
III seminarium naukowe z nauk o polityce publicznej KES 

Polityka publiczna w Polsce – priorytety i wyzwania. 

 

17 listopada 2014 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbyło się III seminarium 
naukowe pt. Polityka publiczna w Polsce – priorytety i wyzwania. Było to juŜ trzecie i z 
pewnością nie ostatnie spotkanie poruszające problematykę polityki publicznej. Zarówno to 
seminarium jak i dwa poprzednie seminaria tj. Nauki o polityce publicznej w Polsce. 
Teraźniejszość i przyszłość (16.05.2013) oraz Współczesne państwo jako podmiot polityki 
publicznej (06.12.2013) zorganizowane zostały z inicjatywy prof. dra hab. Joachima 
Osińskiego, Dziekana Kolegium Ekonomiczno-Społecznego przy wsparciu pracowników i 
doktorantów Katedry Administracji Publicznej.  

Tytułem wstępu Dziekan Kolegium zaznaczył, iŜ celem tych cyklicznych spotkań jest 
podkreślenie znaczenia roli nowej dyscypliny naukowej jaką jest polityka publiczna, która  
wpływa na postępującą profesjonalizację wykonywania funkcji decyzyjnych, formułowania 
poszczególnych polityk, a takŜe ich realizację i ewaluację.  

Po powitaniu licznie zgromadzonych gości z róŜnych  ośrodków akademickich i instytucji 
publicznych w Polsce, prof. J. Osiński   nawiązał do planów zmian struktury  Szkoły Głównej 
Handlowej i procesu przekształcania się Kolegium Ekonomiczno-Społecznego w przyszłą 
Szkołę Polityki Publicznej. Z tej okazji rozpisany został konkurs na infografikę pt. Polityka 
publiczna a co to? Dziekan Kolegium uroczyście ogłosił, iŜ laureatem konkursu został 
Tomasz Kapturkiewicz, którego projekt zaprezentowano uczestnikom seminarium.  

Następnie głos zabrał Jego Magnificencja Rektor SGH prof. dr hab. Tomasz Szapiro, który 
oficjalnie zainaugurował seminarium i  podkreślił, Ŝe z punktu widzenia reformy szkoły jest 
to bardzo waŜne spotkanie. Szkoła Główna Handlowa zawsze była innowatorem i potrafiła 
odpowiedzieć na stawiane wymagania i zapotrzebowanie rynku i instytucji publicznych. W 
tym właśnie kierunku zmierza reforma szkoły. Prof. T. Szapiro wskazał takŜe wagę i potrzebę 
debaty o polityce publicznej, gdzie określone zostaną cele i priorytety polityki publicznej, 
które pozwolą na lepsze rozumienie tej nowej dyscypliny i jej praktycznego wymiaru.  

Seminarium zostało podzielone na dwa panele dyskusyjne, podczas których funkcję 
moderatora pełnił prof. J. Osiński. Poruszana problematyka analizowana była w kontekście 
zmian w geopolitycznej konstrukcji stosunków międzynarodowych w Europie i jej bliskim 
otoczeniu. Podjęte rozwaŜania miały multidyscyplinarny charakter i były oparte na badaniach 
z zakresu nauki o państwie, politologii, prawa, ekonomii, socjologii ekonomicznej i nauk  
o polityce publicznej.  

Pierwszy panel poświęcony został polityce zagranicznej i powiązanej z nią polityce 
bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Swoje poglądy zaprezentowali znakomici 
specjaliści, z tej dziedziny: prof. dr hab. Artur Nowak-Far i prof. SGH dr hab. Krzysztof 
Miszczak z Katedry Prawa Europejskiego KES, prof. dr hab. Katarzyna śukrowska z 
Instytutu Studiów Międzynarodowych KES, dr Paweł Kowal z Instytutu Historii Polskiej 



Akademii Nauk, a takŜe dr Zbigniew Włosowicz, Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa 
Narodowego. Prof. A. Nowak Far przedstawił politykę zagraniczna, jako jedną z polityk 
publicznych, podkreślając rolę dyplomacji, jako narzędzia kształtującego wizerunek państwa. 
K. Miszczak mówił o zmianie roli Niemiec w strukturach międzynarodowych w 
kształtującym się porządku geopolitycznym. P. Kowal natomiast przedstawił złoŜone 
uwarunkowania kształtowania się polskiej polityki wschodniej. Z. Włosowicz skupił się na 
kształtowaniu świadomości bezpieczeństwa w społeczeństwie, K. śukrowska  natomiast 
poświęciła swoje wystąpienie bezpieczeństwu międzynarodowemu, odnosząc się przy okazji 
do wypowiedzi swoich przedmówców. 

Drugi panel poświęcony został polityce w ujęciu bardziej wewnętrznym, a mianowicie 
polityce przemysłowej, a takŜe polityce energetycznej. W tym panelu eksperckim 
moderowanym przez Dziekana J. Osińskiego głos zabrali: prof. dr hab. Juliusz Gardawski z 
Instytutu Filozofii, Socjologii i Socjologii Ekonomicznej KES, Franciszek Bobrowski 
Wiceprzewodniczący OPZZ, prof. SGH dr hab. Piotr Jachowicz z Katedry Historii 
Gospodarczej i Społecznej KES, oraz Prof. SGH dr hab. Piotr JeŜowski z Katedry Rozwoju 
Regionalnego i Przestrzennego KES. Prof. J. Gardawski mówił o polskiej polityce 
przemysłowej w okresie transformacji. F. Bobrowski przedstawił spojrzenie na przemysł i 
gospodarkę z poziomu interesów pracobiorców. P. Jachowicz skoncentrował się na sektorze 
przemysłowym w gospodarce brytyjskiej w II połowie XX wieku oraz jego ewolucji. P. 
JeŜewski omówił kluczowe problemy aktualnej polskiej polityki energetycznej. Wystąpienie 
ostatniego panelisty stanowi wstęp do problematyki IV Seminarium naukowego, które 
planowane jest na kwiecień 2015.  

Poszczególne aspekty debaty wzbudziły zainteresowanie uczestników seminarium, którzy 
licznie zabierali głos w ramach dyskusji przewidzianych po kaŜdym z paneli. Na zakończenie 
Dziekan KES, prof. J. Osiński dokonał krótkiego podsumowania seminarium dziękując 
panelistom, przybyłym gościom oraz organizatorom. Dziekan Kolegium zaprosił na kolejne 
IV seminarium, które jak poprzednie, ma stanowić zaczyn do racjonalnego i obiektywnego 
spojrzenia na rolę instytucji publicznych we współczesnych państwach, co przyczyniać się 
będzie do sprawnego i efektywnego zaspokajania materialnych i niematerialnych oczekiwań i 
potrzeb społeczeństwa oraz do wzrostu profesjonalizmu wśród decydentów. Uczestnicy IV 
seminarium naukowego otrzymają publikację zawierającą wystąpienia panelistów III 
seminarium.  
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