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Lista paneli zamkniętych zgłoszonych do programu III Kongresu Politologii  

Moderator/moderatorzy Instytucja Tytuł proponowanego 

panelu 

Problem badawczy oraz zagadnienia poruszane w panelu  Uczestnicy zaproszeni do 

panelu 

dr hab. Dorota Piontek, 

prof. UAM 

Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

25 lat komunikowania 

politycznego w Polsce 

Panel poświęcony jest analizie zmian komunikowania politycznego w 

Polsce w okresie 1989-2015, ze szczególnym uwzględnieniem 

kampanii wyborczych. Uczestnicy panelu zaprezentują wyniki badań, 

które stanowią efekt ich wieloletniej współpracy, której materialnym 

dowodem są trzy publikacje książkowe. Analizy mają charakter 

politologiczno-medioznawczy i oparte są na zróżnicowanej 

metodologii. Prezentują szeroki zakres problemów, wpisując się w 

systemowe podejście do badań komunikowani apolitycznego w 

Polsce, także na tle innych krajów. 

Dr hab. Agnieszka Hess 

Dr Marek Mazur 

Dr Szymon Ossowski 

Dr Bartłomiej Biskup 

Dr Agnieszka Szymańska 

prof. dr hab. Ryszard 

Stemplowski 

 Analityka polityczna Informacje uczestników o prowadzonych przez nich badaniach i 

próba ustalenia optymalnego programu nauczania w zakresie 

analityki politycznej. 

 

dr hab. Przemysław 

Turek 

Uniwersytet Jagielloński Autochtoniczni muzułmanie 

europejscy w polityce 

  

dr hab. Łukasz Tomczak, 

prof. US  

Instytut Politologii i 

Europeistyki Uniwersytetu 

Szczecińskiego 

Badania wyborcze. Partie, 

kandydaci, społeczeństwo. 

Panel organizowany przez Sekcję Badań  

Wyborczych przy Polskim Towarzystwie Nauk Politycznych. Paneliści w  

ramach zgłoszonych referatów przedstawią wyniki prowadzonych 

przez  

siebie badań dotyczacych wyborów, w tym działań partii 

politycznych, kandydatów i społecznych uwarunkowań zachowań 

wyborczych. 

Dr Wojciech Peszyński (UMK) 

Dr Janina Kowalik (UJK)  

Dr Wojciech Maguś (UMCS)  

Dr Janusz Jartyś (US) 

Mgr Natalia Glińska (US) 

dr hab. Tomasz 

Stępniewski 

Katolicki Uniwersytet 

Lubelski Jana Pawła II 

Bezpieczeństwo Europy 

Środkowo-Wschodniej: 

implikacje wojny Rosji z 

Ukrainą.  

W czasie panelu zanalizowana zostanie sytuacja międzynarodowa 

Ukrainy w kontekście wojny Rosji z Ukrainą, aneksji Krymu przez Rosję 

oraz reakcja ze strony Europy (szerzej Zachodu). Szczególnie 

poddana analizie zostanie wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą (szerzej z 

Zachodem). Położony zostanie również nacisk na kwestie 

geopolityczne, lecz również podjęta zostanie próba ukazania 

implikacji działań Rosji na płaszczyźnie bezpieczeństwa – nie tylko dla 

państw Europy Środkowo-Wschodniej, ale również dla państw 

obszaru poradzieckiego, na płaszczyźnie gospodarczej, 

energetycznej oraz społeczno-kulturowej. Zwrócona zostanie również 

uwaga na ekonomizację polityki wschodniej Unii Europejskiej, która 

wynika z coraz większej zależności energetycznej, ekonomicznej 

(inwestycji rosyjskich w różnych sektorach gospodarek 

poszczególnych państw członkowskich) zachodzących między 

państwami członkowskimi Unii Europejskiej a Federacją Rosyjską. 

Dr hab. Tomasz Stępniewski 

Dr hab. Andrzej Gil 

Dr Piotr Bajor 

Dr Andrzej Szabaciuk 

Mgr Tomasz Olejarz 

dr Paweł Matuszewski Uniwersytet Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego 

Czy związki zawodowe są 

potrzebne w demokracji? 

Związki zawodowe są ważnym składnikiem ustroju demokratycznego 

w Unii Europejskiej. W Polsce, w relacjach medialnych, zwykle 

prezentowany jest negatywny obraz związkowców, palących opony, 

maszerujących z flagami w hałasie syren, gwizdków i bębnów ulicami 

Warszawy. Trójstronna Komisja, w której w której toczył się tzw. dialog 

społeczny, przestała się spotykać niemal dwa lata temu. Ogólnie 

rzecz biorąc, pozycja związków zawodowych uległa dramatycznemu 

Dr hab. Paweł Ruszkowski, 

prof. UKSW  

Mgr Maciej Chudkiewicz 
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osłabieniu od czasu, gdy w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych 

NSZZ „Solidarność” trzymał polityczny „parasol” nad głową Leszka 

Balcerowicza, który realizował plan rynkowej reformy polskiej 

gospodarki.  

W tym kontekście warto postawić pytanie, czy w aktualnej fazie 

rozwoju ustroju demokratycznego w Polsce związki zawodowe 

spełniają jeszcze jakieś istotne funkcje społeczne. 

Ważnym faktem społecznym było powstanie w maju 2013 koalicji 

trzech reprezentatywnych central związkowych, tj. Solidarności, OPZZ 

i FZZ. Dotychczas poszczególne centrale realizowały partykularne 

strategie, co praktycznie uniemożliwiało koordynację działań wobec 

pracodawców oraz w relacjach z rządem. Obecnie, mimo różnic 

ideowych, związki po raz pierwszy w III RP koordynują swoje działania, 

co wzmacnia ich pozycję w politycznym polu gry. Centrale zrzeszają 

obecnie ok. 2 mln członków. Jeżeli doraźna koalicja przekształci się 

we względnie trwały sojusz, to można będzie mówić o nowej 

kategorii elektoratu wyborczego.  

Działania protestacyjne, organizowane przez związki zawodowe 

spotykają się z akceptacją większości społeczeństwa. Na pytanie: 

„Czy Pan(i) osobiście popiera akcję protestacyjną zorganizowaną 

przez związki zawodowe?” odpowiedziało pozytywnie we wrześniu 

2013 r. 50% Polaków, zaś w październiku (po czterodniowej akcji 

protestacyjnej w Warszawie) aż 69%. 

Zagadnienia poruszane w panelu: 

Robotnicze twierdze vs. związkowe pustynie 

Dialog społeczny – przy stole czy na ulicy 

Reprezentowanie członków vs. reprezentowanie społeczeństwa o 

dr hab. Leszek 

Korporowicz, prof. UJ  

Uniwersytet Jagielloński 

w Krakowie 

Demokracja a ewaluacja Jedną z ważkich odsłon polityki jako świadomej strategii osiągania 

celów we wszystkich dziedzinach życia społecznego jest 

konceptualizacja i praktyka stosowanych badań ewaluacyjnych, a 

więc polityka i kultura ewaluacyjna, która "odsłania" swój rozwojowy 

ale często dysfunkcjonalny a nawet antydemokratyczny charakter. 

Celem panelu będzie ukazanie badań ewaluacyjnych jako praktyki 

konstruowania stosunków władzy ukrywających często swoją 

faktyczną funkcję i rzeczywiste cele. Krytyczna analiza tego typu 

działań ujawnić powinna zarówno możliwości jak i zagrożenia 

"działań ewaluacyjnych" jako interwencji w proces zmiany społecznej 

wymagającej wysoce niezależnej i uwolnionej od eurokratycznego 

technokratyzmu wyobraźni społecznej o własnej autonomii i własnym 

kodzie dyskursu publicznego. Wyzwaniem przed jakim staną 

uczestnicy panelu będzie diagnoza rzeczywistości współczesnych 

badań ewaluacyjnych widzianych w kategoriach procesu 

społecznego o własnej podmiotowości i przedmiotowości, 

szczególnie w perspektywie realnych mistyfikacji, manipulacji, 

dysfunkcji ale i korekty żywego systemu demokratyzacji w realnych 

transformacjach wielorakich odsłon życia społecznego dzisiejszej 

Polski i jej europejskiego kontekstu. 

Prof. dr hab. Jarosław Górniak 

Prof. Volodymir Yevtukh 

Dr hab. Dariusz Wadowski 

Dr Bohdan Skrzypczak 

Dr Sylwia Jaskuła 
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dr Monika Potkańska Uniwersytet szczeciński  Determinanty polityki 

bezpieczeństwa Unii 

Europejskiej  

Celem panelu jest wskazanie determinantów na politykę 

bezpieczeństwa uwzględniając aspekty teoretyczne, różnorodność 

instrumentów i mechanizmów zarządzania bezpieczeństwem Unii 

Europejskiej. 

Zagadnienia : 1.teoretyczne aspekty bezpieczeństwa 

2. budowa europejskiej przestrzeni sprawiedliwości i spraw 

wewnętrznych Unii Europejskiej 

3. instrumenty i mechanizmy zarządzania wspólna polityką 

bezpieczeństwa i obrony  

4. wyzwania dla bezpieczeństwa UE 

5. kierunki polityki bezpieczeństwa UE 

dr hab. Renata Podgórzańska 

dr hab. Grzegorz 

Ciechanowski  

dr Luiza Wojnicz 

dr Paweł Rodzoś  

prof. dr hab. Mirosław 

Karwat 

Uniwersytet Warszawski 

Instytut Nauk 

Politycznych  

Dialektyka jako metoda 

krytycznej analizy polityki-1 

Walory poznawcze dialektyki jako metody naukowej. Zastosowanie 

jej w analizie życia politycznego (w wymiarze globalnym, jak i 

wewnętrznym) - w kategoriach sprzeczności, antynomii, autonegacji, 

paradoksów. 

Dr Filip Ilkowski 

Prof. dr hab. Mirosław Karwat 

Dr Marcin Tobiasz 

Dr hab. Filip Pierzchalski 

Dr Piotr Łukomski  

doc. Dr Bohdan 

Kaczmarek 

Uniwersytet Warszawski 

Instytut Nauk 

Politycznych WDiNP UW 

Dialektyka jako metoda 

krytycznej analizy polityki - 2 

Walory poznawcze dialektyki jako metody naukowej. Zastosowanie 

jej w analizie życia politycznego (w wymiarze globalnym, jak i 

wewnętrznym) - w kategoriach sprzeczności, antynomii, autonegacji, 

paradoksów 

Dr hab. Jarosłw Nocoń, prof.  

UG 

Prof. dr hab. Tadeusz 

Klementewicz 

Doc. dr Bohdan Kaczmarek 

Dr hab. Janusz Golinowski, 

prof. UKW 

Dr Sławomir Czapnik 

dr hab. Bogusław 

Jagusiak, prof. WAT 

Wojskowa Akademia 

Techniczna im. 

Jarosława 

Dąbrowskiego 

Dialog społeczny w 

procesie tworzenia polityki 

Dialog społeczny w procesie tworzenia polityki jest zmienną 

dynamiczną zależną od przemian zachodzących we współczesnym 

państwie. Wraz z postępującymi procesami integracji i globalizacji w 

których państwa uczestniczą zmianie ulega sposób prowadzenia 

dialogu społecznego przez poszczególnych jej aktorów. Przemiany te 

zachodzą przy uwzględnianiu procesów rozwoju wewnętrznego tzn. 

zmian na rynku wewnętrznym państwa oraz rynku europejskim lub 

budowy nowych form demokracji ponadnarodowej a także 

uwarunkowań zewnętrznych związanych ze zmianami regionalnymi i 

globalnymi. Dialog społeczny można rozpatrywać w wymiarze 

wertykalnym gdzie dotyczyć ona będzie szczebli wpływania i 

regulowania polityki międzynarodowej, unijnej, regionalnej i lokalnej, 

oraz w wymiarze horyzontalnym gdzie dotyczyć będzie zmian liczby 

partnerów oraz aktorów transnarodowych i transrządowych z którymi 

prowadzony będzie dialog społeczny. Tylko poprzez pełne 

zaangażowanie poszczególnych uczestników dialogu społecznego w 

wypracowywanie wspólnych rozwiązań, reguł, praw i mechanizmów 

działania powstaje możliwość bardziej efektywnego jego 

funkcjonowania a wraz z tym pojawią się większe możliwości 

wpływania i kształtowania tych procesów przez dialog społeczny. Z 

perspektywy praktycznej (eksperckiej), istotne wydaje się 

poszukiwanie nowych paradygmatów gry dialogu społecznego w 

procesie tworzenia polityki. 

Dr hab. Piotr Broda  

Dr Piotr Tosiek  

Dr Jarosław Czub  

Dr Agnieszka Vetulani-Cęgiel 

Dr Izabela Iwanowicz 
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dr hab. Tomasz Młynarski Instytut Nauk 

Politycznych i Stosunków 

Międzynarodowych UJ 

Energia a polityka Celem panelu jest omówienie badań w zakresie związków polityki 

międzynarodowej i surowców paliw kopalnych na geopolitykę 

światową. Problem upolitycznienia handlu surowcami stał się 

szczególnie widoczny w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego. 

Bezpieczeństwo energetyczne może oznaczać bowiem 

współzależność producent/eksporter – klient/importer, ale może 

również stanowić przedmiot jednostronnej zależności, w której 

surowce stają się narzędziem i instrumentem nacisku politycznego 

Potrzeby energetyczne kształtują nowy krajobraz zależności 

międzynarodowych, pewną mozaikę interesów i geostrategii, która 

znajduje często odzwierciedlenie w polityce zagranicznej wielu 

państw. W konsekwencji energetyka jest jednym z najważniejszych 

czynników determinujących współpracę i współczesne relacje 

międzynarodowe. 

Prof. dr hab. Ryszard Czarny 

dr hab. Tomasz Młynarski 

Dr Marcin Tarnawski 

dr hab. Rafał Riedel Uniwersytet Opolski Europeizacja polityk 

publicznych cz. 1 

Europeizacja polityk publicznych nie doczekała się kompletnej 

analizy pozwalającej zdiagnozować jej stan w poszczególnych 

politykach sektorowych. W konsekwencji, uczestnicy panelu 

podejmą się ustalenia stopnia (i charakteru) europeizacji w 

poszczególnych politykach publicznych w Polsce. Odnosząc się do 

naukowego sposobu definiowania obszaru zainteresowań tego 

fragmentu studiów europejskich, w najprostszym rozumieniu można 

definiować europeizację jako adaptację wewnętrzną do procesu 

integracji europejskiej. Taką definicję zastosowała m.in. Helen 

Wallace, która już w 1971 r. przyjęła następującą definicję: 

potencjalny wpływ integracji europejskiej na wewnątrzpaństwowe 

relacje międzyinstytucjonalne. Co ważne i interesujące, już wówczas 

zauważyła, że integracja europejska nie prowadzi automatycznie do 

konwergencji pomiędzy państwami narodowymi, ponieważ mają 

one zakorzenione zbyt głębokie różnice w tradycji administracyjnej i 

kulturze politycznej, co determinuje proces ich przystosowywania się 

do Wspólnoty Europejskiej / Unii Europejskiej i reakcji na zmieniające 

się otoczenie. Wiele późniejszych studiów empirycznych potwierdziły 

tę hipotezę. Prowadziło to badaczy europeizacji do przyjęcia definicji 

- uznawanej już dziś za klasyczną - pozwalającej widzieć europeizację 

jako postępujący proces integracji europejskiej, który wywołuje 

swego rodzaju presję na podmioty integracji (państwa członkowskie, 

ich obywateli, instytucje i inne), która podlega następnie mediacji za 

pośrednictwem czynników i aktorów wewnątrz-krajowych, a 

następnie przynosi konkretne efekty w postaci zmian w polityce 

wewnętrznej. W analizowaniu stopnia zeuropeizowania polityk 

publicznych mamy do czynienia z wieloma zmiennymi, spośród 

których najważniejsze wydają się: czas, poszczególna polityka 

sektorowa i konkretne państwo członkowskie. Zmienne te, jak również 

wiele innych, stanowić będą podstawę debaty podczas panelu. 

Dr hab. Filip Chybalski, prof. PŁ 

Dr hab. Ewa Nowak 

Dr Magdalena Góra 

Dr hab. Krzysztof Zuba, prof. 

UO 

dr hab. Paweł 

Frankowski 

Uniwersytet Jagielloński Europeizacja polityk 

publicznych cz. 2 

Europeizacja polityk publicznych nie doczekała się kompletnej 

analizy pozwalającej zdiagnozować jej stan w poszczególnych 

politykach sektorowych. W konsekwencji, uczestnicy panelu 

podejmą się ustalenia stopnia (i charakteru) europeizacji w 

poszczególnych politykach publicznych w Polsce. Odnosząc się do 

Dr hab. Paweł Frankowski 

Dr hab. Tomasz Młynarski 

Dr Krzysztof Księżopolski  

Mgr Bartosz Maziarz  

Mgr Grzegorz Haber 
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naukowego sposobu definiowania obszaru zainteresowań tego 

fragmentu studiów europejskich, w najprostszym rozumieniu można 

definiować europeizację jako adaptację wewnętrzną do procesu 

integracji europejskiej. Taką definicję zastosowała m.in. Helen 

Wallace, która już w 1971 r. przyjęła następującą definicję: 

potencjalny wpływ integracji europejskiej na wewnątrzpaństwowe 

relacje międzyinstytucjonalne. Co ważne i interesujące, już wówczas 

zauważyła, że integracja europejska nie prowadzi automatycznie do 

konwergencji pomiędzy państwami narodowymi, ponieważ mają 

one zakorzenione zbyt głębokie różnice w tradycji administracyjnej i 

kulturze politycznej, co determinuje proces ich przystosowywania się 

do Wspólnoty Europejskiej / Unii Europejskiej i reakcji na zmieniające 

się otoczenie. Wiele późniejszych studiów empirycznych potwierdziły 

tę hipotezę. Prowadziło to badaczy europeizacji do przyjęcia definicji 

- uznawanej już dziś za klasyczną - pozwalającej widzieć europeizację 

jako postępujący proces integracji europejskiej, który wywołuje 

swego rodzaju presję na podmioty integracji (państwa członkowskie, 

ich obywateli, instytucje i inne), która podlega następnie mediacji za 

pośrednictwem czynników i aktorów wewnątrz-krajowych, a 

następnie przynosi konkretne efekty w postaci zmian w polityce 

wewnętrznej. W analizowaniu stopnia zeuropeizowania polityk 

publicznych mamy do czynienia z wieloma zmiennymi, spośród 

których najważniejsze wydają się: czas, poszczególna polityka 

sektorowa i konkretne państwo członkowskie. Zmienne te, jak również 

wiele innych, stanowić będą podstawę debaty podczas panelu. 

Dr Piotr Tosiek Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej 

Europeizacja polityk 

publicznych - cz. 3 

Europeizacja polityk publicznych nie doczekała się kompletnej 

analizy pozwalającej zdiagnozować jej stan w poszczególnych 

politykach sektorowych. W konsekwencji, uczestnicy panelu 

podejmą się ustalenia stopnia (i charakteru) europeizacji w 

poszczególnych politykach publicznych w Polsce. Odnosząc się do 

naukowego sposobu definiowania obszaru zainteresowań tego 

fragmentu studiów europejskich, w najprostszym rozumieniu można 

definiować europeizację jako adaptację wewnętrzną do procesu 

integracji europejskiej. Taką definicję zastosowała m.in. Helen 

Wallace, która już w 1971 r. przyjęła następującą definicję: 

potencjalny wpływ integracji europejskiej na wewnątrzpaństwowe 

relacje międzyinstytucjonalne. Co ważne i interesujące, już wówczas 

zauważyła, że integracja europejska nie prowadzi automatycznie do 

konwergencji pomiędzy państwami narodowymi, ponieważ mają 

one zakorzenione zbyt głębokie różnice w tradycji administracyjnej i 

kulturze politycznej, co determinuje proces ich przystosowywania się 

do Wspólnoty Europejskiej / Unii Europejskiej i reakcji na zmieniające 

się otoczenie. Wiele późniejszych studiów empirycznych potwierdziły 

tę hipotezę. Prowadziło to badaczy europeizacji do przyjęcia definicji 

- uznawanej już dziś za klasyczną - pozwalającej widzieć europeizację 

jako postępujący proces integracji europejskiej, który wywołuje 

swego rodzaju presję na podmioty integracji (państwa członkowskie, 

ich obywateli, instytucje i inne), która podlega następnie mediacji za 

pośrednictwem czynników i aktorów wewnątrz-krajowych, a 

Dr hab. Marta Witkowska 

Dr Małgorzata Michalewska-

Pawlak 

Mgr Przemysław Fordynacki 

Dr Piotr Tosiek 
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następnie przynosi konkretne efekty w postaci zmian w polityce 

wewnętrznej. W analizowaniu stopnia zeuropeizowania polityk 

publicznych mamy do czynienia z wieloma zmiennymi, spośród 

których najważniejsze wydają się: czas, poszczególna polityka 

sektorowa i konkretne państwo członkowskie. Zmienne te, jak również 

wiele innych, stanowić będą podstawę debaty podczas panelu. 

Dr Marek Jarentowski Uniwersytet Kardynała 

Stefana Wyszyńskiego w 

Warszawie 

Głosy nieważne w 

wyborach z 2014 r. w 

perspektywie 

porównawczej 

W przeciwieństwie do potocznych twierdzeń na temat przyczyn dużej 

liczby głosów nieważnych w wyborach do sejmików województw z 

2014 r. oraz na temat „tajemniczych” przyczyn usunięcia informacji o 

tych głosach z protokołów wyborczych, dokonujemy 

systematycznych i empirycznych ustaleń na ten temat. Odpowiemy 

m.in. na następujące pytania: 

1) co to są głosy nieważne, jakie są ich rodzaje w świetle regulacji 

prawnych i zachowań wyborczych, 

2) czy liczba głosów nieważnych w wyborach do sejmików 

województw odbiegała istotnie od liczby tych głosów w poprzednich 

wyborach, 

3) skąd się wzięła, tak czy inaczej, większa niż dotychczas liczba 

głosów nieważnych, 

4) czy ktoś w tajemniczy sposób wykreślił z prawa wyborczego 

obowiązek ustalania przyczyn nieważności głosów, 

5) czy zaproponowane zmiany w prawie wyborczym można uznać za 

skuteczną metodę zmniejszenia liczby głosów nieważnych. 

Dr Jarosław Flis 

Dr Marek Jarentowski 

Mgr Marta Gałązka 

Dr Adam Gendźwiłł 

Dr Paweł Nieczuja-

Ostrowski 

Akademia Pomorska w 

Słupsku 

Kaukazu Południowy w 

perspektywie badawczej 

Współcześnie w Polsce badaniami Kaukazu Południowego, zarówno 

całego subregionu, jak i poszczególnych państw, zajmują się uczeni 

w różnych ośrodkach kraju. Cechują ich także różne ujęcia 

badawcze, między innymi w perspektywie stosunków 

międzynarodowych, transformacji ustrojowo-politycznej czy też relacji 

między religią a polityką. Dla lepszego rozwoju tych badań potrzebna 

jest wymiana doświadczeń o stanie badań, napotykanych 

trudnościach i barierach. Panel ten pomoże też w zacieśnieniu 

współpracy między uczonymi i kształtowaniu polskiego środowiska 

badaczy subregionu Kaukazu Południowego. 

Dr hab. Piotr Kwiatkiewicz 

Dr Krzysztof Fedorowicz 

Dr Renata Król-Mazur 

Mgr Wojciech Wojtasiewicz 

Dr Bartłomiej Brzeziński 

dr hab. Monika Banaś Uniwersytet Jagielloński Kobiety w polityce/Women 

in politics 

Celem panelu jest stworzenie przestrzeni dla dyskusji o roli kobiet w 

kształtowaniu współczesnej polityki - zarówno tej wewnętrznej, 

realizowanej na polu krajowym, jak i zewnętrznej, formowanej na 

płaszczyźnie międzynarodowej. Do debaty zapraszamy naukowców 

chcących podzielić się własną refleksją nad tytułowym fenomenem - 

obecnością kobiet w życiu politycznym (krajowym, w tym: lokalnym i 

regionalnym) oraz międzynarodowym, formą/formami tego 

uczestnictwa oraz specyfiką. Ważnym będzie także namysł nad 

przyczyną (przyczynami) - w pewnych wypadkach - słabej 

reprezentacji kobiet w polityce 

Dr hab. Monika Katarzyna 

Ślufińska 

Dr Hanna Jaxa-Rożen 

Dr Agnieszka Łukasik-Turecka 

Dr Iwona Jakimowicz-

Ostrowska 

Dr Violetta Gul-Rechlewicz 

dr hab. Marta Witkowska Uniwersytet Warszawski - 

Wydział Dziennikarstwa i 

Nauk Politycznych - 

Instytut Europeistyki 

Kreowanie polityk 

publicznych w 

wielopoziomowym systemie 

Unii Europejskiej 

W powszechnym odczuciu w Unii Europejskiej istnieje prawnie 

uregulowany tryb podejmowania decyzji. Jest to problematyka 

niezwykle zawiła i stanowi ciekawą pożywkę dla badaczy, zarówno 

stosujących perspektywę badawczą top-down, jak i bottom-up. 

Analizą objęte zostaną podmioty zaangażowane w kreację polityk 

publicznych, jak i relacje występujące między nimi w ujęciu: poziom 

Dr Piotr Tosiek 

Dr Radosław Potorski 

Dr Adam Kirpsza 

Dr Kamil Ławniczak 

Mgr Dariusz Stolicki 
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ponadnarodowy->poziom narodowy oraz w ujęciu przeciwstawnym. 

Zderzenie obydwu perspektyw badawczych jest zabiegiem celowym 

i służy weryfikacji stawianych hipotez. 

Problemem badawczym jest określenie determinantów skuteczności 

mechanizmów kreacji polityk publicznych w UE oraz wskazanie 

istniejących barier w możliwości oddziaływania na ich ostateczny 

kształt.  

Do zagadnień poruszanych w panelu należą m.in: 

- analiza różnorodności form partycypacji obywateli UE w kreowaniu 

polityk publicznych w ramach wielopoziomowego systemu UE ze 

szczególnym uwzględnieniem jej form bezpośrednich i aktywnych, 

przejawiających się w przedkładanych inicjatywach legislacyjnych 

oraz kontaktach z instytucjami ochrony sądowej i pozasądowej, 

- socjalizacja reprezentantów państw członkowskich w organach 

przygotowawczych Rady, wyjaśnienie wybranych aspektów 

przebiegu procesu decyzyjnego w Radzie, wraz z konsekwencjami 

dla tworzenia polityk na poziomie unijnym, 

- ocena rzeczywistego wpływu urzędników reprezentujących 

administrację rządową państw członkowskich na treść aktów 

prawnych przyjmowanych przez Radę UE 

- ocena krajowego procesu legislacyjnego dla projektów ustaw 

implementujących pod kątem jego efektywności, spójności i 

prawidłowości 

- poszukiwanie przyczyn występowania nieprawidłowości w procesie 

implementacji dyrektyw do polskiego porządku prawnego 

prof. dr hab. Iwona 

Hofman 

Polskie Towarzystwo 

Komunikacji Społecznej 

Medialny obraz polityki Dyskusja panelowa koncentrować się będzie nad mechanizmami 

tworzenia medialnego obrazu polityki i ich konsekwencjami. Podjęta 

zostanie próba ukazania wieloaspektowści zjawiska. 

Prof. dr hab. Iwona Hofman 

Dr hab. Michał Dróżdż 

Dr hab. Zbigniew Oniszczuk, 

prof. UŚ  

Dr hab. Małgorzata Molęda-

Zdziech 

Dr Agnieszka Walecka-

Rynduch 

Uniwersytet 

Pedagogiczny im. 

Komisji Edukacji 

Narodowej Kraków 

Medialny obraz polityki a 

polityczny obraz mediów" 

Zgłoszony temat panelu wpisuje się w prace zespołu Badań nad 

Nowymi Mediami i Dziennikarstwem, działającego w ramach 

Ośrodka Badań nad Mediami, powołanego przy Uniwersytecie 

Pedagogicznym. Dwudziesty pierwszy wiek przejdzie zapewne do 

historii jako czas demokracji medialnej lub demokracji elektronicznej. 

Kwantyfikatorem tego stulecia będą zapewne media, które 

decydują o stylu pracy, stylu polityki i w zasadzie o całym życiu 

społecznym. Politycy na całym świecie podporządkowują swoje 

polityczne kampanie, wywiady, wypowiedzi, plany - mediom. To 

dzięki nim komunikują się z obywatelami swoich państw, wyborcami, 

instytucjami krajowymi i międzynarodowymi. Media są obecnie pod 

bardzo silną presją konkurencji – dlatego aby trwać, muszą 

przyjmować specyficzną konwencję opisywania polityki. 

Zaproponowany przez nas temat ma zachęcić badaczy do 

rozważań nad procesami zachodzącymi w ramach 

medializacji/mediatyzacji polityki, a także polityzacji mediów. 

Chcielibyśmy pochylić się nad zagadnieniami związanymi z 

wykorzystywaniem mediów (nowych mediów oraz mediów 

dr hab. Magdalena Musiał-

Karg 

dr Maria Nowina Konopka 

dr Krystian Dudek 

dr Magdalena Mateja  

dr Marta du Vall 
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tradycyjnych) przez samych polityków, a także przez dziennikarzy oraz 

osoby związane z branżami pomocniczymi (specjaliści ds. public 

relations oraz specjaliści ds. marketingu politycznego), oraz 

wykorzystywaniem polityków i polityki przez branżę medialną. 

prof. dr hab. Joachim 

Osiński 

Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie 

Model skandywaski versus 

ideologia neoliberalizmu 

Przedmiotem panelu będzie rozwazenie na ile model skandynawski w 

zakresie gospodarki, polityki i rozwoju społecznego uległ 

przeobrażeniom lub zmianom pod wpływem haseł i zalecen 

zawartch w ideologii neoliberalnej. Ideologia ta od ponad 20 lat 

stanowi dominujący zbiór zaleceń i mechanizmów wżyciu 

gospodarczym, politycznym a także w organizowaniu życia 

społecznego. Najlepszym przykładem wpływu haseł neoliberalnych 

na rzceczywistość gospodarczą, polityczną i społeczną jest Polska 

oraz inne panstwa Europy Środkowej, które doświadczyły 

transformacji systemowej. 

prof. dr hab. Włodzimierz 

Anioł 

dr hab. Wojciech Nowiak, 

prof. UAM 

dr hab. Bogusław Pytlik 

prof. dr hab. Marian 

Grzybowski 

dr hab. Andrzej Kubka, prof. 

UG 

Dr Dominika Kasprowicz Uniwersytet 

Pedagogiczny w 

Krakowie 

Nawigatory wyborcze 

(Voting Advisory 

Applications, VAA) - 

metody, aplikacje, wyniki. 

Voting Advice Applications (VAA) to zamieszczane w internecie 

nawigatory, które mają na celu dostarczenie wyborcom czytelnej 

informacji gdzie, w politycznej przestrzeni lokują się ich poglądy oraz 

w jakim zakresie są one zbieżne ze stanowiskami komitetów 

wyborczych startujących w danych wyborach. Wszystko w formie 

przejrzystej i atrakcyjnej grafiki, bazującej na algorytmach 

zaczerpniętych z przestrzennych teorii głosowania.  

W ostatniej dekadzie, nawigatory wyborcze dosłownie podbiły 

Europę zdobywając miliony użytkowników, a przez swoich twórców 

uznawane są za politologiczną odpowiedź na strukturalne wyzwania 

stojące przed demokracjami przedstawicielskimi, jakimi są spadek 

liczby osób aktywnie angażujących się w politykę czy spadająca 

frekwencja wyborcza. Równocześnie ich popularność wywołała 

dyskusje na temat (niejawnych) metod ich projektowania, sposobów 

aplikacji oraz wpływu na polityczną rzeczywistość. 

Od prawie dekady nawigatory służą także polskiemu wyborcy 

dostarczając cennych informacji z zakresu zachowań wyborczych, 

komunikacji politycznej czy nowoczesnych (internetowych) form 

partycypacji. Te i inne tematy zostaną omówione podczas panelu, 

którego uczestnikami będą twórcy i eksperci polskich edycji 

projektów: EuandI, EUProfiler, EUVOX Polska oraz Barometru 

Wyborczego. 

dr Wojciech Gagatek 

dr hab. Agnieszka Hess 

dr Katarzyna Walecka-

Rynduch 

dr Lucyna Słupek 

dr Patrycja Rozbicka 

prof. dr hab. Józef 

Maciej Fiszer 

Dr Agnieszka Cianciara 

Instytut Studiów 

Politycznych PAN 

Instytut Studiów 

Politycznych PAN 

Nowe modele integracji 

europejskiej – aspekty 

teoretyczne i utylitarne 

Kryzys finansowo-gospodarczy z lat 2008-2013 ujawnił liczne deficyty 

w funkjonowaniu unijnego projektu i pokazał, że liberalna 

demokracja przeżywa poważny kryzys. Według sondaży obywatele 

są niezadowoleni i zagubieni; unijni przywódcy są bezradni wobec 

problemów, które utrudniają efektywne funkcjonowanie UE i 

prowadzenie skutecznej polityki wewnętrznej i zagranicznej. 

Integracja europejska przeżywa kryzys i stanęła przed nowymi 

wyzwaniami i zagrożeniami. Pokazały to wybory do Parlamentu 

Europejskiego z maja 2014 roku oraz konflikt na Ukrainie. Dziś UE jest 

podzielona – nie potarfi prowadzić wspólnej polityki zagranicznej, a i 

inne jej polityki są mało skuteczne. Sprzyja to narastaniu 

euroscpetycyzmu i tendencji renacjonalizacyjnych, co wykorzystują 

partie populistyczne i skrajnie prawicowe do walki o władzę i 

Prof. dr hab. Józef Fiszer 

Dr Agnieszka Cianciara 

Dr hab. Kazimierz Kik, prof. UJK  

Dr Magdalena Molendowski 

Dr hab. Tomasz Grosse, prof. 

UW 

Dr Paweł Borkowski  

Dr hab. Tomasz Stępniewski  

Dr Beata Piskorska  
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przeciwko UE. Unia jest oderwana od obywateli, a ci coraz mniej się z 

nią utożsamiają. Wynika stąd potrzeba intensyfikacji dyskursu nt. 

nowej wizji i nowych modeli europejskiej integracji, tak w aspekcie 

teoretycznym, jak i utylitarnym.  

Zakład Europeistyki ISP PAN realizował w latach 2012-2014 projekt 

badawczy finansowany przez NCN pt. „Rola systemu 

euroatlantyckiego w wielobiegunowym świecie w kontekście 

ksztatującego się nowego ładu globalnego” oraz w ramach 

działalności statutowej projekt pt. „Perspektywy Unii Europejskiej w 

wielobiegunowym świecie”. W centrum badań znalazły się problemy 

polityczne, gospodarcze, społeczne UE i jej rola na arenie 

międzynarodowej. Na kanwie wypracowanej diagnozy podjęliśmy 

próbę opracowania prognozy dla przyszłości Unii i jej roli w proceach 

integracyjnych w Europie. Pragniemy się podzielić efektami badań 

oraz poddać pod dyskusję tezy i wnioski, a także zaproponować 

nowe modele integracji europejskiej. Unia i cały proces integracyjny 

wymagają dziś nowych strategii i nowej polityki, adekwatnych do 

realiów współczesnego świata. Refleksja nad tą problematyką jest 

bardzo ważnym zadaniem dla nauk o polityce 

dr hab. Maciej Drzonek Instytut Politologii i 

Europeistyki Uniwersytet 

Szczeciński 

Oblicza polityki lokalnej -  

reguły wyborcze, aktorzy, 

partycypacja 

W 2015 r. mija 25 lat od pierwszych wolnych wyborów 

samorządowych w Polsce. W zamierzeniu podczas panelowej dyskusji 

miałaby zostać podjęta problematyka współczesnej polskiej polityki 

lokalnej, jednakże jest oczywiste, że trudno ją opisywać i analizować 

bez odniesień do praktyki i wzorców jej funkcjonowania w innych 

krajach europejskich. 

Celem panelu jest zaprezentowanie wyników badań prowadzonych 

przez jego uczestników oraz dyskusja naukowa, która miałaby 

ogniskować się wokół sformułowanych w tytule panelu zagadnień 

badawczych. 

Po pierwsze, interesujące będzie przyjrzenie się regułom wyborczym, 

na podstawie których w polityce lokalnej pojawiają się reprezentanci 

społeczności lokalnych (Kodeks wyborczy ale również wcześniejsze 

modyfikacje w ordynacji wyborczej), a zwłaszcza znalezienie 

odpowiedzi na pytanie czy wprowadzone modyfikacje w ordynacji 

wyborczej wpływają na wyniki wyborów lokalnych, pozwalają na 

odzwierciedlenie preferencji wyborców, czy raczej prowadzą do ich 

zniekształcania. 

Drugi problem badawczy miałby dotyczyć charakteru 

występujących w polityce lokalnej aktorów (partie parlamentarne, 

tzw. aktorzy lokalni oraz niby-bezpartyjni) oraz ich efektywności w 

zdobywaniu ośrodków władzy lokalnej (fotele wójtów, burmistrzów i 

prezydentów; mandaty radnych). Biorąc pod uwagę różne 

możliwości oddziaływania na politykę lokalną przez występujących w 

niej aktorów szczególnie frapująca byłaby próba wyjaśnienia 

przyczyn wielokadencyjności włodarzy gmin i miast. 

Trzecie zagadnienie - partycypacja obywatelska na poziomie 

lokalnym (frekwencja w wyborach lokalnych, udział w referendach i 

innych mechanizmach demokracji bezpośredniej) - w pewien sposób 

spaja dwa wcześniejsze. W tym kontekście uczestnicy panelu mieliby 

dr hab. Magdalena Musiał-

Karg 

dr Agata Nijander-Dudzińska 

dr hab. Artur Wołek 

dr Jarosław Flis 

mgr Dariusz Stolicki 
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podjąć dyskusję na temat czynników wpływających na zwiększenie 

(zmniejszenie) zaangażowania obywatelskiego - ordynacje 

wyborcze, charakter występujących aktorów polityki lokalnej, wiejski - 

miejski charakter gmin czy innych przyczyn. 

dr Bartłomiej Zdaniuk Uniwersytet Warszawski Państwowość Republiki 

Mołdawii a kontekst 

zewnętrzny 

Republika Mołdawii boryka się z problemem konsolidacji własnej 

państwowości. Już od początku swojego istnienia musi stawiać czoło 

zarówno tendencjom odśrodkowym (Naddniestrze, Gagauzja), jak i 

przede wszystkim przeciwstawnym orientacjom geopolitycznym 

własnego społeczeństwa. Nieskonsolidowana tożsamość narodowo-

państwowa prowadzi o polaryzacji sceny partyjnej. Istotnym 

czynnikiem wpływającym na kształt procesu politycznego jest 

postawa otoczenia międzynarodowego, w tym zwłaszcza Unii 

Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. 

W obszarze zainteresowania panelu będą następujące zagadnienia: 

-indywidualne i zbiorowe podmioty życia politycznego i społecznego 

Republiki Mołdawii; 

-wewnętrzne czynniki konsolidacji państwa (polityczne, gospodarcze, 

społeczne); 

-wewnętrzne czynniki odśrodkowe, wliczając kwestie regionalne; 

-rola podmiotów zewnętrznych (państwowych i pozapaństwowych) 

w procesie konsolidacji państwowości Republiki Mołdawii; 

-współpraca i antagonizmy między podmiotami zewnętrznymi; 

-perspektywy konsolidacji państwa w kontekście integracji 

europejskiej i konfliktu ukraińskiego. 

Do udziału w panelu zaproszeni są wszyscy pracownicy naukowi, 

doktoranci i specjaliści funkcjonowania państwowości zarówno w 

Republice Mołdawii, jak i w kontekście regionalnym. 

Dr Agnieszka Cianciara 

Dr Piotr Oleksy 

Dr Izolda Bokszczanin 

Dr Andżelika Mirska  

Uniwersytet Warszawski 

Uniwersytet Warszawski 

Partycypacja obywatelska 

na szczeblu lokalnym – 

nowe oblicze demokracji? 

cz. 1 

Weryfikacja hipotezy kierunkowej: partycypacja obywatelska w 

swoich współczesnych formach i zakresie wpływa na kształtowanie 

się nowego modelu demokracji w państwach europejskich. Wraz 

upowszechnieniem się przekonania o wyższości demokracji nad 

innymi formami sprawowania rządów (i zarządzania sprawami 

publicznymi) "koniec historii" w tym zakresie nie został w żadnym razie 

osiągnięty.Wręcz przeciwnie, w nauce podnoszone są kwestie kryzysu 

demokracji, deficytu w zakresie legitymizacji władzy, wzrostu 

nieufności obywateli wobec elit politycznych.Reprezentatywność 

władzy stała się „piętą achillesową” systemów demokratycznych, 

artykułowana jest wątpliwość czy elity polityczne rządzą w interesie 

rządzonych. Tradycyjne formy udziału obywateli w procesach 

decyzyjnych wykazują deficyty. Reakcją na to są próby 

wprowadzania różnych demokratycznych innowacji. Paradoksalnie 

brzmiące hasła typu „demokratyzacja demokracji” ukazują kierunek 

postulowanych, jak również wdrażanych reform instytucjonalnych we 

współczesnych państwach demokratycznych. Zamierzeniem 

panelistów jest diagnoza kierunków zmian w obszarze 

demokratycznych mechanizmów legitymizacji władzy z 

uwzględnieniem zarówno wymiaru normatywnego, jak i praktyki 

działania w wybranych państwach europejskich. 

Pytania problemowe :  

Dr Izolda Bokszczanin 

Dr Andżelika Mirska 

Prof. dr hab. Joachim Osiński  

Prof. dr hab. Eugeniusz Zieliński 

Dr hab. Bogusław Pytlik 

Dr Jacek Pokładecki 
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1. Czy mamy do czynienia z dewaluacją czy rewaluacją idei 

partycypacji obywatelskiej? Czy procesy te paradoksalnie 

przebiegają równolegle? Jakie są tego źródła? 

2. Jakie jest współczesne spektrum form partycypacji obywatelskiej, 

ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań „nowych form” 

partycypacji;  

3. Jakie formy uczestnictwa nabierają znaczenia w świetle nowych 

teorii demokracji; 

4. Związek jakości demokracji a praktykowanych form partycypacji 

5. Jaka jest praktyka uczestnictwa obywatelskiego, specyfika lokalna 

(regionalna/narodowa); kierunki zmian, nowe zjawiska; 

6. Czy uczestnictwo obywatelskie przyczynia się do przemodelowania 

demokracji lokalnej państw współczesnych/lokalnego systemu 

władzy 

Dr Andżelika Mirska  

Dr Izolda Bokszczanin 

Uniwersytet Warszawski 

Uniwersytet Warszawski  

Partycypacja obywatelska 

na szczeblu lokalnym – 

nowe oblicze demokracji? 

cz. 2   

Weryfikacja hipotezy kierunkowej: partycypacja obywatelska w 

swoich współczesnych formach i zakresie wpływa na kształtowanie 

się nowego modelu demokracji w państwach europejskich. Wraz 

upowszechnieniem się przekonania o wyższości demokracji nad 

innymi formami sprawowania rządów (i zarządzania sprawami 

publicznymi) "koniec historii" w tym zakresie nie został w żadnym razie 

osiągnięty.Wręcz przeciwnie, w nauce podnoszone są kwestie kryzysu 

demokracji, deficytu w zakresie legitymizacji władzy, wzrostu 

nieufności obywateli wobec elit politycznych.Reprezentatywność 

władzy stała się „piętą achillesową” systemów demokratycznych, 

artykułowana jest wątpliwość czy elity polityczne rządzą w interesie 

rządzonych. Tradycyjne formy udziału obywateli w procesach 

decyzyjnych wykazują deficyty. Reakcją na to są próby 

wprowadzania różnych demokratycznych innowacji. Paradoksalnie 

brzmiące hasła typu „demokratyzacja demokracji” ukazują kierunek 

postulowanych, jak również wdrażanych reform instytucjonalnych we 

współczesnych państwach demokratycznych. Zamierzeniem 

panelistów jest diagnoza kierunków zmian w obszarze 

demokratycznych mechanizmów legitymizacji władzy z 

uwzględnieniem zarówno wymiaru normatywnego, jak i praktyki 

działania w wybranych państwach europejskich. 

Pytania problemowe :  

1. Czy mamy do czynienia z dewaluacją czy rewaluacją idei 

partycypacji obywatelskiej? Czy procesy te paradoksalnie 

przebiegają równolegle? Jakie są tego źródła? 

2. Jakie jest współczesne spektrum form partycypacji obywatelskiej, 

ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań „nowych form” 

partycypacji;  

3. Jakie formy uczestnictwa nabierają znaczenia w świetle nowych 

teorii demokracji; 

4. Związek jakości demokracji a praktykowanych form partycypacji 

5. Jaka jest praktyka uczestnictwa obywatelskiego, specyfika lokalna 

(regionalna/narodowa); kierunki zmian, nowe zjawiska; 

6. Czy uczestnictwo obywatelskie przyczynia się do przemodelowania 

Dr Izolda Bokszczanin 

Dr Andżelika Mirska   

prof. dr hab. Eugeniusz Zieliński  

Dr hab. Jacek Zieliński, prof. 

UPH 

Dr hab. Jacek Wojnicki, prof. 

UW 

dr Beata Słobodzian 
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demokracji lokalnej państw współczesnych/lokalnego systemu 

władzy 

Dr Kamil Minkner Instytut Politologii 

Uniwersytetu Opolskiego 

Polityczny status sztuk 

pięknych i popularnych 

Mając na uwadze nadrzędną tematykę Kongresu nie może wśród 

odsłon aspektowych polityki zabraknąć i tych, które są związane z 

szeroko rozumianą sferą kreacji artystycznej. Dyskusja panelowa 

będzie miała na celu analizę politycznych uwarunkowań, statusu 

oraz kontekstów sztuk tradycyjnych (np. teatr, literatura, rzeźba, 

architektura, malarstwo) oraz popularnych (film, muzyka rozrywkowa, 

komiks) zarówno pod względem tematów, treści, formy oraz 

komunikacyjnych zależności między nadawcami a odbiorcami. 

Szczególnie interesujące może być osadzenie zjawisk artystycznych w 

szerszym układzie sprzężeń pomiędzy polityką (jak tradycyjna polityka 

wpływa na sztukę i odwrotnie), politycznością (jak sztuka wyraża 

różnego rodzaju antagonizmy i napięcia społeczne w sferze pozornie 

pozapolitycznej) oraz ideologią (sztuka jako instrument propagandy 

czy krzewienia partykularnych interesów grupy rządzącej). Bez 

względu na wariant polityczności sztuki, istotne jest zbadanie nie tylko 

tego jak sztuka komentuje to, co polityczne, ale rozpoznanie w niej 

(oraz w jej interpretacjach) kolejnej areny walki politycznej. Wszak w 

ramach sztuki i kultury popularnej kreowane są narracje symboliczne 

na temat życia społecznego, wokół których grupy społeczne 

integrują się, antagonizują oraz otrzymują możliwe warianty 

interpretacji znaczeń procesów i zjawisk politycznych. 

Interesujące będzie również ukazanie współczesnych kierunków 

popkulturyzacji polityki i polityzacji kultury popularnej. Z jednej strony, 

treści marketingowe, jakie wysyłają do elektoratu politycy opierają 

się na popkulturowych schematach. Z drugiej strony, twórcy 

popkultury są często bardzo zaangażowani politycznie, zdając sobie 

sprawę, że tradycyjna domena polityki nie daje im możliwości 

artykulacji. Ważnym aspektem tych zjawisk jest postępujący zanik 

granic pomiędzy tym, co elitarne (sztuka tradycyjna) a popularne, co 

samo w sobie ma już polityczne znaczenie i jest związane z szerszym 

układem relacji społecznych opartych na władzy. 

Dr hab. Marek Jeziński, prof. 

UMK 

Dr hab. Filip Pierzchalski 

Dr Łukasz Młyńczyk 

Dr Daniel Przastek 

Dr Kamil Minkner 

Dr Adam Szymański Uniwersytet Warszawski Polityka wewnętrzna i 

zagraniczna Polski i Turcji 

Polska i Turcja różnią się pod względem kultury, religii, historii 

politycznej po II wojnie światowej, struktur społecznych czy kierunków 

polityki zagranicznej. Jednak jednocześnie można obserwować wiele 

podobieństw zarówno w obszarze polityki wewnętrznej, jak i 

zewnętrznej. Te różnice i podobieństwa związane są niejednokrotnie z 

interesującymi zagadnieniami wykraczającymi poza dwa przypadki 

państw. Chodzi tu m.in. o: partie polityczne i ich przywództwo, 

dążenia niepodległościowe i budowę społeczeństwa 

obywatelskiego, kwestię mniejszości, politykę gospodarczą, 

integrację europejską, w tym proces europeizacji oraz zagadnienie 

„średnich potęg” w stosunkach międzynarodowych (w kontekście 

polityki zagranicznej powyższych państw).  

Te zagadnienia będą stanowić przedmiot analiz porównawczych 

przedstawianych w ramach panelu. Jego uczestnicy postawią 

pytanie, czy podobieństwa między Polską i Turcją wynikają z tego, że 

mamy do czynienia z kwestiami mającymi uniwersalny charakter, tzn. 

Dr Joanna Bocheńska 

Mgr Magdalena Szkudlarek 

Dr Karol Bieniek 

Dr Jakub Wódka 

Dr Adam Szymański 
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mogącymi występować w zupełnie różnych państwach i regionach, 

czy też Polska i Turcja należą do państw zbliżonych do siebie zarówno 

w sprawach polityki wewnętrznej i zewnętrznej z uwagi na pewne 

określone elementy łączące oba kraje. Będą się jednocześnie 

zastanawiać nad pytaniem, czy istniejące różnice między polską i 

turecką polityką wewnętrzną i zagraniczną, to tylko efekt wyraźnych, 

często obiektywnych cech odróżniających oba państwa, czy też 

wynikają one również z innych czynników. 

Dr Monika Sus Hertie School of 

Governance 

Polityka zagraniczna i 

bezpieczeństwa Unii 

Europejskiej - podejścia 

badawcze 

Celem panelu jest refleksja i wzajemna wymiana doświadczeń 

między uczestnikami odnośnie badań unijnej polityki zagranicznej i 

bezpieczeństwa. Analiza tego dynamicznie rozwijającego się i 

wielowymiarowego obszaru polityki UE stwarza bowiem szereg 

wyzwań badawczych i wymaga stosowania dobrze skonstruowanych 

ram metodologicznych oraz operacjonalizacji kluczowych pojęć. Z 

tego względu do udziału w panelu zaproszeni są zarówno młodzi i 

doświadczeni badacze, prowadzący badania dotyczące polityki 

zagranicznej UE w oparciu o nowatorskie podejście badawcze. 

dr Filip Tereszkiewicz 

dr hab. Magdalena 

Mikołajczyk 

Uniwersytet 

Pedagogiczny im. KEN w 

Krakowie  

Potencjał na wyczerpaniu: 

instytucje w myśli politycznej 

na przełomie wieków 

Przedmiotem badań i prezentowanej refleksji będą poglądy, opinie 

(zwłaszcza krytyczne), wizje i koncepcje różnych podmiotów z 

pełnego spectrum politycznej sceny formułowane w odniesieniu do 

zastanego ładu instytucjonalnego. Interesować nas będzie 

postrzeganie funkcji/dysfunkcji, atrofii (lub hipertrofii), niekorzystnej 

stagnacji lub pożądanej zmiany charakteru instytucji politycznych 

końca XX i początku XXI wieku. Kto narzeka, kto wieszczy koniec, kto 

oręduje za naprawą? O jakie instytucje chodzi – o państwo, 

parlamenty, administrację publiczną, partie, wybory, związki 

zawodowe i in. 

Prof. dr hab. Michał Śliwa 

Dr hab. Rafał Chwedoruk 

Dr hab. Michał Strzelecki, prof. 

UMK 

Dr hab. Monika Ślufińska 

Dr Agata Tasak 

Dr Laura Koba Uniwersytet Jagielloński Prawa człowieka w systemie 

globalnego zarządzania 

Faktyczna i iluzyjna rola praw człowieka we współczesnym świecie. 

Różne podejścia ideologiczne, polityczne, społeczne do praw 

człowieka. Rola międzynarodowych organizacji w ochronie praw 

człowieka, przede wszystkim najcięższym naruszeniom. Świadomość 

praw człowieka, jako szansa na poprawę losu osób narażonych na 

łamanie praw człowieka, np. ofiar handlu ludźmi. 

dr Agnieszka Florczak 

dr Arkadiusz Domagała,  

dr hab Wiesław Wacławczyk 

dr Krzysztof Żarna 

dr Joanna Dobrowolska-Polak 

dr hab. Wanda 

Jarząbek, prof. ISP PAN 

Instytut Studiów 

Politycznych PAN 

Problematyka etniczna w 

polityce polskiej po 1989. 

Cz. 1 Pamięć historyczna a 

polityka 

Zakład Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN, 

Wydział Politologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, 

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, oraz 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w 

Zamościu planują przygotowanie dwóch paneli poświęconych 

problematyce mniejszości narodowych i etnicznych.  

Pierwsza z część dotyczyć będzie zagadnienia „Pamięć historyczna a 

polityka narodowościowa i tożsamość narodowa”. Nie jest jednakże 

jej celem skupianie się na teoretycznych rozważaniach o pamięci 

narodowej, a prześledzenie na kilku przykładach, w jaki sposób różne 

elementy tej pamięci wpływają na politykę wobec mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz na tożsamość narodową i działania 

tychże mniejszości. 

W części drugiej przeanalizowane zostaną wybrane zagadnienia 

polityki polskiej wobec mniejszości narodowych po 1989 roku. 

- dr Danuta Berlińska, Polsko-niemiecki dyskurs pamięci o II wojnie 

Dr Danuta Berlińska 

Dr Bernard Linek 

Prof. dr hab. Piotr Madajczyk 

Dr Ewa Pogorzała 
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światowej na przykładzie Śląska Opolskiego 

- prof. Bernard Linek, Stosunek mniejszości na Górnym Śląsku do 

pamięci powstań śląskich 

- prof. Piotr Madajczyk, „Tragedia Górnośląska“ jako narzędzie 

kształtowania mniejszości narodowych i etnicznych 

- dr Ewa Pogorzała, Dylematy edukacji historycznej w kształceniu 

mniejszości narodowych i etnicznych 

prof. dr hab. Piotr 

Madajczyk 

Instytut Studiów 

Politycznych PAN 

Problematyka etniczna w 

polityce polskiej po 1989 

roku . Cz. 2 Polityka 

narodowościowa po 1989 

roku  

Zakład Studiów nad Niemcami Instytutu Studiów Politycznych PAN, 

Wydział Politologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej, 

Państwowy Instytut Naukowy - Instytut Śląski w Opolu, oraz 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Szymona Szymonowica w 

Zamościu planują przygotowanie dwóch paneli poświęconych 

problematyce mniejszości narodowych i etnicznych.  

Pierwsza z część dotyczyć będzie zagadnienia „Pamięć historyczna a 

polityka narodowościowa i tożsamość narodowa”. Nie jest jednakże 

jej celem skupianie się na teoretycznych rozważaniach o pamięci 

narodowej, a prześledzenie na kilku przykładach, w jaki sposób różne 

elementy tej pamięci wpływają na politykę wobec mniejszości 

narodowych i etnicznych oraz na tożsamość narodową i działania 

tychże mniejszości. 

W części drugiej przeanalizowane zostaną wybrane zagadnienia 

polityki polskiej wobec mniejszości narodowych po 1989 roku. 

- dr Tomasz Browarek, Determinanty polityki etnicznej państwa 

polskiego po 1989 

- prof. Wanda Jarząbek, Dyskusje nad przeszłością i jej 

przezwyciężaniem a kształtowanie polityki wobec mniejszości 

ukraińskiej po 1989 r. 

- dr Marek Mazurkiewicz, Regionalne uwarunkowania i specyfika 

polityki polskiej wobec mniejszości narodowych i etnicznych ze 

szczególnym uwzględnieniem województwa opolskiego 

- dr Paweł Popieliński, Ustawa o mniejszościach narodowych i 

etnicznych oraz języku regionalnym jako narzędzie państwa polskiego 

wobec mniejszości żyjących w Polsce. Case study mniejszość 

niemiecka 

Dr Tomasz Browarek 

dr hab. Wanda Jarząbek, 

prof. ISP PAN 

Dr Marek Mazurkiewicz 

Dr Paweł Popieliński 

Dr Rafał Woźnica Uniwersytet Jagielloński Problemy bezpieczeństwa 

na Bałkanach 

Problem bezpieczeństwa po upadku tzw. bloku wschodniego i 

wybuch wojen w wyniku rozpadu Jugosławii oraz konsekwencje tych 

wojen dzisiaj; problem przestępczości zorganizowanej a geopolityka 

państw bałkańskich; aktualne problemy mniejszościowe i ich wpływ 

na politykę wewnętrzną państw bałkańskich; problem stabilizacji 

wewnętrznej poszczególnych państw i ich wpływ na politykę 

międzynarodową i regionalną; problem stabilizacji Kosowa - 

zasadnicze wyzwania; 

 

Dr Maciej Turek Uniwersytet Jagielloński 

w Krakowie 

Problemy finansowania 

federalnych kampanii 

wyborczych w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki 

W panelu przewidujemy prezentację referatów oraz dyskusje na 

tematy związane z systemem finansowania federalnych kampanii 

wyborczych w Stanach Zjednoczonych oraz wynikające z tego 

problemy dla procesu politycznego. Interesować będą nas kwestie 

kto i dlaczego dokonuje wpłat na cele wyborcze, w jaki sposób 

pieniądze wpływają na decyzje podejmowane przez 

deputowanych, w jakim stopniu wobec systemu finansowania 

dr hab. Paweł Laidler 

dr Maciej Turek 
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wyborów jesteśmy zmuszeni zmodyfikować modele reprezentacji 

politycznej, jak wreszcie taki sposób finansowania kampanii 

wyborczych i wyborów, ze szczególnym uwzględnieniem kampanii 

do Kongresu oraz na urzędy sędziowskie, wpływa na kształt, 

charakter i stan współczesnej demokracji amerykańskiej. 

dr hab. Ireneusz Kraś Akademia im. Jana 

Długosza w 

Częstochowie 

Problemy zarządzania 

gospodarczego i 

finsnowego Unii Europejskiej 

w drugiej dekadzie XXI w. 

Problem badawczy- "Czy nowe rozwiązania gospodarcze i finansowe 

w Unii Europejskiej przyczynią się do zmniejszenia problemów 

związanych z jej zarządzaniem?"  

Poruszane problemy: 

- Nowe instrumenty w zarządzaniu gospodarczym i finansowym Unii 

Europejskiej 

- Przyszłość strefy euro 

- Możliwości zwiększenia konkurencyjności Unii Europejskiej w 

gospodarce światowej. 

Dr Ewa Synowiec,  

Prof.  dr hab. Artur Nowak-Far 

Dr Paweł Samecki 

Dr hab. Maciej Walkowski, 

prof. UAM  

Dr hab. Piotr Misztal, prof. UJK 

Dr hab. Radosław Kupczyk 

dr hab. Jolanta Bryła, 

prof. UAM  

Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu 

Przestrzeń kosmiczna jako 

obszar rywalizacji i 

współpracy 

(polityki/doktryny/strategie 

kosmiczne) 

Wymiana poglądów na temat przyczyn, przejawów i konsekwencji 

nasilającej się aktywności państwowych i niepaństwowych 

podmiotów w przestrzeni kosmicznej w związku z pojawianiem się 

nowych rodzajów zastosowań i rosnącym uzależnieniem 

społeczeństw od technologii kosmicznych. W toku rozważań 

spodziewane jest dokonanie identyfikacji i oceny potencjalnych i 

realnych wyzwań i zagrożeń mogących być konsekwencją 

realizowanych polityk, doktryn i strategii kosmicznych różnych państw 

Dr hab. Paweł Turczyński 

Dr Irma Słomczyńska 

Dr Bartosz Smolik 

Dr hab. Paweł Frankowski 

dr hab. Krzysztof Łabędź, 

prof. IA 

Akademia Ignatianum Rola opozycji politycznej w 

systemach 

demokratycznych 

Panel zostanie poświęcony różnym aspektom funkcjonowania 

opozycji politycznej w warunkach demokratycznego systemu 

politycznego. Celem będzie odpowiedź na wiele pytań, z których 

zasadnicze to określenie zakresu pojęcia "opozycja polityczna" oraz 

stwierdzenie, jakie funkcje pełni i jakie działania podejmuje w 

różnych, różniących się od siebie systemach demokratycznych.  

Zakres pojęcia opozycji politycznej, po przyjęciu założenia, że chodzi 

o szerokie jego określenie, jest kwestią dyskusyjną (wbrew pozorom) i 

wymagającą wielu ustaleń.  

Jeśli chodzi o funkcje opozycji wobec systemu demokratycznego, to 

oprócz oczywistych funkcji wzmacniających demokrację można 

mówić także o dysfunkcjach, przy czym problemem jest niemożność 

względnie precyzyjnego stwierdzenia, które z działań 

podejmowanych przez ugrupowania opozycyjne przynoszą 

pozytywne, a które negatywne skutki.  

Istotnym zadaniem jest porównanie działań opozycji 

podejmowanych w różnych państwach demokratycznych i 

określenie różnic w rzeczywistych możliwościach wywierania wpływu 

politycznego.  

Ważna wydaje się ponadto odpowiedź na pytanie o różnice w 

sposobie działania opozycji politycznej w zależności od tego, na 

jakim forum opozycja podejmuje tę działalność, w tym przede 

wszystkim w jakich warunkach instytucjonalnych ma to miejsce. 

Istotne są kwestie związane z zakorzenieniem ugrupowań 

opozycyjnych w społeczeństwie, problemy związane z 

komunikowaniem się opozycji ze społeczeństwem, ze szczególnym 

uwzględnieniem wykorzystania w tym celu Internetu. 

prof. dr hab. Krzysztof Pałecki 

doc. dr hab. Michal Kubat 

dr hab. Mateusz Nieć, prof. IA 

dr Małgorzata Świder 

dr Tomasz Litwin 
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Innym jeszcze problemem jest obecność opozycji wewnątrz koalicji 

rządzących, czy wewnątrz partii (szczególnie rządzących).  

W rozwiązywaniu powyższych problemów przydatne będą istniejące 

już typologie opozycji, a może ich rozbudowanie czy skonstruowanie 

jeszcze innych. 

Panel zostanie zatem poświęcony omówieniu zagadnień 

teoretycznych, metodologicznych oraz związanych z rzeczywistym 

funkcjonowaniem opozycji politycznej. 

dr hab. Krzysztof Łabędź, 

prof. IA 

Akademia Ignatianum Rola opozycji politycznej w 

systemach 

demokratycznych, część II 

Panel zostanie poświęcony różnym aspektom funkcjonowania 

opozycji politycznej w warunkach demokratycznego systemu 

politycznego. Celem będzie odpowiedź na wiele pytań, z których 

zasadnicze to określenie zakresu pojęcia "opozycja polityczna" oraz 

stwierdzenie, jakie funkcje pełni i jakie działania podejmuje w 

różnych, różniących się od siebie systemach demokratycznych.  

Zakres pojęcia opozycji politycznej, po przyjęciu założenia, że chodzi 

o szerokie jego określenie, jest kwestią dyskusyjną (wbrew pozorom) i 

wymagającą wielu ustaleń.  

Jeśli chodzi o funkcje opozycji wobec systemu demokratycznego, to 

oprócz oczywistych funkcji wzmacniających demokrację można 

mówić także o dysfunkcjach, przy czym problemem jest niemożność 

względnie precyzyjnego stwierdzenia, które z działań 

podejmowanych przez ugrupowania opozycyjne przynoszą 

pozytywne, a które negatywne skutki.  

Istotnym zadaniem jest porównanie działań opozycji 

podejmowanych w różnych państwach demokratycznych i 

określenie różnic w rzeczywistych możliwościach wywierania wpływu 

politycznego.  

Ważna wydaje się ponadto odpowiedź na pytanie o różnice w 

sposobie działania opozycji politycznej w zależności od tego, na 

jakim forum opozycja podejmuje tę działalność, w tym przede 

wszystkim w jakich warunkach instytucjonalnych ma to miejsce. 

Istotne są kwestie związane z zakorzenieniem ugrupowań 

opozycyjnych w społeczeństwie, problemy związane z 

komunikowaniem się opozycji ze społeczeństwem, ze szczególnym 

uwzględnieniem wykorzystania w tym celu Internetu. 

Innym jeszcze problemem jest obecność opozycji wewnątrz koalicji 

rządzących, czy wewnątrz partii (szczególnie rządzących).  

W rozwiązywaniu powyższych problemów przydatne będą istniejące 

już typologie opozycji, a może ich rozbudowanie czy skonstruowanie 

jeszcze innych. 

Panel zostanie zatem poświęcony omówieniu zagadnień 

teoretycznych, metodologicznych oraz związanych z rzeczywistym 

funkcjonowaniem opozycji politycznej. 

prof. dr hab. Zbigniew 

Machelski 

dr Mirosław Lakomy 

dr Grzegorz Foryś 

dr Radosław Zyzik 

dr Bogusław Kotarba 

dr hab. Jerzy Gordziejew 

Jerzy 

Instytut Rosji i Europy 

Wschodniej UJ  

Rosja vs Zachód: analiza 

kryzysu i wyzwania 

bezpieczeństwa 

międzynarodowego" 

Panel Koła Naukowego Studentów Rosjoznawstwa UJ  

Dr Agnieszka Bryc Uniwersytet Mikołaja 

Kopernika w Toruniu  

Rosja w poszukiwaniu 

tożsamości: renesans 

Problemem badawczym są wielowymiarowe przemiany tożsamości 

współczesnej Rosji, przede wszystkim ścierających się projektów 

dr Anna Jach 

dr Maciej Raś 
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imperium czy państwo 

narodowe? Cz.1 

renesansu imperium i państwa narodowego. Zagadnienia poruszane 

w panelu dotyczyć będą: Putinizmu jako podstawy doktryny 

obudowy imperium; paroksyzmów kulturowych i psychologicznych 

rosyjskiej nostalgii imperialnej; Russkowo mira jako projektu 

restauracyjnego imperium; rosyjskiej świadomości narodowej i 

imperialnej, a także gospodarczym filarom projektów imperialnych 

Federacji Rosyjskiej. 

dr Krzysztof Falkowski 

prof. dr hab. Andrzej 

Wierzbicki 

dr hab. Joachim Diec, 

prof. UJ  

Uniwersytet Jagielloński Rosja w poszukiwaniu 

tożsamości: renesans 

imperium czy państwo 

narodowe? cz. 2 

Problemem badawczym są wielowymiarowe przemiany tożsamości 

współczesnej Rosji, przede wszystkim ścierających się projektów 

renesansu imperium i państwa narodowego. Zagadnienia poruszane 

w panelu dotyczyć będą: Putinizmu jako podstawy doktryny 

obudowy imperium; paroksyzmów kulturowych i psychologicznych 

rosyjskiej nostalgii imperialnej; Russkowo mira jako projektu 

restauracyjnego imperium; rosyjskiej świadomości narodowej i 

imperialnej, a także gospodarczym filarom projektów imperialnych 

Federacji Rosyjskiej. 

Dr hab. Jakub Potulski, prof. 

UG 

Prof. dr hab. Marian Broda 

Dr hab. Andrzej Dudek, prof. 

UJ  

prof. dr hab. Stanisław 

Bieleń 

Uniwersytet Warszawski Rosja w poszukiwaniu 

tożsamości: renesans 

imperium czy państwo 

narodowe? cz. 3 

Problemem badawczym są wielowymiarowe przemiany tożsamości 

współczesnej Rosji, przede wszystkim ścierających się projektów 

renesansu imperium i państwa narodowego. Zagadnienia poruszane 

w panelu dotyczyć będą: Putinizmu jako podstawy doktryny 

obudowy imperium; paroksyzmów kulturowych i psychologicznych 

rosyjskiej nostalgii imperialnej; Russkowo mira jako projektu 

restauracyjnego imperium; rosyjskiej świadomości narodowej i 

imperialnej, a także gospodarczym filarom projektów imperialnych 

Federacji Rosyjskiej. 

Dr hab. Agnieszka Legucka 

Dr hab. Agata Włodkowska-

Bagan 

Dr hab. Dmitrij Karnauchow 

Dr Michał Kuryłowicz 

Mgr Anna Ksprzycka 

Dr Andrzej Skrzypek Uniwersytet Warszawski Rosja w poszukiwaniu 

tożsamości: renesans 

imperium czy państwo 

narodowe? cz. 4 

Problemem badawczym są wielowymiarowe przemiany tożsamości 

współczesnej Rosji, przede wszystkim ścierających się projektów 

renesansu imperium i państwa narodowego. Zagadnienia poruszane 

w panelu dotyczyć będą: Putinizmu jako podstawy doktryny 

obudowy imperium; paroksyzmów kulturowych i psychologicznych 

rosyjskiej nostalgii imperialnej; Russkowo mira jako projektu 

restauracyjnego imperium; rosyjskiej świadomości narodowej i 

imperialnej, a także gospodarczym filarom projektów imperialnych 

Federacji Rosyjskiej. 

Dr Maria Domańska 

Prof. dr hab. Janusz 

Adamowski 

Dr hab. Ireneusz Topolski 

dr hab. Agnieszka 

Pawłowska, prof. UR  

dr hab. Robert Kmieciak, 

prof. UAM 

Uniwersytet Rzeszowski 

 

Uniwersytet im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu  

Rządzenie (governance) – 

użyteczna perspektywa 

analityczna czy teoria 

motywowana politycznie? 

W odniesieniu do wielu spraw publicznych rządzenie (governance) 

jest obecnie postrzegane „jako właściwa odpowiedź na 

niepowodzenia rynku i państwa oraz droga ucieczki przed 

nieustannym oscylowaniem pomiędzy poleganiem na siłach 

rynkowych i na koordynacji imperatywnej” (Jessop 2007: 14–15). 

Rządzenie opisuje więc utrwalone relacje między osobami 

umiejscowionymi w różnych kontekstach organizacyjnych, na 

różnych poziomach władz publicznych, jest też sposobem 

zorganizowania działań publicznych w sytuacji, gdy nie można się 

uciec do interwencji państwa.  

Kluczowym walorem rządzenia jest udział rozmaitych – 

zakotwiczonych w różnych sektorach – interesariuszy w procesie 

decyzyjnym. Rządzenie stanowi także wyzwanie dla 

legitymizowanych organów władz publicznych, które muszą zmierzyć 

się z zagadnieniem dopuszczenia do decyzji podmiotów takiej 
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legitymacji (rozumianej jako legitymacja wyborcza) nie 

posiadających. 

Governance jest również dynamicznie rozwijającą się perspektywą 

teoretyczną analiz funkcjonowania sektora publicznego. Tutaj 

spotyka się z największą krytyką, jako pojęcie puste znaczeniowo 

(empty signifyier), jak je określił Klaus Offe (2009). 

Moderatorzy panelu zapraszają zainteresowane osoby do zgłaszania 

propozycji wystąpień dotyczących m.in. następujących zagadnień: 

1. Governance jako perspektywa teoretyczna analizowania sektora 

publicznego. 

2. Rządzenie wielopoziomowe (mulit-level governance) w relacjach: 

UE – państwa członkowskie; rząd – samorząd terytorialny, zawodowy i 

gospodarczy; samorząd regionalny – samorząd lokalny, etc. 

3. Dobre rządzenie (good governance) jako paradygmat 

współczesnej administracji publicznej. 

4. Współrządzenie (collaborative governance), rządzenie lokalne 

(local governance) i rządzenie metropolitalne (metropolitan 

governance) w ramach: partnerstw międzysektorowych. 

5. Odpowiedzialność interesariuszy procesu współrządzenia. 

6. Organy władz publicznych wobec form współrządzenia. 

dr hab. Wojciech Ziętara Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej 

Think tanki i fundacje 

polityczne we 

współczesnym świecie 

System polityczny jest definiowany jako ogół organów państwowych, 

partii politycznych oraz organizacji i grup społecznych 

uczestniczących w działaniach politycznych poszczególnych państw. 

W powyższej definicji podkreśla się także wymiar formalny i 

nieformalny takiej działalności. W związku z powyższym think tanki 

stanowią istotny element współczesnych systemów politycznych. 

Klasyfikacja think tanków przewiduje występowanie organizacji 

stowarzyszonych z partiami politycznymi. Jednak takie rozwiązanie 

jest praktykowane przede wszystkim w państwach o kulturze 

anglosaskiej, podczas gdy w Europie kontynentalnej nawiązując do 

niemieckich rozwiązań formalnoprawnych coraz częściej w 

państwach Unii Europejskiej (Hiszpania, Węgry, częściowo Polska) 

oraz na poziomie prawa wspólnotowego wprowadzono do systemu 

politycznego, a nawet ściślej, do systemu partyjnego fundacje 

polityczne. W związku z powyższym podczas obrad panelowych 

zostanie podjęta próba zdefiniowania zjawiska think tanków i 

fundacji politycznych, umiejscowienia ich w systemie politycznym 

wybranych państw oraz systemie europejskim. 

Mgr Jakub Szlachetko 

Dr Dorota Stasiak 

Dr Monika Sus 

Dr Sylwia Mrozowska 

Dr Piotr Zbieranek 

prof. dr hab. Konstanty 

Adam Wojtaszczyk 

Instytut Europeistyki 

Uniwersytetu 

Warszawskiego 

Unia Europejska - szanse i 

bariery dalszego rozwoju 

integracji europejskiej 

Problemem jest Unia Europejska w procesie wychodzenia z kryzysu. 

Panel będzie poruszał zagadnienia związane z dylematami wokół 

kierunków dalszej modernizacji Unii oraz problemy badawcze 

związane z rozwojem tej organizacji. 

prof. dr hab. Konstanty Adam 

Wojtaszczyk 

prof. dr hab. Wiesław Bokajło 

prof. dr hab. Zbignew 

Czachór 

prof. dr hab. Józef Fiszer 

prof. dr hab. Janusz 

Ruszkowski 

Dr Małgorzata Myśliwiec Uniwersytet Śląski Wpływ kryzysu 

gospodarczego na 

Podstawowym celem naukowym panelu będzie pokazanie wpływu 

kryzysu gospodarczego na funkcjonowanie współczesnych systemów 

politycznych.  

dr Małgorzata Myśliwiec 

dr Tomasz Kubin 

dr Małgorzata Lorencka 
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działanie systemu 

politycznego. 

Wiodącą hipotezą przyjętą przez organizatorów dyskusji będzie 

założenie, że w warunkach demokracji przedstawicielskiej sytuacja 

ekonomiczna państwa lub związku państw jest jednym z 

najistotniejszych czynników warunkujących stabilność i trwałość 

systemu politycznego. Im lepsza sytuacja gospodarcza państwa lub 

związku państw, tym większa stabilność funkcjonowania i możliwość 

przetrwania systemu politycznego. Natomiast w sytuacji kryzysu 

gospodarczego stabilność i trwałość systemu politycznego jest 

poważnie zagrożona.  

Dyskusja naukowa koncentrować się będzie zatem wokół 

problemów działania systemów politycznych jako całości lub ich 

wybranych elementów (np. porządku konstytucyjnego, 

poszczególnych instytucji, działających w ramach danego systemu 

politycznego, systemów partyjnych, systemów wyborczych, 

mechanizmów nadzoru lub kontroli nad działaniem organów 

administracji publicznej, etc.) w warunkach kryzysu gospodarczego. 

dr hab. Anna Sroka 

dr Joanna Ciesielska-

Klikowska 

dr hab. Joanna Sondel-

Cedarmas 

Uniwersytet Jagielloński Współczesne doktryny i 

ruchy prawicy 

antysystemowej w krajach 

romańskich 

Panel poświęcony myśli politycznej współczesnych ugrupowań i 

przedstawicieli skrajnej prawicy we Włoszech, Francji, Hiszpanii oraz 

Portugalii. Tematy referatów będą obejmować kwestie słabo 

rozpoznane w polskiej literaturze przedmiotu, jak na przykład 

problematyka Nowej Prawicy we Francji i Włoszech, współczesnego 

karlizmu w Hiszpanii, czy programu europrawicy 

Dr hab. Jacek Bartyzel, prof. 

UMK 

dr Agnieszka Turska-

Kawa 

Uniwersytet Śląski Zachowania wyborcze w 

świetle badań 

empirycznych (cz. 1) 

Panel organizowany przez Sekcję Badań Wyborczych przy Polskim 

Towarzystwie Nauk Politycznych. Paneliści w ramach zgłoszonych 

referatów przedstawią wyniki prowadzonych przez siebie badań 

empirycznych w kontekście uwarunkowań zachowań wyborczych. 

Dr Agnieszka Turska-Kawa  

Dr hab. Mikołaj Cześnik, prof. 

SWPS 

Dr hab. Bartłomiej Michalak 

Dr hab. Mariusz Kolczyński, 

prof. UŚ 

Dr Tomasz Godlewski 

dr hab. Robert Alberski Uniwersystet Wrocławski Zachowania wyborcze w 

świetle badań 

empirycznych, część 2 

Panel organizowany przez Sekcję Badań Wyborczych przy Polskim 

Towarzystwie Nauk Politycznych oraz Instytut Politologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. Paneliści przedstawią wyniki prowadzonych przez 

siebie badań empirycznych dotyczących uwarunkowań zachowań 

wyborczych. 

Dr hab. Łukasz Tomczak, prof. 

US  

Dr hab. Waldemar Wojtasik  

Dr hab. Magdalena Musiał-

Karg,  

Dr hab. Robert Alberski  

dr Agnieszka Łukasik-Turecka 

prof. dr hab. Irena 

Stawowy-Kawka 

Instytut Nauk 

Politycznych i Stosunków 

Międzynarodowych UJ 

Zróżnicowanie etniczno-

religijne Bałkanów 

Zróżnicowanie narodowe i religijne Bałkanów w kontekście procesów 

historycznych i politycznych 

Obecność mniejszości narodowych i religijnych na Bałkanach jest 

ściśle związana z ich historią polityczną i gospodarczą, wynikającą z 

wojen i sporów, zmianą granic, procesami migracyjnymi i 

demograficznymi. W latach 90. XX i na początku XXI w. Bałkany były 

terenem wojen i konfliktów na tle etnicznym i narodowym, a 

badacze zwracali uwagę głównie na negatywne zjawiska 

rozgrywające się w tym regionie Europy. Dzisiaj natomiast 

zaobserwować można występowanie pozytywnych procesów 

politycznych w zakresie poszanowania praw i bezpieczeństwa 

poszczególnych grup narodowych i religijnych w państwach tego 

regionu. 

prof. dr hab. Irena Stawowy-

Kawka 

prof. dr hab. Mirosław 

Dymarski 

dr Paweł Płaneta 

dr Rafał Woźnica 

dr Mirella Korzeniewska-

Wiszniewska 
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Przedmiotem dyskusji będą mniejszości religijne i narodowe na 

Bałkanach w aspekcie zróżnicowanej sytuacji polityczno-prawnej, na 

przykładzie traktowania ich w takich krajach jak Grecja, 

pozostających w zachodnioeuropejskim systemie ugruntowanych 

wartości cywilizacyjnych, niepodlegających tym samym regułom 

prawnym, przyjętym przez Bułgarię i Rumunię, które w procesie 

akcesyjnym dostosowały się do wymogów Unii Europejskiej oraz tych, 

które dostosowują się do demokratycznych reguł opracowanych 

przez Zachód. Z jednej strony będą to głównie regulacje 

międzynarodowe dotyczące ochrony praw mniejszości narodowych i 

religijnych w Europie i na świecie, a z drugiej — praktyka ich 

stosowania w poszczególnych krajach bałkańskich. 

 

 


