
 

 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

1 maja 2014 r. minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej (UE). Dekada 

członkostwa w tym ugrupowaniu integracyjnym przyspieszyła zmiany cywilizacyjne 

zapoczątkowane procesem transformacji systemowej w latach 90. ubiegłego wieku. Z ogólnego 

bilansu wynika, że członkostwo w UE przyniosło korzyści polskiemu społeczeństwu i 

gospodarce. Jednocześnie stworzyło ono wyzwania w kontekście miejsca i roli, jaką Polska 

odgrywa lub powinna odgrywać w Unii Europejskiej, złożonej z 28 krajów i - mimo kryzysu 

ekonomicznego, zwłaszcza w strefie euro – wciąż atrakcyjnej dla kandydujących państw 

europejskich.  

Mamy w związku z tym przyjemność poinformować Państwa o rocznym projekcie 

zainicjowanym przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Warszawskiego przy współpracy 

z Przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce (PKE) i innymi uczelniami z kraju. 

Honorowego patronatu temu przedsięwzięciu udzielili Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 

rektorzy uczelni będących organizatorami seminariów oraz PKE. Projekt obejmuje cykl jedenastu 

seminariów w ośmiu miastach organizowanych przez ośrodki akademickie, które mają znaczące 

osiągnięcia w badaniach nad integracją europejską. Seminaria dotyczyć będą wybranych 

problemów członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Będą to zarówno zagadnienia społeczno-

gospodarcze, jak i polityczno-ustrojowe. Chcemy zaprosić do prezentacji i debaty nad 

powyższymi kwestiami naukowców, a także polityków i praktyków z różnych dziedzin. Nasze 

seminaria mają charakter otwarty dla wszystkich, których interesuje problematyka integracji 

europejskiej, a zwłaszcza jej wpływ na życie społeczno-gospodarcze w Polsce. Informację o cyklu 

seminariów możecie Państwo znaleźć na stronie: www.10seminariow-ie.uw.edu.pl  

Jesteśmy przekonani, że organizacja seminariów w 2014 r. - roku upływającej dekady 

członkostwa Polski w Unii Europejskiej - stanowi impuls do przeprowadzenia wieloaspektowego 

podsumowania. Jest to także okazja do uwypuklenia rangi tej problematyki, zarówno w 

środowisku akademickim, jak i wśród różnych środowisk politycznych i społecznych   

 

Serdecznie zapraszamy 

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego 
ul. Jodłowa 13  
30-252 Kraków  
Tel.12 664 74 09  
instytut.europeistyki@uj.edu.pl 
 

 

 

 

http://www.10seminariow-ie.uw.edu.pl/
mailto:instytut.europeistyki@uj.edu.pl


 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

30 maja (piątek) 2014 r.  

Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego  

Kraków, ul. Jodłowa 13 
 

 

Program ogólnopolskiego seminarium naukowego pt.  

 „Eurosceptycyzm w Polsce i w Europie” 
 
Patronat nad wydarzeniem objęli:  

prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 

 
   9.30 

10.00 

 

10.00 

10.15 

Rejesteracja 

 

 

Uroczyste otwarcie seminarium 

Prof. dr hab. Zdzisław Mach, Pełnomocnik Rektora UJ ds. współpracy międzynarodowej 

 

10.15 

10.45 

 

10.45 

11.00 

 
Co Polska dała Unii Europejskiej? Filip Skawiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 
 
 
Podsumowanie i wnioski z warsztatów UACES pt. Euroscepticism in CEE (29.05.2014) 
Natasza Styczyńska (UJ) 
Przemysław Biskup (UW) 
 



 

 

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa 

11.30 

14.00 

Sesja I:  
Polski eurosceptycyzm w kontekście dylematów teoretycznych i porównawczych.  

dr hab.prof. nadzw. UO Krzysztof Zuba (Uniwersytet Opolski) 

Uwarunkowania eurosceptyzymu polskich partii politycznych- ile w tym przekonania, a ile 

pragmatyzmu? 

 dr Anna Pacześniak (Uniwersytet Wrocławski) 

W jakim stopniu wybory europejskie pozostają wyborami drugiego rzędu?: Kampania do Parlamentu 

Europejskiego w 2014 r. w Polsce i Wielkiej Brytanii w perspektywie porównawczej 

dr Przemysław Biskup (Uniwersytet Warszawski) 

 

14.00 - 14.45 – Lunch 

14.45 

16.15 

Sesja II:  
 
Zastosowanie „eurosceptycyzmu” jako kategorii porządkującej analizę dyskursu na przykładzie sejmowej 

dyskusji z 08.05.2014 r. nad informacją ministra spraw zagranicznych o założeniach polskiej polityki 

zagranicznej w 2014 roku 

dr Krzysztof Cebul (UKSW) 

Rekonstrukcja eurosceptycyzmu w perspektywie polski lokalnej 

mgr Maciej Stępka (UJ) 

Radykalna populistyczna prawica i jej wrogowie – eurosceptycyzm w wybranych państwach Europy 

Środkowej i Wschodniej w świetle kampanii do PE 2014 

mgr Natasza Styczyńska(UJ) 

 

 

 
 

 

16.15  

16.45 

Podsumowanie seminarium i zakończenie 

Dyrektor IE dr hab. Dariusz Niedźwiedzki 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Seminaria na 10-lecie członkostwa Polski w Unii Europejskiej 

Poniżej prezentujemy tematykę, organizatora oraz przybliżony termin kolejnych seminariów 

planowanych w całym cyklu: 

20 styczeń 2014 „Bilans polskiego członkostwa w Unii Europejskiej”, Instytut Europeistyki UW, Katedra 

Prawa Europejskiego SGH 

31 marzec 2014 „Wymiar samorządowy integracji Polski z Unią Europejską”, Wydział Politologii i 

Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu 

31 marzec 2014 „Wpływ acquis communautaire i acquis Schengen na prawo polskie - 

doświadczenia i perspektywy. 10 lat Polski w Unii Europejskiej i 15 lat acquis 

Schengen w prawie UE", Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji, Katedra 

Prawa Unii Europejskiej, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II 

30 maj 2014 „Eurosceptycyzm w Polsce i w Europie”, Instytut Europeistyki, Uniwersytet Jagielloński 

16-17 czerwiec 2014 „UE i Polska wobec wyzwań współczesnego świata”, Wydział Politologii, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

8 październik 2014 „Między rynkiem wewnętrznym, a Unią Gospodarczą i Walutową. Gospodarcze 

konsekwencje integracji Polski z UE”, Ośrodek Badań Integracji Europejskiej, 

Uniwersytet Gdański 

23 październik 2014 „Polska a Unia Gospodarczo-Walutowa. Wymiar ekonomiczny, polityczny, 

społeczny i kulturowo-polityczny”, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet 

Wrocławski 

6 listopad 2014 „Polskie wizje rozwoju integracji europejskiej”, Instytut Politologii i Europeistyki, 

Uniwersytet Szczeciński 

20 listopad 2014 „Bezpieczeństwo Polski w warunkach członkostwa w UE”, Instytut Bezpieczeństwa i 

Edukacji Obywatelskiej oraz Instytut Politologii, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji 

Edukacji Narodowej w Krakowie 

27 listopad 2014 „Kulturowo cywilizacyjne aspekty członkostwa Polski w UE”, Instytut Politologii, 

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

10 grudzień 2014 „Polska i UE - quo vadis?”, Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Uniwersytet im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 

Zapraszamy do śledzenia aktualnych informacji oraz programów organizowanych seminariów na stronie:  

www.10seminariow-ie.uw.edu.pl 


