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Sprawozdanie z działalności naukowej Centrum Europejskiego 

Uniwersytetu Warszawskiego  

w roku 2014 

 

1. Syntetyczny opis badań naukowych  
 

Działalność badawczo naukowa w Centrum Europejskim UW prowadzona była w 

2014 roku w trzech podstawowych obszarach: 

 

1.1. Pierwszy, najszerzej badany obszar obejmował zagadnienia z zakresu różnorodnych 

międzynarodowych aspektów integracji europejskiej. 

 

 W Centrum kontynuowane były trwające od szeregu lat prace nad realizacją 

pierwszoplanowego zadania badawczego pt. „Rola Polski w kształtowaniu wschodniego 

wymiaru integracji europejskiej”. Jego zasadniczym celem jest badanie, w jakim zakresie i 

z jaką efektywnością Polska bierze udział w przygotowaniu oraz realizacji polityki 

wschodniej Unii Europejskiej, w tym zwłaszcza Partnerstwa Wschodniego. W badaniu 

uwzględniano takie kwestie, jak możliwości naszego kraju w tym zakresie (z racji położenia 

geopolitycznego, potencjału, tradycji, działań dyplomacji itp.) wynikające ze znaczenia Polski 

w ramach całej UE, a także wiążące się z sytuacją wewnętrzną oraz pozycją międzynarodową 

naszych wschodnich sąsiadów (ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji kryzysowej 

panującej obecnie na Ukrainie). Poruszane zagadnienia były analizowane w podstawowych 

wymiarach: ekonomicznym, polityczno-obronnym, społecznym i kulturowym. Badania były 

prowadzone m.in. we współpracy z naszymi partnerami ukraińskimi, przede wszystkim z 

Uniwersytetu Lwowskiego.  

 Głównym efektem tych prac było wydanie monografii autorstwa doc. Olgi Barburskiej 

i prof. Dariusza Milczarka Polityka wschodnia Unii Europejskiej: porażka czy sukces? Praca 

analizuje wszechstronnie politykę UE wobec Europy Wschodniej, uwzględniając jej genezę, 

definicję oraz tło koncepcyjne i instytucjonalne (takie jak koncepcja wymiaru wschodniego i 

Europejska Polityka Sąsiedztwa). Badane były także dwie główne części składowe unijnej 

polityki wschodniej: Partnerstwo Wschodnie oraz partnerstwo strategiczne z Rosją, jak 

również dwa case studies: Ukrainy jako adresata polityki wschodniej UE oraz – jako 

kluczowy element rozważań – przypadek Polski jako ważnego realizatora tej polityki.  

 Uzupełnieniem prac nad monografią było wydanie przez jej autorów serii publikacji w 

formie artykułów naukowych i rozdziałów w pracach zbiorowych, przygotowanych w ramach 

prowadzenia własnych prac badawczych.  

- Prof. Dariusz Milczarek opublikował cztery tego typu publikacje: Polityka 

wschodnia Unii Europejskiej – rola Polski w pracy zbiorowej: Polska w Unii Europejskiej. 10 

lat doświadczeń (Warszawa 2014); Eastward Enlargement of the European Union – Polish 

Perspective w: Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiencers 

and Challenges (Warsaw 2014); Rozszerzenie Unii Europejskiej na Wschód – geneza, 

rezultaty, perspektywy (kwartalnik „Studia Europejskie”) oraz Eastward Enlargement of the 

European Union – a Success Story or an Unfinished Project? The Polish Point of View 

(rocznik “Yearbook of Polish European Studies”).  

- Doc. Olga Barburska opublikowała trzy prace: The EU Eastern Policy: Role of 

Poland w: Poland and Turkey in Europe…; Polityka wschodnia Unii Europejskiej – rola 

Polski w: Polska w Unii Europejskiej… (współautorstwo) oraz Relacje Unia Europejska – 

Federacja Rosyjska: kryzys partnerstwa strategicznego („Studia Europejskie”).  
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- W realizacji niniejszego zadania badawczego brał udział także doc. Artur Adamczyk. 

Przygotował on trzy publikacje: Ewolucja współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej na 

forum Unii Europejskiej po 2004 r. w: Polska w Unii Europejskiej….; 10 lat Polski w Unii 

Europejskiej - wpływ na politykę wschodnią UE w pracy zbiorowej: 10 lat członkostwa Polski 

w Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy (Gdańsk 2014) oraz Ewolucja oddziaływania 

Polski na politykę wschodnią Unii Europejskiej („Studia Europejskie”).  

 Kolejnym tematem badawczym realizowanym w CE była rola i znaczenie Unii 

Europejskiej jako uczestnika stosunków międzynarodowych, ze szczególnym 

uwzględnieniem Polski. Zagadnienie to było badane pod kątem m.in. zjawisk kryzysowych 

widocznych w sferze politycznej, prawno-instytucjonalnej i gospodarczej w ramach UE, ale 

również w aspekcie ewolucji roli i znaczenia Unii Europejskiej w świecie, w tym także 

pozycji naszego kraju jako państwa członkowskiego UE.  

 - Jednym z głównych efektów badań w tym zakresie było przygotowanie przez grupę 

autorów, składającą się głównie z pracowników Centrum, pracy zbiorowej pod redakcją prof. 

Bogdana Góralczyka: Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno? 

(Warszawa 2014). Praca ta zawiera analizę kryzysów wewnętrznych zachodzących obecnie w 

łonie UE oraz stanowi próbę nakreślenia aktualnej roli Unii Europejskiej na scenie globalnej. 

W tym kontekście badane były także ewentualne sposoby wyjścia z obecnego impasu, przy 

czym analiza ta prowadzona była z punktu widzenia przede wszystkim nauk politycznych i 

stosunków międzynarodowych, z uwzględnieniem elementów ekonomii oraz prawa 

międzynarodowego i unijnego. 

 - W ramach analizy międzynarodowej roli Polski jako państwa członkowskiego UE 

pracownicy CE przygotowali pracę zbiorową pod redakcją doc. Artura Adamczyka i dr 

Przemysława Dubla: Polska w Unii Europejskiej – 10 lat doświadczeń (Warszawa 2014). W 

pracy tej zaprezentowano bilans dziesięciolecia członkostwa Polski w UE z uwzględnieniem 

przede wszystkim rozmaitych uwarunkowań zewnętrznych. Autorzy, biorąc pod uwagę także 

aspekty wewnętrzne, koncentrowali się głównie na skutkach ekonomicznych, politycznych 

oraz w określonej mierze społecznych naszej akcesji do Unii Europejskiej, jak również na 

międzynarodowych uwarunkowaniach wpływających na dorobek członkostwa Polski w UE. 

 - Kolejna praca zbiorowa dotycząca problematyki polskiej pod redakcją doc. Artura 

Adamczyka i dr Przemysława Dubla, przygotowana w znacznej mierze przez pracowników 

Centrum, to: Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiences 

and Challenges (Warszawa 2014). Dzieło to prezentuje rezultaty badań prowadzonych przez 

polskich i tureckich naukowców dotyczących transformacji politycznej, ekonomicznej i 

społeczno-kulturowej zachodzącej w Polsce i Turcji na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat. 

W pracy przedstawiono nie tylko efekty badań nad procesami europeizacji różnych aspektów 

życia w obu krajach, a także ich analizę komparatystyczną. Wspólnym mianownikiem 

wszystkich tych analiz jest ich odniesienie zarówno do procesów integracji europejskiej, jak 

też do zjawisk globalnych.  

 Specyficznym przedsięwzięciem badawczym w roku 2014 był udział pracowników 

CE w przygotowaniach i pracach I Kongresu Europeistyki, odbywającego się na 

Uniwersytecie Warszawskim. Oprócz aktywnego udziału w wielu panelach i zespołach w 

trakcie jego obrad, partycypowali oni także w działaniach wydawniczych Kongresu. Prof. 

Dariusz Milczarek i dr Kamil Zajączkowski przygotowali rozdział Unia Europejska we 

współczesnym świecie: olbrzym gospodarczy, polityczny karzeł? w specjalnej publikacji 

kongresowej: Polska w procesie integracji europejskiej: dekada doświadczeń (2004-2014) 

(Warszawa 2014). Ci sami autorzy opracowali dodatkowo jedną z dwóch ekspertyz 

przyjętych oficjalnie przez Kongres pt. Główne problemy polityki zagranicznej i 
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bezpieczeństwa Unii Europejskiej – polski punkt widzenia, która została następnie przesłana 

ośrodkom decydenckich w całym kraju.  

Pracownicy zaangażowani w powyższe badania realizowane ogólnie przez Centrum 

prowadzili je także w ramach własnych prac badawczych, koncentrując się na 

poszczególnych zagadnieniach.  

- Prof. Bogdan Góralczyk zajmował się szeroko rozumianymi przemianami w 

ramach nowego ładu globalnego. Problematyka ta obejmowała takie zagadnienia jak stan 

obecny i przyszłość procesów integracji europejskiej, zwłaszcza w wymiarze 

międzynarodowym; stan chińskiej transformacji i jej wpływ na procesy globalne oraz kwestie 

regionalne, w tym przede wszystkim rola Węgier oraz Turcji w regionie oraz na scenie 

europejskiej i globalnej. W ramach badań nad pozycją UE i Polski w świecie przygotował on 

trzy publikacje: Kryzys 2008 roku a nowa rola Unii Europejskiej na scenie globalnej w pracy: 

Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej….; Rola Polski w UE i na mapie 

geopolitycznej świata po kryzysie 2008 roku w: Polska w Unii Europejskiej…. oraz The 2008 

Crisis and the New Role of the European Union in the Global Arena („Yearbook of Polish 

European Studies”). W zakresie problematyki chińskiej prof. Góralczyk opublikował m.in. 

rozdział: Chiny jako aktor globalny w dziele wydanym przez PAN Kryzysy systemowe 

(Warszawa 2014), natomiast w odniesieniu do zagadnień regionalnych przygotował trzy 

prace, w tym m.in. The Role of Turkey in the International Arena: Emerging Regional Power 

or Just an Emerging Market? w: Poland and Turkey in Europe…: oraz Orban’s Playground 

(„ASPEN Review-Central Europe”).  

- Doc. Artur Adamczyk koncentrował się na analizie uwarunkowań i mechanizmów 

polityki zagranicznej UE i jej państw członkowskich w regionie Europy Wschodniej i 

Morza Śródziemnego. Oprócz wspomnianych wcześniej trzech prac na temat unijnej polityki 

wschodniej, przygotował on serię siedmiu publikacji poświęconych szeroko rozumianej 

problematyce śródziemnomorskiej. Należały do nich Polityka Unii Europejskiej wobec 

regionu śródziemnomorskiego. Fiasko czy sukces? w: Unia Europejska jako aktor na scenie 

globalnej…; The Influence of Turkey’s International Problems upon the Process of its 

Integration with the European Union w: Poland and Turkey in Europe…; cztery prace 

poświęcone Cyprowi, w tym dwa rozdziały (System polityczny Republiki Cypryjskiej i Dzieje 

Republiki Cypryjskiej w latach 1960-2008) w pracy: Cypr: dzieje, literatura, kultura, tom I 

(Warszawa 2014) oraz rozdział poświęcony Cyprowi w pracy: Systemy medialne państw Unii 

Europejskiej, tom 1 (Toruń 2014) i Ewolucja rynku medialnego na Cyprze („Studia 

Europejskie”). Jako współautor przygotował także artykuł Macedonia’s Difficult Path to the 

European Union („Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”). Ponadto doc. 

Adamczyk rozpoczął zaawansowane prace nad przygotowaniem rozprawy habilitacyjnej.  

- Dr Kamil Zajączkowski koncentrował się na szeroko ujmowanym temacie: Unia 

Europejska w stosunkach międzynarodowych, podejmującym próbę kompleksowej analizy 

pozycji i roli UE we współczesnym świecie w wymiarze politycznym oraz gospodarczym. 

Obok wspomnianych materiałów przygotowanych na I Kongres Europeistyki, opublikował on 

trzy prace: Międzynarodowy potencjał gospodarczy Unii Europejskiej w dobie wyzwań 

globalnych w: Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej….; O brakach i niedostatkach 

w polityce zagranicznej UE („Studia Europejskie”) oraz jako współautor: The Euro Area 

Crisis: Selected Problems of Institutional Solutions. Implications for Poland w: Poland and 

Spain in contemporary world (Madrid 2014).  

Dr Zajączkowski kontynuował także badania nad relacjami UE z krajami 

rozwijającymi się (zwłaszcza z Afryką Subsaharyjską), w ramach których to badań 

przygotował m.in. ekspertyzę dla MSZ pt. Opportunities for Central-European countries in 

the African policy of the EU and the possibility of the reinforced participation of their 
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companies in the implementation of EU Development Aid Schemes in Sub-Saharan Africa. W 

przygotowaniu jest obszerna monografia jego autorstwa dotycząca tej problematyki oraz 

finalizacja prac nad rozprawą habilitacyjną.  

 Dodatkowym efektem badań prowadzonych przez wspomnianych wyżej pracowników 

CE była organizacja szeregu konferencji i seminariów naukowych oraz przygotowanie 

kolejnych publikacji.  

 

1.2. Kolejny obszar prowadzonych w Centrum Europejskim UW badań obejmował 

różnorodne zagadnienia o charakterze prawnym i politycznym  

 

- Prof. Władysław Czapliński prowadził badania dotyczące problematyki 

odpowiedzialności międzynarodowej za naruszenia prawa przez państwa i organizacje 

międzynarodowe. Jego szczególne zainteresowanie wzbudzała – niezwykle istotna w 

kontekście obecnego kryzysu na Ukrainie – kwestia zgodności z prawem międzynarodowym 

zmian terytorialnych pomiędzy państwami, które to zmiany muszą być w szczególności 

zgodne z prawem do samostanowienia i zakazem użycia siły. Celem badań jest ocena 

podmiotowości prawnej podmiotów niepaństwowych oraz nowe spojrzenie na legalność 

secesji. Efektem tych badań była m.in. publikacja rozdziału Current Polish Practice in the 

Domain of State Immunity w pracy zbiorowej Immunities in the Age of Global 

Constitutionalism (The Hague 2014) oraz artykuł 10 Years Poland’s in the EU („Revista 

General de Derecho Publico Comparado”).  

- Prof. Wojciech Sadurski realizował projekt badawczy dotyczący funkcjonowania 

zasady „rozumu publicznego” (public reason) jako kategorii prawno-filozoficznej 

odnoszącej się do prawowitości prawa i władzy publicznej. Ten interdyscyplinarny projekt 

miał za zadanie analizę pojęcia „rozumu publicznego’ poprzez zarówno analizę filozoficzną, 

jak też jego identyfikację w rozumowaniu prawniczym i orzecznictwie czołowych trybunałów 

konstytucyjnych na świecie. Rezultatem badań w tym zakresie było opublikowanie czterech 

„working papers” w zbiorze SSRN oraz dwóch artykułów w prestiżowych periodykach: 

Reason of State and Public Reason („Ratio Juris”) i The Idea of Public Reason Re-revisited: 

Common Good and Respect for Persons („Rivista del filosofia del diritto”).  

Ponadto prof. Sadurski prowadził badania na temat prawowitości i demokracji 

władzy ponadnarodowej, w tym szczególnie warunków prawowitości tej władzy, gdy nie 

ma ona silnego zakorzenienia w suwerennych państwach. Efektem było przygotowanie pracy: 

Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in Postcommunist States of Central 

and Eastern Europe (Springer, 2014).  

- Dr hab. Marcin Olszak koncentrował swoje zainteresowania badawcze na szerokim 

zagadnieniu funkcjonowania praw rynku finansowego. Prowadzone przez niego prace 

dotyczyły przede wszystkim analizy zmian zachodzących w architekturze instytucjonalnej i 

regulacyjnej rynku finansowego w Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 

wyników prac Bazylejskiego Komitetu ds. Nadzoru Bankowego, ujęte w zbiorze „Bazylea 

III”. Znaczenie tych dokumentów wynika z faktu, że miały one istotny wpływ na treść aktów 

prawnych regulujących tzw. ostrożnościowe ramy rynku finansowego UE. Efektem badań 

było m.in. przygotowanie (jako współautor) artykułu Bazylea III - nowe standardy 

adekwatności kapitałowej i płynności banków („Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”).  

- Dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska kontynuowała badania zainicjowane w latach 

poprzednich. Dotyczyły one dwóch głównych dziedzin: interdyscyplinarnych badań 

dotyczących rozwiązań zapewniających bezpieczeństwo w wymiarze globalnym i w skali 

UE, w tym w odniesieniu do ryzyka finansowego, bezpieczeństwa klimatycznego i 

energetycznego oraz zagrożeń dla jednostek w kontekście polityki wizowej i zarządzania 
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kryzysowego, cyber-zagrożeń i polityki obronnej państw. Rezultaty badań opublikowane 

zostały m.in. w rozdziale Risk, Precaution and Scientific Complexity before the Court of 

Justice of the European Union w pracy: Deference in International Courts and Tribunals: 

Standard of Review and Margin of Appreciation (Oxford 2014).  

Następna dziedzina badań prowadzonych przez dr Dąbrowską-Kłosińską obejmowała 

badania prawno-porównawcze odnoszące się do konsekwencji dla ochrony praw 

podstawowych jednostek regulacji prawnych z zakresu zdrowia publicznego i bio-

bezpieczeństwa. Rezultaty tych badań zebrane będą w przygotowywanej do druku pracy 

zbiorowej pod redakcja dr Dąbrowskiej-Kłosińskiej: Global Safety Governance Diagnosing 

Challenges and Analysing Solutions.  

- Dr Wojciech Gagatek kontynuował rozpoczęte w poprzednich latach badania nad 

partiami politycznymi w Unii Europejskiej i systemem politycznym UE. Prowadzone 

przez niego prace koncentrowały się na analizie zagadnień dotyczących m.in. perspektywy 

utworzenia systemu partyjnego na poziomie europejskim czy też ogólnoeuropejskiej roli 

fundacji politycznych, w tym zwłaszcza ich relacji z partiami politycznymi. W ramach badań 

opublikował pięć prac, w tym (jako współautor) wydaną przez Parlament Europejski 

monografię Parties and Political Foundations at European Level. Challenges and 

Opportunities (Brussels 2014), a także samodzielnie przygotowane publikacje: Explaining 

Legislative Conflict over the Adoption of Political Financing Law in the European Union w: 

Regulating Political Parties. European Democracies in Comparative Perspective (Leiden 

2014); rozdział poświęcony Polsce w pracy: Party Attitudes Towards the EU in the Member 

States: Parties for Europe, Parties Against Europe (London 2014); Perspektywy utworzenia 

transnarodowych list kandydatów w wyborach do Parlamentu Europejskiego w: Europejska 

scena partyjna i jej aktorzy (Toruń 2014) oraz artykuł w prestiżowym piśmie „Acta Politica”: 

The development of European political foundations and their role in strengthening 

Europarties.  

Dr Gagatek prowadził także prace badawcze w zakresie teoretycznych i 

metodologicznych aspektów europeistyki. Ich efektem było przygotowanie dwóch 

rozdziałów w pracach zbiorowych: Przydatność teorii integracji europejskiej w wyjaśnianiu 

konsekwencji kryzysu ekonomiczno-finansowego w: Unia Europejska jako aktor na scenie 

globalnej…. oraz Dyscyplinarna analiza czy interdyscyplinarna synteza? Uwagi o 

europeistyce jako kierunku studiów uniwersyteckich w: Studia europejskie. Wyzwania 

interdyscyplinarności (Warszawa 2014). Dotychczasowy dorobek naukowy pozwolił mu 

także na rozpoczęcie finalizacji procedury habilitacyjnej.  

 Dodatkowym efektem badań prowadzonych przez wspomnianych wyżej pracowników 

CE była organizacja szeregu konferencji i seminariów naukowych oraz przygotowanie 

kolejnych publikacji.  

 

1.3. Następny obszar badań prowadzonych w Centrum Europejskim UW dotyczył szeroko 

rozumianej problematyki społeczno-gospodarczej i kulturowej. 

 

- Prof. Paweł Kozłowski prowadził badania w zakresie dwóch generalnych problemów 

badawczych: ideowych podstaw i społecznych konsekwencji polskiej transformacji 

systemowej oraz związków teorii ekonomii z historią idei. W ramach tych zagadnień 

badane były takie kwestie, jak waga wyboru strategii i teorii ekonomicznej, otoczenie 

polityczne i społeczne czy też związki pomiędzy państwem a gospodarką w trakcie procesów 

transformacyjnych. Efekty badań przedstawione zostały w obszernej, będącej w znacznej 

części dziełem prof. Kozłowskiego, publikacji Grzegorz W.Kołodko i ćwierćwiecze 
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transformacji (Warszawa 2014) oraz w artykule Ekonomia i historia idei („Przegląd 

Humanistyczny”).  

- Dr Przemysław Dubel kontynuował prowadzone w poprzednich latach badania 

dotyczące roli funduszy UE w wymiarze regionalnym i globalnym, jak również barier w 

pozyskiwaniu funduszy unijnych oraz wpływu interwencjonizmu finansowego na rozwój 

rynku pracy. Prace badawcze koncentrowały się m.in. na identyfikacji przyczyn 

występowania niskiej efektywności wykorzystania środków europejskich czy też dywergencji 

w rozwoju społeczno-gospodarczym różnych regionów na przykładzie Polski. Efektem badań 

były trzy publikacje: Globalizacja a rozwój regionalny w: Unia Europejska jako aktor na 

scenie globalnej….; Wpływ funduszy unijnych na rozwój gospodarczy i społeczny Polski – 

bilans 10 lat członkostwa w UE w: Polska w Unii Europejskiej… oraz The Influence of 

Structural Funds upon Social and Economic Development in Poland w: Poland and Turkey in 

Europe…  

- Dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski kontynuował prace badawcze dotyczące filozofii 

polityki oraz teorii ruchów społecznych. Dotyczyło to zwłaszcza problematyki radykalizmu 

społecznego, traktowanego jako zjawisko społeczne i intelektualne. Badania te stanowiły 

próbę multi-dyscyplinarnej analizy wykorzystującej m.in. prace nad historią idei oraz 

przemianami społeczno-kulturowymi w Europie. W ramach tych badań m.in. złożono do 

Narodowego Centrum Nauki wniosek o przyznanie grantu na realizację projektu badawczego 

dotyczącego międzynarodowej współpracy polskich organizacji ruchów społecznych. 

Efektem prac było przygotowanie pięciu publikacji: Radykalizm, podmiotowość i sfera 

publiczna w refleksji Helmutha Plessnera („Acta Universitatis Lodziensis - Folia 

Sociologica”); Impossibility of multiculturalism; modernity and politics („Yearbook of Polish 

European Studies’); Komunikat NO LOGO. Młodzież przeciw porozumieniom ACTA w pracy: 

Obywatele Acta (Gdańsk 2014) oraz dwóch rozdziałów (Instynkt stadny w metropolii i Miłość 

i lęk, przyczynek do zagadnienia małego państwa) w pracy zbiorowej My i Oni. Przestrzenie 

wspólne i projektowanie dla wspólnoty (Warszawa 2014). Dr Rakusa-Suszczewski rozpoczął 

również prace nad przygotowaniem rozprawy habilitacyjnej.  

- Dr Agnieszka Chmielewska prowadziła zainicjowane w latach poprzednich badania 

nad zagadnieniem „Wpływ przeszłości na przebieg procesów integracyjnych w Europie - 

kategorie ‘europejskość’ i ‘narodowość’ w kulturze polskiej – wyobraźnia społeczna II 

Rzeczpospolitej”. Badania te skupiały się na dokonaniu próby oceny wpływu, jaki w okresie 

międzywojennym polska sztuka wizualna wywierała na kształtowanie się tożsamości 

kulturowej społeczeństwa w niepodległej Polsce. Efektem badań było przygotowanie 

rozdziału Ludowe jako narodowe: reprezentacja Drugiej Rzeczpospolitej na wystawach 

międzynarodowych i związane z nią problemy w pracy zbiorowej: Lokalne, narodowe i inne… 

Księga dla Profesor Joanny Kurczewskiej (Warszawa 2014). Dr Chmielewska prowadziła 

także prace nad finalizacją swojej rozprawy habilitacyjnej. 

- Mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert kolejny rok zajmowała się tematem: „Przemiany w 

kulturze współczesnej Europy a polityka kulturalna Unii Europejskiej”. Prowadzone 

przez nią badania obejmowały następujące tematy: historia polityki kulturalnej UE, rozwój i 

znaczenie tzw. miękkich instrumentów tej polityki (ze szczególnym uwzględnieniem nowych 

inicjatyw, jak biblioteka cyfrowa „Europeana” czy „Europejski Znak Dziedzictwa”) oraz 

polska dyplomacja kulturalna, wykorzystująca działalność Instytutu Adama Mickiewicza, w 

tym także w zakresie promowania wizerunku Polski i Marki Polska w świecie. Rezultatem 

tych badań było m.in. opublikowanie rozdziału In Search of New Idea for Poland – Poland’s 

Cultural Diplomacy after 1989 w pracy: Poland and Turkey in Europe…. Mgr Jurkiewicz-

Eckert przygotowuje ponadto swoją rozprawę doktorską.  
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- Doc. Anna Ogonowska kontynuowała badania koncentrujące się na analizie szeroko 

rozumianej polityki informacyjnej Unii Europejskiej. Problematyka ta obejmuje takie 

zagadnienia, jak działania prowadzone zarówno przez instytucje unijne, jak też państwa 

członkowskie UE w kontekście ich zaangażowania w proces formułowania, finansowania i 

krytycznej analizy polityki informacyjnej; zaangażowanie tych państw w informowanie na 

temat Unii Europejskiej, jak również zewnętrzne i wewnętrzne aspekty unijnej polityki 

informacyjnej. Rezultatem przeprowadzonych badań było przygotowanie dwóch artykułów: 

The information society policy in the European Union and Poland (współautorstwo publikacji 

w „Yearbook of Polish European Studies”) oraz Polityka informacyjna Wspólnot 

Europejskich i Unii Europejskiej w krajach trzecich („Studia Europejskie”).  

 Dodatkowym efektem badań prowadzonych przez wspomnianych wyżej pracowników 

CE była organizacja szeregu konferencji i seminariów naukowych oraz przygotowanie 

kolejnych publikacji.  

 

 

2. Najważniejsze publikacje pracowników CE UW 
 

2.1. Monografie naukowe wydane w CE UW 

 

- Olga Barburska, Dariusz Milczarek, Polityka wschodnia Unii Europejskiej: porażka czy 

sukces?, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, 148 s. 

 

- Unia Europejska jako aktor na scenie globalnej. Razem czy osobno?, red. Bogdan 

Góralczyk, Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, 191 s. 

 

- Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and Political Experiences and Challenges, 

red. Artur Adamczyk, Przemysław Dubel, Centrum Europejskie Uniwersytetu 

Warszawskiego, Warszawa 2014, 495 s. 

 

2.2. Monografie naukowe wydane poza CE UW  

 

- Wojciech Sadurski, Rights Before Courts: A Study of Constitutional Courts in 

Postcommunist States of Central and Eastern Europe, 2
nd

 fully revised and updated edition, 

Springer, 2014; 455 s.  

 

- Wojciech Gagatek et aliens, Political Parties and Political Foundations at European Level. 

Challenges and Opportunities, European Parliament, Brussels 2014, 166 s.  

 

- Polska w Unii Europejskiej – 10 lat doświadczeń, red. Artur Adamczyk, Przemysław Dubel, 

Wydawnictwo Poltext, Warszawa 2014, 247 s.; 

 

- Paweł Kozłowski, Grzegorz W.Kołodko, Marcin Wojtysiak-Kotlarski, Grzegorz W.Kołodko 

i ćwierćwiecze transformacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2014, 1180 s. 

 

- Maciej Giaro, Zawarcie umowy w trybie aukcji internetowej, Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, 198 s.  

 

- Poland - China. Yesterday, Today, Tomorrow, red. Bogdan Góralczyk, Miao Huashou, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2014, 453 s. 
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2.3. Inne wybrane publikacje  

 

- Władysław Czapliński, Current Polish Practice in the Domain of State Immunity w: 

Immunities in the Age of Global Constitutionalism, eds. A.Peters, E.Lagrange, S.Oeter, 

Ch.Tomuschat, Brill, The Hague 2014  

 

- Władysław Czapliński, 10 Years Poland’s in the EU, „Revista General de Derecho Publico 

Comparado” No.16/2014  

 

- Wojciech Sadurski, The Idea of Public Reason Re-revisited: Common Good and Respect for 

Persons, „Rivista del filosofia del diritto” No. 2/2014  

 

- Wojciech Sadurski, Reason of State and Public Reason, „Ratio Juris” No. 1/2014  

 

- Dariusz Milczarek, Kamil Zajączkowski, Unia Europejska we współczesnym świecie: 

olbrzym gospodarczy, polityczny karzeł? w: Polska w procesie integracji europejskiej: dekada 

doświadczeń (2004-2014), red. K.A.Wojtaszczyk, M.Mizerska-Wrotkowska, W.Jakubowski, 

Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2014  

 

- Bogdan Góralczyk, Chiny jako aktor globalny w: Kryzysy systemowe, Komitet Prognoz 

„Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, Warszawa 2014  

 

- Bogdan Góralczyk, Wolnorynkowe Chiny i etatystyczne Węgry - zmiana modelu, „Pomorski 

Przegląd Gospodarczy” nr 1/2014  

 

- Bogdan Góralczyk, The 2008 Crisis and the New Role of the European Union in the Global 

Arena, „Yearbook of Polish European Studies” Vol. 16/2013  

 

- Paweł Kozłowski, Ekonomia i historia idei, „Przegląd Humanistyczny” nr 3 2014  

 

-Wojciech Gagatek, S.Van Hecke, The development of European political foundations and 

their role in strengthening Europarties, „Acta Politica” No. 1/2014  

 

- Wojciech Gagatek, Explaining Legislative Conflict over the Adoption of Political Financing 

Law in the European Union w: Regulating Political Parties. European Democracies in 

Comparative Perspective, eds. I.Van Biezen, H-M.Napel, Leiden University Press, Leiden 

2014 

 

- Patrycja Dąbrowska-Kłosińska, Risk, Precaution and Scientific Complexity before the Court 

of Justice of the European Union w: Deference in International Courts and Tribunals: 

Standard of Review and Margin of Appreciation, eds. L.Gruszczyński, W.Werner, Oxford 

University Press, Oxford 2014  

 

- Małgorzata Olszak, Marcin Olszak, Bazylea III - nowe standardy adekwatności kapitałowej 

i płynności banków, „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 9/2014  
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- Artur Adamczyk, Mladen Karadzoski, Macedonia’s Difficult Path to the European Union, 

„Rocznik Instytutu Europy Środkowo-Wschodniej”, rok 12 (2014), zeszyt 3: Bosnia and 

Herzegovina and the Western Balkans  

 

- Artur Adamczyk, 10 lat Polski w Unii Europejskiej - wpływ na politykę wschodnią UE w: 10 

lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Ocena i perspektywy, red. E.Latoszek, 

A.Stepniak, A.Klos, M.Krzeminski. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2014 

 

- Kamil Zajączkowski, Jan Misiunia, The Euro Area Crisis: Selected Problems of Institutional 

Solutions. Implications for Poland w: Poland and Spain in contemporary world, eds. 

M.Mizerska-Wrotkowska, J.L.Orella Martínez, SCHEDAS, Madrid 2014  

 

- Marta Grabowska, Anna Ogonowska, The information society policy in the European Union 

and Poland, „Yearbook of Polish European Studies” Vol. 16/2013 

 

- Mikołaj Rakusa-Suszczewski, Impossibility of multiculturalism; modernity and politics, 

„Yearbook of Polish European Studies” Vol. 16/2013 

 

- Mikołaj Rakusa-Suszczewski, Radykalizm, podmiotowość i sfera publiczna w refleksji 

Helmutha Plessnera, „Acta Universitatis Lodziensis - Folia Sociologica”, nr 47/2013.  

 

 

3. Projekty badawcze  
 

Realizowane w 2014 r. w Centrum Europejskim projekty badawcze były 

przedsięwzięciami prowadzonymi we współpracy z partnerami zarówno zagranicznymi, jak i 

krajowymi. Projekty te prowadzone były albo z udziałem instytucjonalnym Centrum, albo z 

indywidualnym udziałem pracowników CE. 

 

3.1. Projekty z udziałem instytucjonalnym CE UW 

 

- Międzynarodowy projekt badawczy „CURRICULA. The Cultural Crucible: The 

Reorganization and Renewal of Institutions in the Cultural Capitals Landscape”. 

Projekt, finansowany ze środków francuskiej instytucji Agence Nationale de Recherche, 

zainicjowany został w 2014 r. i ma być realizowany przy udziale Centrum Europejskiego UW 

do roku 2017. (Kierownik naukowy ze strony CE: mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert.)  

Celem projektu jest zbadanie uwarunkowań i kierunków przemian współczesnych 

miejskich praktyk kulturalnych realizowanych przez tradycyjne instytucje kultury, takie jak 

teatry, opery, muzea i filharmonie. Badane mają być konteksty i sposoby funkcjonowania 

tych instytucji w ich relacjach z odbiorcami, a także założenia i sposoby realizacji polityk 

miejskich wspierających rozwój sektora kultury jako czynnika stymulującego rozwój 

społeczno-ekonomiczny miast i mającego wpływ na wzrost ich atrakcyjności (jako miejsca 

rozwoju turystyki, inwestycji, pracy czy osiedlania się). Na realizację projektu składają się 

badania typu case study (w tym badania jakościowe i ilościowe, wywiady, analizy), warsztaty 

zakończone międzynarodowym kolokwium oraz publikacja raportu końcowego i monografii. 

 

- Międzynarodowy projekt badawczy „Polska i Turcja w Europie – wspólne cele, 

różne doświadczenia”. Projekt był realizowany w ramach grantu Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych w wysokości ok. 120 tys. zł (konkurs „Współpraca w dziedzinie dyplomacji 
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publicznej 2013”). Organizatorem było Centrum Europejskie we współpracy z uczelniami 

tureckimi: Istanbul University oraz Middle East Technical University w Ankarze. (Kierownik 

naukowy: doc. Artur Adamczyk.) 

Głównym celem projektu była rozbudowa więzi naukowych i aktywizacja współpracy 

polskich i tureckich naukowców w zakresie wymiany wiedzy i prezentacji rezultatów badań 

dotyczących przemian politycznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych w obu krajach. 

Pod względem finansowym projekt został formalnie rozliczony w 2013 r., ale pod względem 

merytorycznym zakończył się w roku 2014 seminariami międzynarodowymi i przede 

wszystkim wydaniem pracy zbiorowej: Poland and Turkey in Europe – Social, Economic and 

Political Experiencers and Challenges.  

 

- Projekt badawczo-dydaktyczny „Akademia Młodego Europejczyka”. Projekt jest 

realizowany przez Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) we 

współpracy z Centrum Europejskim UW w ramach programu edukacyjnego Narodowego 

Banku Polskiego oraz programu „Jean Monnet Lifelong Learning Programme” 

finansowanego przez Komisję Europejską. (Kierownicy naukowi ze strony CE UW: doc. 

Artur Adamczyk i dr Kamil Zajączkowski.)  

Celem projektu jest poszerzanie wiedzy ogólnej nt. procesów integracji europejskiej, 

zwłaszcza w zakresie problematyki ekonomicznej dotyczącej nowych wyzwań społeczno-

gospodarczych stojących przed Unią Europejską (pełna realizacja Jednolitego Rynku, 

funkcjonalnie Unii Gospodarczej i Walutowej itp.). Projekt jest skierowany do szerokiego 

grona odbiorców w całym kraju, ze szczególnym uwzględnieniem nauczycieli i uczniów 

szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów (w sumie ok. tysiąca osób). Realizowany jest za 

pośrednictwem różnych działań, m.in. prowadzenia zajęć i wykładów przez kadrę akademicką 

stowarzyszoną w PECSA, w tym organizowanie tele-wykładów (tzw. webinariów), 

przygotowywania materiałów dydaktycznych, organizowania konferencji i konkursów dla 

młodzieży 

 

- Projekt badawczo-wydawniczy dotyczący wsparcia potencjału naukowego 

pracowników CE. Zainicjowany w 2014 r. projekt prowadzony jest przez Centrum 

Europejskie oraz Stowarzyszenie Zbiorowego Zarządzania Prawami Autorskimi Twórców 

Dzieł Naukowych i Technicznych KOPIPOL z siedzibą w Kielcach. (Koordynator ze strony 

CE UW: dr Kamil Zajączkowski.) 

 Projekt ten przewiduje udzielanie przez Stowarzyszenie KOPIPOL wsparcia 

finansowego (możliwego dzięki opłatom uzyskiwanym na podstawie ustawy o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych) dla czasopism naukowych wydawanych przez Centrum 

Europejskie: kwartalnika „Studia Europejskie” oraz rocznika „Yearbook of Polish European 

Studies”. Tego rodzaju wsparcie, udzielane w formie honorariów autorskich, przyczynia się w 

znaczący sposób do podnoszenia i ugruntowania poziomu merytorycznego wspomnianych 

periodyków.  

 

3.2. Projekty z indywidualnym udziałem pracowników CE UW 

 

prof. Wojciech Sadurski  

- Międzynarodowy projekt badawczy dotyczący wspomnianego wcześniej zagadnienia 

funkcjonowania zasady „rozumu publicznego” (public reason) w filozofii politycznej i 

prawie konstytucyjnym. Projekt był realizowany przez New York University School of Law 

w latach 2013-2014.  
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Celem projektu było przeprowadzenie analizy pojęcia „rozumu publicznego’ jako 

kategorii prawno-filozoficznej, jak też jego identyfikację w rozumowaniu prawniczym i 

orzecznictwie czołowych trybunałów konstytucyjnych na świecie. Rezultatem badań było 

opublikowanie przez prof. Sadurskiego czterech „working papers” w zbiorze SSRN oraz 

artykułu Reason of State and Public Reason w prestiżowym periodyku „Ratio Juris”. 

 

prof. Bogdan Góralczyk  

- Projekt badawczy „Zagrożenia globalne barierami rozwoju”. Projekt ten, 

przewidziany na lata 2012-2015, jest realizowany przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” 

przy Prezydium PAN, finansowany przez m.in. Narodowy Bank Polski, PZU oraz Polskie 

Towarzystwo Ekonomiczne i prowadzony pod patronatem prezydenta RP.  

Udział w projekcie prof. Góralczyka obejmuje sporządzenie analizy nowej roli Chin 

jako mocarstwa w wymiarze nie tylko regionalnym, ale także (głównie pod względem 

ekonomicznym i finansowym) globalnym, szczególnie po kryzysie na rynkach światowych w 

2008 roku. Istotnym elementem tego studium jest szerokie wykorzystanie prac autorów 

chińskich, w tym chińskojęzycznych.  

 

dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska  

 - Międzynarodowy projekt badawczy „Extending Experimentalist Governance”. 

Zainicjowany w 2008 r. projekt jest finansowany z unijnego grantu w ramach programu EU 

FP7 GREEN („Global Reordering: Evolution through European Networks”). Badania 

prowadzone są w ramach specjalnie powołanej sieci naukowej, koordynowanej przez 

uniwersytety w Amsterdamie i Warwick. Przedmiotem analizy są najnowsze przedsięwzięcia 

z zakresu polityki Unii Europejskiej dotyczącej regulacji ryzyka związanego z organizmami 

genetycznie zmodyfikowanymi (GMO). Badania prowadzone są pod kątem analizy 

eksperymentalnych form realizowania polityk unijnych i metod rządzenia w UE oraz ich 

wpływu na prawo i realizowanie działań w ramach organizacji międzynarodowych i w 

wymiarze globalnym. Efekty badań mają być opublikowane w przygotowywanej obecnie 

pracy: Extending Experimentalist Governance? The EU and Transnational Regulation, 

wydawanej przez Uniwersytet w Oksfordzie. 

- Międzynarodowy projekt badawczy „Rethinking the Fragmentation and 

Constitutionalisation of International Law”. Projekt, prowadzony w ramach szerszego 

projektu COST Action IS1003 w latach 2012-2014, organizowany jest przez Uniwersytet w 

Amsterdamie oraz Instytut Nauk Prawnych PAN.  

Celem projektu jest analiza orzecznictwa unijnego Trybunału Sprawiedliwości w 

zakresie ochrony środowiska i zdrowia ludzi pod kątem stosowanego standardu kontroli, w 

szczególności dotyczącego zakresu kontroli sądowej wobec działań administracji publicznej 

(krajowej i unijnej) w odniesieniu do ryzyka zagrożeń, konieczności oceny dowodów 

naukowych i stosowania zasady przezorności. Efekty badań mają być zaprezentowane w 

pracy zbiorowej.  

 

dr Wojciech Gagatek  

- Międzynarodowy projekt badawczy „EUandI”. Projekt, prowadzony przez 

European Union Democracy Observatory i finansowany przez Europejski Instytut 

Uniwersytecki we Florencji, jest realizowany w latach 2013-2014. (Dr Gagatek jest w nim 

współkierownikiem zespołu polskiego liczącego pięć osób.) 

Celem projektu jest określenie stanowisk partii politycznych startujących w wyborach 

do Parlamentu Europejskiego pod kątem różnych zagadnień dotyczących m.in. spraw 

społecznych, światopoglądowych czy integracji europejskiej. Badane są przy tym takie 



12 

 

elementy, jak treść programów wyborczych, wypowiedzi liderów, materiały prasowe itd.. 

Bezpośrednim efektem badań ma być wniesienie wkładu do stworzenia tzw. nawigatora 

wyborczego (euandi), jak również zebranie całościowej bazy danych określającej stanowiska 

ponad trzystu partii politycznych z całej UE biorących udział w wyborach do Parlamentu 

Europejskiego.  

 

dr Kamil Zajączkowski  

 - Projekt badawczy „Teoretyczne, instytucjonalne i empiryczne uwarunkowania 

oraz przesłanki wykorzystania potencjału ekonomicznego i możliwości rozwojowych 

krajów afrykańskich przez polską gospodarkę”. Projekt jest przewidziany na lata 2013-

2015 i realizowany przez Wydział Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki (konkurs 4 - 

Panel HS4) w wysokości ok. 55 tys. euro.  

 Udział w projekcie dra Zajączkowskiego, jako głównego wykonawcy, obejmuje 

przygotowanie publikacji z zakresu tematyki projektu, zorganizowanie cyklu seminariów 

metodologicznych oraz udział w konferencjach międzynarodowych poświęconych temu 

zagadnieniu.  

 

mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert 

- Międzynarodowy projekt badawczy „CURRICULA. The Cultural Crucible: The 

Reorganization and Renewal of Institutions in the Cultural Capitals Landscape”. 

Wspomniany wcześniej projekt jest finansowany przez Agence Nationale de Recherche z 

Francji i przewidziany do realizacji w latach 2014-2017.  

W projekcie tym, mającym za zadanie zbadanie przemian współczesnych miejskich 

praktyk kulturalnych realizowanych przez tradycyjne instytucje kultury, mgr Jurkiewicz-

Eckert jest zaangażowana przede wszystkim jako koordynatorka prac przygotowawczych do 

fazy analityczno-badawczej całego przedsięwzięcia.  

 

 

4. Udział w konsorcjach naukowych 
 

 W 2014 r. Centrum Europejskie było zaangażowane w działalność różnego typu 

konsorcjów naukowych (sieci, zespołów, porozumień itp.). Zaangażowanie to przyjmowało 

formę udziału instytucjonalnego CE lub też udziału w konkretnych przedsięwzięciach 

poszczególnych pracowników Centrum.  

 

4.1. Udział instytucjonalny CE UW 
 

 - Centrum Europejskie kontynuowało przewodniczenie oraz koordynację prac 

funkcjonującego od 2010 r. tzw. Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Współpracy Badawczej 

pomiędzy Uniwersytetem Warszawskim a École des Hautes Études en Sciences Sociales 

(EHESS). Ze strony polskiej w skład Zespołu, powołanego z inicjatywy CE oraz 

kierowanego przez jego pracowników, wchodzą jeszcze cztery instytuty Uniwersytetu 

Warszawskiego: Instytut Historyczny, Instytut Filozofii, Instytut Socjologii i Instytut Kultury 

Polskiej. (Kierownik naukowy ze strony CE: mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert.) 

 Zespół ma za zadanie inicjowanie i realizowanie przez partnerów wspólnych 

przedsięwzięć naukowych w różnych dziedzinach oraz nawiązywanie wymiany kadr 

akademickich. W 2014 r. w ramach działalności Zespołu odbyło się siedem wykładów i 
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interdyscyplinarnych seminariów naukowych poprowadzonych przez pięciu wykładowców z 

EHESS. 

 

 - W rezultacie zaangażowania się we wspomniany międzynarodowy projekt badawczy 

„CURRICULA. The Cultural Crucible: The Reorganization and Renewal of Insitutions in the 

Cultural Capitals Landscape” Centrum Europejskie przystąpiło w 2014 r. do konsorcjum 

międzynarodowego realizującym projekt CURRICULA. W skład konsorcjum wchodzą 

instytucje akademickie i naukowe z Europy oraz Stanów Zjednoczonych, w tym paryska 

École des Hautes Études en Sciences Sociales, Centre National de Recherche Scientifique, 

uniwersytety w Awinionie, Glasgow i Michigan, a także Instytut Kultury Uniwersytetu 

Warszawskiego. (Kierownik naukowy ze strony CE: mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert.) 

W ramach prac badawczych prowadzonych przez konsorcjum dokonywane są analizy 

porównawcze dotyczące funkcjonowania klasycznych miejskich instytucji kulturalnych w 

warunkach zmian społeczno-kulturowych zachodzących w miastach europejskich. 

 

 - W wyniku zaangażowania się Centrum Europejskiego w międzynarodowy projekt 

badawczy „Voter Advice Application (VAA) for Poles and Lithuanians eligible to vote in 

local elections in UK” (zrealizowany w 2012 r.) zbudowana została międzynarodowa sieć 

naukowa badająca postawy wyborcze oraz przemiany polityczno-społeczne zachodzące 

wśród Polaków żyjących w Wielkiej Brytanii. W skład tej sieci wchodzą brytyjskie 

uniwersytety w Loughborough i Leicester, rzymski uniwersytet „Sapienza”, placówki 

niemieckie: Uniwersytet Humboldta i Instytut Maxa Plancka, Instytut Nauk Ekonomicznych 

PAN oraz litewska organizacja pozarządowa MyPolitiq. Dodatkowym przedsięwzięciem 

uzupełniającym powyższą wyżej inicjatywę, było przystąpienie Centrum Europejskiego do 

sieci naukowej „VAA-RESEARCH.NET”. Konsorcjum to skupia naukowców z całej 

Europy zajmujących się badaniem i rozwojem technologii VAA w Unii Europejskiej. 

(Kierownik naukowy ze strony CE: dr Agata Dziewulska.)  

 

- W ramach umacniania istniejącej już polsko-tureckiej sieci naukowej Centrum 

Europejskie było w 2014 r. promotorem podpisania przez Uniwersytet Warszawski umowy 

bilateralnej w dziedzinie współpracy akademickiej, naukowej i kulturalnej z Istanbul 

University, wieloletnim partnerem CE w projektach badawczych i dydaktycznych. Celem 

umowy było m.in. poszerzenie współpracy o nowe dziedziny: studia europejskie, stosunki 

międzynarodowe i nauki polityczne, jak również rozwinięcie wymiany kadr naukowych w 

ramach stypendiów typu „visiting professor”’, szersze wykorzystanie partnerskich sieci 

współpracy oraz rozszerzenie możliwości aplikowania o międzynarodowe projekty badawcze 

i szkoleniowe w ramach funduszy europejskich. (Koordynator ze strony CE: mgr Dorota 

Jurkiewicz-Eckert.) 

 

- W rezultacie prowadzenia w poprzednich latach kilku projektów badawczych 

wspólnie z partnerami ukraińskimi, Centrum Europejskie kontynuowało w 2014 r. prace nad 

powstaniem polsko-ukraińskiej sieci naukowej skupiającej naukowców z Uniwersytetu 

Warszawskiego oraz kilku uczelni z Ukrainy, w pierwszym rzędzie z Instytutem Integracji 

Europejskiej Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki. Celem 

funkcjonowania sieci jest zacieśnianie więzi instytucjonalnych pomiędzy uczestnikami 

konsorcjum, rozwijanie wspólnych badań naukowych oraz prowadzenie wymiany kadry 

akademickiej i studentów. (Kierownicy naukowi ze strony CE: doc. Artur Adamczyk i dr 

Kamil Zajączkowski.) 
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 - W 2014 r. Centrum Europejskie podjęło działania w kierunku powołania do życia 

polsko-rosyjskiej sieci naukowej. Możliwość taka pojawiła się podczas realizacji 

wcześniejszych projektów naukowo-badawczych prowadzonych z partnerami ukraińskimi. 

Pomimo niesprzyjającej atmosfery politycznej w stosunkach Polska-Rosja, gotowość do 

nawiązania współpracy naukowej i wymiany kadr akademickich wyraziły władze 

uniwersytetu w Kazaniu; trwają także negocjacje na ten temat z innymi uczelniami 

rosyjskimi. (Kierownik naukowy ze strony CE: dr Kamil Zajączkowski.) 

 

4.2. Udział indywidualny pracowników CE UW 

 

 Pracownicy Centrum Europejskiego ponadto uczestniczyli indywidualnie w 

następujących międzynarodowych konsorcjach naukowych. 

 

prof. Bogdan Góralczyk  

 - Udział w Międzynarodowym Konsorcjum „Globus” przy uniwersytecie w 

Kolonii. Konsorcjum zajmuje się badaniem najnowszych trendów w polityce i gospodarce 

światowej, ze szczególnym naciskiem na analizę procesów globalizacyjnych i integracyjnych, 

szczególnie w Europie i Azji, a także świecie transatlantyckim. W badaniach biorą udział 

naukowcy z Niemiec, państw Beneluksu, USA i Chin.  

- Udział w międzynarodowym konsorcjum naukowym „Asia-Pacific CEO 

Association Worldwide” (APCEO). Konsorcjum to, skupiające naukowców i biznesmenów 

z całego świata, prowadzi kompleksową działalność informacyjną i badawczą dotyczącą 

szeroko rozumianej problematyki kontynentu azjatyckiego, w tym zwłaszcza relacji Chin ze 

światem zewnętrznym.  

 

dr Wojciech Gagatek 

- Udział w sieci naukowej „European Parties Elections & Referendums Network” 

(EPERN), której działalność koordynuje Uniwersytet w Sussex. Badania mają na celu 

wszechstronną analizę systemu partyjnego i wyborczego w Unii Europejskiej. Sieć zajmuje 

się m.in. organizacją konferencji i sympozjów oraz publikowaniem i recenzowaniem prac 

naukowych.  

- Pełnienie funkcji eksperta i współpracownika European Union Democracy 

Observatory (EUDO) oraz Observatory on Political Parties and Representation (OPPR) 

z siedzibą we Florencji. Centra te zajmują się analizą procesów reprezentacji i demokracji w 

Unii Europejskiej (w zakresie zbliżonym do zadań EPERN).  

- Udział w Europejskim Konsorcjum Nauk Politycznych (ECPR) jako członek 

grupy „ECPR Standing Group on Political Parties”, zajmującej się w ramach tej organizacji 

sprawami dotyczącymi badań nad partiami politycznymi.  

 

 

5. Konferencje, seminaria, spotkania i debaty naukowe z udziałem 

pracowników CE UW 
 

Centrum Europejskie oraz jego pracownicy zaangażowani byli w 2014 r. w 

kilkadziesiąt przedsięwzięć naukowych, obejmujących różnego typu konferencje, seminaria 

czy debaty o zasięgu krajowym, jak i zagranicznym. Przejawy tego rodzaju aktywności 

prezentuje poniższa lista (ułożona w ujęciu chronologicznym wskazuje rodzaj 

przedsięwzięcia oraz pracowników CE i formy ich zaangażowania).  
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5.1. Przedsięwzięcia krajowe 

 

- Seminarium naukowe „Rola gospodarki w polityce zagranicznej Chin”, zorganizowane 

przez Krajową Szkołę Administracji Publicznej i Europejską Akademię Dyplomatyczną, prof. 

Bogdan Góralczyk – współprowadzenie obrad, 10 stycznia 2014 r.;  

 

- „Ogólnopolskie Seminarium Sztuki 1944-1968/1970”, zorganizowane przez Polski Instytut 

Studiów nad Sztuką Świata, dr Agnieszka Chmielewska - referat: „PSP: przypadek Karola 

Tchorka”, Warszawa, 25 stycznia 2014 r., 

 

- Kongres Energetyczny, prof. Bogdan Góralczyk - referat: „Polityka energetyczna Chin” w 

ramach panelu: „Polityka energetyczna wielkich mocarstw”, Sopot, 14 marca 2014 r.; 

 

- konferencja naukowa „Pozycjonowanie preferencji partii politycznych w kwestiach 

aksjologicznych i etycznych”, zorganizowana przez Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego w Warszawie, dr Wojciech Gagatek – referat: „Europeistyka w perspektywie 

etycznej i filozoficznej”, Warszawa, 18 marca 2014 r.;  

 

- konferencja naukowa „Ćwierćwiecze posocjalistycznej transformacji”, zorganizowana przez 

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, prof. Paweł Kozłowski - referat: „Ćwierćwiecze 

posocjalistycznej transformacji”, Warszawa, 29 kwietnia 2014 r.; 

 

- Europejski Kongres Gospodarczy, prof. Bogdan Góralczyk - udział w panelu „Unia 

Europejska – Chiny”, Katowice 9 maja 2014 r.,  

 

- seminarium naukowe „Rwanda – 20 lat po ludobójstwie”, dr Kamil Zajączkowski - referat: 

„Ludobójstwo jako katalizator zmian w regionalnych systemach bezpieczeństwa istniejących 

w ramach UE i ONZ”, Warszawa, 14 maja 2014 r.; 

 

- konferencja naukowa dla doktorantów SGH „Innowacyjność gospodarki polskiej”, prof. 

Paweł Kozłowski - referat: „Innowacyjność gospodarki polskiej”, Warszawa, 7 maja 2014 r.; 

 

- seminarium naukowe „Rola delegacji narodowych w Parlamencie Europejskim”, dr 

Wojciech Gagatek - wystąpienie panelowe, Warszawa, 6 czerwca 2014 r.; 

 

- Dyskusja panelowa „Ochrona praw konsumentów na rynkach usług finansowych”, 

zorganizowana przez Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych, Wydział 

Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, dr hab. Marcin Olszak - wystąpienie panelowe, 

Warszawa, 9 czerwca 2014 r.;  

 

- III Stała Ogólnopolska Konferencja Współpracy Międzynarodowej Samorządów 

„Doświadczenia, perspektywy, wyzwania współpracy polskich samorządów z chińskimi 

władzami lokalnymi”, prof. Bogdan Góralczyk - moderator panelu „Samorządy nowym 

podmiotem w polityce zagranicznej. Koncepcje i możliwości rozwoju współpracy polsko-

chińskiej”, Łódź, 26 września, 2014 r.; 

 

- III Polski Kongres Regulacji Rynków Finansowych (Allerhand Financial Regulations 

Summit 2014 - FINREG 2014), zorganizowany Instytut Allerhanda pod patronatem m.in. 

Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Finansów, Komisji Nadzoru Finansowego i 
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NBP, dr Marcin Olszak, przewodniczenie sesji: „Świadomość prawna i konstytucyjność w 

prawie rynku finansowego” oraz udział w panelu dyskusyjnym: „Od prawa bankowego do 

prawa usług i rynków finansowych - polskie prawo wobec wyzwań europejskich”, Warszawa, 

16-17 października 2014 r.; 

 

- konferencja naukowa „Perspektywy nowego ładu światowego. Świat przyszłego pokolenia”, 

zorganizowana przez Akademię Finansów i Biznesu ‘Vistula’ oraz Instytut Spraw 

Społecznych i Stosunków Międzynarodowych, prof. Bogdan Góralczyk - referat: „Miejsce 

Chin w nowo kształtującym się układzie sił w świecie”, Warszawa, 22 października 2014 r.; 

 

- konferencja naukowa „Droga do teraz”, zorganizowana przez Polskie Towarzystwo 

Ekonomiczne, prof. Paweł Kozłowski - referat tytułowy, Warszawa, 23 października 2014 r.; 

 

- konferencja naukowa „Grzegorz W.Kołodko i ćwierćwiecze transformacji”, zorganizowana 

przez Akademię Leona Koźmińskiego, prof. Paweł Kozłowski, referat tytułowy, Warszawa, 

22 października 2014 r; 

 

- konferencja naukowa „Megamiasta przyszłości – szansa czy zagrożenia dla przyszłości”, 

zorganizowana przez Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN, prof. 

Bogdan Góralczyk - referat: „Szanghaj – pierwsza megapolis na globie?”, Jabłonna, 27 

listopada 2014 r.;  

 

- seminarium naukowe „Alternatywy dla partii politycznych”, zorganizowane przez Fundację 

Batorego, dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski – udział w debacie, Warszawa, 28 listopada 2014 

r.;  

 

- konferencja naukowa „Wolność odzyskana – wolność utracona?”, zorganizowana przez 

Instytut Nauk Prawnych PAN, prof. Wojciech Sadurski - referat: „Wolność i równość”, 

Warszawa, 4 grudnia 2014 r.; 

 

- konferencja naukowa „10 lat Polski w Unii Europejskiej”, zorganizowana przez Uniwersytet 

im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Bogdan Góralczyk – udział w panelu dotyczącym 

polityki zagranicznej, 10 grudnia 2014 r.; 

 

- konferencja naukowa „Demokratyczne państwo świeckie”, prof. Paweł Kozłowski - 

prowadzenie i referat podsumowujący, Kraków 14 grudnia 2014 r. 

 

5.1. Przedsięwzięcia o charakterze międzynarodowym  

 

- konferencja naukowa „Party Politics and Democracy in Europe”, zorganizowane przez 

Uniwersytet w Lüneburgu, dr Wojciech Gagatek - prezentacja artykułu Perspectives on the 

Development of Transnational Party System in the European Union, Lüneburg, 23-26 lutego 

2014; 

 

- seminarium naukowe „Turkey - Poland Relations in Recent Period”, prof. Bogdan 

Góralczyk - promocja pracy: Poland and Turkey in Social, Economic and Political 

Experiences and Challenges, Ankara, 5 marca 2014 r; 
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- seminarium „Preeminent Scholars Series seminar”, zorganizowane przez Faculty of Law, 

University of Western Ontario, prof. Wojciech Sadurski - referat: „Public Reason in 

Philosophy and Constitutional Law”, Ontario, 14 marca 2014 r.; 

 

- seminarium naukowe „Poland and Greece in changing Europe”, zorganizowane przez 

Faculty of International Relations and European Union, Panteion University of Social and 

Political Sciences, Ateny, 17 marca 2014 r.:  

 - doc. Artur Adamczyk - referat: „Evolution of the Polish Foreign Policy – Challenges 

from the East”, 

 - dr Przemysław Dubel - referat: „Evolution of Polish Regional Policy”, 

 

- wykłady gościnne na University College of London, dr Wojciech Gagatek: „What role for 

Europarties in the European Election campaign” oraz „Democracy beyond the nation state”,  

Londyn, 24 i 27 marca 2014 r.;  

 

- seminarium naukowe „Moving Towards EU-Ukraine Strategic Partnership in New (Cold) 

Global Order: Overcoming Obstacles and Facing Challenges”, zorganizowane przez 

International Law Asossiation oraz Vrije Universiteit Brussel, dr Kamil Zajaczkowski - udział 

w debacie, Bruksela, 2 kwietnia 2014 r.;  

 

- konferencja naukowa „Elections and Democracy in Europe”, zorganizowana przez Vrije 

Universiteit Brussel, dr Wojciech Gagatek - referat: „What role for Europarties in the 

European Parliament election campaign”, Bruksela, 7-9 kwietnia 2014 r.;  

 

- warsztaty naukowe „Contemporary Meaning of Party Membership” w ramach Joint Session 

of Workshops of the European Consortium of Political Research (ECPR), dr Wojciech 

Gagatek - prezentacja artykułu: Multi‐level Party Membership: Supporting Members in 

Political Parties at EU Level, Salamanca, 10-15 kwietnia 2014 r.;  

 

- kolokwium naukowe „An Awkward Anniversary: Ten years of Central and Eastern Europe 

in the EU”, zorganizowane przez Program in Contemporary European Politics and Society, 

Princeton University, prof. Wojciech Sadurski - referat końcowy, Princeton, 18-19 kwietnia 

2014 r., 

 

- seminarium naukowe „Macedonia in the Process of European Integration”, zorganizowane 

przez University St. Kliment Ohridski, dr Artur Adamczyk - referat: „Poland’s experiences of 

the EU Membership”, Bitola (Macedonia), 9 maja 2014 r., 

 

- wykład gościnny i seminarium w Faculdade des Lettras Universidade de Lisboa, Dorota 

Jurkiewicz-Eckert – referat: „Minorities and language policies in Central and East European 

countries after the fall of communism. From identity problems to the open political conflicts? 

Case studies”, Lizbona, 12-17 maja 2014 r.,  

 

- „Wroclaw Global Forum”, prof. Wojciech Sadurski - referat: „The Role of Christianity in 

Solving Europe’s Problems”, Wrocław, 5 czerwca 2014 r.; 

 

- konferencja naukowa (International Jean Monnet Conference) „EU Eastern Partnership – 

from Capacities to Excellence: Strengthening Research Regional and Innovation Policies in 

the Context of Horizon 2020”, zorganizowana przez Jean Monnet Centre for Excellence, 
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University of Latvia, dr Kamil Zajączkowski - referat: „Eastern Partnership and Ukrainian 

Crisis - Geostrategic, Economic and Social Challenges with Reference to European Studies”, 

Ryga, 11-13 czerwca 2014 r.; 

 

- IX Światowy Kongres Prawa Konstytucyjnego, prof. Wojciech Sadurski - referat na 

plenarnej sesji inauguracyjnej: „The Quest for Constitutional Harmony: from the 

Enlightenment Constitution to a Legally Pluralistic World”, Oslo, 16 czerwca 2014 r.;  

 

- wykład publiczny na University of Granada, prof. Bogdan Góralczyk – referat: „New 

Challenges in the European Union - Central European Perspective”, Granada, 19 maja 2014r.; 

 

- panel naukowy „Atlantic vs. Pacific: TTIP and TPP”, zorganizowany przez Demos Europa, 

General Marschall Fund i tygodnik „Polityka”, prof. Bogdan Góralczyk – udział w debacie, 

Warszawa, 28 maja 2014 r. ; 

 

- 8th International Conference on Cultural Policy Research, Dorota Jurkiewicz-Eckert - 

referat: „Challenges and Determinants of Poland’s Cultural Diplomacy in the Context of 

Building Brand ‘Polska’ in the World” w ramach panelu: „Cultural Diplomacy: Trends and 

Challenges”, Hildesheim (Niemcy), 9-12 września, 2014 r,;  

 

- konferencja naukowa „Fostering A Responsible Innovative Organizational Culture”, 

zorganizowana przez European Coaching Association (ECA) oraz Center for Strategic 

Intercultural Communication, prof. Bogdan Góralczyk - udział w panelu: „Development of 

High Potentials - Traditional Education vs. Modern Approach”, Szanghaj, 18 września 2014 

r.;  

 

- wykład ogólnouniwersytecki na Fudan University, prof. Bogdan Góralczyk: „East Asia 

Regional Order From Inside and Outside Perspective”, Szanghaj, 22 września 2014r., 

 

- seminarium eksperckie „The EU Ten Years After The Eastern Enlargement”, 

zorganizowane przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama 

Mickiewicza w Poznaniu, dr Wojciech Gagatek - udział w debacie, Poznań ,7 października 

2014 r.;  

 

-V Doroczne Kolokwium Prawa Konstytucyjnego, zorganizowane przez Loyola University 

School of Law (Chicago), prof. Wojciech Sadurski - referat: „Public Reason and 

Constitutional Law”, Chicago, 7 listopada 2014.;  

 

- cykl wykładów na University of Kolkata, prof. Bogdan Góralczyk: „Communism and Post-

Communism in Central Europe” oraz „Challenges and the New Role of the European Union 

on Global Scene”, Kolkata (Indie), 3-7 listopada 2014 r.; 

 

- wykład ogólnouniwersytecki na Jinan Global University, prof. Bogdan Góralczyk: „New 

Leadreship in the EU: Tasks and Challenges”, New Delhi, 10 listopada 2014 r.; 

 

- wykład ogólnouniwersytecki na Jawrahalal Nehru University, prof. Bogdan Góralczyk: 

„The EU and China: Polish Perspective”, New Delhi, 11 listopada 2014 r.; 
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- cykl wykładów na Uniwersytecie w Rydze w Centre for European and Transition Studies, 

dr Kamil Zajączkowski: „EU Energy Diplomacy with Third Countries”, Ryga, 19-21 

listopada 2014 r., 

 

- III European Youth Forum, zorganizowane przez Institute for the Comparative Studies of 

Modernity, EU Centre VOICE, Kazan (Volgaregion) Federal University, dr Kamil 

Zajączkowski - dwa referaty: „The EU as a Global Actor” oraz „EU Foreign Policy – 

Structures and Weakness”, Kazań, 14-16 listopada 2014 r.;  

 

- posiedzenie Komisji ds. Konstytucyjnych Parlamentu Europejskiego, dr Wojciech Gagatek 

- prezentacja pracy: Political Parties and Political Foundations at European Level. 

Challenges and Opportunities, Bruksela, 4 grudnia 2014 r.  

 

 

6. Przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę naukową 
 

 Różnego rodzaju przedsięwzięcia popularyzujące wiedzę naukową były prowadzone 

w 2014 r. zarówno przez Centrum Europejskie UW, jak też przez poszczególnych jego 

pracowników.  

 

6.1. Przedsięwzięcia podejmowane przez CE UW 

 

- Centrum Europejskie UW we współpracy z Pracownią Badania Dorobku Prawnego 

Rady Europy Wydziału Prawa i Administracji UW zorganizowało kolejną edycję 

seminarium pt. „Stosowanie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w polskim 

porządku prawnym”, przeznaczonego dla przedstawicieli środowisk prawniczych: 

adwokatów, sędziów i prokuratorów z całej Polski. W 2014 r. wzięło w nich udział ok. 100 

osób (łącznie do tej pory ze wszystkich edycji seminarium skorzystało ok. 1,5 tys. osób). 

 

- Centrum Europejskie kontynuowało zainicjowane w 2013 r. przedsięwzięcie pod 

nazwą „Filmoteka Aktywnego Człowieka”, polegające na organizowaniu cyklu spotkań z 

filmami oraz ich twórcami i ciekawymi ludźmi w formie paneli dyskusyjnych, wykładów, 

seminariów i warsztatów filmowych, ukazujących szerokie społeczne i historyczne konteksty 

prezentowanych zagadnień. W 2014 r. dr Mirella Kurkowska - inicjatorka tego 

przedsięwzięcia - m.in. przeprowadziła cykl spotkań z wybitnymi przedstawicielami kultury i 

sztuki podczas X Festiwalu Filmów NieZwykłych w Sandomierzu (1-4 maja) oraz 

zorganizowała spotkania: „Dzień górski na UW. Klątwa i Triumf” i „Międzynarodowy dzień 

teatru na UW”.  

 

6.2. Przedsięwzięcia podejmowane przez pracowników CE UW 

 

prof. Bogdan Góralczyk 

- Stały komentator oraz uczestnik programów informacyjnych i publicystycznych w 

mediach elektronicznych, m.in. w TVN Biznes i Świat, TOK FM, Polskim Radio, Polsat 

News, TVP-Info; 

- Stały publicysta i komentator na portalach: NBP www.obserwatorfinansowy.pl oraz 

www.wp.pl i www.instytutobywatelski.pl; 

- Stały recenzent miesięcznika „Nowe Książki” (w 2014 r. w 10 numerach).  

 

http://www.obserwatorfinansowy.pl/
http://www.instytutobywatelski.pl/


20 

 

dr Agnieszka Chmielewska 

- Uczestniczka comiesięcznego seminarium w Zakładzie Socjologii Teoretycznej oraz 

Zespole Socjologii i Antropologii Kultury Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 

prowadzonego przez prof. Joannę Kurczewską. 

 

dr Przemysław Dubel  

- Organizator dwóch projektów: jednego obejmującego szkolenia dla menedżerów 

publicznych i prywatnych zakładów opieki zdrowotnej w zakresie zarządzania i przekształceń 

własnościowych oraz drugiego, mającego na celu zwiększenie aktywizacji zawodowej i 

społecznej osób bezrobotnych w wieku powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w Pułtusku. W ramach projektu zostało uruchomione Centrum 

Integracji z Rynkiem Pracy.  

 

dr Kamil Zajączkowski 

- Komentator oraz uczestnik programów informacyjnych i publicystycznych w 

mediach elektronicznych, m.in. w Polsat News i TVP-Info; 

- Publicysta na portalu NBP www.obserwatorfinansowy.pl.; 

- Autor ekspertyzy dla ministerstw spraw zagranicznych krajów Grupy 

Wyszehradzkiej pt. Opportunities for Central-European countries in the African policy of the 

EU and the possibility of the reinforced participation of Their companies in the 

implementation of EU Development Aid Schemes inSub-Saharan Africa.  

 

dr Mirella Kurkowska 

- Juror Międzynarodowego Konkursu Filmowego „Spotkania z Filmem Górskim”, 

wrzesień 2014 r.; 

 - Organizatorka wystawy plenerowej „Miej odwagę” na dziedzińcu głównym UW, 

październik 2014 r.; 

- - Organizatorka przedstawienia plenerowego „Poza czasem” w wykonaniu Teatru 

AKT na rozpoczęcie roku akademickiego 2014/15 na małym dziedzińcu UW. 

 

 

7. Nagrody i wyróżnienia 
 

prof. Władysław Czapliński 

- Otrzymał odznaczenie honorowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych „Bene Merito” 

za zasługi dla promocji Polski za granicą. 

 

dr Mirella Kurkowska 

- Otrzymała po raz czwarty Nagrodę Uniwersytetu Otwartego przy Uniwersytecie 

Warszawskim dla najlepszego wykładowcy za rok akademicki 2013/2014. 

 

dr Przemysław Dubel  

- Otrzymał nagrodę przyznaną przez Ministerstwo Zdrowia za najlepszy program 

studiów podyplomowych zrealizowanych w ramach projektu PO KL 2.3.4. 

 

 

http://www.obserwatorfinansowy.pl/
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8. Konferencje i seminaria naukowe organizowane przez Centrum 

Europejskie UW 
 

8.1. Konferencje i seminaria międzynarodowe  

 

- Międzynarodowe seminarium naukowe „European Cultural Capitals and the role of 

Institutional Cultural Infrastructure”, zorganizowane przez Centrum Europejskie 

Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Interdyscyplinarnym Zespołem ds. Współpracy 

Badawczej pomiędzy UW a EHESS we współpracy m.in. z francuskimi instytucjami: École 

des Hautes Études en Sciences Sociales, Pôle Marseille i Centre Norbert Elias, Warszawa, 1-2 

kwietnia 2014 r.;  

 - mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert – referat wprowadzający: „The role of European 

Capitals of Culture in the Architecture the EU Cultural Policy”.  

 

- Międzynarodowe seminarium naukowe „European Democracy in Times of Crisis”, 

zorganizowane przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 6 maja 

2014 r.; 

 - dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska i dr Wojciech Gagatek – organizacja, 

wprowadzenie i moderacja;   

 - prof. Bogdan Góralczyk – referat: „The 2008 Crisis and the New Role of the 

European Union in the Global Arena”. 

 

- Międzynarodowa konferencja naukowa „The World’s Perception of the European 

Union”, zorganizowana przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz 

Instytut Stosunków Międzynarodowych UW wraz z PECSA i przy wsparciu PZU, Warszawa, 

23 października 2014 r.;  

- prof. Bogdan Góralczyk - referat: „Transatlantic vs. Transpacific: The EU, US and 

China in a New Global Order” w ramach w panelu „Transatlantic relations - American and 

European perception”; 

 

- Międzynarodowe seminarium naukowe „Ukraina - rok po Majdanie. Ocena i 

perspektywy”, zorganizowane przez Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego 

przy współpracy z Ambasadą Ukrainy, Warszawa, 3 grudnia 2014 r.; 

 - prof. Dariusz Milczarek, doc. Adamczyk, dr Kamil Zajączkowski – prowadzenie 

oraz udział w debacie. 

 

8.1. Konferencje i seminaria krajowe 

 

- I Ogólnopolski Kongres Europeistyki „Polska w procesie integracji europejskiej – 

dekada doświadczeń”, organizowany przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu 

Warszawskiego przy współpracy m.in. Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego, 

Warszawa, 18-19 września 2014 r.; 

- prof. Dariusz Milczarek (członek Rady Programowej Kongresu), udział w panelu 

plenarnym „Polska i Unia Europejska – quo vadis?”, 

 - doc. Artur Adamczyk, udział w panelu „Stosunki Turcji z Unią Europejską”, referat: 

„Ewolucja polityki zagranicznej Turcji wobec bliskowschodnich sąsiadów”, 

- doc. Anna Ogonowska, udział w panelu „Im gorzej tym lepiej. Kryzys jako pożywka 

eurosceptycyzmu”, 
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- dr Wojciech Gagatek, organizator paneli: „European Democracy in Times of Crisis” 

oraz „Pozycjonowanie stanowisk partii politycznych na przykładzie wyborów do Parlamentu 

Europejskiego” wraz z prezentacją artykułu Dylematy tworzenia nawigatorów wyborczych na 

przykładzie projektów EU Profiler i euandi, a także udział w panelu „Dobre praktyki w 

edukacji europeistycznej”, referat: „Kształcenie umiejętności interpersonalnych na kierunku 

europeistyka”, 

- dr Kamil Zajączkowski, moderator panelu „Afryka w polityce Unii Europejskiej. 

Szanse i wyzwania dla Polski” i wprowadzenie do dyskusji: „Afryka jako rynek wschodzący 

na początku XXI wieku”, 

- mgr Dorota Jurkiewicz-Eckert, udział w panelu „Procesy polityczne i kulturowe w 

Europie Środkowo-Wschodniej – 10 lat po wschodnim rozszerzeniu”, referat: „Wiele pszczół 

w jednym locie? Europejskie konteksty i doświadczenia sektora kultury w krajach Europy 

Środkowo-Wschodniej po 2004 roku”; 

 

- VIII Ogólnopolska Konferencja Społeczności Centrum Europejskiego „Polskie rocznice. 25 

lat przemian – 15 lat w NATO-10 lat w Unii Europejskiej” zorganizowana przez Zarząd 

Samorządu Studentów Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego przy 

współudziale Stowarzyszenia Akademickiego „Centrum Europa”, pod patronatem m.in. 

Rektora UW oraz z udziałem wybitnych przedstawicieli świata nauki, polityki, mediów i 

biznesu, Warszawa, 4 kwietnia 2014 r.;  

- pracownicy i studenci CE UW – wystąpienia oraz udział w panelach i debatach.  

 

- Ogólnokrajowa konferencja naukowa „Technologia identyfikacji radiowej (RFID) w 

bibliotekach - nowy etap automatyzacji bibliotek”, zorganizowana przez Centrum Europejskie 

Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Instytutem Informacji Naukowej i Studiów 

Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 21 października 2014 r.;  

- prof. Dariusz Milczarek – wprowadzenie i udział w obradach;  

 

- II Ogólnopolskie seminarium naukowe „Prawo rynku finansowego”, zorganizowane przez 

Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa i Administracji 

Uniwersytetu Gdańskiego, pod patronatem Komisji Nadzoru Finansowego, Warszawa, 21 

listopada 2014 r.; 

- dr hab. Marcin Olszak – inicjatywa zorganizowania seminarium oraz udział w 

debacie.  

 

 

9. Działalność pracowników CE UW w instytucjach naukowych  

i kulturalno-społecznych oraz udział w komitetach redakcyjnych czasopism 

naukowych 
 

 Pracownicy Centrum Europejskiego UW zaangażowani są w szeroko zakrojoną 

działalność w różnorodnych gremiach naukowych i kulturalno-społecznych oraz w 

komitetach redakcyjnych wydawnictw naukowych.  

 

9.1. Towarzystwa naukowe i kulturalne z udziałem pracowników CE UW 

 

- Polskie Stowarzyszenie Badań nad Wspólnotami Europejskimi (PECSA), dr Kamil 

Zajączkowski (wiceprezes), doc. Artur Adamczyk (członek zarządu), prof. Dariusz Milczarek, 

prof. Andrzej Harasimowicz, dr Olga Barburska (członkowie); 
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- Rada Programowa Instytutu Spraw Publicznych, Warszawa, prof. Wojciech Sadurski 

(członek);  

- Rada Programowa Centrum Stosunków Międzynarodowych, Warszawa, prof. Wojciech 

Sadurski (członek); 

- Rada Programowa Obserwatorium Wolności Prasy Fundacji Helsińskiej, Warszawa, prof. 

Wojciech Sadurski (członek); 

- Naukowy Komitet Doradczy Community of Democracies, prof. Wojciech Sadurski 

(przewodniczący); 

- Międzynarodowe Stowarzyszenie Nauk Politycznych (IPSA), dr Wojciech Gagatek 

(członek); 

 - European Parties Elections & Referendums Network (EPERN), dr Wojciech Gagatek 

(członek); 

 - European Union Democracy (EUDO), dr Wojciech Gagatek (ekspert i współpracownik); 

- Observatory on Political Parties and Representation (OPPR), Florencja, dr Wojciech 

Gagatek (ekspert i współpracownik); 

- Międzynarodowe Centrum Badań i Analiz (International Centre for Research and Analysis 

(ICRA), dr Wojciech Gagatek (współpracownik); 

- Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych (PTNP), dr Wojciech Gagatek (członek); 

- Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich (PTSE), dr Wojciech Gagatek (członek 

założyciel); 

- Komitet Prognoz „Polska 2000 Plus” PAN, prof. Paweł Kozłowski (członek); 

- Rada Naukowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. Paweł Kozłowski (członek); 

- Rada Naukowa Instytutu Psychologii PAN, prof. Paweł Kozłowski (członek); 

- Koło Młodych Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus przy Prezydium PAN, prof. Paweł 

Kozłowski (przewodniczący), dr Gabriela Ziewiec (członek); 

- European Economists for an Alternative Economic Policy in Europe, prof. Paweł Kozłowski 

(członek); 

- Polskie Towarzystwo Socjologiczne, prof. Paweł Kozłowski (członek); 

- Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, prof. Paweł Kozłowski (prezes); 

- Polskie Stowarzyszenie Prawa Europejskiego, dr Patrycja Dąbrowska–Kłosińska (członek 

Komisji rewizyjnej); 

- Stowarzyszenie Polskich Absolwentów EUI, dr Patrycja Dabrowska-Kłosińska (członek 

komisji rewizyjnej); 

- Polskie Towarzystwo Studiów Międzynarodowych, dr Kamil Zajączkowski (członek); 

- Polskie Towarzystwo Afrykanistyczne, dr Kamil Zajączkowski (członek); 

- Zespół Analiz Ruchów Społecznych, dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski (członek zarządu); 

- International Sociological Association, dr Mikołaj Rakusa-Suszczewski (członek); 

- Polskie Towarzystwo Stosunków Międzynarodowych, prof. dr hab. Bogdan Góralczyk 

(członek); 

- Rada Ambasadorów, prof. Bogdan Góralczyk (członek rady); 

- Rada programowa Europejskiej Akademii Dyplomacji w Warszawie, prof. Bogdan 

Góralczyk (członek rady programowej); 

- Kapituła Nagrody Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego za najlepszą pracę 

doktorską z zakresu rynku finansowego, dr hab. Marcin Olszak, (członek kapituły);  

- Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Dorota Jurkiewicz-Eckert (członek); 

- Stowarzyszenie Polska-Francja, Dorota Jurkiewicz-Eckert (członek); 

- Stowarzyszenie „Zielona Saska Kępa”, Dorota Jurkiewicz-Eckert (członek-założyciel); 
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9.2. Komitety redakcyjne wydawnictw naukowych z udziałem pracowników CE UW 

 

- „Studia Europejskie”, doc. Artur Adamczyk (redaktor naczelny), doc. Olga Barburska 

(członek zespołu redakcyjnego) 

- „Yearbook of Polish European Studies”, dr Patrycja Dabrowska-Kłosińska (managing 

editor), dr Wojciech Gagatek (członek rady redakcyjnej); doc. Artur Adamczyk (członek 

zespołu recenzentów); 

- rocznik „Azja-Pacyfik”, prof. Bogdan Góralczyk (członek rady programowej); 

- „European Law Journal”, prof. Wojciech Sadurski (członek komitetu redakcyjnego); 

- „Philosophy, Politics and Economics”, prof. Wojciech Sadurski (członek komitetu 

redakcyjnego); 

- seria wydawnicza „Law and Philosophy Library” Wydawnictwa Springer, prof. Wojciech 

Sadurski (członek komitetu redakcyjnego); 

- „Austrian Journal of Public International Law”, prof. Wojciech Sadurski (członek rady 

redakcyjnej); 

- „Politics, Philosophy and Economics”, prof. Wojciech Sadurski(członek rady redakcyjnej); 

- „Hong Kong Law Journal”, prof. Wojciech Sadurski (członek rady redakcyjnej); 

- „Sydney Law Review”, prof. Wojciech Sadurski (członek rady redakcyjnej); 

- „Polish Yearbook of International Law”, prof. Władysław Czapliński (redaktor naczelny); 

- „Przegląd Prawa Międzynarodowego i Europejskiego”, prof. Władysław Czapliński 

(redaktor naczelny); 

 - „Studia Prawnicze”, prof. Władysław Czapliński (członek komitetu redakcyjnego); 

 - „Chinese Journal of International Law”, prof. Władysław Czapliński (członek komitetu 

redakcyjnego); 

- „Czech Yearbook of Public and Private International Law”, prof. Władysław Czapliński 

(członek komitetu redakcyjnego); 

- „Pravna Misul”, Sofia, prof. Władysław Czapliński (członek kolegium redakcyjnego); 

- „German Law Journal”, dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska (członek komitetu redakcyjnego); 

- „Polish Journal of International Law”, dr Patrycja Dąbrowska-Kłosińska (recenzent); 

- „SENTENTIA - European Journal of Humanities and Social Sciences”, doc. Jana 

Planavova-Latanowicz (członek komitetu redakcyjnego); 

- „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego”, dr hab. Marcin Olszak (członek zespołu 

recenzentów). 

 

 

10. Wykaz czasopism naukowych (wraz z liczbą punktów za zamieszczone 

w nich publikacje) wydawanych przez Centrum Europejskie UW 
 

Czasopisma zarejestrowane, przygotowywane w całości i wydawane przez CE UW: 

 

- kwartalnik „Studia Europejskie” – 7 pkt. 

- rocznik „Yearbook of Polish European Studies” – 6 pkt. 

 

- Redaktor naczelny będący pracownikiem CE UW: 

 

- kwartalnik „Studia Europejskie” – doc. Artur Adamczyk 
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11. Inne formy działalności naukowej CE UW 
 

- W 2014 r. pracownicy naukowi Centrum Europejskiego UW przeprowadzili około 

50 godzin wykładów w ramach programu „LLP Erasmus” na uniwersytetach m.in. w Rydze, 

Ljubljanie i Grenadzie. W ramach tego programu ok. 30 studentów CE UW wyjechało na 

studia zagraniczne, a ok. 480 zagranicznych studentów uczęszczało na wykłady w Centrum 

Europejskim UW.  

 

- Samorząd Studentów Centrum Europejskiego UW oraz Koło Naukowe „Europa 

Nova” kontynuowało wydawanie czasopisma studenckiego „!CEntrum Europa Świat”, 

założonego w 2010 r. Do tej pory ukazało się 12 numerów tego pisma.  

 

 

 

 

 

 

       Osoba odpowiedzialna       Dyrektor CE UW 

za przygotowanie sprawozdania 

 

 

       Małgorzata Augustynowicz           dr hab. UW prof. Dariusz Milczarek 

 


