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SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI 
„25 LAT POLSKIEJ TRANSFORMACJI SYSTEMOWEJ 

– DOKONANIA I WYZWANIA”

W dniach 2–3 czerwca 2014 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie od-
była się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „25 lat polskiej transformacji 
systemowej – dokonania i wyzwania”. Organizatorami konferencji były Katedra 
Nauk Politycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Fundacja Go-
spodarki i Administracji Publicznej, a patronat honorowy objął prof. Jacek Maj-
chrowski – prezydent Krakowa.

Rok 1989 uznawany jest w najnowszej historii za moment przełomowy 
we współczesnych dziejach państwa i społeczeństwa polskiego. Zapoczątkowana 
wówczas transformacja ustrojowa oraz procesy demokratyzacyjne odcisnęły swo-
je piętno nie tylko na kształcie polskiego systemu politycznego, ale miały rów-
nież olbrzymi wpływ na przebieg i charakter przemian społeczno-ekonomicznych. 
Wpływ ten jest zresztą do dziś mocno odczuwalny, a oceny samych przemian – 
bardzo zróżnicowane.

5 kwietnia 2014 r. przypadała 25 rocznica podpisania porozumień Okrągłe-
go Stołu, a 4 czerwca – pierwszych, częściowo demokratycznych wyborów par-
lamentarnych. Wydarzenia te, których znaczenie oraz symbolika są nie do prze-
cenienia, w literaturze politologicznej uważane są za decydujące dla rozpoczęcia 
i pomyślnego przebiegu transformacji systemowej w Polsce. Dlatego też rocznice 
te były doskonałą okazją do przeprowadzenia pogłębionej refl eksji naukowej nad 
dokonaniami ostatniego ćwierćwiecza. Z drugiej strony był to także odpowiedni 
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czas, aby zastanowić się w którym kierunku Polska powinna dziś zmierzać, jakie 
cele sobie obrać czy wyznaczyć, w jakim wymiarze dokonywać korekty, niedosko-
nałego przecież modelu politycznego i ekonomicznego, który jest dziś realizowany 
w szybko globalizującym się świecie.

W 2014 r. przypada także 10 rocznica przystąpienia Polski do Unii Eu-
ropejskiej oraz 15 rocznica akcesji do NATO. Przystąpieniu do tych organizacji 
przyświecało niewątpliwie dążenie do modernizacji ekonomicznej i cywilizacyj-
nej 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 wyzwa-
niami, którym państwo polskie winno sprostać w najbliższej przyszłości. Analiza 
tych wyzwań powinna być dokonana w szerszym, międzynarodowym kontek-
ście i otoczeniu. Zagrożenia dla rozwoju i stabilizacji są dziś bardzo poważne, 
a przedłużający się kryzys ekonomiczny pogłębia frustrację społeczną, stwarzając 
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 skraj-
nych i antydemokratycznych sił politycznych, które do niedawna uważane były za 
polityczny margines, a obecnie starają się wykorzystać narastające obawy i zagro-
żenia 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 szukano odpowiedzi podczas konferencji. 

Z powyższymi rocznicami zbiegło się również 45-lecie działalności Katedry 
Nauk Politycznych UEK, co stworzyło 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 zagra-
nicznych. 

Obrady plenarne obfi towały w niezmiernie ciekawe wystąpienia dotyczą-
ce różnych wymiarów polskiej transformacji systemowej. Prof. Andrzej Anto-
szewski (Uniwersytet Wrocławski) nakreślił, w jakim miejscu po tych 25 latach 
znajduje się Polska na tle innych krajów Europy Środkowej i Wschodniej. Prof. 
David Ost (Hobart and William Smith Colleges), autor słynnej Klęski Solidarno-
ści, starał się zanalizować, na ile decyzje podejmowane w tym okresie, zwłaszcza 
w odniesieniu do transformacji ekonomicznej, były słuszne, a na ile źle wpłynęły 
na rozwój społeczno-gospodarczy w Polsce. O problemach polskiego kapitalizmu 
w perspektywie ekonomii politycznej i socjologii ekonomicznej traktował z ko-
lei referat prof. Juliusza Gardawskiego (Szkoła Główna Handlowa). Prof. Andrzej 
Chodubski (Uniwersytet Gdański) zajął się problematyką wartości kulturowo-cy-
wilizacyjnych w kontekście polskiej transformacji systemowej, natomiast prof. 
Danuta Waniek (Krakowska Akademia) – rolą i znaczeniem Kościoła w polskiej 
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transformacji. Nie zabrakło także wystąpień poświęconych polityce historycznej 
w procesie przemian społeczno-politycznych w Polsce oraz zagadnieniu „niedo-
kończonej tożsamości narodowej”. Przedstawili je odpowiednio prof. Edward Ol-
szewski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) oraz prof. Jacek Wódź (Uniwer-
sytet Śląski). O wpływie standardów międzynarodowych na polską transformację 
systemową mówił prof. Jerzy Jaskiernia (Uniwersytet Jana Kochanowskiego 
w Kielcach), a o współpracy polsko-niemieckiej w Unii Europejskiej w XXI wieku 
– prof. Erhard Cziomer (Krakowska Akademia). Goście zagraniczni konferencji 
starali się ukazać określone zagadnienia dotyczące polskiej transformacji systemo-
wej w kontekście międzynarodowym. Prof. Lyubov Shishelina (Russian Academy 
of Sciences in Moscow) przedstawiła rosyjskie spojrzenie na rolę Polski w świato-
wej i europejskiej polityce, prof. Robert Pyper (University of the West of Scotland) 
analizował polską administrację publiczną, zarządzanie publiczne i reformę usług 
publicznych, natomiast prof. Jose Manuel Saiz-Alvarez (Nebrija University in Ma-
drid) zaprezentował swoje refl eksje na temat polskich przewag konkurencyjnych 
oraz wykorzystywania w handlu i produkcji niektórych praktyk i procesów.

Istotny wkład merytoryczny do Konferencji wniosły także obrady panelowe, 
które zostały podzielone na 6 sekcji tematycznych podczas których przedstawiciele 
polskich i zagranicznych ośrodków naukowych mogli zaprezentować swoje re-
feraty, a także przeprowadzić nad nimi dyskusję i pogłębioną refl eksję naukową. 
Sekcje te dotyczyły takich obszarów jak: teoria i praktyka współczesnego państwa, 
transformacja państwa i systemu politycznego, transformacja społeczno-gospodar-
cza, polityka polska w stosunkach międzynarodowych, przemiany państwa pol-
skiego i jego instytucji oraz transformacja w kontekście uwarunkowań i porównań 
zewnętrznych. 

Gościem specjalnym Konferencji był Aleksander Kwaśniewski – Prezydent 
RP w latach 1995–2005, który podzielił się z zebranymi swoimi refl eksjami na 
temat bilansu polskiej transformacji, a także najważniejszych wyzwań, stojących 
dziś przed Polską.


