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W bieżącym roku upływa dwadzieścia lat od przyjęcia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 

Jest to ważny jubileusz, który skłania do refleksji nad celami polskiego ustrojodawcy, nad 

praktyką konstytucyjną ostatnich dwóch dekad, silnymi i słabymi stronami ustawy zasadniczej, 

nad właściwościami porządku ustrojowego przez nią stworzonego oraz kwestią potencjalnych 

zmian konstytucyjnych, postulowanych m.in. przez ugrupowania polityczne. 

 Instytut Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego pragnie włączyć się do 

dyskusji o tradycji, stanie obecnym i przyszłości polskiego konstytucjonalizmu. Przy wsparciu 

naukowców z innych ośrodków akademickich (Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu 

Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu 

Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Rzeszowskiego) organizujemy w dniu 17 maja br. (środa) 

ogólnopolską konferencję 

. Zaplanowane zostały następujące sesje naukowe: 

Sesja pierwsza 

Moderator: prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska (UMCS) 

1) prof. dr hab. Krystian Complak (UWr) 

Wartości i zasady konstytucyjne: polskie czy europejskie? 

3) prof. dr hab. Wojciech Sokół (UMCS) 

Systemy wyborcze w Polsce z perspektywy konstytucyjnej i praktyki ustrojowej 

2) dr hab. Waldemar Tomaszewski (UWM) 

Dylematy wyboru polskiego systemu rządów 



Sesja druga 

Moderator: prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski (UWM) 

1) prof. dr hab. Jarosław Szymanek (UW) 

Konstytucja RP z 1997 roku i jej interpretacje 

2) dr Ryszard Balicki (UWr) 

Władza sądownicza w Konstytucji RP z 1997 r. – regulacja konstytucyjna i praktyka ustrojowa  

3) prof. dr hab. Joachim Osiński (SGH) 

Konstytucja RP a praktyka zmian konstytucyjnych w państwach nordyckich 

 

Jednocześnie zapraszamy do zgłaszania propozycji wystąpień w sesji trzeciej - 

. Celem planowanej sesji 

jest ukazanie szerokiego wachlarza koncepcji (partii politycznych, stowarzyszeń, związków 

zawodowych etc.) związanych z wizjami porządku konstytucyjnego po 1989 r. oraz zmian 

obowiązującej konstytucji, proponowanych przez partie polityczne i inne podmioty polityczne. 

Zwieńczeniem konferencji będzie panel dyskusyjny  

będący próbą podsumowania dwudziestu lat stosowania konstytucji – dynamiki i właściwości 

procesów ustrojowo-politycznych zachodzących w tym okresie. W panelu wezmą udział 

wybitni przedstawiciele świata polityki, którzy uczestniczyli w procesie tworzenia konstytucji 

oraz stosowali jej przepisy w ciągu dwóch dekad. Wprowadzenia do dyskusji dokona b. 

Prezydent RP i b. przewodniczący Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego 

Aleksander Kwaśniewski. 

Konferencja jest częścią obchodów pięćdziesięciolecia Instytutu Nauk Politycznych 

Uniwersytetu Warszawskiego, największego i najstarszego ośrodka politologicznego w 

Polsce. 

 

 



MIEJSCE I CZAS KONFERENCJI 

17 maja 2017 r. (środa), godz. 10.00 – 18.00 

Warszawa, Pałac Kazimierzowski, sala Senatu UW (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) 

 

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA I OPŁATA KONFERENCYJNA 

Kartę zgłoszenia udziału w konferencji należy przesłać na adres konferencja.inp@uw.edu.pl 

do dnia 10 kwietnia 2017 r. Komitet Organizacyjny poinformuje o wyborze wystąpień do dnia 

13 kwietnia 2017 r. 

Opłata konferencyjna: 150 zł (opłata obejmuje materiały konferencyjne, obiad i przerwy 

kawowe oraz wydawnictwo pokonferencyjne). 

Opłaty należy dokonać na konto Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych 

UW: 32 1160 2202 0000 0000 6085 0365 

Z dopiskiem „Konstytucja + imię i nazwisko uczestnika” do dnia 28 kwietnia 2017 r. 
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Dr Tomasz Godlewski (sekretarz organizacyjny) 

Mgr Rafał Więckiewicz 

Mgr Karolina Pilewska 

 

Prof. dr hab. Bożena Dziemidok-Olszewska - UMCS 

Dr hab. Ewa Maria Marciniak – UW (przewodnicząca) 

Prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski – UWM 

Prof. dr hab. Bogusław Pytlik - SGH 

Prof. dr hab. Wojciech Sokół - UMCS 

Prof. dr hab. Sabina Grabowska – UR 

Dr hab. Tomasz Słomka – UW 



 

 


