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PANEL 6. CZYNNIKI ZMIANY POLSKIEGO SYSTEMU POLITYCZNEGO 

 

Dr Beata Pająk-Patkowska, WNPiD UAM 

Społeczeństwo obywatelskie wobec działań rządu – przypadek Polski 

Celem wystąpienia jest analiza działań podejmowanych przez obywateli polskich w odpowiedzi 

na pomysły reform rządu Beaty Szydło. Kto i w jaki sposób inicjował protesty wobec działań 

wokół Trybunału Konstytucyjnego, propozycji zmian w ustawie regulującej prawo aborcyjne czy 

ustawie mającej zlikwidować gimnazja? Jaki był zasięg protestów i ewentualne ich skutki? 

Czy możemy mówić w kontekście obserwowanej zwiększonej aktywności protestacyjnej Polaków 

po wyborach parlamentarnych w 2015 r. o wzmocnieniu się społeczeństwa obywatelskiego 

w Polsce? To główne obszary, wokół których prowadzone będą analizy. 

 

Dr hab. Wojciech Adamczyk, WNPiD UAM 

Dziennikarskie śledztwa a kryzysy gabinetowe w Polsce (na wybranych przykładach) 

Tematem wystąpienia będzie wskazanie zależności między publikacją wyników dochodzeń 

dziennikarskich przez redakcje mediów a kryzysami gabinetowymi w Polsce po 1989 roku. 

Analizie poddanych zostanie kilka najbardziej znanych przypadków wywołania sytuacji 

kryzysowych w Radzie Ministrów i jej parlamentarnym zapleczu. Autor wykaże, iż istnieje 

bezpośredni związek między publikacjami śledczymi a deformacją wizerunku władzy i w 

konsekwencji utratą niezbędnego zaufania do dalszego sprawowania rządów. 

 

Prof. dr hab. Małgorzata Kamola-Cieślik, Uniwersytet Szczeciński 

 Ewolucja polityki polskiego rządu wobec restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego  

w latach 1990-2016 

W 1990 roku polski rząd rozpoczął restrukturyzację górnictwa węgla kamiennego, która do 

dzisiaj jest kontynuowana. Celem referatu jest zaprezentowanie wyników badań  dotyczących 

wpływu decyzji rządu na  reformę górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach 1990-2016. 

Problematyka ta zostanie przedstawiona w kontekście protestów górniczych wobec skutków 

restrukturyzacji kopalń, cen węgla na światowym rynku oraz pozyskiwania inwestorów 

zainteresowanych nabyciem kopalni. Szczególna uwaga będzie zwrócona na decyzje rządu w 

zakresie założeń programu naprawczego Kompanii Węglowej SA w latach 2015-2016 oraz 

obecną sytuację i przyszłość kopalni w Polsce. 

 

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. 


