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Katedra Myśli Politycznej i Komunikowania Politycznego 
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zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod tytułem 

 

Głowa państwa i władza wykonawcza – idee, modele, praktyka 

 

 

Patronat Honorowy  

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych  

oddział Lublin 

 

 

 

W roku 2023 przypada 450-lecie pierwszej wolnej elekcji przeprowadzonej  

w Rzeczypospolitej Obojga Narodów w kwietniu 1573 r. To nie tylko model wyboru głowy 

państwa, ale także, lub może przede wszystkim, przejaw ogromnej aktywności obywatelskiej 

narodu politycznego – polskiej szlachty. Wprawdzie była to tylko część mieszkańców państwa 

polsko-litewskiego, ale szacowana na ok. 11% ogółu, co wyróżniało ją i polski model polityczny na 

tle innych ówczesnych państw europejskich.  

Rocznica ta to okazja do refleksji nad sposobami wyłaniania głów państwa, uprawnieniami 

politycznymi zarówno głów państwa jak i podmiotów je wyłaniających, adekwatności 

przyjmowania systemu politycznego w otaczającej rzeczywistości, rozwoju demokracji,  

a w szczególności umiejętności wykorzystywania możliwości, jakie niesie ze sobą demokratyzacja 

modelu politycznego państwa. Refleksja ta nie dotyczy tylko przeszłości, jest jak najbardziej 

pożądana dla czasów nam współczesnych, w których od lat powtarza się slogan o problemach 



demokracji, w tym o roli w niej głowy państwa. Najnowsza historia Polski wskazuje, że począwszy 

od momentu odzyskania niepodległości w 1918 r. do dnia dzisiejszego uregulowanie pozycji głowy 

państwa w systemie politycznym nastręcza Polakom wiele problemów, czego efektem było albo 

niedoszacowanie roli głowy państwa (jak w Konstytucji RP z 1921 r.) albo też jej przeszacowanie 

(jak w Konstytucji RP z 1935 r.) lub niedopracowane połączenie ograniczonych kompetencji  

z dużym mandatem politycznym (jak w Konstytucji RP z 1997 r.).  

Oczywiście pomimo, iż rocznica dotyczy państwowości polskiej i litewskiej, nie 

ograniczajmy się tylko do tych dwóch państw, ponieważ państwa nie istnieją w próżni,  

a w skomplikowanym systemie międzynarodowym. Interesującym procesem, na który należy 

zwrócić uwagę, jest dynamiczny rozwój instytucji prezydenta po pierwszej i drugiej wojnie 

światowej, i to nie tylko w wielu państwach europejskich. Przyjmowane rozwiązania ustroju 

politycznego mają wpływ na usytuowanie pozycji państwa w środowisku międzynarodowym. 

Dlatego też szersza refleksja odnosząca się także do innych państw wydaje się być właściwszą do 

lepszego poznania różnych aspektów funkcjonowania systemu politycznego, a przede wszystkim 

modelu władzy wykonawczej i jej uprawnień oraz uszeregowania względem innych organów 

państwa.  

 

Termin: 11-12 maja 2023 r. 

Miejsce obrad: UPH Siedlce, Wydział Nauk Społecznych, ul. Żytnia 39, Siedlce oraz platforma 

online (Google Meet)   

 

Komitet Naukowy 

Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. uczelni, (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) - 

kierownik naukowy konferencji, dyrektor Instytutu Nauk o Polityce i Administracji UPH w Siedlcach 

Prof. dr hab. Mirosław Minkina - rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach 

Dr hab. Malina Kaszuba, prof. uczelni - dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-

Humanistycznego w Siedlcach 

Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. uczelni (Uniwersytet Zielonogórski) 

Prof. nadzw. dr hab. Nataliia Chudyk (Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy w Tarnopolu) 

Prof. nadzw. dr hab. Yevheniia Duliba (Narodowy Uniwersytet Gospodarki Wodnej i Zarządzania Zasobami 

Naturalnymi w Równym) 

Dr hab. Sabina Grabowska, prof. uczelni (Uniwersytet Rzeszowski) 

Prof. Sandra Kaija (Riga Stradiņš University, Łotwa) 

Prof. dr hab. Ēriks Jēkabsons (University of Latvia) 

Dr hab. Krystyna Leszczyńska-Wichmanowska, prof. uczelni (Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej  

w Lublinie) 

Dr hab. Tomasz Koziełło, prof. uczelni (Uniwersytet Rzeszowski) 

Prof. dr hab. Marek Pietraś (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) 



Dr hab. Ewelina Podgajna, prof. uczelni (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) 

Dr hab. Krzysztof Prokop, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 

Dr hab. Stanisław Topolewski, prof. uczelni (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 

Prof. Andrejs Vilks (Riga Stradiņš University, Łotwa)  

Dr hab. Marcin Wichmanowski, prof. uczelni (Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie) 

Prof. dr hab. Jacek Zieliński (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) 

Prof. Dr. Jan Žukovskis (Vytautas Magnus University, Litwa) 

 

Komitet Organizacyjny  

Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk, prof. uczelni - arkadiusz.indraszczyk@uph.edu.pl  

Dr Agnieszka Dybowska - agnieszka.dybowska@uph.edu.pl  

Dr Łukasz Święcicki - lukasz.swiecicki@uph.edu.pl  

 

Języki robocze konferencji: polski, angielski 

 

Czas wystąpienia w obradach plenarnych 20 minut, zaś w sekcjach – 15 minut. 

 

Termin zgłoszenia udziału w konferencji: 15 marca 2023 r. 

Autorzy zostaną powiadomieni o przyjęciu wystąpień do 29 marca 2023 r. 

  

Po konferencji oferujemy możliwość opublikowania recenzowanych materiałów w formie: 

artykułów w czasopiśmie naukowym lub w monografii zbiorowej.   

O szczegółach wydawniczych poinformujemy w trakcie konferencji, teraz tylko uwaga dla osób, 

które będą chciały opublikować swoje wystąpienie – termin nadesłania tekstu: do 30 lipca 2023 r.  

 

Opłata konferencyjna:  

- udział w formie stacjonarnej - 220,00 zł (zawiera udział w konferencji, uzyskanie certyfikatu, 

catering podczas konferencji, w tym obiad, nie zawiera kosztów noclegu i podróży) 

- udział w formie on-line – 50,00 zł (zawiera udział w konferencji, uzyskanie certyfikatu) 

 

Numer konta, na które należy dokonać opłaty konferencyjnej: 19 1240 2685 1111 0000 3656 3195   

W tytule przelewu prosimy wpisać: konferencja głowa państwa - imię i nazwisko uczestnika 

 

O szczegółach organizacyjnych będziemy Państwa informować w korespondencji mailowej, po 

zaakceptowaniu zgłoszenia. 

Prosimy o dokonywanie zgłoszeń na konferencję poprzez formularz: 

https://forms.gle/HQrAm6hSWR8RGvrh6 
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