spojrzenie na wy ej wymieniony problem 
zapewni  ma krytyczn  analiz  zjawiska. Sam problem adu zdaje si  ods ania  w pe nej 
krasie w a nie w zwi zku z filozofi , a osob  filozofa w szczególno ci. 

Dr Karol Derwich Instytut Amerykanistyki i 
Studiów Polonijnych UJ 

Proces wyborczy w 
pa stwach Ameryki 
aci skiej 

Panel studencki organizowany przez cz onków Ko a Naukowego Studiów 
Latynoameryka skich UJ. Celem panelu jest analiza procesów wyborczych w 
poszczególnych krajach regionu Ameryki aci skiej i Karaibów, zwrócenie uwagi na ich 
specyfik . Uczestnicy panelu zastanowi  si  nad wspó czesnymi wyzwaniami dla 
przebiegu procesów elekcyjnych w krajach regionu oraz przyjrz  si  kryzysom, które 
niejednokrotnie wynika y z przebiegu wyborów 

Dr Olga Nadskaku a Uniwersytet Papieski Jana 
Paw a II w Krakowie 

Procesy demokratyzacyjne w 
krajach Europy Wschodniej 

-kwestie dotycz ce opozycji politycznej w Rosji 
- rozwój spo ecze stwa obywatelskiego w Europie Wschodniej 
- kultura polityczna w krajach Europy Wschodniej 

Dr Ma gorzata 
Kaczorowska 

Uniwersytet Warszawski Procesy regionalizacji i 
dewolucji w Euro*pie XXI 
wieku - diagnozy i wyzwania 

Od d ugiego czasu w wielu krajach Europy od ywa i wzmacnia si  identyfikacja 
obywateli z regionem. Heterogeniczno  spo ecze stw jest cech  wielu pa stw. Z 
czasem wi kszo  z takich spo eczno ci wykazuje ambicje polityczne, d c do 
uzyskania pewnej samodzielno ci w zarz dzaniu w asnymi sprawami, przez autonomi , 
samostanowienie w wybranych sprawach, a  po dania niepodleg o ci (M.Keating, 
1998). Waga tego procesu obecnie wzrasta w wielu pa stwach Europy, w których 
post puje polityczna decentralizacja kraju, jak np. w: Zjednoczonym Królestwie, Hiszpanii, 
W oszech czy wcze niej ju  w Belgii (D.Brancati, 2007). W regionach tych pa stw 
wzmacnia si  g os partii etnicznych i regionalnych, które albo rz dz  od d u szego czasu, 
albo w a nie dochodz  do w adzy. Procesy regionalizacyjne w pierwszych latach XX 
wieku przybra y na sile. Niniejszy panel po wi cony b dzie z jednej strony analizie 
post puj cych procesów regionalizacyjnych w krajach europejskich, z drugiej za  
wskazaniu i ocenie nowych rozwi za , jakie pojawiaj  si  w sferze instytucji politycznych, 
jak równie  szansom i wyzwaniom stoj cym przed dalszym procesem regionalizacji. 

Dr  Marta Kania Instytut Amerykanistyki i 
Studiów Polonijnych UJ 

Pryncypia wielokulturowo ci 
we wspó czesnej polityce 
narodów-pa stw Ameryki 
aci skiej: wyzwania na 

nowy wiek. 

W 2001 r. przyj to Powszechn  Deklaracj  o Ró norodno ci Kulturowej (UNESCO). W 
Preambule podkre lono, e: „(…) poszanowanie ró norodno ci kultur, tolerancja, dialog i 
wspó praca w atmosferze wzajemnego zaufania i zrozumienia, to jedna z 
najwa niejszych gwarancji mi dzynarodowego pokoju i bezpiecze stwa”. Deklaracja 
odnosi si  w g ównej mierze do zachowania wielokulturowo ci, jako warunku 
koniecznego dla etycznego promowania i ochrony praw mniejszo ci narodowych / 
etnicznych / rasowych, czyli tych spo eczno ci, które pozostaj  grup  najbardziej 
nara on  na wp ywy procesów globalizacji, prowadz ce do homogenizacji kulturowej. 
Deklaracja z 2001 roku sta a si , zatem aktem wyra aj cym now  etyk  wspó pracy na 
polu polityk kulturowych i ochrony praw cz owieka, oferuj c  szeroki wachlarz 
instrumentów, które mo na zastosowa  dla poszanowania ró norodno ci kulturowej, 
dialogu mi dzykulturowego i prawa do zrównowa onego rozwoju. 
Pierwsze lata XXI w pokaza y, e za o enia pryncypiów wielokulturowo ci sta y si  istotne 
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na terenie wielu pa stw Ameryki aci skiej. Kluczowy w tej kwestii jest oczywi cie dyskurs 
na linii pa stwo – ludno  tubylcza, która w dobie koncepcji neo-indigenizmu, indianizmu 
czy nowocze nie pojmowanego metysa u kulturowego dokonuje dekonstrukcji 
obowi zuj cych od lat 80. XX w. teorii i standardów politycznych, spo ecznych i 
kulturowych. Wiele pa stw latynoameryk. przechodzi wspó cze nie przez trudny proces 
reform, które podwa aj  dotychczasowe relacje mi dzy poszczególnymi grupami ich 
spo ecze stw, czemu towarzyszy re-definicja koncepcji narodu i kreowanie nowych 
podstaw to samo ci.  
Artyku y Deklaracji z 2001 roku stanowi  interesuj ce i inspiruj ce has a, które mog  sta  
si  zach t  do debaty na temat wspó czesnej polityki kulturowej realizowanej na terenie 
narodów-pa stw Ameryki aci skiej:  
Ró norodno  kulturowa jako wspólne dziedzictwo ludzko ci.  
Od ró norodno ci kulturowej do pluralizmu kultur. 
Ró norodno  kulturowa, jako czynnik rozwoju. 

Dr Maciej Hartli ski Uniwersytet Warmi sko-
Mazurski w Olsztynie 

Przywództwo polityczne Celem organizacji panelu jest integracji badaczy wokó  zagadnienia zasygnalizowanego 
w tytule, w tym cz onków sekcji "Przywództwo polityczne" PTNP. Problemem badawczym 
podejmowanym przez uczestników b dzie prezentacja bada  dotycz cych tytu owej 
kwestii. Szczególnie istotne b d : dociekania teoretyczne; metodologia bada ; 
komparatystyka przywódców politycznych; analiza przywództwa politycznego na 
poziomie mi dzynarodowym, krajowym oraz lokalnym. Panel jest otwarty na wszystkich 
badaczy skupiaj cych si  na poruszanej problematyce i chc cych zaprezentowa  
wyniki swoich bada . 

 

Dr Katarzyna Ku -
Czajkowska 

Uniwersytet Marii Curie-
Sk odowskiej 

Relacje organu 
wykonawczego i 
uchwa odawczego na 
poziomie gminnym 

Wprowadzona w 2002 r. w Polsce bezpo rednia i powszechna forma wyboru organu 
wykonawczego w gminach mia a na celu wzmocnienie egzekutywy w stosunku do rady, 
przyspieszenie procesów decyzyjnych oraz eliminacj  sytuacji, w której wójt, burmistrz, 
prezydent miasta jest zak adnikiem politycznych relacji w organie stanowi cym. 
Celem panelu jest przeanalizowanie skutków modyfikacji prawnej pozycji organu 

W odniesieniu do wielu spraw publicznych rz dzenie (governance) jest obecnie postrzegane „jako 
w a ciwa odpowied  na niepowodzenia rynku i pa stwa oraz droga ucieczki przed nieustannym 
oscylowaniem pomi dzy poleganiem na si ach rynkowych i na koordynacji imperatywnej” 
(Jessop 2007: 14–15). Rz dzenie opisuje wi c utrwalone relacje mi dzy osobami umiejscowionymi w 
ró nych kontekstach organizacyjnych, na ró nych poziomach w adz publicznych, jest te  sposobem 
zorganizowania dzia a  publicznych w sytuacji, gdy nie mo na si  uciec do interwencji pa stwa. 
Kluczowym walorem rz dzenia jest udzia  rozmaitych – zakotwiczonych w ró nych sektorach – intere- 
sariuszy w procesie decyzyjnym. Rz dzenie stanowi tak e wyzwanie dla legitymizowanych organów 
w adz publicznych, które musz  zmierzy  si  z zagadnieniem dopuszczenia do decyzji podmiotów 
takiej legitymacji (rozumianej jako legitymacja wyborcza) nie posiadaj cych. Governance jest rów- 
nie  dynamicznie rozwijaj c  si  perspektyw  teoretyczn  analiz funkcjonowania sektora publiczne- 
go. Tutaj spotyka si  z najwi ksz  krytyk , jako poj cie puste znaczeniowo (empty signifyier), jak je 
okre li  Klaus Offe (2009). Moderatorzy panelu zapraszaj  zainteresowane osoby do zg aszania propo- 
zycji wyst pie  dotycz cych m.in. nast puj cych zagadnie : 1. Governance jako perspektywa 
teoretyczna analizowania sektora publicznego. 2. Rz dzenie wielopoziomowe (mulit-level gover- 
nance) w relacjach: UE – pa stwa cz onkowskie; rz d – samorz d terytorialny, zawodowy i gospodar- 
czy; samorz d regionalny – samorz d lokalny, etc. 3. Dobre rz dzenie (good governance) jako 
paradygmat wspó czesnej administracji publicznej. 4. Wspó rz dzenie (collaborative governance), 
rz dzenie lokalne (local governance) i rz dzenie metropolitalne (metropolitan governance) w ra- 
mach: partnerstw mi dzysektorowych. 5. Odpowiedzialno  interesariuszy procesu wspó rz dzenia. 6. 
Organy w adz publicznych wobec form wspó rz dzenia.
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wykonawczego w polskich gminach oraz zaprezentowanie do wiadcze  w zakresie 
funkcjonowania i kszta towania relacji mi dzy przedstawicielami organami w adzy 
samorz dowej w innych pa stwach Europy i wiata. 
Proponowane pytania badawcze: 
- jak wygl da wymuszona wspó praca mi dzy przedstawicielskimi organami w adzy? 
- czy wprowadzenie jednomandatowych okr gów wyborczych w polskich gminach 
nieb d cych miastami na prawach powiatu zmniejszy o/powi kszy o kr g jednostek 
samorz du z problemami wspó dzia ania organów: wykonawczego i stanowi cego? 
- czy i w jaki sposób styl sprawowania w adzy przez przedstawiciela organu 
wykonawczego wp ywa na wyst powanie pokojowych/konfliktowych relacji? 
- czy i gdzie przedstawiciel organu wykonawczego, wobec konfliktu z organem 
stanowi cym, szuka poparcia dla swoich pomys ów i inicjatyw, czy jest np. osoba 
przewodnicz cego organu stanowi cego, przedstawiciele organizacji pozarz dowych, 
media, przedsi biorcy? 
- jakie mog  by  konsekwencje konfliktowego wspó istnienia organów: wykonawczego i 
stanowi cego, np. zainicjowanie referendum w sprawie odwo ania jednego/obu 
organów? 
- który z modeli organu wykonawczego - kolegialny i wybierany w sposób po redni czy 
monokratyczny, wybierany w sposób bezpo redni - zapewnia wi ksz  skuteczno  
zarz dzania wspólnotami lokalnymi? 
- jakie rozwi zania w przepisach prawa samorz dowego zwi kszaj  skuteczno  
dzia ania i wspó prac  organów w adzy samorz dowej w przedmiotowej sytuacji? 

Dr Pawe  Stachowiak Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

Religia - pami  - polityka. 
Religia i ko cio y a proces 
kszta towania pami ci 
zbiorowej. 

Problem pami ci zbiorowej i sposobów jej kszta towania sta  si  jednym z istotnych 
zagadnie  obecnych w przestrzeni badawczej nauk spo ecznych, tak e politologii. 
Pami  zbiorowa jest jednym z wa nych czynników formuj cych kultur  polityczn  i 
zakorzenione w niej polityczne decyzje, i zachowania. Dlatego jej po dany kszta t jest 
przedmiotem zainteresowania rozmaitych instytucji reprezentuj cych ró ne formy 
wspólnot i kultur pami ci. Ich przedstawiciele uprawiaj  "polityk  pami ci" maj c  na 
celu odpowiednie dla ich potrzeb ukszta towanie pami ci zbiorowej. Dzia ania takie 
podejmowane s  równie  przez przedstawicieli wspólnot i instytucji wyznaniowych. 
Zadaniem panelu jest dokonanie próby rekonstrukcji strategii i metod stosowanych przez 
nich w ramach wspomnianej "polityki pami ci". Propozycje zagadnie  szczegó owych 
- religijne narracje o przesz o ci 
- religijne wspólnoty pami ci 
- wp yw uwarunkowanej religijnie polityki pami ci na decyzje polityczne 
- religie i wspólnoty wyznaniowe wobec wspó czesnych debat historycznych 
- funkcje, cele i strategie uwarunkowanych religijnie polityk pami ci. 

Dr hab., prof. U  Robert 
o  

Uniwersytet ódzki Rola dyplomacji w  
rozwi zywaniu konfliktów 

Zadaniem uczestników panelu jest ukazanie znaczenia dzia a  dyplomatycznych w 
rozwi zywaniu konfliktów, które maj  charakter militarny jak i poza militarny. Takie 
sformu owanie tematyki panelu nie oznacza, ze w trakcie referowania b d  oczekiwane 
jedynie referaty, które okre laj  jednoznacznie zas ug  mechanizmów dyplomatycznych 
, bez ukazania roli ca ego mechanizmu zarz dzania konfliktem tak aby ukaza  przebieg 
dzia a  odpowiedzialnych za konflikt. 
Panel ma ukaza  teoretyczne i praktyczne aspekty rodków i metod dzia a  pa stwa po 
to aby przeciwstawi  si  rozwojowi konfliktu. W panelu powinno by  ukazane wszelkie 
mo liwe rodki , metody oraz mechanizm dzia ania tradycyjnej dyplomacji, jak i 
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dyplomacji publicznej. Wszystkie one mog  si  przyczyni  do zapobiegania, 
ograniczania czy szybkiego wychodzenia ze stanu konfliktu. W panelu s  oczywi cie 
miejsce na przedstawienie ogranicze  we wspó czesnym wiecie dzia a  
dyplomatycznych, które mog  okaza  si  nieskuteczne wobec zachowa  w sferze 
gospodarczej czy militarnej. 

Dr Katarzyna Kobielska Uniwersytet Wroc awski Rozliczalno  pozioma 
(horizontal accountability) w 
systemie politycznym RP 

Przedmiotem debaty prowadzonej w ramach panelu b dzie podsystem egzekwowania 
odpowiedzialno ci rz dz cych rozpatrywany w aspekcie horyzontalnym. Ogó  norm i 
zachowa  zmierzaj cych do ograniczenia arbitralno ci rz dz cych oraz do stosowania 
sankcji za niew a ciwe sprawowanie w adzy mo e bowiem by  analizowany zarówno w 
wymiarze wertykalnym, jak i horyzontalnym. W tym pierwszym wariancie kluczow  
instytucj  systemu s  cykliczne i rywalizacyjne wybory stanowi ce szans  odsuni cia 
rz dz cych od w adzy i zast pienia ich innymi. Ten typ odpowiedzialno ci mo liwy jest 
do wyegzekwowania jedynie co pewien czas. Drugi wariant rozliczalno ci – 
uzupe niaj cy poprzedni – wi e si  z permanentn  kontrol  nad w adz  i instalowaniem 
tzw. instytucji anty-wi kszo ciowych, w postaci trybuna ów konstytucyjnych, niezale nych 
organów audytu, niezale nych banków itp. Ich funkcjonowanie jest sta ym elementem 
systemów demokratycznych. 
W Instytucie Politologii Uniwersytetu Wroc awskiego prowadzone s  obecnie badania 
nad rozliczalno ci  horyzontaln  koncentruj ce si  wokó  skuteczno ci instytucji anty-
wi kszo ciowych w polskim systemie politycznym. Rozwa ania podejmowane podczas 
proponowanego panelu dotyczy y b d  w a nie owej skuteczno ci (m.in. z 
wykorzystaniem konkretnych przypadków), w tym tak e pyta  badawczych jakie mo na 
stawia  w celu w a ciwego sformatowania wysi ków analitycznych w wyznaczonym 
obszarze. 

Dr Mariusz Sienkiewicz Uniwersytet Marii Curie 
Sk odowskiej 

Rozwój lokalny. Polityka, 
instrumenty, bariery i 
wyzwania 

Wspó cze nie rozwój lokalny i polityka w adz lokalnych s  zdeterminowane wieloma 
czynnikami o pod o u endogenicznymi i egzogenicznym. Dlatego wa ne jest ich 
poznanie i analiza, a nast pnie wypracowanie koncepcji ich wykorzystania dla rozwoju 
danego obszaru, b d  przeciwdzia ania ich niekorzystnym skutkom. 
Proponowany panel ma na celu identyfikacj  i analiz  okre lonych determinantów 
rozwoju lokalnego. Celem jest tak e prezentacja dobrych rozwi za , praktyk i 
standardów zarz dzania rozwojem lokalnym w ró nych systemach spo ecznych, 
politycznych i gospodarczych. Zadaniem panelu jest udzielenie odpowiedzi na pytania 
oraz analiza nast puj cych zagadnie : 
• Co kszta tuje polityk  rozwoju lokalnego? 
• Jakie s  polityczno-prawne uwarunkowania rozwoju lokalnego? 
• Kim s  i jak  rol  odgrywaj  tzw. „aktorzy” rozwoju lokalnego? 
• Jakie ma znaczenie planowanie rozwoju lokalnego i czym jest strategiczne podej cie 
w adz lokalnych do rozwoju? 
• Jaka rol  odgrywaj  inwestycje i inwestorzy w rozwoju lokalnym? 
• Jakie s  relacje mi dzy rozwojem lokalnym a rozwojem gospodarczym? 
• Jakie znaczenie maj  finanse w rozwoju lokalnym? 
• Czy rozwój lokalny oznacza rozwój zrównowa ony? 
• Jak  rol  odgrywa partnerstwo i wspó dzia anie w rozwoju lokalnym? 
• Jaka jest rola w adz publicznych ró nych szczebli w procesie kreowania rozwoju 
lokalnego? 
• Potencja  i zasoby lokalne jako czynnik rozwoju lokalnego 
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• Czynniki mikro i makrootoczenia w procesie kszta towania rozwoju lokalnego 
• Jaki jest wp yw integracji europejskiej na rozwój lokalny? 
• Czy na rozwój lokalny maj  wp yw polityki regionalne? 
• Jakie s  bariery i ograniczenia rozwoju lokalnego? 
• Jakie s  innowacyjne instrumenty kreowania rozwoju lokalnego we wspó czesnym 
wiecie? 

Dr Robert Radek Uniwersytet l ski w 
Katowicach - Wydzia  
Nauk Spo ecznych - 
Instytut Nauk Politycznych i 
Dziennikarstwa 

Skuteczno  rz dzenia a 
gabinety mniejszo ciowe - 
wybrane problemy 

Celem panelu b dzie próba uchwycenia do  nietypowego zjawiska jakim jest 
funkcjonowanie rz dów mniejszo ciowych tworzonych przez ró ne partie polityczne w 
okresie powojennym, w tym zw aszcza po 1989 roku. Zagadnienie to w zasadzie nie by o 
szerzej analizowane w polskiej nauce, cho  mo na wskaza  ju  kilka opracowa  
po wi conych przynajmniej w niektórych aspektach tej problematyce. 
Zapraszaj c do panelu zach ca si  badaczy do weryfikacji hipotezy, e tworzone w 
Polsce (po 1989 roku) i Europie Zachodniej rz dy mniejszo ciowe by y swego rodzaju 
odzwierciedleniem przekszta ce  systemu partyjnego w okresie transformacji (Polska) i 
tym samym korespondowa y do  ci le z przekszta ceniami systemu politycznego jako 
takiego, a tak e by y wyrazem specyfiki funkcjonowania poszczególnych 
ustabilizowanych ju  systemów politycznych (Europa Zachodnia). Jednocze nie celem 
debaty b dzie próba weryfikacji hipotezy, e skuteczno  rz dzenie takich gabinetów 
jest najcz ciej zdecydowanie ni sza od rz dów maj cych poparcie wi kszo ci 
parlamentarnej. 

Dr Krzysztof Kasianiuk Collegium Civitas wiat polityki badany 
narz dziami innych dyscyplin 

Panel ma s u y  wzmocnieniu dyscypliny i pokaza , e wiat polityki jest 
interdyscyplinarny równie  w wymiarze metodologicznym. W panelu przyjmuje si , e 
mo na bada  zjawiska polityczne przy pomocy narz dzi badawczych po yczonych z 
kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, filozofii, socjologii, antropologii, filmoznawstwa, czy 
nauk o komunikacji. Co wi cej, otwarcie politologii na metodologie innych dyscyplin 
mo e pomaga  tworzy  zespo y badawcze sk adaj ce si  z przedstawicieli pozornie 
odleg ych dyscyplin. Do panelu zapraszamy równie  tych, którzy interesuj  si  polityk , 
ale nie zawodowo i chcieliby spojrze  na to co obserwuj  przy pomocy narz dzi im 
najbardziej znanych, tym samym czyni c politologów wra liwymi na perspektywy i 
niuanse na co dzie  nam mniej znane. 

Dr hab. Ma gorzata 
Mol da-Zdziech 

Szko a G ówna Handlowa 
w Warszawie 

Tabloidyzacja polityki  - 
mechanizmy, strategie i 
aktorzy 

Celem panelu b dzie dyskusja nad problemem tabloidyzacji polityki. Na czym polega ta 
obserwowana forma uprawiania polityki? Czy poj cie tabloidyzacji jest jedynie 
publicystycznym okre leniem, czy raczej wspomnian  form , rz dz c  si  swoimi 
prawami i regu ami. Przedmiotem analizy w panelu b d  zatem mechanizmy, strategie i 
aktorzy polityki. Do udzia u w panelu zapraszam zarówno badaczy prowadz cych 
badania empiryczne (analizy studiów przypadków), jak równie  badaczy 
zainteresowanych krytyczn  refleksj  teoretyczn . 

Dr Witold Soka a Uniwersytet Jana 
Kochanowskiego 

Teoria i praktyka 
wspó czesnej walki 
informacyjnej 

Walka informacyjna ma bardzo d ug  tradycj . Jednak dopiero zmiany technologiczne i 
cywilizacyjne ostatnich lat postawi y j  w centrum uwagi, czyni c informacj  swoist  
"królow  broni", jak i – nierzadko – celem walki. Atrakcyjno  ataku informacyjnego, 
zarówno w cyberprzestrzeni, jak i za po rednictwem mediów tradycyjnych lub szeptanej 
propagandy, dotyczy bardzo ró nych sytuacji: konfliktów nie tylko mi dzy- i 
wewn trzpa stwowych, ale na przyk ad tak e rywalizacji podmiotów gospodarczych czy 
kryzysów z istotnym udzia em organizacji nielegalnych. 
Walka informacyjna stanowi obecnie kluczowy - acz de facto wci  s abo rozpoznany - 
element najwa niejszych konfliktów, które mo emy obserwowa . Wiele wskazuje na to, 
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e trend hybrydyzacji wojen, przenikania si  komponentu informacyjnego z innymi 
formami walki, b dzie mia  charakter trwa y.  
Oznacza to, e wa nym wyzwaniem dla wspó czesnej politologii jest jak najlepsze 
zrozumienie istoty walki informacyjnej – a tak e wypracowanie metod obrony przed tego 
typu agresj , na któr  spo ecze stwa i instytucje demokratyczne s  szczególnie 
podatne. Proponowany panel jest pomy lany jako okazja do przedyskutowania 
kluczowych zagadnie  z tego zakresu, takich jak: 
1. Teoretyczne aspekty walki informacyjnej oraz bezpiecze stwa informacyjnego. 
2. Doktryny bezpiecze stwa informacyjnego wybranych pa stw wiata oraz podmiotów 
niepa stwowych. 
3. Polska jako podmiot i przedmiot walki informacyjnej. 
4. Praktyczne przyk ady zastosowania walki informacyjnej w konfliktach politycznych oraz 
w rywalizacji gospodarczej. 
5. Informacja w sferze militarnej: jej rola na poziomie strategicznym, operacyjnym i 
taktycznym. 
6. S u by specjalne jako narz dzie dezinformacji i inspiracji. 
7. Media tradycyjne i spo eczno ciowe – Bro  Masowej Manipulacji? 
8. Jako  edukacji a odporno  spo ecze stwa na agresj  informacyjn . 
9. Relacje mi dzy decydentami a analitykami w sferze publicznej i komercyjnej – 
potrzeba jako ciowej redefinicji modelu? 

Dr Pawe  cigaj Uniwersytet Jagiello ski w 
Krakowie 

Trwoga 10/04/ 
Psychospo eczne 
konsekwencje katastrofy 
smole skiej 

Problemem badawczym panelu jest wskazanie na konsekwencje spo eczne i 
psychologiczne katastrofy smole skiej, w szczególno ci za  zmiany postaw, zachowa  
wyborczych, integracji i mobilizacji elektoratu, polityki symbolicznej. 

Dr Monika Szkar at Uniwersytet Marii Curie-
Sk odowskiej 

Unia Europejska w 
poszukiwaniu drogi wyj cia z 
kryzysu 

W ostatnich latach Unia Europejska (UE) i tworz ce j  pa stwa musia y zmierzy  si  z 
powa nym kryzysem strukturalnym, którego konsekwencje s  widoczne w wielu 
wymiarach funkcjonowania UE. Nowa rzeczywisto  stanowi wyzwanie dla instytucji UE 
oraz pa stw cz onkowskich, które musz  reagowa  na coraz cz ciej pojawiaj ce si  
tendencje prowadz ce do dezintegracji wspó pracy, jednocze nie staraj c si  
wypracowa  - akceptowane przez cz onków organizacji - rozwi zania o charakterze 
d ugofalowym, zapewniaj ce bezpiecze stwo i konkurencyjn  pozycj  w konfrontacji z 
innymi uczestnikami systemu mi dzynarodowego.  
Celem panelu jest - po pierwsze - analiza i ocena dotychczasowych form adaptacji Unii 
Europejskiej do zmian wywo anych przez wiatowy kryzys gospodarczy. Pod drugie, 
próba wypracowania alternatywnych strategii pozwalaj cych w d u szym horyzoncie 
czasowym dostosowa  si  do wyzwa  i zagro e  wspó czesnego wiata.  
Dyskusja w ramach panelu b dzie skupiona wokó  nast puj cych tematów: 
- perspektywa zmiany w systemie instytucjonalny i prawnym UE jako odpowied  na kryzys; 
- zmian i wyzwania dla bezpiecze stwa Unii Europejskiej i proponowane rozwi zania; 
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- wp yw kryzysu i rosn cego zad u enia niektórych pa stw cz onkowskich na przysz e 
funkcjonowanie Unii Gospodarczo-Walutowej; 
- gospodarka oparta na wiedzy jako strategia zapewniaj ca UE konkurencyjn  pozycj  
w gospodarce wiatowej; 
- wp yw kryzysu na funkcjonowanie polityk szczegó owych UE i proponowane zmiany; 
- erozja idei integracji europejskiej i proponowane rozwi zania. 

Dr Piotr Bajor Uniwersytet Jagiello ski Uwarunkowania 
geopolityczne i wspó czesne 
wyzwania bezpiecze stwa 
europejskiego 

Rewolucja godno ci na Ukrainie oraz b d ca jej nast pstwem agresja Rosji na to 
pa stwo doprowadzi a do ca kowitej zmiany sytuacji geopolitycznej nie tylko w regionie 
Europy rodkowej i Wschodniej ale równie  w wielu innych regionach wiata. 
Bezpo rednim skutkiem tych wydarze  jest obni enie poziomu bezpiecze stwa w Europie 
oraz rozpocz cie dyskusji na temat poziomu obronno ci pa stw NATO. W trakcie panelu 
omówione zostan  wspó czesne uwarunkowania bezpiecze stwa europejskiego oraz 
wyzwania stoj ce przez pa stwami, skierowane na zagwarantowanie obrony zarówno w 
wymiarze indywidualnym, jak i kolektywnym.  
Alternatywny temat panelu: Proces transformacji i wyzwania bezpiecze stwa Ukrainy 

Dr Marcin Rachwa  Uniwersytet im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu 

Wp yw obywateli na 
funkcjonowanie 
wspó czesnych pa stw 
demokratycznych. 
Oczekiwania a stan 
faktyczny 

Bior c pod uwag  etymologi  terminu „demokracja” sprawa wydaje si  oczywista, i  
wskazany system polityczny oznacza w adz  ludu. Jednak e nale y pami ta , i  
przywo any termin powsta  w staro ytno ci i s u y  do opisu ówczesnej rzeczywisto ci 
politycznej. Za o enia i praktyka wspó czesnych pa stw demokratycznych (powstaj  od 
XIX wieku) znacznie odbiegaj  od staro ytnego modelu. W zwi zku z tym uzasadnione 
wydaje si  pytanie, czy demokracja nadal oznacza w adz  ludu? Przyk adowo z 
perspektywy Ch. W. Millsa ludow adztwo zaliczy  mo na raczej do idealistycznych 
intencji i szlachetnych postulatów ni  do realnie osi galnych zjawisk politycznych. Nale y 
zaznaczy , i  nie jest to odosobniony pogl d. Jak zaakcentowa  Lech Zacher, chyba ju  
ma o kto wierzy dzisiaj w to, i  „demokracja to w adza ludu” (Zacher, 2011, s. 28). 
Paradoksalnie tak e funkcjonowanie partii politycznych, jako charakterystycznego 
elementu procesu reprezentacji politycznej, generuje elitystyczny charakter struktury 
w adzy (Chmaj, migrodzki, Sokó , 2000, s. 26). W zwi zku z tym mo na postawi  pytanie, 
czy wybory i instrumenty demokracji bezpo redniej gwarantuj  obywatelom realny 
wp yw na demokratyczny system polityczny? Czy mo e jest to formu a legitymizuj ca 
faktyczn  w adz  elit politycznych? W jaki sposób aktywno  polityczna obywateli (w jej 
wymiarze konwencjonalnym i niekonwencjonalnym) umo liwia wywieranie wp ywu na 
decyzje w adz? Czy sami obywatele s  zainteresowani rozszerzeniem mo liwo ci swojego 
wp ywu? Próba odniesienia si  do tak zarysowanych pyta  badawczych ma stanowi  
przedmiot dyskusji proponowanego panelu. 
Bibliografia: 
1. Chmaj M., migrodzki M., Sokó  W., Teoria partii politycznych, Lublin 2000. 
2. Zacher L.W., Demokracja jako rozczarowanie i nadzieja - uwagi i refleksje 
wprowadzaj ce, [w:] Transformacje demokracji. Do wiadczenia, trendy, turbulencje, 
perspektywy, L.W. Zacher (red.), Warszawa 2011. 
 

Dr Micha  Piechowicz Wydzia  Politologii i 
Studiów 
Mi dzynarodowych UMK 

Wspólna Polityka 
Zagraniczna i 
Bezpiecze stwa UE w 
kontek cie instytucjonalno-
decyzyjnym 

Wielo  o rodków decyzyjnych oraz niejednolito  procesu decyzyjnego i 
funkcjonuj cych mechanizmów konsultacji w sferze WPZiB, które rozstrzygaj  o roli 
stanowisk prezentowanych przez instytucje UE i znaczeniu interesów pa stw 
cz onkowskich w ostatecznych postanowieniach. 
Traktat z Lizbony (TL) zmodyfikowa  struktur  instytucjonaln  Wspólnej Polityki Zagranicznej 
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i Bezpiecze stwa (WPZiB). Interesuj ca wydaje si  w zwi zku z tym analiza znaczenia tych 
zmian dla funkcjonowania g ównych instytucji w ramach systemu decyzyjnego 
wspomnianej polityki, jak równie  aspekt zapewniania udzia u w procesie organów i 
instytucji reprezentuj cych interes ponadnarodowy, w sferze uznawanej przez dekady 
integracji jako kompetencja pa stw. Wydaje si  zatem, e Traktat z Lizbony modyfikuj c 
ramy procesu decyzyjnego WPZiB, wp yn  tak e na sposoby kooperacji i relacje mi dzy 
instytucjami decyzyjnymi. 
W kwestiach proceduralno-instytucjonalnych trzeba zauwa y , e Wspólna Polityka 
Zagraniczna i Bezpiecze stwa podlega szczególnym zasadom. Jest okre lana i 
realizowana przez Rad  Europejsk  i Rad  (wyklucza si  przyjmowanie aktów 
ustawodawczych), a wykonuje j  Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Zagranicznych i 
Polityki Bezpiecze stwa oraz pa stwa cz onkowskie. Zauwa a si  tak e rol  Parlamentu 
Europejskiego i Komisji. 
Nale y zaznaczy , e w ramach zasad i celów swoich dzia a  zewn trznych, UE 
realizuj c WPZiB, opiera si  na rozwoju wspó pracy politycznej i zaufania mi dzy 
pa stwami cz onkowskimi, okre laniu kwestii stanowi cych przedmiot ogólnego 
zainteresowania i osi ganiu wi kszego stopnia zbie no ci dzia a . 

Maciej Górecki Instytut Nauk Politycznych 
UKW 

Wspó czesne teorie 
stosunków 
mi dzynarodowych 

Tematem panelu jest refleksja nad wspó czesnymi teoriami stosunków 
mi dzynarodowych, w kontek cie realizacji przez poszczególne z nich eksplanacyjnej i 
prognostycznej funkcji nauki.. 

Dr Karolina 
Tybuchowska-Hartli ska 

Uniwersytet Warmi sko-
Mazurski w Olsztynie 

Wybory do samorz du 
terytorialnego. Mi dzy rutyn  
demokracji zachodnich a 
do wiadczeniami 
wschodnich 

Do g ównych problemów poruszanych w referatach nale y zaliczy  specyfik  wyborów 
samorz dowych w ró nych krajach. Wskazanie na w z owe kwestie charakteryzuj ce 
poszczególne case study umo liwi wyci gni cie wniosków w uj ciu porównawczym. 
Analiza czynników endogennych i egzogennych oraz wskazanie na kluczowe kierunki 
trendów spowoduje merytoryczn  debat  nad zasadno ci  porówna  tytu owych 
wyborów w ró nych pa stwach. Prezentacja za o e  i wska ników badawczych oraz 
przedstawienie danych metod  desk research przez poszczególnych uczestników b dzie 
skutkowa  wymian  my li i do wiadcze  zarówno w wymiarze metodologicznym, jak i 
empirycznym. Organizacja panelu przyczyni si  do mo liwo ci przedstawienia wniosków z 
projektu badawczego dotycz cego wyborów samorz dowych w uj ciu 
porównawczym, w którym uczestniczy 10 osób z uznanych o rodków akademickich. 
Uczestnictwo w panelu b dzie równie  otwarte na propozycje innych osób 
zainteresowanych w czeniem si  do dyskursu nad za o eniami i badaniami wyborów do 
samorz du terytorialnego, ze szczególnym uwzgl dnieniem ich stanu w poszczególnych 
pa stwach. 

Dr Katarzyna Marz da-
M ynarska 

Uniwersytet Marii Curie 
Sk odowskiej 

Zarz dzanie w stosunkach 
mi dzynarodowych 

Problem badawczy: Adekwatno  koncepcji zarz dzania do analiz z zakresu stosunków 
mi dzynarodowych 
Zagadnienia poruszane w panelu:  
Posiadaj ce silne konotacje ekonomiczne poj cie zarz dzania pojawi o si  na gruncie 
stosunków mi dzynarodowych pod koniec lat osiemdziesi tych XX wieku. Koncepcje t  
wykorzystano w próbach uchwycenia istoty zmian zachodz cych w rodowisku 
mi dzynarodowym pod koniec XX wieku. Celem panelu jest z jednej strony, analiza istoty, 
uwarunkowa  oraz koncepcji zarz dzania funkcjonuj cych w teorii i praktyce stosunków 
mi dzynarodowych: global governance, good governance, multilevel governanace, z 
drugiej za  zainicjowanie dyskusji na temat zasadno ci pos ugiwania si  t  koncepcj  do 
analiz na gruncie stosunków mi dzynarodowych. 






