
 
 
 

PARTYCYPACJA OBYWATELI W PROCESIE 

PODEJMOWANIA DECYZJI POLITYCZNYCH 
DOŚWIADCZENIA PAŃSTW EUROPY ZACHODNIEJ ORAZ ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ   

 
29-30 maja 2014 r. , Collegium Polonicum, Słubice  

 

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Zakład Systemów Politycznych, Grupa 
Badawcza „Inicjatywa Helwecka” oraz Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych Oddział w Poznaniu 
zapraszają na konferencję naukową, która odbędzie się w dniach 29-30 maja 2014 r. w Collegium 
Polonicum w Słubicach.  

Konferencja stworzy sposobność do wymiany opinii i poglądów oraz prezentacji wyników badań  
na temat dotychczasowych uwarunkowań, doświadczeń i wyzwań związanych z udziałem obywateli  
w procesach podejmowania decyzji politycznych w państwach Europy Zachodniej oraz Środkowo-
Wschodniej.  

W konsekwencji kryzysu demokracji przedstawicielskiej, przejawiającego się m.in. w wadliwie 
funkcjonujących najważniejszych instytucjach państwowych, obserwuje się spadek społecznego zaufania 
względem organów władzy. Jedną z najważniejszych oznak kryzysu demokracji jest zmniejszający się 
systematycznie poziom frekwencji wyborczej w wyborach państwowych, w wyborach o charakterze 
ponadnarodowym, a także w referendach. 

Wiele państw próbuje temu zapobiec, podejmując różne działania mające na celu zwiększenie 
poziomu uczestnictwa obywateli, co wpłynęłoby na wzrost poziomu legitymizacji podejmowanych decyzji 
politycznych. Mając do dyspozycji nowe (obok tradycyjnych) formy partycypacji – jak np. elektroniczne 
konsultacje społeczne, budżet partycypacyjny, konsultatywa sieciowa, głosowanie elektroniczne – 
obywatele mają możliwość zwiększania nie tylko swojej aktywności w przestrzeni politycznej, ale również 
realnego wpływu na podejmowane decyzje.  

Doświadczenia wielu państw europejskich (Estonia, Szwajcaria, Norwegia, Wielka Brytania) 
wskazują, że dzięki dodatkowym narzędziom partycypacji zmniejszony zostaje dystans pomiędzy 
politykami a wyborcami, co z kolei jest istotnym – w kontekście kryzysu demokracji – argumentem 
uzasadniającym podejmowanie badań o tej tematyce. Dodać należy w tym kontekście, iż dążenia do 
zwiększania zaangażowania obywateli w procesy decyzyjne są widoczne nie tylko na płaszczyźnie 
państwowej czy regionalnej, ale także na poziomie unijnym – m.in. poprzez wdrożenie europejskiej 
inicjatywy obywatelskiej, która ma umożliwi ć bezpośrednie uczestnictwo obywateli w kształtowaniu 
polityki Unii Europejskiej.  

Przedmiot konferencji wpisuje się w tematykę podnoszoną w toczącej się obecnie m.in. w gronie 
politologów, prawników, socjologów, czy samych polityków, dyskusji na temat kryzysu demokracji 
przedstawicielskiej oraz sposobu jego przezwyciężania. Celem konferencji będzie zatem analiza 
doświadczeń związanych z poziomem uczestnictwa i zaangażowania obywateli w procesy polityczne,  
a także udzielenie odpowiedzi na pytania związane z uwarunkowaniami i konsekwencjami zmian  
w poziomie partycypacji uprawnionych.   

 Organizatorzy zakładają, że poszczególne sekcje tematyczne będą koncentrować się m.in. 
wokół następujących zagadnień:  
 



- partycypacja obywateli w perspektywie teoretycznej; 
- formy partycypacji obywateli w procesie decydowania politycznego na poziomie regionalnym, 
państwowym, ponadnarodowym; 
- uwarunkowania i przyczyny niskiej frekwencji wyborczej; 
- deficyt demokratyczny a partycypacja obywatelska; 
- alternatywne formy partycypacji obywateli (efektywność, szanse, zagrożenia); 
- wpływ kampanii społecznych na poziom zaangażowania obywatelskiego; 
 - stan debaty publicznej nt. partycypacji obywateli i alternatywnych metod głosowania. 
 
Organizatorzy zapewniają uczestnikom konferencji zakwaterowanie, wyżywienie (29.05 – śniadanie, 

obiad, uroczysta kolacja, przerwy kawowe w czasie obrad, 30.05 – śniadanie, kolacja) oraz publikację 
zaakceptowanych i pozytywnie zrecenzowanych referatów.  
W programie konferencji przewidziano również wyjazd studyjny do Berlina (w programie m.in. 

Bundesrat, wystawa malarstwa Salvadora Dalí).  
 
Procedura selekcji referatów będzie przebiegała następująco: 
- do 25 kwietnia 2014 r. – przesłanie formularzy zgłoszeniowych wraz z abstraktem referatu na adres: 
partycypacja@wnpid.amu.edu.pl, 
- do 30 kwietnia 2014 r. – przesłanie informacji o przyjęciu referatu, 
- do 20 maja 2014 r. – wniesienie opłaty konferencyjnej, 
- do 15 czerwca 2014 r. – przesłanie ostatecznej wersji referatów. 

 
KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI (BEZ WYJAZDU STUDYJNEGO) WYNOSI: 
- dla członków  PTNP - 420* zł ( w tym noclegi, wyżywienie pierwszego dnia konferencji, śniadanie 
w dniu 30 maja).  
- dla osób nie należących do PTNP – 470 zł (w tym noclegi, wyżywienie pierwszego dnia konferencji, 
śniadanie w dniu 30 maja). 
 
Odpowiednią kwotę należy wpłacić przelewem na konto bankowe Uniwersytetu  
im. A. Mickiewicza do dnia 20 maja 2014 r. 
Nr konta: 77 1090 1362 0000 0000 3601 7903, w tytule przelew proszę zapisać: „K00000385 + Nazwisko 
Uczestnika”.   
 
Wyjazd studyjny nie jest ujęty w opłacie konferencyjnej. Opłatę za wyjazd – w wysokości 120 
zł lub 30 euro będziemy prosili o uiszczenie w pierwszym dniu konferencji u organizatorów. 
Uczestnicy wyjazdu mają zagwarantowany dodatkowy nocleg oraz kolację w dniu 30 maja) 
 
Informacje nt. konferencji umieszczane będą na bieżąco na stronie internetowej Wydziału 
Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM www.wnpid.amu.edu.pl. 
 
Sekretariat konferencji: 
dr hab. Magdalena Musiał-Karg 
mgr Ewa Kaja 
Adres do korespondencji e-mail: partycypacja@wnpid.amu.edu.pl  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 


