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Cele, problemy i pytania 

Konferencja: Wielki Kryzys 2.0  

Czy stoimy na krawędzi? 

Witaj! 

 

Globalny kryzys zdołał w ostatnich latach całkowicie zdominować publiczną debatę.  

Z powodu spustoszenia jakiego dokonał, porównywany jest on nawet do Wielkiego Kryzysu lat 

trzydziestych XX w. W obliczu obecnych zjawisk pozostałe problemy współczesnego świata 

zepchnięte zostały na dalszy plan, a my wszyscy, wbrew woli, staliśmy się zakładnikami 

globalnej ekonomii. Z mieszaniną lęku, oczekiwania i nadziei śledzimy kursy walutowe, 

doniesienia ze światowych giełd, oczekujemy na publikacje nowych ratingów. Starając się 

zrozumieć rzeczywistość, z nieufnością odnosimy się do narracji ekspertów z dziedziny 

ekonomii, przedsiębiorców i polityków.  Żadne uspokajające wypowiedzi nie są w stanie 

zagłuszyć tych kilku haseł, które napełniają lękiem  nas wszystkich: bezrobocie, dług, recesja. 

Kiedy bardziej wnikliwie przyjrzymy się wydarzeniom ostatnich lat, okazuje się, że tak 

naprawdę nadal nie znamy jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o przyczynę kryzysu.  

Dalej nie możemy także zrozumieć, dlaczego tak mocno dotknął on Europę – która początkowo 

wydawała się stosunkowo bezpieczna. Chęć podsumowania dotychczasowej wiedzy na temat 

globalnego kryzysu, a także pragnienie dokonania jego analizy z europejskiej perspektywy, 

skłoniły organizatorów VI Ogólnopolskiej Konferencji Studentów Centrum Europejskiego UW do 

spojrzenia na bieżące wydarzenia oczami krytycznego Europejczyka. 

Podczas konferencji Wielki Kryzys 2.0 – czy stoimy na krawędzi?, korzystając z wiedzy 

autorytetów z dziedzin ekonomii, europeistyki, prawa i pokrewnych nauk społecznych, chcemy 

podsumować i poddać ocenie naszą dotychczasową wiedzę na temat przyczyn kryzysu. 

Poszukamy odpowiedzi na pytania uniwersalne – o sens integracji, rolę państwa w realizacji 

interesów obywateli, o przyszłość kapitalizmu. Nie zabraknie również refleksji nad tym, jak wielką 

próbę dla instytucji Unii Europejskiej stanowi zjawisko globalnego kryzysu. Porozmawiamy o tym, 

jakie rozwiązania powinny być wprowadzone do traktatów oraz czy dalsza integracja jest 

możliwa i ma sens. 

Nasi goście zastanowią się także nad perspektywami dla Polski i Europy. Jaki będzie nowy 

unijny budżet tworzony z kryzysem w tle? Czy w takiej rzeczywistości uda się zbudować 

kompromis pomiędzy płatnikami netto a państwami korzystającymi z unijnej pomocy? Jak w tym 

kontekście rysuje się przyszłość Polski na koniec wielkich inwestycji związanych z Euro 2012 i 

środkami unijnymi z obecnego budżetu? 

Dzięki otwartej formule, stwarzającej możliwość zadawania pytań podczas konferencji, 

każdy uczestnik może wpłynąć na kształt dyskusji! Chcesz lepiej zrozumieć kryzys? Masz dość 

medialnego pustosłowia, które pozostawia Cię samotnym w obliczu globalnych zjawisk? Przyjdź, 

posłuchaj i zadaj swoje pytanie! 

             Zapraszamy! 



Formuła dyskusji 

Konferencja: Wielki Kryzys 2.0  

Czy stoimy na krawędzi? 

Aby zapewnić swobodę dyskusji i atmosferę dialogu organizatorzy zdecydowali się 

przyjąć następującą formułę współpracy podczas konferencji:  

Każdy z prelegentów wygłosi krótkie (ok.7 minutowe) wystąpienie 
związane z tematem panelu (łącznie ok. 30 min.) 

Po wystąpieniach prelegentów nastąpi tura pytań przygotowanych przez 
organizatorów konferencji (20 min.)  

Seria pytań uczestników konferencji (20 min.) 

Kontakt: 

ZSS Centrum Europejskiego UW 

Koło Naukowe „Europa Nova” 

Konferencja !CE 2012 
Mail: kontakt@konferencjace.org 
Adres: Al. Niepodległości 22, 00-002 Warszawa, z dopiskiem „Konferencja 2012” 



I Globalny kryzys finansowy – Przyczyny i implikacje dla Europy 

Konferencja: Wielki Kryzys 2.0  

Czy stoimy na krawędzi? 

W tej części konferencji pragniemy podsumować naszą dotychczasową wiedzę na temat 

globalnego kryzysu ekonomicznego. Zamierzamy zastanowić się zarówno nad tym, jakie 

przyczyny ekonomiczne, społeczne i polityczne legły u podstaw powstania tego kryzysu, jak 

również rozważyć jakie skutki ekonomiczne i społeczne przyniesie on Europie. Podyskutujemy o 

związku polityki i wielkiego biznesu oraz stosunku pracodawca-pracownik. Czy rządy powinny 

regulować rynek, czy należy zreformować obecną koncepcję globalnych finansów? To tylko 

niektóre z zagadnień, które chcemy poruszyć z naszymi znamienitymi gośćmi. 

  

I.1 Globalny kryzys finansowy: O co tak naprawdę chodzi? 

 

Zagadnienia ramowe: Jak ten kryzys zrozumieć? Dlaczego tak silnie dotknął on Europę, która 

początkowo wydawała się miejscem stosunkowo bezpiecznym i stabilnym? Kryzys powinniśmy 

traktować wyłącznie jako błąd dobrego systemu czy może zjawisko do którego musiało dojść, 

gdyż system jest źle skonstruowany? Na ile można w globalne ekonomii liczyć na realizację 

europejskiego modelu gospodarczego? Jaki jest ten model? Kto najwięcej zarobił na kryzysie, a 

kto najwięcej stracił? Czy grozi nam długotrwała stagnacja? Jaka będzie gospodarka po tym 

kryzysie i czy w ogóle coś się zmieni?  

  

Alojzy Z. Nowak, Wydział Zarządzania UW 

Marek Góra, Katedra Ekonomii SGH 

Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Andrzej Sopoćko, Wydział Zarządzania UW 

Jan J. Michałek, Wydział Nauk Ekonomicznych UW  

  

I.2 Polityka i biznes: Co dalej z regulacyjną rolą państwa?  

 

Zagadnienia ramowe: Czy instytucje finansowe powinny służyć społeczeństwu? Czy 

społeczeństwo powinno być wdzięczne za miejsca pracy i postęp instytucjom finansowym? Czy 

„Oburzeni” są nam potrzebni? Jakie są obowiązki państwa wobec obywateli? Czy w czasach 

prywatnych usług medycznych, komercyjnego szkolnictwa i outsourcingu innych tradycyjnych 

zadań państwa, dalej istnieje umowa społeczna? Jak słabe państwo może być partnerem dla 

biznesu? Czy polityka pozwala jeszcze realizować etykę odpowiedzialności? Co powinno 

oznaczać słowo dobrobyt? 

  

Jadwiga Staniszkis, Instytut Studiów Politycznych PAN 

Dariusz Rosati, poseł na Sejm RP  

Aleksander Smolar, Fundacja im. Stefana Batorego 

Bartosz Węglarczyk, dziennikarz, prezenter telewizyjny 

 



II Czy Unia ma przyszłość? – sprzeczne interesy państwowe a idea integracji europejskiej 

 

Konferencja: Wielki Kryzys 2.0  

Czy stoimy na krawędzi? 

Panujący kryzys finansowy nie tylko podkopał zaufanie obywateli wobec rządzących, ale także 

bezpośrednio wpłynął na zachwianie się idei integracji europejskiej. Wielu obywateli ciężko 

doświadczonych kryzysem przestaje wierzyć, że receptą na problemy jest pogłębianie integracji 

w Europie. Wzrasta poparcie dla partii populistycznych, odradzają się indywidualne egoizmy 

państwowe – czy czeka nas kryzys w integracji europejskiej? Czy przyjmowane regulacje 

prawne sprawiają, że odżywa groźba „Europy dwóch prędkości”? A może przed nami integracja 

kryzysowa – skupiająca się wokół szukania rozwiązań bieżących problemów? Czy da się jeszcze 

porwać Europę siłą idei? A może pora na radykalną reformę prawa UE? Nad tym zastanowimy 

się w tej części konferencji. 

  

II. 1 Koniec Europy jaką znamy: integracja czy dezintegracja? 

 

Zagadnienia ramowe: Czy dalsza integracja ma sens? Czy Europa nie doszła przypadkiem do 

jej granic? Czeka nas teraz powolna erozja idei stworzonej przez Ojców Europy? A może czas 

na nowy model integracji? Czym porwać zawiedzionych Europejczyków? Kierunki dalszej 

integracji – Ukraina, Turcja, państwa Maghrebu? Czy warto zapobiegać powstawaniu Unii dwóch 

lub trzech prędkości?  Jakie wyzwania niesie ze sobą utrzymywanie bieżącego poziomu 

integracji? Czy pakt fiskalny jest rozwiązaniem „na stałe”? 

  

Dariusz Milczarek, Centrum Europejskie UW  

Jarosław Makowski, Instytut Obywatelski 

Andrzej Olechowski, były Minister Spraw Zagranicznych  

Marcin Chludziński, Fundacja Republikańska 

  

II.2 Czego zabrakło w traktatach? Prawo Unii Europejskiej a realia kryzysu 

 

Zagadnienia ramowe: Czy reforma prawa Unii Europejskiej może być receptą na trwający 

kryzys? A może wystarczyłoby dotrzymywać przyjętych już rozwiązań? Jak wymagać od 

suwerennych państw dyscypliny? Kto może być skutecznym europejskim arbitrem? Jak stworzyć 

skuteczne ramy prawne Unii Europejskiej? Czy potrzeba nam europejskiej konstytucji? Czy 

warto opisać procedurę wyjścia z Unii Europejskiej i strefy Euro? 

  

Jerzy Kranz, Akademia Leona Koźmińskiego 

Jerzy Stępień, Uczelnia Łazarskiego 

Rudolf Ostrihansky, Uniwersytet Warszawski 

Elżbieta Kawecka-Wyrzykowka, Szkoła Główna Handlowa 

 



III Polska wobec kryzysu – co możemy sami i jaka Europa nam się opłaca? 

 
 

Konferencja: Wielki Kryzys 2.0  

Czy stoimy na krawędzi? 

Wielu ekonomistów twierdzi, że Polska stosunkowo delikatnie przechodzi przez okres 

globalnego kryzysu, ponieważ naszą gospodarkę napędza wysoki popyt wewnętrzny oraz 

potężne inwestycje związane z mistrzostwami Euro 2012 i unijnymi funduszami. Czy w 

perspektywie końca budżetu UE 2007-2013 i finalizowaniem inwestycji na Euro nadchodzą dla 

nas ciężkie czasy? Co powinniśmy zrobić sami, aby zapewnić sobie większe bezpieczeństwo 

gospodarcze, a w czym musimy szukać pomocy ze strony Unii Europejskiej? Nad tymi aspektami 

zastanowimy się w tej części konferencji. 

  

III.1 Koniec inwestycji na Euro2012 i budżetu 2007-2013 Co dalej? 

 

Zagadnienia ramowe: Czy po wielkim „boomie” inwestycji czeka nas niebezpieczny przestój? 

Jak wykorzystaliśmy szansę na rozwój infrastruktury w związku z organizacją Euro 2012? Jak 

zadbać o dalszy rozwój poszczególnych regionów? Czy Mazowsze straci możliwość pobierania 

części środków ze względu na bogatą Warszawę? Czy warto motywować inwestycje 

infrastrukturalne poprzez wielkie wydarzenia sportowe? Jaka będzie pozycja negocjacyjna Polski 

w Unii Europejskiej wobec wzmocnienia roli państw wspierających bailout?  

 

Janusz Piechociński, poseł na Sejm RP  

Michał Beim, Instytut Sobieskiego 

Konrad Niklewicz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

  

III.2 Propozycje reform i nowy budżet UE a pozycja Polski  

 

Zagadnienia ramowe: Jaką strategię powinna przyjąć Polska w związku ze zbliżającym się 

momentem uchwalenia nowych ram finansowych Unii Europejskiej na lata 2014-2020? Jaka 

przyszłość rysuje się przed naszym krajem w kontekście propozycji wydatków na kolejne 7 lat, 

którą przedstawiła Komisja Europejska? Jaka może być rola Polski w Unii po kryzysie? Czy 

mamy koncepcję „polskiej drogi” na wypadek osłabienia struktur europejskich? Co będzie 

stanowiło największe wyzwanie dla naszego kraju na najbliższe lata? 

  

Krzysztof Wielecki, Centrum Europejskie UW  

Tadeusz Iwiński, poseł na Sejm RP 

Andrzej Sadowski, Centrum im. Adama Smitha 

 



Agenda: 

10:00 – 10:20 Powitanie uczestników  

prof. dr hab. Dariusz Milczarek – Dyrektor Centrum Europejskiego UW 

Panel I 

Globalny kryzys finansowy – Przyczyny i implikacje dla Europy 

10:20 – 11:30  I.1 Globalny kryzys finansowy: 

O co tak naprawdę chodzi? 

Alojzy Z. Nowak, Wydział Zarządzania UW  

Marek Góra, Katedra Ekonomii SGH 

Maciej Grabowski, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Andrzej Sopoćko, Wydział Zarządzania UW  

Jan J. Michałek, Wydział Nauk Ekonomicznych UW   

 

11:30 – 11:50 Przerwa 

11:50 – 13:00 I.2 Polityka i biznes:  

Co dalej z regulacyjną rolą państwa? 

Jadwiga Staniszkis, Instytut Studiów Politycznych PAN 

Dariusz Rosati, poseł na Sejm RP 

Aleksander Smolar, Fundacja im. Stefana Batorego 

Bartosz Węglarczyk, dziennikarz, prezenter telewizyjny 

 

13:00 – 13:30 Przerwa   

Panel II 

Czy Unia ma przyszłość? – sprzeczne interesy państwowe a idea integracji europejskiej 
  

13:30 – 14:40 
II. 1 Koniec Europy jaką znamy: 

 integracja czy dezintegracja?  

Dariusz Milczarek, Centrum Europejskie UW 

Jarosław Makowski, Instytut Obywatelski 

Andrzej Olechowski, były Minister Spraw Zagranicznych 

Marcin Chludziński, Fundacja Republikańska 

  

  

14:40 – 15:00 Przerwa   

15:00– 16:10 II.2 Czego zabrakło w traktatach?  

Prawo Unii Europejskiej a realia kryzysu  

Jerzy Kranz, Akademia Leona Koźmińskiego 

Jerzy Stępień, Uczelnia Łazarskiego  

Rudolf Ostrihansky, Uniwersytet Warszawski 

Elżbieta Kawecka-Wyrzykowka, Szkoła Główna Handlowa 

 

  

16:10 – 17:10 Przerwa    

Panel III 

Polska wobec kryzysu – co możemy sami i jaka Europa nam się opłaca? 
  

17:10 – 18:20 
III.1 Koniec inwestycji na Euro2012 i budżetu 2007-2013 

Co dalej? 

Janusz Piechociński, poseł na Sejm RP 
Michał Beim, Instytut Sobieskiego 

Konrad Niklewicz, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 

 

  

18:20 – 18:30 Przerwa   

18:30 – 19:40 
III.2 Propozycje reform i nowy budżet UE a pozycja Polski 

Krzysztof Wielecki, Centrum Europejskie UW 

Tadeusz Iwiński, poseł na Sejm RP 

Andrzej Sadowski, Centrum im. Adama Smitha 
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