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CZĘŚĆ IV: SPRAWOZDANIA
Sprawozdanie z Seminarium Eksperckiego:
POLSKA ZA 25 LAT – DRUGI SKOK MODERNIZACYJNY
The report from Expert Seminar:
POLAND IN 25 YEARS THE SECOND LEAP OF MODERNIZATION
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Marzena Ruszkowska
Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

W dniu 17 czerwca 2014 roku w Warszawie
w Sali Obrazowej Pałacu Prezydenckiego, odbyło się
Seminarium Eksperckie, nt. Polska za 25 lat – drugi skok modernizacyjny. Zostało ono zorganizowane przez Kancelarię Prezydenta RP, a zainicjowane
przez uczestników Laboratorium Idei – Prezydenckiego Programu Eksperckiego.
Seminarium rozpoczął o godzinie 11.00 - prof.
dr hab. Roman Kuźniar, który przywitał wszystkich
uczestników, oznajmił, że spotkanie ma charakter interdyscyplinarny, bowiem wśród zaproszonych gości
byli przedstawiciele pedagogiki, socjologii, ekonomii, prawa, biologii, izyki, architektury, urbanistyki,
politologii, medycyny, nauk o zdrowiu i in. Seminarium eksperckie zostało podzielone na trzy panele:
1. Społeczeństwo czy jednostka? Wartości konstytucyjne w dobie globalizacji.
2. Pionek czy rozgrywający? Polska polityka zagraniczna w XXI wieku.
3. Spółki państwowe za 25 lat – balast czy ochrona interesów?
Największym zainteresowaniem cieszyła się
część pierwsza, w której wzięli udział w ramach wystąpień wprowadzających: dr Monika Haczkowska
(Laboratorium Idei – Prezydencki Program Ekspercki), dr Hanna Duszka – Jakimko (Uniwersytet Opolski), dr Ryszard Balicki (Uniwersytet Wrocławski).
Kluczowe pytania postawione w tej części zaprezentowała dr Monika Haczkowska i wśród nich znalazły się: Czy możemy mówić o kryzysie demokracji?
Czy obecny system prawny będzie ewoluował w kierunku mechanizmów demokracji bezpośredniej? Na ile
głos społeczeństwa powinien być słyszany w procesie
stanowienia prawa? Jak zakreślić granice dostępu do
informacji publicznej w świecie powszechnej informatyzacji? Prawa jednostkowe czy solidaryzm społeczny?
Wolność jednostki czy interes społeczny? Jaki model
społeczeństwa będzie funkcjonował za 25 lat?
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Dr Ryszard Balicki z Uniwersytetu Wrocławskiego zwrócił uwagę na kilka istotnych kwestii
związanych z funkcjonowaniem naszego państwa.
Zastanawiał się m.in.: Czy mamy kryzys współczesnej demokracji czy jest to tylko kwestia naszej percepcji? Czy państwo potrzebuje obywateli czy tylko
konsumentów? Czy wystarczy, że państwo sprawnie
funkcjonuje, czy powinno być też pomocnicze i partycypacyjne? Czy kryzys dobra wspólnego oznacza
kryzys społeczeństwa obywatelskiego? Czy reformy
oświatowe, w tym szkolnictwa wyższego zostały
przeprowadzone prawidłowo? Zwrócił też uwagę na
bardzo ważne problemy demogra iczne (malejąca
liczba rodzin wielodzietnych, starzejące się społeczeństwo, migracje zagraniczne).
Ostatnie wystąpienie tej części to wątpliwości jakie przedstawiła dr Hanna Duszka - Jakimko z Uniwersytetu Opolskiego z zakresu teorii prawa, odnośnie
działań prawodawczych, rede inicji pewnych pojęć
prawnych, integralności zewnętrznej prawa z innymi
obszarami, np. społecznymi, ekonomicznymi, etc.
Seria wystąpień została zakończona wypowiedziami uczestników seminarium, którzy oprócz
pytań do prelegentów mogli wyrazić swoje obawy,
wątpliwości i wskazać obszary wymagające wzmożonych działań ze strony państwa. Dodatkowo zwrócono uwagę, iż w dobie globalizacji pojawiają się
nowe wyzwania, a wraz z nimi nowe zagrożenia dotyczące niemal, każdej sfery życia.
Część druga dotyczyła polskiej polityki zagranicznej w XXI wieku, wystąpienia wprowadzające
zostały poprowadzone przez Adama Balcera (Laboratorium Idei – Prezydencki Program Ekspercki), dr
Spasimira Domaradzkiego (Laboratorium Idei – Prezydencki Program Ekspercki), dr Marka Madeja (Laboratorium Idei – Prezydencki Program Ekspercki
- I edycja) oraz dr Filipa Tereszkiewicza (Laboratorium Idei – Prezydencki Program Ekspercki - I edycja). Prowadzący postawił kilka kluczowych pytań,
tj.: Jak w nowym środowisku geopolitycznym powinna
wyglądać polska polityka zagraniczna? Jakie powinny
być jej priorytety? Przy pomocy jakich narzędzi można
je zrealizować?
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Ostatnia trzecia część dotyczyła spółek państwowych za 25 lat. Wystąpienia wprowadzające
poprowadzili: Sebastian Wawrzak (Laboratorium
Idei – Prezydencki Program Ekspercki), dr Jacek
Tomkiewicz (Akademia Leona Koźmińskiego), Andrzej S. Nartowski (Polski Instytut Dyrektorów), Łukasz Zalicki (Ernst & Young).
Wyłoniono kluczowe zagadnienia: Jakie są empiryczne dowody na przewagę jednej formy własności
nad drugą? Jaka jest de inicja „strategicznego” sektora lub branży? Jak spółki państwowe są postrzegane
przez inwestorów na giełdzie? Jakie warunki (ładu
prawnego oraz instytucji prawa – wymiaru sprawiedliwości) powinny być spełnione aby prywatyzować
dalej przez kolejne 25 lat?

Kolejne sesje oddzielone były przerwami kawowymi, w trakcie których stwarzano możliwości do
dalszych rozważań, pytań i dyskusji z konkretnymi
osobami.
Seminarium spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem środowiska, bowiem zaproszenie
przyjęło ponad 120 osób, przedstawicieli głównie
ośrodków akademickich w całym kraju (Warszawy,
Torunia, Krakowa, Rzeszowa, Lublina, Białej Podlaskiej, Łodzi, Gdańska, Wrocławia, Opola, Zielonej
Góry i in.). Spotkanie miało pomóc w dostrzeżeniu
palących problemów naszego kraju i wspólnym poszukiwaniu ewentualnych rozwiązań.
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