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ZAŁOŻENIA NAUKOWE KONFERENCJI 

 

 Rok 1989 uznawany jest w najnowszej historii Polski za moment 

przełomowy we współczesnych dziejach państwa i społeczeństwa polskiego. 

Zapoczątkowana wówczas transformacja ustrojowa oraz procesy demokratyzacyjne 

odcisnęły swoje piętno nie tylko na kształcie polskiego systemu politycznego, ale 

miały również olbrzymi wpływ na przebieg i charakter przemian społeczno-

ekonomicznych. Wpływ ten jest zresztą do dziś mocno odczuwalny, a oceny 

samych przemian – bardzo zróżnicowane.  

 Na dzień 5 kwietnia 2014 roku przypada 25 rocznica podpisania porozumień 

„Okrągłego Stołu”, a 4 czerwca tego roku – pierwszych, częściowo 

demokratycznych wyborów parlamentarnych. Wydarzenia te, których znaczenie 

oraz symbolika są nie do przecenienia, w literaturze politologicznej uważane są za 

decydujące dla rozpoczęcia i pomyślnego przebiegu transformacji systemowej 

w Polsce. Dlatego też czas ten wydaje się doskonałą okazją do przeprowadzenia 

pogłębionej refleksji naukowej nad dokonaniami ostatniego ćwierćwiecza. Z drugiej 

strony – to także odpowiedni czas, aby zastanowić się w którym kierunku Polska 

powinna dziś zmierzać, jakie cele sobie obrać czy wyznaczyć, w jakim wymiarze 

dokonywać korekty, niedoskonałego przecież modelu politycznego 

i ekonomicznego, który jest dziś realizowany w szybko globalizującym się świecie. 

 W 2014 roku przypada także 10 rocznica przystąpienia Polski do Unii 

Europejskiej oraz 15 rocznica akcesji do NATO. Przystąpieniu do tych organizacji 

przyświecało niewątpliwie dążenie do modernizacji ekonomicznej i cywilizacyjnej 

oraz zapewnienie bezpieczeństwa militarnego Polsce w nowych warunkach 

geopolitycznych po rozpadzie Układu Warszawskiego. Obecnie funkcjonowanie 

w obu strukturach ponadnarodowych wiąże się także z wieloma nowymi 

wyzwaniami, którym państwo polskie winno sprostać w najbliższej przyszłości. 

Analiza tych wyzwań powinna być dokonana w szerszym, międzynarodowym 

kontekście i otoczeniu. Zagrożenia dla rozwoju i stabilizacji są dziś bardzo poważne 

a przedłużający się kryzys ekonomiczny rodzi pogłębiające się frustracje społeczne, 



 

stwarzające podatny grunt do kwestionowania demokratycznych mechanizmów 

władzy oraz uczestnictwa Polski w strukturach ponadnarodowych. W coraz 

większym stopniu w Europie odradzają się też narodowe egoizmy, fobie 

i uprzedzenia. Na skutek pogarszających się warunków społeczno-ekonomicznych 

rośnie znaczenie skrajnych i antydemokratycznych sił politycznych, które do 

niedawna uważane były za polityczny margines, a obecnie starają się wykorzystać 

narastające obawy i zagrożenia społeczne dla destabilizacji państwa 

demokratycznego. To wszystko rodzi kolejne pytania – na ile tego rodzaju zjawiska 

są problemem przejściowym, na ile zaś początkiem pewnego nowego, bardzo 

niebezpiecznego procesu. Także i na tak postawione pytania będziemy szukać 

odpowiedzi podczas Konferencji.  

 Z powyższymi rocznicami zbiega się również 45-lecie działalności Katedry 

Nauk Politycznych, co stwarza doskonałą okazję aby Jubileusz ten uczcić 

wydarzeniem o randze międzynarodowej konferencji naukowej i w towarzystwie 

uczonych z różnych ośrodków akademickich – i to zarówno polskich jak 

i zagranicznych.  

 W przedstawianych podczas Konferencji wystąpieniach i dyskusji szczególna 

uwaga poświęcona winna być takim zagadnieniom jak:  

 przesłanki i przebieg transformacji ustrojowej w Polsce 

 skutki społeczno-ekonomiczne przemian ustrojowych 

 25 lat przemian ustrojowych w polskiej myśli politycznej 

 ocena polskiej konstytucji oraz pytania o jej nowelizację 

 kształtowanie się i przyszłość polskiego systemu politycznego 

 pozycja Polski w Europie i świecie 

 transformacja na tle porównawczym 

 kondycja i zagrożenia demokracji na początku XXI wieku 

 wyzwania stojące przed zjednoczoną Europą 

 nowy kształt współpracy europejskiej i euroatlantyckiej  

 ład ekonomiczny, społeczny i militarny we współczesnym świecie 



 

TERMINARZ 

 do 30 października – przyjmowanie zgłoszeń do udziału w konferencji 

 do 15 listopada – uiszczanie opłaty konferencyjnej 

 do 31 grudnia – przesyłanie referatów  

 

KOSZTY UCZESTNICTWA 

Opłata konferencyjna wynosi 450 PLN. Kwota ta obejmuje: udział w konferencji, 

materiały konferencyjne, a także koszty wyżywienia (obiady oraz okolicznościowa 

kolacja) oraz cateringu podczas obrad.  

Wpłaty prosimy kierować na konto: 

Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej  

ul. Rakowicka 10b/10 

31-511 Kraków 

nr rachunku bankowego: 49 1050 1445 1000 0090 8000 5136 

z dopiskiem: „25 lat polskiej transformacji – opłata konferencyjna” 

 

Istnieje możliwość rezerwacji noclegów, których koszt ponosi uczestnik. 

Oferujemy pomoc przy dokonaniu stosownej rezerwacji – w razie zainteresowania 

prosimy o zaznaczenie na formularzu zgłoszeniowym właściwej rubryki. 

 

PUBLIKACJA 

Organizatorzy przewidują wydanie recenzowanej publikacji w języku polskim przed 

konferencją, zastrzegając sobie przy tym prawo do wyboru tekstów do 

wydawnictwa.  

Przesyłane teksty powinny zawierać streszczenia w języku polskim oraz angielskim, 

a także bibliografię. Ich maksymalna objętość nie może przekraczać 1 arkusza 

wydawniczego (ok. 40 tys. znaków).  
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