
 

 

                                                                                                    Warszawa, 25.III.2015 r. 

                                                         ZAPROSZENIE 

                Szanowni Państwo, 

W imieniu Zakładu Europeistyki ISP PAN, Komitetu Nauk Politycznych PAN i Centrum 

Naukowego Uczelni Łazarskiego i Instytutu Studiów Politycznych PAN, niniejszym 

serdecznie zapraszamy do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej nt. Federalizm 

szansą czy zagrożeniem dla Unii Europejskiej?, która odbędzie się w dniu 21 maja 2015 

roku w Warszawie na Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, aula nr 130. 

    Stanowi ona kontynuację naszych corocznych konferencji naukowych, poświęconych 

Unii Europejskiej i jej różnym aspektom i problemom. Celem niniejszej konferencji jest 

zainaugurowanie interdyscyplinarnej oraz  wieloaspektowej dyskusji nad powyższym 

tematem z udziałem naukowców, polityków i praktyków. Konferencja ta powinna pokazać, że 

Unia Europejska, aby mogła sprostać obecnym i przyszłym wyzwaniom i stać się ważnym 

graczem na arenie międzynarodowej oraz istotnym ośrodkiem władzy w nowym ładzie 

międzynarodowym,  musi się ustawicznie poszerzać i pogłębiać, musi reformować i umacniać 

swój system  polityczny, gospodarczy i społeczny oraz przemawiać na arenie 

międzynarodowej jednym  głosem, będącym emanacją jej siły, jednomyślności i solidarności. 

Powinna się stać, obok unii gospodarczej i walutowej, unią polityczną w całym tego słowa 

znaczeniu, a nie tylko projektem o charakterze politycznym. Trzeba przekonać 

Europejczyków, że droga do dalszej integracji wymaga wypracowania jednoznacznej, 

powszechnie akceptowanej strategii i jej konsekwentnej realizacji. Strategii, która będzie 

prowadziła do utworzenia europejskiego społeczeństwa obywatelskiego (narodu), 

legitymizującego UE jako strukturę demokratyczną i jej sposób sprawowania władzy. 

Ponadto konferencja powinna ożywić europejski dyskurs o nowych formach i zasadach 

integracji oraz odpowiedzieć na  liczne pytania dotyczące  przyszłości Unii Europejskiej, m. 

in. czy federacja demokratycznych państw narodowych stanowi szansę  czy zagrożenie dla  

UE? Unia Europejska jako państwo federalne in spe bardzo rzadko pojawia się w dyskursie 

naukowym ze względu na traktowanie przyszłości federalnej Unii jako tabu w państwach 
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członkowskich, także w Polsce. Podczas  konferencji chcemy wskazać na źródła  tej 

nadmiernej ostrożności, a są one m. in.  efektem rozbieżnych  dążeń integracyjnych elit i 

społeczeństw europejskich. Ponadto chcemy pokazać, że rozwiązania federalistyczne znajdują 

już zastosowanie i sprawdzają się nie tylko w przypadku państwa federalnego, ale także w 

strukturach pozapaństwowych (ligi państw, konfederacje, związki i organizacje 

międzynarodowe), i wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z połączeniem elementów 

współrządzenia  i samorządzenia, jedności i różnorodności. Co więcej, chcemy też pokazać, 

iż dotychczasowa historia integracji europejskiej pozwala stwierdzić, że w przypadku Unii 

Europejskiej mamy już do czynienia w praktyce z szerokim stosowaniem zasady federalnej, 

i.e. z federalizmem międzynarodowym, w którym najsilniej zaznaczają się wzorce 

federalizmu dualistycznego i kooperatywnego. Summa summarum liczymy, że konferencja ta 

będzie miała duże znaczenie nie tylko teoretyczne, ale również utylitarne. 

Obrady konferencji będą toczyły się w ramach trzech, następujących grup tematycznych: 

1. Federalizm – jego geneza oraz aspekty teoretyczne i koncepcje rozwoju. 

2. System polityczny współczesnej Unii Europejskiej i jego mankamenty. 

3. Unia Europejska jako federacja demokratycznych państw narodowych – przesłanki, 

szanse i zagrożenia dla jednoczącej się Europy oraz jej perspektywy. 

      Zapraszając do wzięcia w niej udziału, prosimy o wypełnienie dołączonego formularz 

zgłoszeniowego i przesłanie go wraz z tekstem referatu na nasz adres do 3 maja  2015 roku. 

 

                                        Łączymy pozdrowienia i wyrazy szacunku 

 Przewodnicząca Komitetu Nauk Politycznych                 Kierownik Zakładu Europeistyki  

             Prof. dr hab. Grażyna Ulicka                                Prof. zw. dr hab. Józef M. Fiszer 

 

 

 

 

 

                 

 


