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Mgr Michał Niebylski, Uniwersytet Opolski 
 Zmiany ideologiczne w polskich partiach politycznych w pierwszej dekadzie XXI wieku 

Celem referatu jest: 

 Ustalenie pozycji ideologicznych zajmowanych przez relewantne ugrupowania polityczne 
w Polsce 

 w latach 2001-2011 (na podstawie Expert Survey) 

 Określenie kierunku zmian ideologicznych 

 Wskazanie determinant wpływających na decyzje partii o zmianie pozycji ideologicznych 
 
Dr Izabela Kapsa, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 Funkcja wyborcza partii politycznych w dobie polityki 2.0 

Referat odnosi się do ewolucji funkcji partii politycznych w dobie polityki 2.0. Elektroniczne 
narzędzia komunikacji istotnie wpływają bowiem na realizację pełnionych przez partie polityczne 
zadań, zwłaszcza w kontekście wyborczym. Proces ten dostrzegamy we wszystkich państwach 
demokratycznych, a czasem nawet w niedemokratycznych (za pośrednictwem nowych ruchów 
społecznych). Kraje Europy Środkowo-Wschodniej nie odbiegają pod tym względem od innych 
państw świata. Co więcej, w tym regionie dostrzegamy też znaczny stopień zróżnicowania pod 
względem rozwoju elektronicznej demokracji. W referacie zaprezentowane zostaną problemy 
badawcze odnoszące się do funkcji wyborczej partii politycznych, jak i redefinicji zasad 
demokracji w odniesieniu do wyborów. Uznaję bowiem, że narzędzia elektronicznej komunikacji 
zmieniają nie tylko metodę komunikacji, ale ich efekt dotyczy realizacji funkcji wyborczej partii 
politycznych, relacji z wyborcami i innymi uczestnikami wyborczej rywalizacji. 
 
Dr Krzysztof Urbaniak, WNPiD UAM 
 Między proporcjonalnością a systemem większościowym. Rozważania o kompensacyjnych i mieszanych 

systemach wyborczych w państwach Europy Środkowowschodniej 

Mieszane i kompensacyjne systemy wyborcze są często przywoływane jako pożądany kierunek 
reformy polskiego prawa wyborczego. Oferują one bowiem połączenie dwóch podstawowych 
modeli systemu wyborczego – systemu większościowego i systemu proporcjonalnego. 
W wystąpieniu poddana analizie zostanie praktyka stosowania systemów mieszanych 
I kompensacyjnych w państwach Europy Środkowowschodniej, połączona z próbą odpowiedzi 
na pytanie w jakim zakresie systemy te łączą zalety systemów proporcjonalnych i 
większościowych, a w jakim eliminują lub ograniczają ich wady. 
 
 



Dr Artur Kopka, Europa-Universität Viadrina 
 Legitymizacja wiedzy eksperckiej w politycznym procesie decyzyjnym w kontekście analizy 

porównawczej granic doradztwa politycznego i lobbingu w krajach Grupy Wyszehradzkiej 

Przedmiotem referatu będzie przedstawienie rozważań na temat pojęcia legitymizacji w 
kontekście procesów doradczych mających miejsce w polityce krajów Grupy Wyszehradzkiej oraz 
granic pomiędzy doradztwem politycznym o podłożu naukowym a lobbingiem, jako wiedzą 
ekspercką mającą za zadanie reprezentację interesów określonych grup społecznych lub 
podmiotów gospodarczych. W wystąpieniu zaprezentowana zostanie koncepcja pojęcia 
legitymizacji w odniesieniu do jej trzech wymiarów: legitymizacji zadaniowej mającej za zadanie 
racjonalizację podejmowanych decyzji politycznych, legitymizacji uznaniowej jako faktycznej 
akceptacji ze strony społeczeństwa dla konkretnych działań doradczych oraz legalności, czyli 
zgodności różnorodnych form doradztwa politycznego z obowiązującymi regulacjami 
ustawowymi. 
 
 

Dr Mirosław Natanek, Uniwersytet Jagielloński 
 Samorządowy eksperyment z Dayton. Dystrykt Brcko jako autonomiczna jednostka polityczna Bośni 

i Hercegowiny 

Celem referatu będzie przybliżenie okoliczności powstania i funkcjonowania autonomii 
Dystryktu Brcko BiH. Decyzja o jego wydzieleniu jako osobnej jednostki administracyjnej w 
układzie z Dayton - mimo, że podyktowana względami politycznymi i strategicznymi na poziomie 
państwa, wydaje się być dzisiaj egzemplifikacją sukcesu demokracji na poziomie lokalnym w BiH, 
a przede wszystkim przykładem pokojowego współżycia trzech narodów. Referat będzie więc 
próbą wskazania zasadności stosowania decentralizacji i demokracji lokalnej jako instrumentu 
wygaszania konfliktów narodowościowych i etnicznych na Bałkanach. 
 
 

Dr Marta Michalczuk-Wlizło, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 
 Funkcjonowanie parlamentu jednoizbowego na przykładzie Riigikogu – wybrane zagadnienia 

Poczynając od 1989 roku, w Europie Środkowo-Wschodniej, rozpoczęła się transformacja 
ustrojowa. Państwa zaczęły tworzyć nowe instytucje ustrojowe oraz reformować te istniejące. 
Jednym z najistotniejszych organów w każdym państwie niewątpliwie jest parlament. Państwo z 
obszaru Europy Środkowo- Wschodniej opowiedziały się zarówno za strukturą uni jak i bi 
kameralną, kierując się różnymi względami.  

Celem przedmiotowego wystąpienia jest próba udzielenia odpowiedzi na pytania- czy 
jednoizbowy parlament funkcjonuje w diametralnie inny sposób niż izba pierwsza w strukturze 
bikameralnej. 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

Dr Stanisław Zyborowicz, WNPiD UAM 
 Kryzys demokracji liberalnej w Europie Środkowo-Wschodniej 

Demokracja liberalna jest coraz częściej kontestowana przez prawicowe elity polityczne. 
Pojawiają się postulaty poszukiwania modelu, który zaspokoi potrzeby „zwykłego człowieka”, a 
nie tylko uprzywilejowanych elit społecznych. Polityczny liberalizm postrzegany jest jako 
instrument dominacji grup uprzywilejowanych. Występuje fala krytyki demokracji liberalnej i 
sprowadzenie demokracji do schumpeterowskiej koncepcji demokracji wyborczej. Rodzi to 
niebezpieczeństwo pojawiania się tendencji autorytarnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. edycja corocznej konferencji naukowej z cyklu „Ewolucja Systemu Politycznego” finansowana jest w ramach 

umowy 801/P-DUN/2016 z dnia 27 lipca 2016 r. ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. 

 
 


