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1. IMIĘ I NAZWISKO: RAFAŁ GLAJCAR 

 

2. POSIADANE DYPLOMY, STOPNIE NAUKOWE: 

W 1994 roku podjąłem stacjonarne studia magisterskie na kierunku politologia 

(specjalność: społeczno-ustrojowa) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach. Studia te ukończyłem w roku 1999 z wynikiem końcowym bardzo dobrym. 

Bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich rozpocząłem studia doktoranckie 

na kierunku politologia w Uniwersytecie Śląskim. Stopień doktora nauk humanistycznych w 

zakresie nauk o polityce uzyskałam na podstawie decyzji Rady Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 25 listopada 2003 roku, po publicznej obronie 

rozprawy doktorskiej pt. „Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-

2000. Analiza porównawcza”. Jej promotorem był prof. dr hab. Sylwester Wróbel. Rozprawa 

ta, decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, została 

wyróżniona i rekomendowana do druku, a następnie, w roku 2005, w nieco zmodyfikowanej 

wersji opublikowana w Wydawnictwie Adam Marszałek. 

 

3. INFORMACJE O DOTYCHCZASOWYM ZATRUDNIENIU W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH:  

 Od 1 stycznia do 30 września 2004 roku byłem zatrudniony w wymiarze ¾ etatu na 

stanowisku asystenta naukowo-dydaktycznego w Uniwersytecie Śląskim (Wydział Nauk 

Społecznych, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zakład Teorii Polityki i Systemów 

Politycznych). Z dniem 1 października 2004 roku zostałem mianowany na stanowisko adiunkta 

naukowo-dydaktycznego. Uniwersytet Śląski pozostaje niezmiennie moim podstawowym 

miejscem pracy. W związku z moimi zainteresowaniami naukowymi, w następstwie zmian w 

strukturze organizacyjnej Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 

Śląskiego, w październiku 2005 roku zostałem pracownikiem Zakładu Systemów Politycznych 

Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej. 
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 Swoje doświadczenia dydaktyczne wzbogaciłem dzięki pracy w latach 2004-2012 na 

stanowisku adiunkta w Wyższej Szkole Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej (po zmianie 

nazwy: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa). Poza tym, na podstawie umów cywilnoprawnych, 

prowadziłem zajęcia dydaktyczne również w innych uczelniach wyższych: 1) Wyższej Szkole 

Humanistycznej w Katowicach, w roku akademickim 2004/2005; 2) Akademii Techniczno-

Humanistycznej w Bielsku-Białej, w roku akademickim 2004/2005; 3) Wyższej Szkole 

Bankowej w Poznaniu, Ośrodku Zamiejscowym w Chorzowie, w roku akademickim 

2005/2006 i 2006/2007; 4) Wyższej Szkole Ekonomii i Administracji w Bytomiu, w roku 

akademickim 2006/2007 i 2007/2008; 5) Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 

w roku akademickim 2012/2013. 

 

4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA WYNIKAJĄCEGO Z ART. 16 UST. 2 USTAWY Z DNIA 14 MARCA 

2003 R. O STOPNIACH NAUKOWYCH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W 

ZAKRESIE SZTUKI (DZ. U. NR 65, POZ. 595 ZE ZM.): 

 

A) TYTUŁ OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO, ROK WYDANIA, NAZWA WYDAWNICTWA: 

Jako osiągnięcie naukowe przedstawiam monografię mojego autorstwa zatytułowaną 

Demokratyczny reżim polityczny. Relacje między legislatywą i egzekutywą w III 

Rzeczypospolitej. Książka została wydana w Katowicach w 2015 roku nakładem Wydawnictwa 

Uniwersytetu Śląskiego. 

 

B) OMÓWIENIE CELU NAUKOWEGO WW. PRACY I OSIĄGNIĘTYCH WYNIKÓW 

WRAZ Z OMÓWIENIEM ICH EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA:  

 Przedstawiona do oceny monografia poświęcona jest analizie relacji pomiędzy 

legislatywą i egzekutywą w III Rzeczypospolitej, identyfikowanej z okresem 1989-2015. Jej 

celem jest ukazanie specyfiki relacji w trójkącie parlament – prezydent – rząd na tle procesów 

demokratycznej transformacji polskiego systemu politycznego, obejmującej zarówno przejście 

od autorytaryzmu do demokracji, jak również konsolidację tej ostatniej. Dynamicznemu ujęciu 

tej problematyki towarzyszy odwoływanie się do tradycyjnych modeli relacji między 

legislatywą i egzekutywą, funkcjonujących na gruncie nauki o polityce i prawa 

konstytucyjnego, a więc parlamentaryzmu, prezydencjalizmu i semiprezydencjalizmu. 

Założeniem było jednak wyjście poza stricte normatywny aspekt analizy i podkreślenie 

znaczenia faktycznych zależności pomiędzy parlamentem, prezydentem i rządem. W związku 

z tym konieczne okazało się uwzględnienie i wyeksponowanie znaczenia nie tylko reguł 
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formalnych, ale także kontekstu sytuacyjnego, głównych aspektów rywalizacji politycznej, 

interesów aktorów politycznych oraz odwołanie się do problematyki przywództwa 

politycznego i dominującego stylu uprawiania polityki. Dzięki temu możliwe było ukazanie, 

jak w ramach tych samych rozwiązań instytucjonalnych może kształtować się zasadniczo 

odmienna praktyka polityczna, co ową odmienność determinuje i jakie są tego konsekwencje. 

 Relacje między legislatywą i egzekutywą (z uwzględnieniem wzajemnego 

oddziaływania na siebie organów dualistycznej władzy wykonawczej) najczęściej w polskiej 

literaturze określa się pojęciem systemu rządów. Zaproponowany w przedstawionej monografii 

politologiczny sposób prezentacji zagadnienia uzasadnia jednak posługiwanie się terminem 

reżim polityczny. Niektórzy z badaczy analizujących relacje między parlamentem, 

prezydentem i rządem również sięgają po tę kategorię politologiczną, choć należy podkreślić, 

że częściej dotyczy to przedstawicieli zagranicznej, a nie rodzimej politologii. Powodem 

wyjątkowej ostrożności politologów w zakresie odwoływania się do pojęcia reżimu 

politycznego jest jego wieloznaczność. Mając to na względzie, w przedstawionej do oceny 

monografii zaproponowałem odróżnienie reżimu politycznego sensu largo i reżimu 

politycznego sensu stricto. Pierwsze z wymienionych znaczeń odnosi się do wartości, reguł, 

zachowań i relacji znamionujących życie polityczne, drugie zaś do normatywnych i 

faktycznych zależności charakteryzujących relacje między legislatywą i egzekutywą. 

 Zasadniczy cel książki jest ściśle powiązany nie tylko z potrzebami poznawczymi, 

odnoszącymi się do konieczności pogłębiania dotychczasowych analiz i kontynuacji osiągnięć 

badawczych, ale także z wyzwaniami praktycznymi. Wszak poszukiwanie optymalnego wzorca 

relacji pomiędzy legislatywą i egzekutywą w Polsce nadal stanowi wyzwanie nie tylko dla 

aktorów politycznych, ale również konstytucjonalistów i politologów. Znaczna część 

pojawiających się propozycji zmian konstytucyjnych w obszarze relacji między parlamentem, 

prezydentem i rządem stanowi próbę odpowiedzi na wyzwania praktyki politycznej, która 

obnaża niedostatki reguł formalnych, jak i stanowi doskonałe pole powstawania, testowania, a 

w końcu także obowiązywania niezliczonej ilości reguł nieformalnych. Tymczasem w polskiej 

literaturze politologicznej brakowało kompleksowego opracowania dotyczącego ewolucji 

formalnych i faktycznych zależności charakteryzujących relacje między legislatywą i 

egzekutywą. Przedstawiona monografia ma ambicję wypełnienia tej luki, gdyż 

zidentyfikowanie kierunku dokonujących się przemian jest nie tylko intersujące z poznawczego 

punktu widzenia, ale stanowi punkt odniesienia dla toczącej się w Polsce debaty publicznej na 

temat realizowanego i optymalnego modelu reżimu politycznego sensu stricto. Poza tym 

ukazuje ona, że rzeczywistość polityczna stanowi nie tylko punkt odniesienia dla 
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normatywnych wzorców, ale jest również źródłem ich tworzenia. Trzeba bowiem pamiętać, że 

zarówno reguły formalne, jak i nieformalne, powstają w trakcie rywalizacji politycznej, 

stanowiącej jeden z filarów demokratycznego porządku. 

 Bogate doświadczenia, jakie składają się na relacje między legislatywą i egzekutywą w 

III RP, uczyniły zasadnym podjęcie próby wyjaśnienia specyfiki zmian dokonujących się w 

obszarze formalnych i faktycznych zależności w trójkącie parlament – prezydent – rząd. 

Dlatego zasadniczy problem badawczy pracy został zdefiniowany wokół pytania: jaki jest 

kierunek ewolucji reżimu politycznego sensu stricto w Polsce w latach 1989–2015? W 

poszukiwaniu odpowiedzi na to pytanie sformułowano hipotezę badawczą, zgodnie z którą 

reżim polityczny sensu stricto w latach 1989–2015 wykazywał się różnym poziomem 

eklektyczności, co oznacza, że przez ten czas nie był w wersji „czystej” realizowany żaden z 

tradycyjnych modeli, ale łączono rozwiązania charakteryzujące poszczególne z nich. Mimo to 

można wyznaczyć kierunek ewolucji empirycznego reżimu politycznego sensu stricto, który 

przebiegał od semiprezydencjalizmu w kierunku zracjonalizowanego parlamentaryzmu. W celu 

weryfikacji tej hipotezy skonstruowałem i wykorzystałem specjalne narzędzie – „indeks 

przesunięcia reżimu politycznego sensu stricto”. Propozycja ta ma charakter autorski, choć 

oczywiście należy podkreślić, że w literaturze przedmiotu pojawiają się próby tworzenia tego 

typu narzędzi. Moim celem była jednak próba przezwyciężenia ograniczeń większości z nich, 

polegających na tym, że wykorzystywane są one wyłącznie do analiz konstytucyjnego wzorca 

reżimu politycznego sensu stricto. Tymczasem doświadczenia III RP wskazują, że poznawczo 

o wiele istotniejsza i wartościowsza jest próba odpowiedzi na pytanie o rzeczywisty kierunek 

ewolucji empirycznego reżimu politycznego sensu stricto. 

 Przemiany reżimu politycznego sensu stricto są efektem oddziaływania wielu 

czynników. W celu ich identyfikacji postawiono pytanie badawcze: co determinowało 

dokonywane w latach 1989-2015 wybory instytucjonalne odzwierciedlające normatywny 

charakter reżimu politycznego sensu stricto? W związku z nim sformułowano hipotezę, że do 

najważniejszych elementów należy zaliczyć: tradycję ustrojową i doświadczenia z przeszłości, 

obce wzorce ustrojowe, interesy aktorów politycznych uczestniczących w rywalizacji o kształt 

układu instytucjonalnego oraz kontekst sytuacyjny. Jednocześnie zastrzeżono, że w zależności 

od fazy postępu procesów demokratyzacyjnych, oddziaływanie poszczególnych czynników nie 

było identyczne. 

 Trzecie pytanie badawcze dotyczyło tego, co w okresie III RP determinowało 

rzeczywisty charakter reżimu politycznego sensu stricto. Powiązana z nim hipoteza zakładała, 

że realizowany model reżimu politycznego sensu stricto w większym stopniu zależy od szeroko 
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pojętego kontekstu sytuacyjnego (determinowanego m.in. poziomem zaawansowania zmian 

prodemokratycznych, układem sił politycznych, kształtowaniem się określonych wzorców 

kooperacji i rywalizacji między podmiotami krajowej sceny politycznej, stosunkiem aktorów 

politycznych do systemu prawa w zestawieniu z ich dążeniem do realizacji partykularnych 

interesów o charakterze politycznym, behawioralnymi aspektami przywództwa politycznego 

itp.) niż formalnego układu instytucjonalnego wyrażonego na gruncie konstytucyjnym.  

 W końcu, czwarte pytanie badawcze brzmiało: czy formalny (konstytucyjny) układ 

instytucjonalny stanowił w latach 1989-2015 zasadniczy punkt odniesienia dla ludzi 

nadających sens funkcjonowaniu takich organów państwowych, jak parlament, instytucja 

prezydenta i rząd. W związku z nim sformułowano hipotezę, że we wstępnej fazie 

demokratyzacji charakterystycznym zjawiskiem jest rozdźwięk między konstytucyjnym 

wzorcem a reżimem politycznym sensu stricto w działaniu. Po wejściu w fazę konsolidacji 

demokracji następuje zmniejszenie zidentyfikowanego rozziewu, choć prawdopodobieństwo 

jego całkowitego zaniku jest niewielkie i ma wyłącznie charakter temporalny. 

 Aby odpowiedzieć na powyższe pytania i zweryfikować hipotezy badawcze 

zastosowałem adekwatne podejścia i metody badawcze. Problematyka pracy w sposób 

naturalny kieruje uwagę w stronę instytucjonalizmu. Z eksplanacyjnego punktu widzenia 

ważne jednak było podjęcie decyzji o wyjściu poza jego tradycyjną wersję i odwołanie się do 

współczesnej odmiany, czyli neoinstytucjonalizmu. Łączy on w sobie dwa istotne elementy: 

instytucje i kontekst działających ludzi. W wyniku ich oddziaływania na siebie, wykreowany 

zostaje pewien porządek (system wartości, reguł, norm), stanowiący instytucjonalną podstawę 

działania określonych podmiotów. W ramach podejścia neoinstytucjonalnego łatwiej dostrzec, 

że instytucje determinują wybory dokonywane przez aktorów politycznych, ale jednocześnie ci 

ostatni wpływają na kreowanie i definiowanie samych instytucji, które później ograniczają ich 

działania, zachowania i decyzje. Ukazuje to z jednej strony autonomiczność instytucji, a z 

drugiej ich współzależność. Taka perspektywa okazuje się szczególnie atrakcyjna w przypadku 

badań nad młodymi demokracjami. Zarówno w fazie tranzycji, jak i konsolidacji demokracji, 

kształtowanie określonych preferencji determinujących działania i zachowania aktorów 

politycznych odbywa się w ściśle określonym otoczeniu instytucjonalnym. Równocześnie 

przełożenie preferencji na decyzje polityczne może skutkować zmianami samego układu 

instytucjonalnego. W końcu, osiągnięcie zamierzonych efektów nie byłoby możliwe bez 

wykorzystania możliwości, jakie dają właśnie instytucje. Takie podejście badawcze pozwoliło 

uchwycić i wyeksponować wielość zmiennych wpływających na kształtowanie rzeczywistego 

charakteru reżimu politycznego sensu stricto. 
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 W publikacji odwołałem się do kilku metod badawczych. Pierwszą z nich jest analiza 

systemowa średniego rzędu. Reżim polityczny sensu stricto należy bowiem traktować jako 

podsystem w ramach systemu politycznego. Ujęcie to pozwoliło przede wszystkim ukazać 

poziom autonomii/zależności tak zdefiniowanego podsystemu oraz jego wpływu na 

funkcjonowanie systemu jako całości. 

 Drugą metodą badawczą, po którą sięgnąłem, była analiza instytucjonalno-prawna. 

Wszak nie można zapominać, że życie polityczne toczy się w określonych ramach, 

wyznaczonych formalnymi regułami, utożsamianymi przede wszystkim z przepisami rangi 

konstytucyjnej, ustawowej oraz pochodzącymi z jeszcze innych aktów prawnych. Pominięcie 

tej sfery poznania uwarunkowań politycznych byłoby zatem nieuzasadnione. Jednocześnie 

założenie o odwołaniu się do podejścia neoinstytucjonalnego skutkowało tym, że analiza 

instytucjonalno-prawna nie stała się jedynym źródłem rozpoznawanej rzeczywistości. W 

konsekwencji przydatna okazała się również metoda behawioralna, odwołująca się do 

założenia, że polityka jako zjawisko ma swój wymiar jednostkowy, a zachowania grupowe 

można wyprowadzić właśnie z zachowań poszczególnych ludzi. Wykorzystując tę metodę, 

poddawałem analizie zachowania konkretnych osób pełniących określone role i funkcje 

polityczne. Ten element okazał się bardzo istotny w badaniu przemian reżimu politycznego 

sensu stricto, gdyż konkretne zachowania pozostają często w sprzeczności z ustaleniami 

wynikającymi z zastosowania metody instytucjonalno-prawnej. 

 Kolejną metodą, do której się odwołałem, była metoda historyczna. Jej przydatność w 

ramach prowadzonej analizy wynikała, po pierwsze, z przyjęcia założenia, że dziedzictwo 

przeszłości było jednym z elementów determinujących wybory instytucjonalne w III RP, a po 

drugie pomogła w usystematyzowaniu wiedzy na temat oddziaływania formalnych i 

nieformalnych reguł rozstrzygających o specyfice reżimu politycznego sensu stricto w 

kolejnych, wyodrębnionych fazach rozwoju III RP. 

 Dla uchwycenia związków przyczynowych między analizowanymi zjawiskami i 

faktami politycznymi konieczne okazało się także odwołanie do danych statystycznych i ich 

odpowiednie przetworzenie. Ich wykorzystanie było przydatne zwłaszcza w zakresie opisu i 

wyjaśniania specyfiki polskiego reżimu politycznego sensu stricto. Wykorzystanie powyższych 

metod miało na celu wyczerpujące poznanie podjętej problematyki oraz realizację 

wyznaczonych zadań badawczych. 

 Monografia składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy ma charakter wprowadzający do 

problematyki relacji pomiędzy legislatywą i egzekutywą. Jego celem uczyniłem prezentację 

głównych płaszczyzn dyskusji zarówno na gruncie krajowej, jak i światowej literatury. 
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Rozpoczyna się on od rozważań poświęconych znaczeniu badań nad instytucjami, z 

jednoczesnym wyeksponowaniem walorów podejścia neoinstytucjonalnego. Prezentacja tego 

zagadnienia została przeprowadzona na tle rozwoju zinstytucjonalizowanej nauki o polityce. 

W drugiej części tego rozdziału przeprowadziłem analizę pojęciową kluczowej kategorii 

politologicznej stosowanej w tej publikacji, a więc „reżimu politycznego”. Jednocześnie 

zaproponowałem dystynkcję pomiędzy „reżimem politycznym sensu largo” i „reżimem 

politycznym sensu stricto”. To terminologiczne doprecyzowanie okazało się niezbędne, 

zwłaszcza że pojęcie reżimu politycznego na gruncie nauk społecznych, w tym nauki o polityce, 

używane jest w różnych kontekstach i nie doczekało się jednej, uniwersalnej i powszechnie 

akceptowanej definicji. Przyjęta koncepcja zakłada, że tradycyjne modele reżimów 

politycznych sensu stricto rozwijać się mogą wyłącznie w demokratycznym otoczeniu. W 

związku z tym w trzeciej części tego rozdziału przedstawiłem własną propozycję 

„demokratycznego minimum”, określającą, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby 

rozpatrywanie relacji pomiędzy legislatywą i egzekutywą miało naukowy sens. W dalszej 

części rozdziału dokonałem charakterystyki parlamentaryzmu, prezydencjalizmu i 

semiprezydencjalizmu. Wprawdzie w literaturze politologicznej i prawnokonstytucyjnej sporo 

miejsca poświęcono temu zagadnieniu, niemniej jednak zauważyć można liczne różnice w 

zakresie definiowania poszczególnych modeli, a zwłaszcza wskazywania ich cech 

konstytutywnych. Różne są powody takich rozbieżności, jednak wśród najistotniejszych 

należałoby wskazać odmienności celów badawczych i nadmierną koncentrację na 

empirycznych reżimach politycznych. Z tego powodu podjąłem próbę autorskiego określenia 

konstytutywnych cech wymienionych wyżej modeli, co stanowi punkt wyjścia dla rozważań w 

kolejnych rozdziałach. 

 Rozdział pierwszy kończy się analizą uwarunkowań dokonywanych wyborów 

instytucjonalnych dotyczących relacji między parlamentem, prezydentem i rządem w okresie 

budowania porządku demokratycznego. Rok 1989 został potraktowany jako moment 

początkowy zmiany instytucjonalnej w Polsce, która swoim zasięgiem objęła również reżim 

polityczny sensu stricto. Jego kształtowanie nie odbywało się w społeczno-politycznej próżni, 

ale determinowane było wieloma czynnikami, wśród których szczególnie istotne miejsce 

zajmuje dziedzictwo przeszłości. Z tego powodu zasadne okazało się przynajmniej częściowe 

nawiązanie do koncepcji „zależności od szlaku”, która wpisuje się w nurt neoinstytucjonalizmu 

historycznego. Okazuje się, że, poza rodzimą tradycją ustrojową i polityczną, dla twórców 

formalnego układu instytucjonalnego ważne były także wzorce instytucjonalne rodem z 

demokratycznego świata Zachodu. Z mniejszą bądź większą siłą determinowały one procesy 
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imityzacyjne, zwłaszcza u progu zmiany instytucjonalnej. Wyeksponowanie tych dwóch 

elementów (dziedzictwa przeszłości oraz obcych wzorców instytucjonalnych) wynikało z 

przyjętego założenia, że napięcia pomiędzy „starym” i „nowym”, „swoim” i „obcym” w 

warunkach instytucjonalnej niepewności mogą okazać się kluczowe dla kształtowania 

empirycznego reżimu politycznego sensu stricto, a przede wszystkim mogą powodować 

długofalowe konsekwencje. W końcu, zwróciłem uwagę także na kontekst sytuacyjny i 

oddziałujące na jego specyfikę interesy aktorów politycznych. Warunki, w których następuje 

demokratyczne otwarcie, są nie tylko ważną determinantą określającą kierunek dokonujących 

się zmian instytucjonalnych w okresie tranzycji, ale ich skutki są bardziej długofalowe, mając 

wpływ na przebieg procesów transformacyjnych i konsolidację demokracji. 

 Cztery następne rozdziały zostały wyodrębnione w oparciu o kryterium temporalne i 

przyjęcie określonej periodyzacji minionego ćwierćwiecza (1989–2015). Odwołuje się ona do 

podejścia instytucjonalnego, czyniąc podstawą wyodrębnienia kolejnych faz rozwoju III RP 

zmiany w układzie formalnym (konstytucyjnym). Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że 

odwołanie się do podejścia instytucjonalnego w tradycyjnej wersji świadomie nie jest 

przeprowadzone w sposób konsekwentny. Zabieg taki należy potraktować jako podkreślenie 

jednego z założeń przyjętych w publikacji, że przepisy konstytucyjne nie zawsze stanowią 

element rozstrzygający o przebiegu procesów politycznych. 

Zakres temporalny drugiego rozdziału odpowiada okresowi tranzycji, trwającemu od 

Okrągłego Stołu do końca kadencji sejmu wybranego (w czerwcu 1989 roku) w kontraktowych 

wyborach. W tym czasie formalne reguły określające relacje między parlamentem, 

prezydentem i rządem wyznaczone były postanowieniami znowelizowanej 7 kwietnia 1989 

roku Konstytucji PRL, która w latach 1989–1991 była jeszcze kilkakrotnie zmieniana. Trzeci 

rozdział obejmuje okres od przeprowadzenia pierwszych w pełni rywalizacyjnych wyborów 

parlamentarnych w 1991 roku do wejścia w życie Małej konstytucji w 1992 roku. Okres jej 

obowiązywania wyznacza ramy czasowe przedostatniego rozdziału, zaś ostatni rozdział 

dotyczy lat 1997–2015, a więc obowiązywania Konstytucji RP uchwalonej 2 kwietnia 1997 

roku. 

Taka periodyzacja ma wyłącznie walor porządkujący. Wszak w ramach tych samych 

modeli normatywnych mogą być realizowane zupełnie różne działania polityczne, nie tylko 

rzutujące na zmienność empirycznego reżimu politycznego sensu stricto i jego odchylenie od 

konstytucyjnego wzorca, ale dodatkowo wpływające na kształtowanie nowego porządku, 

obejmującego rzeczywiste (formalne bądź nieformalne) reguły, wartości, normy rozstrzygające 

o specyfice relacji pomiędzy parlamentem, prezydentem i rządem. Instytucje mają wprawdzie 
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zakodowany w sobie czynnik ograniczający ludzkie zachowania, ale nie zmienia to faktu, że 

margines swobody postępowania aktorów politycznych jest na tyle duży, iż umożliwia 

kształtowanie całkowicie odmiennych od założonych wzorców działań politycznych. Z tego 

powodu układ wewnętrzny rozdziałów od drugiego do piątego zbudowany został na założeniu 

podejścia neoinstytucjonalnego. W jego ramach nacisk został położony na wyniki wyborów 

parlamentarnych i prezydenckich oraz ich polityczne konsekwencje w postaci określonej 

politycznej konfiguracji legislatywy i egzekutywy. Przeprowadzona w ich ramach konfrontacja 

pomiędzy normatywnym a rzeczywistym kształtem reżimu politycznego sensu stricto 

umożliwiła zidentyfikowanie rozziewu między tym, co „być powinno”, a tym, „co jest (było)”. 

Jednocześnie określono powody takiego stanu rzeczy. 

 W rozdziale drugim przedstawiona została specyfika reżimu politycznego sensu stricto 

w okresie tranzycji. Dla podkreślenia jego wyjątkowego charakteru posłużyłem się pojęciem 

„reżimu transakcyjnego”. Z jednej strony należy podkreślić walor opisowy tego pojęcia. Chodzi 

bowiem o podkreślenie specyficznych okoliczności krystalizowania się instytucjonalnych 

fundamentów reżimu politycznego sensu stricto, których istotę sprowadzić można do zawarcia 

przy Okrągłym Stole swoistej transakcji pomiędzy dotychczasową elitą władzy a kontrelitą 

skupioną wokół struktur tzw. opozycji demokratycznej. Z drugiej strony wyeksponowany 

element transakcyjności powodował określone konsekwencje dla budowania zrębów porządku 

demokratycznego. Trzeba zaznaczyć, że zwiększał on prawdopodobieństwo stworzenia układu 

instytucjonalnego o charakterze hybrydowym, z instytucjami politycznymi o ograniczonej 

sprawności i efektywności. Jednocześnie zawarta transakcja, wyrażająca kompromisowe 

nastawienie stron, nadała specyficzny rys uruchomionemu procesowi instytucjonalizacji życia 

politycznego w III RP. 

 Okres tranzycji w Polsce charakteryzował się m.in. tym, że demokratyzacja na poziomie 

praktyki politycznej wyprzedziła demokratyzację w wymiarze ustrojowym. W konsekwencji 

analiza kształtowania się i przemian reżimu politycznego sensu stricto w oparciu o tradycyjne 

modele rodzi wiele komplikacji. Te ostatnie mogą być potraktowane jedynie jako pewien punkt 

odniesienia, zanim reżim polityczny sensu largo nie spełnia „demokratycznego minimum”. 

Wychodząc poza analizę formalnego układu instytucjonalnego i eksponując dynamikę zmian 

na scenie politycznej oraz fakt formowania się nowych ośrodków decyzyjnych, rywalizujących 

ze sobą o wpływ na przebieg dalszych procesów politycznych, wykazałem zasadnicze 

przemiany reżimu politycznego sensu stricto w latach 1989-1991, identyfikując jednocześnie 

przyczyny rozbieżności pomiędzy jego empiryczną wersją i konstytucyjnym wzorcem. 
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 W rozdziale trzecim scharakteryzowałem specyfikę reżimu politycznego sensu stricto 

funkcjonującego w oparciu o przepisy znowelizowanej konstytucji z 1952 roku, ale już w 

warunkach legitymizacyjnej symetrii pomiędzy parlamentem i prezydentem. Należy 

odnotować, że zamknięcie sekwencji rywalizacyjnych elekcji nastąpiło dopiero półtora roku po 

zawarciu porozumień okrągłostołowych, co miało znaczenie dla przebiegu procesu 

kształtowania się reżimu politycznego sensu stricto. Przeprowadzona analiza pozwoliła 

stwierdzić, że pomiędzy grudniem 1991 roku i grudniem 1992 roku wykrystalizował się w 

Polsce reżim semiprezydencki (mieszany) o bardzo specyficznym charakterze, 

determinowanym przede wszystkim kontekstem sytuacyjnym, na który wpływ miały m.in. 

nieprzystawalność formalnych (konstytucyjnych) reguł funkcjonowania reżimu do 

rzeczywistości politycznej, niska świadomość aktorów politycznych na temat 

demokratycznych reguł gry, instytucjonalna słabość partii politycznych, krótkowzroczność 

aktorów politycznych wyrażająca się w przedkładaniu przez nich partykularnych interesów 

ponad konieczność budowania spójnych rozwiązań ustrojowych, w końcu, istotne znaczenie 

przypisać należy również osobowościowym aspektom przywództwa politycznego. W 

konsekwencji reżim polityczny sensu stricto nabywał cech hybrydalnych, a jednocześnie 

charakteryzował się wysokim stopniem wewnętrznej zmienności, nie sprzyjającej 

stabilizowaniu określonych mechanizmów ustrojowych. Ustaleń tych dokonałem 

wykorzystując „indeks przesunięcia reżimu politycznego sensu stricto”. To 

siedmiowskaźnikowe narzędzie pozwoliło mi ukazać rzeczywiste miejsce reżimu politycznego 

sensu stricto w ramach kontinuum wyznaczonego dwoma biegunami: parlamentaryzmem i 

prezydencjalizmem. Jednocześnie wskazałem na rozdźwięk pomiędzy formalnym układem 

instytucjonalnym a empirycznym reżimem politycznym sensu stricto, określając jednocześnie 

w oparciu o specjalnie skonstruowany wzór poziom zidentyfikowanego odchylenia. 

 Rozdział czwarty poświęcony został analizie reżimu politycznego sensu stricto w 

okresie obowiązywania w Polsce tymczasowej konstytucji (Małej konstytucji). W zakresie 

relacji pomiędzy parlamentem, prezydentem i rządem był to akt prawny charakteryzujący się 

znaczną elastycznością. Stwarzał on możliwości, by, w zależności od rozwoju sytuacji, reżim 

polityczny sensu stricto mógł się przesuwać bądź w stronę parlamentaryzmu bądź w kierunku 

semiprezydencjalzmu i to – wykorzystując koncepcję Matthew Soberga Shugarta i Johna M. 

Careya – w wersji prezydencko-parlamentarnej. Mając to na uwadze, w dalszej części rozdziału 

skoncentrowałem uwagę na przesunięciach empirycznego reżimu politycznego sensu stricto w 

czterech sytuacjach: funkcjonowania rządu mniejszościowego, w warunkach rozwiązania 

parlamentu, funkcjonowania rządu większościowego z nieprzychylnym mu prezydentem i w 
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warunkach kumulacji władzy (jedno ugrupowanie kontroluje trzy organy „Dużego Trójkąta 

Władzy”: parlament, rząd i instytucję prezydenta). W latach 1992-1997 można było zauważyć 

znaczącą niestabilność reguł wyznaczających relacje między parlamentem, prezydentem i 

rządem, ale jednocześnie wraz z upływem czasu reżim polityczny sensu stricto zaczął się 

przesuwać w kierunku bieguna parlamentarnego. Zobrazowane to zostało dzięki wykorzystaniu 

skonstruowanego indeksu. 

 Doświadczenia z okresu obowiązywania Małej konstytucji determinowały w znacznym 

stopniu kierunek prac na konstytucją III RP. Reżimowi politycznemu sensu stricto 

funkcjonującemu w okresie obowiązywania ustawy zasadniczej z 2 kwietnia 1997 roku 

poświęcony jest ostatni, piąty rozdział monografii. W odniesieniu do jego konstytucyjnych 

podstaw należy podkreślić rezygnację z koncentracji władzy w ramach jednego organu. 

Dotyczy to w równym stopniu ustawodawczej jak i wykonawczej gałęzi władzy. W przyjętej 

konstrukcji dominują wprawdzie rozwiązania charakteryzujące model parlamentarny, ale 

jednocześnie wkomponowano w nią instytucje typowe dla semiprezydencjalizmu, a nawet 

prezydencjalizmu. W porównaniu do Małej konstytucji zauważyć można większą 

konsekwencję ustrojodawcy w dążeniu do racjonalizacji niektórych instytucji, poprzez nadanie 

im większej jednoznaczności. W rezultacie konstytucyjny wymiar reżimu politycznego sensu 

stricto nie ma już dwoistego oblicza. Nie zmienia to faktu, że jego scharakteryzowanie 

nastręcza sporo kłopotów. Wykazuje on cechy parlamentaryzmu zracjonalizowanego, czego 

przejawem jest wzmocnienie egzekutywy w jej pionie rządowym i wyeksponowanie pozycji 

premiera, a także utrzymanie zasady powszechnych i bezpośrednich wyborów prezydenckich. 

W konsekwencji piastun urzędu głowy państwa nie jest wyłącznie dysponentem uprawnień o 

charakterze symbolicznym, ceremonialnym i reprezentacyjnym. 

 W drugiej części ostatniego rozdziału przeanalizowałem, jak w praktyce działał reżim 

polityczny sensu stricto w fazie konsolidacji demokracji. W tym celu po raz kolejny 

wykorzystałem indeks przesunięcia reżimu politycznego sensu stricto. Okazuje się, że kontekst 

sytuacyjny, specyficzne zachowania poszczególnych aktorów politycznych i okresowo wysoka 

dynamika zmian na scenie politycznej (odzwierciedlona zwłaszcza wysoką częstotliwością 

zmiany gabinetów) nie wpływały korygująco na realizowany model reżimu politycznego sensu 

stricto w porównaniu do konstytucyjnego wzorca. Oznacza to, że rozwiązania instytucjonalne 

zawarte w Konstytucji RP z 1997 roku stały się ważnym punktem odniesienia dla większości 

aktorów politycznych. Zidentyfikowane odstępstwa w ich postępowaniu od konstytucyjnych 

reguł były zazwyczaj wyrazem bieżącej rywalizacji politycznej, co nie było równoznaczne ze 

zmianą realizowanego modelu reżimu politycznego. 
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 Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić że w III RP reżim polityczny 

sensu stricto charakteryzował się wysokim stopniem eklektyczności. Co do kierunku jego 

ewolucji wnioski nie są już tak jednoznaczne. W wymiarze normatywnym można by 

wskazywać na jego przesuwanie się od semiprezydencjalizmu w stronę zracjonalizowanego 

parlamentaryzmu. W odniesieniu do empirycznego reżimu politycznego sensu stricto 

zauważalna jest nielinearność jego przekształceń. 

 Jednocześnie należy podkreślić wielość elementów wpływających na kształtowanie 

reżimu politycznego sensu stricto. W odniesieniu do jego normatywnych podstaw za 

najistotniejsze czynniki uznać należy: tradycję ustrojową, obce wzorce ustrojowe oraz interesy 

aktorów politycznych uczestniczących w rywalizacji o kształt równowagi instytucjonalnej. Ich 

znaczenie było wyjątkowo duże zwłaszcza u progu zmiany instytucjonalnej Wraz z upływem 

czasu istotnym punktem odniesienia stawały się zaś, definiowane najczęściej jako 

mankamenty, doświadczenia poszczególnych podmiotów związane z funkcjonowaniem w 

ramach „Dużego Trójkąta Władzy”. 

 Poza regułami formalnymi (konstytucyjnymi) zidentyfikowano wiele instytucji 

nieformalnych determinujących charakter reżimu politycznego sensu stricto. Ich powstanie i 

siła oddziaływania wynika z politycznej rywalizacji na poziomie wyborczym, parlamentarnym 

i gabinetowym. Nie można pomijać także istotności pozainstytucjonalnych determinant 

kształtowania przywództwa politycznego. 

 Praktyka polityczna w okresie III RP dowiodła, że znaczenie formalnych „reguł gry”, 

odzwierciedlonych w ustawie zasadniczej, wzrosło dopiero po wejściu w życie Konstytucji RP 

z 1997 roku. Wcześniej siła oddziaływania konstytucyjnych wzorców była o wiele słabsza. 

Kwestia ta była ściśle powiązana z etapem demokratycznego rozwoju. Dopiero wejście w fazę 

konsolidacji przełożyło się na większą stabilność realizowanego w rzeczywistości 

konstytucyjnego modelu reżimu politycznego sensu stricto. 

 Uważam, że przedstawiona monografia stanowi znaczący wkład w płaszczyznę badań 

nad demokratycznymi reżimami politycznymi, przede wszystkim z uwagi na: 

- zidentyfikowanie obszarów sporów i nieporozumień semantycznych w obszarze definiowania 

tradycyjnych modeli reżimu politycznego sensu stricto oraz przedstawienie autorskiej 

propozycji rozwiązania wynikających z tego problemów, poprzez określenie katalogu ich cech 

konstytutywnych; 

- skonstruowanie i wykorzystanie oryginalnego narzędzia badawczego, jakim jest 

siedmiowskaźnikowy indeks przesunięcia reżimu politycznego sensu stricto; 
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- ukazanie ewolucji reżimu politycznego sensu stricto w wymiarze dynamicznym, 

wykraczającym poza klasyczne ujęcie doktryny prawa konstytucyjnego, z uwzględnieniem 

szerokiego wachlarza czynników determinujących jego empiryczny charakter, co 

odzwierciedla neoinstytucjonalne podejście w badaniach systemów politycznych; 

- sformułowanie wniosków przyczyniających się do powiększenia istniejącego zasobu wiedzy 

teoretycznej, która nie tylko może, ale i powinna być przedmiotem ciągłego dialogu pomiędzy 

tzw. światem akademickim a tzw. światem polityki. 

 

5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 

 Od początku swojej pracy naukowej po obronie dysertacji doktorskiej moje 

zainteresowania konsekwentnie koncentrowały się na trzech głównych obszarach: a) 

instytucjach demokratycznych, b) systemach wyborczych, c) instytucjonalnym wymiarze 

konsolidacji demokracji. Wszystkie trzy płaszczyzny stanowią spójną ścieżkę moich 

zainteresowań związanych z procesami transformacyjnymi w państwach, które na przełomie 

lat 80. i 90. ubiegłego wieku objęte zostały trzecią falą demokratyzacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem Polski oraz pozostałych państw Grupy Wyszehradzkiej. Potwierdzeniem tego 

są zarówno kolejne publikacje, jak i udział w konferencjach naukowych oraz projektach 

badawczych. 

 Osiągnięcia, które są zasadniczą częścią mojego dorobku i stanowią rdzeń moich 

poszukiwań naukowych, związane są z pierwszym z wymienionych obszarów (instytucje 

demokratyczne). W jego ramach poszukiwałem odpowiedzi na pytanie o specyfikę ich 

funkcjonowania w młodych demokracjach. Nie ograniczałem się przy tym do analiz 

instytucjonalno-prawnych, podkreślając znaczenie pozanormatywnych elementów 

wpływających na ich funkcjonowanie. W ramach drugiego z wymienionych obszarów 

wskazywałem na konsekwencje stosowania określonych rozwiązań w obszarze systemów 

wyborczych dla kształtowania krajowej czy też lokalnej sceny politycznej. W końcu trzeci nurt 

badań, dotyczący instytucjonalnego wymiaru konsolidacji demokracji, jest ściśle powiązany z 

dwoma poprzednimi. W jego ramach koncentrowałem uwagę na pozytywnych i negatywnych 

aspektach wpływu konkretnych rozwiązań instytucjonalnych dla budowania i umacniania 

demokratycznego porządku. Odwoływałem się przy tym do neoinstytucjonalnego nurtu badań 

nad systemami politycznymi, podkreślając nie tylko znaczenie formalnego i nieformalnego 

układu instytucjonalnego, ale uwzględniając również społeczno-kulturowe podłoże, w ramach 

którego ów układ się krystalizował oraz osadzając to w szerokim kontekście rywalizacji 

politycznej. 
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 Poza tymi trzema, zasadniczymi obszarami mojej działalności naukowej, w dorobku 

mam również kilka publikacji i udział w projekcie badawczym oraz konferencji naukowej 

odzwierciedlających moje zainteresowania regionalne, dotyczące Śląska, a zwłaszcza Śląska 

Cieszyńskiego. 

Mój dorobek obejmuje prace o charakterze teoretycznym oraz empirycznym, których 

wyniki publikowałam w monografiach (autorskich i współautorskich), liczących się 

czasopismach naukowych, pracach zbiorowych oraz prezentowałem na konferencjach i 

seminariach naukowych. Liczba cytowań moich publikacji według programu Publish or Perish 

wynosi 18, zaś Indeks Hirsha liczony w okresie ostatnich 5 lat wynosi 3 (15.12.2015). 

Publikacje dotyczące funkcjonowania instytucji demokratycznych obejmują zarówno 

analizy o charakterze teoretycznym jak i empirycznym. Najpierw, bezpośrednio po uzyskaniu 

stopnia doktora i opublikowaniu w 2005 roku rozprawy doktorskiej pt. Instytucja prezydenta w 

Polsce, Czechach i Słowacji w latach 1989-2000. Analiza porównawcza pogłębiałem swoje 

badania nad instytucją głowy państwa. Wymiernym efektem moich studiów było 

opublikowanie artykułu pt. Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji po 1989 roku 

w świetle tradycyjnych modeli rządów1, w którym przedstawiłem rolę, znacznie i pozycję 

ustrojową prezydentów trzech wymienionych państw w kontekście założeń parlamentaryzmu, 

prezydencjalizmu i semiprezydencjalizmu. Ważne przy tym było podkreślenie nie tylko 

znaczenia elementu normatywnego (konstytucyjnego), ale przede wszystkim uwypuklenie 

tego, że wartość analiz poświęconych funkcjonowaniu instytucji prezydenta zależy od 

umiejętności uchwycenia wpływu czynnika osobowościowego na styl sprawowania urzędu 

oraz szeroko pojętego kontekstu sytuacyjnego. 

Wyrazem kontynuacji moich zainteresowań instytucją prezydenta była realizacja 

zespołowego projektu naukowego poświęconego jej polskiemu przypadkowi. Pokłosiem prac 

sześcioosobowego zespołu jest książka pt. Prezydent w Polsce po 1989 r., studium 

politologiczne2, której jestem współredaktorem i autorem trzech z ośmiu zamieszczonych w 

niej artykułów. W pierwszym z nich (Relacje prezydenta z organami władzy ustawodawczej) 

ukazałem obszary wzajemnego oddziaływania na siebie z jednej strony prezydenta, a z drugiej 

Sejmu i Senatu. W drugim artykule (Relacje prezydenta z Radą Ministrów) przedstawiłem 

różne płaszczyzny współpracy i rywalizacji z sobą organów polskiej egzekutywy. Analizy 

                                                           
1 Rafał Glajcar: Instytucja prezydenta w Polsce, Czechach i Słowacji po 1989 roku w świetle tradycyjnych modeli 

rządów. W: „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Tom 1. Red. Jan Iwanek, Mieczysław Stolarczyk, 

współpraca: Olga Szura-Olesińska. Katowice 2005. 
2 Prezydent w Polsce po 1989 r., studium politologiczne. Red. Rafał Glajcar, Marek Migalski. Warszawa 2006. 
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przeprowadzone w obydwu artykułach charakteryzuje dynamiczne ujęcie, wskazujące na 

zmienność sytuacji w oparciu o periodyzację odwołującą się do klasycznego instytucjonalizmu. 

Ostatni artykuł zamieszczony w przywołanej pracy zbiorowej, został zatytułowany Instytucja 

prezydenta w projektach konstytucji ugrupowań parlamentarnych (pomiędzy parlamentarnym 

a prezydenckim systemem rządów). Napisałem go pod wpływem obserwacji tego, co działo się 

na polskiej scenie parlamentarnej w latach 2005-2006. Pozycje, jakie zajęły na niej Prawo i 

Sprawiedliwość, Liga Polskich Rodzin oraz Samoobrona RP, współpracujące początkowo 

wyłącznie na arenie parlamentarnej, a później także gabinetowej, zachęciły mnie do podjęcia 

próby wyjaśnienia proponowanych przez te partie zmian w zakresie roli prezydenta w systemie 

organów państwa. Urzeczywistnienie ich planów dotyczących przeprowadzenia zmian 

konstytucyjnych oznaczałoby zerwania z dotychczas realizowanym modelem prezydentury w 

Polsce. 

 Instytucji prezydenta w Polsce poświęciłem również artykuł pt. Udział Prezydenta RP 

w powoływaniu Rady Ministrów w latach 1989-2005 – rozwiązania normatywne a praktyka 

polityczna3. Zasadniczym jego celem było przedstawienie zmian w obszarze wpływu głowy 

państwa na powoływanie rządu. Tym razem wykazałem związek pomiędzy stylem 

sprawowania urzędu a konstytucyjnym zakresem kompetencji głowy państwa w tej sferze.  

 Kolejna ważna publikacja w moim dorobku (Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie4) jest 

pokłosiem ponadrocznej pracy trzyosobowego zespołu. Jest ona poświęcona praktycznym 

aspektom funkcjonowania ustroju politycznego, sygnalizując jedynie (tam, gdzie do 

wprowadzenia do wywodu było to niezbędne) kwestie wartości politycznych i zasad 

ustrojowych, które legły u podstaw kształtowania przemian ustroju politycznego III RP. 

Książka ta powstała nie tylko z myślą o tych, którzy interesują się tym, jak funkcjonuje państwo 

polskie, ale także miała stanowić pomoc dydaktyczną dla studentów politologii. 

 Ustrój polityczny państwa stanowi jedną z najistotniejszych części programów partii 

politycznych, dążących do odegrania wiodącej roli w państwie. Po głębokich przekształceniach 

rodzimej sceny partyjnej na początku XXI wieku kwestia ta powróciła w wielu nowych 

koncepcjach mających być zasadniczym źródłem wzmocnienia państwa i naprawy wszelkich 

słabości trapiących III Rzeczpospolitą. Temu zagadnieniu poświęciłem artykuł Silne państwo 

świadomych i aktywnych obywateli. Ustrój polityczny państwa w programie i działalności 

                                                           
3 Rafał Glajcar: Udział Prezydenta RP w powoływaniu Rady Ministrów w latach 1989-2005 – rozwiązania 

normatywne a praktyka polityczna. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu Wydziału 

Zamiejscowego w Chorzowie” 2006, Nr 7. 
4 Rafał Glajcar, Janusz Okrzesik, Waldemar Wojtasik: Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie. Bielsko-Biała 2006. 
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Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej5. Drugi artykuł poświęcony tej 

problematyce (Wizje ustroju państwa w programach politycznych polskich ugrupowań 

liberalnych6) jest próbą określenia podobieństw i różnic koncepcji ustroju politycznego 

prezentowanych przez wybrane ugrupowania liberalne (Unię Demokratyczną i Unię Wolności 

jako „reprezentantów” liberalizmu centrolewicowego oraz Kongres Liberalno-Demokratyczny 

i Platformę Obywatelską jako „reprezentantów” liberalizmu prawicowego) w latach 1989-

2010. 

 Przywołane dotychczas publikacje dotyczyły różnych aspektów dotyczących 

funkcjonowania demokratycznych instytucji w Polsce oraz w Czechach i na Słowacji. Jednakże 

moje zainteresowania koncentrowałem również wokół wybranych zagadnień związanych z 

węgierskim systemem politycznym. Efektem tego jest kilka artykułów. Pierwszy z nich, znalazł 

się w pracy zbiorowej pt. Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej7 i 

poświęcony jest dynamice zmian na węgierskiej scenie partyjnej w latach 1989-2002. 

Zasadniczym punktem odniesienia przeprowadzonej w nim analizy były wyniki kolejnych 

elekcji parlamentarnych. Następny artykuł poświęcony problematyce węgierskiej był efektem 

współpracy z Krzysztofem Krysienielem8. Został w nim zaprezentowany system polityczny 

Republiki Węgierskiej w ujęciu instytucjonalnym. Dwa lata później do naszego zespołu 

dołączyła Anna Czyż, czego efektem był kolejny artykuł prezentujący węgierski system 

polityczny w ujęciu instytucjonalnym, tym razem jednak eksponujący także nowe, 

nieuwzględnione wcześniej aspekty. Artykuł ten znalazł się w pracy zbiorowej pt. Władza 

państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej9, która ze 

względu na zainteresowanie czytelników została wydana dwukrotnie. Oprócz tego, w ramach 

współpracy środowiska polskich politologów z Rosyjską Akademią Służby Państwowej przy 

                                                           
5 Rafał Glajcar: Silne państwo świadomych i aktywnych obywateli. Ustrój polityczny państwa w programie i 

działalności Platformy Obywatelskiej Rzeczypospolitej Polskiej. W: Wolność i bezpieczeństwo. Dwie twarze 

polskiej transformacji. „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej”, Nr 3. Red. 

Marian Mitręga, Janusz Okrzesik. Bielsko-Biała 2010. 
6 Rafał Glajcar: Wizje ustroju państwa w programach politycznych polskich ugrupowań liberalnych. W: Polskie 

ugrupowania liberalne. Red. Łukasz Tomczak. Wrocław 2010. 
7 Rafał Glajcar: Węgry. W: Partie i systemy partyjne państw Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Marek 

Migalski. Sosnowiec 2005. 
8 Rafał Glajcar, Krzysztof Krysieniel: Węgry. W: Systemy polityczne państw Europy Środkowej i Wschodniej. 

Ustrój, organy władzy, partie polityczne. Red. Marek Barański, współpraca: Elżbieta Pioskowik. Katowice 2005. 
9 Anna Czyż, Rafał Glajcar, Krzysztof Krysieniel: Węgry. W: Władza państwowa i administracja publiczna w 

państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Red. Marek Barański. Toruń 2007 (wyd. I); Toruń 2009 (wyd. II). 
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Prezydencie Federacji Rosyjskiej, ów artykuł został opublikowany również na tamtejszym 

rynku wydawniczym10. 

 Wyrazem kontynuacji badań nad instytucjami demokratycznymi są publikacje 

dotyczące struktury oraz roli parlamentów w państwach współczesnych. W artykule pt. Aktorzy 

polityczni wobec modelu struktury wewnętrznej polskiego parlamentu w okresie transformacji11 

zwróciłem uwagę na stosunek ugrupowań politycznych działających na rodzimej scenie 

politycznej do realizowanego w Polsce bikameralnego modelu parlamentu. Wielość 

pojawiających się w ciągu dwudziestu lat funkcjonowania Senatu RP propozycji jego likwidacji 

bądź korekty jego roli w ramach dwuizbowego parlamentu zainspirowały mnie do 

zaproponowania autorskiej typologii bikameralizmu, opierającej się na kryterium podmiotu, 

który ma reprezentować druga izba parlamentu. Okazuje się, że polskie partie polityczne, 

proponując różnorodne rozwiązania, nie kierują się określoną wizją roli, jaką miałby odgrywać 

Senat RP w systemie politycznym, ale koncentrują się na własnych interesach wynikających z 

bieżącej rywalizacji politycznej. 

 W nurt badań nad parlamentami wpisuje się publikacja pt. Parlament w państwach 

Grupy Wyszehradzkiej. Problemy metodologiczno-teoretyczne12, której jestem 

współredaktorem oraz autorem dwóch z ośmiu zamieszczonych w niej artykułów. Pierwszy, 

zatytułowany „Parlament jako obiekt badań politologicznych”, ma charakter teoretyczno-

metodologiczny. Nawiązując do założeń instytucjonalizmu w jego klasycznej wersji, a 

następnie wskazując na konsekwencje rewolucji behawioralnej w naukach społecznych, 

wyeksponowałem eksplanacyjną moc podejścia neoinstytucjonalnego w badaniach 

współczesnych parlamentów. Wynika ona z faktu odejścia od wąskiego pojmowania instytucji 

i nadawania jej wszechwładnej roli w kształtowaniu rzeczywistości politycznej. Podkreślenie 

znaczenia aktorów politycznych umiejscowionych w konkretnych układach instytucjonalnych, 

pozwala spojrzeć na parlamenty jako areny, na których toczy się rywalizacja o realizację 

określonych interesów, często dotyczących samych instytucji. Drugi artykuł (Struktura 

wewnętrzna parlamentu – unikameralizm czy bikameralizm?) dotyczy jednego z 

najistotniejszych rozstrzygnięć, przed którym stanęli pod koniec XX wieku autorzy zmiany 

                                                           
10 Rafał Glajcar, Krzysztof Krysieniel, Anna Czyż: Венгерская Республика. W: Политические Системы 

Государств Вышеградской Группы. Ред. Marek Barański, Marian Wilk, Alicja Stępień-Kuczyńska. Москва 

2007. 
11 Rafał Glajcar: Aktorzy polityczni wobec modelu struktury wewnętrznej polskiego parlamentu w okresie 

transformacji. W: Parlamentaryzm w świecie współczesnym. Między ideą a rzeczywistością. Red. Tadeusz 

Mołdawa, Jacek Zaleśny. Warszawa 2011. 
12 Parlament w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Problemy metodologiczno-teoretyczne. Red. Marek Barański, 

Rafał Glajcar, Sebastian Kubas. Katowice 2012. 
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instytucjonalnej w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Zagadnienie wyboru struktury 

wewnętrznej parlamentu jest tym bardziej skomplikowane, im więcej czynników zostanie 

uznane za potencjalne determinanty dokonanego ostatecznie wyboru. Okazuje się, że na 

Węgrzech i w Słowacji o wyborze modelu jednoizbowego parlamentu rozstrzygnęły względy 

pragmatyzmu ustrojowego, zaś w Polsce i Republice Czeskiej decydujący wpływ na wybór 

bikameralizmu miały kontekst sytuacyjny i tradycja ustrojowa. W konsekwencji można 

zauważyć, że o ile w dwóch pierwszych państwach struktura wewnętrzna parlamentu nie jest 

kontestowana, o tyle w Polsce i Republice Czeskiej pojawiają się co pewien czas podmioty 

podważające sens utrzymywania dwuizbowości. 

 Oprócz badań nad parlamentami, istotnym problemem, który poddawałem naukowej 

eksploracji, było funkcjonowanie władzy wykonawczej we współczesnych państwach. Temu 

zagadnieniu poświęciłem m.in. artykuł Władza wykonawcza w państwie współczesnym – 

struktura i funkcje13. Ten tekst ma charakter teoretyczny i poświęcony jest zagadnieniom: 

struktury egzekutywy, dystrybucji władzy wewnątrz tej gałęzi władzy oraz jej funkcjom, które 

współcześnie wykraczają daleko poza odtwórczy (wykonawczy) sposób działania. Z kolei w 

artykule Władza wykonawcza w różnych modelach demokratycznych reżimów politycznych14 

scharakteryzowałem rolę i znaczenie władzy wykonawczej w parlamentarnym, prezydenckim 

i semiprezydenckim modelu demokratycznych reżimów politycznych. Problematyce tej 

poświęciłem również artykuł pt. Egzekutywa we współczesnych reżimach demokratycznych15. 

Poprzez zidentyfikowanie ogólnych trendów związanych z procesami rządzenia we 

współczesnym świecie, możliwym staje się dostrzeżenie biegnącej w poprzek 

demokratycznych reżimów politycznych tendencji w zakresie ich prezydencjalizacji, 

polegającej na permanentnym wzmacnianiu organów egzekutywy. Jednocześnie w ramach 

samej władzy wykonawczej dominująca pozycja przypada organom jednoosobowym 

(prezydentowi lub premierowi). To determinuje kolejne zmiany. Jedną z najważniejszych jest 

postępująca centralizacja procesów decyzyjnych (koordynowanych i kontrolowanych przez 

szefa egzekutywy). Poza tym warto wskazać także na zmiany strategii stosowanych przez partie 

polityczne oraz zasad wewnątrzorganizacyjnej rywalizacji o przywództwo. 

                                                           
13 Rafał Glajcar: Władza wykonawcza w państwie współczesnym – struktura i funkcje. W: Władza wykonawcza w 

teorii i praktyce politycznej okresu transformacji. Doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej. Red. Marek 

Barański, Anna Czyż, Robert Rajczyk. Katowice 2014. 
14 Rafał Glajcar: Władza wykonawcza w różnych modelach demokratycznych reżimów politycznych. W: Władza 

wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu transformacji. Doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej. 

Red. Marek Barański, Anna Czyż, Robert Rajczyk. Katowice 2014. 
15 Rafał Glajcar: Egzekutywa we współczesnych reżimach demokratycznych. „Athenaeum. Polskie Studia 

Politologiczne” 2013, Vol. 38. 
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 Pod wpływem dyskusji, jaka miała miejsce w trakcie I Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr 

i Zakładów Systemów Politycznych i Ustrojów Państwowych – „Systemy rządów w 

perspektywie politologicznej” i w oparciu o własne badania napisałem artykuł pt. Reżim 

parlamentarny – próba charakterystyki16. Przedstawiłem w nim autorską koncepcję zestawu 

rudymentarnych cech reżimów parlamentarnych, podkreślając jednocześnie istnienie szerokiej 

gamy zmiennych, poprzez które empiryczne reżimy parlamentarne otrzymują często 

niepowtarzalny kształt. 

Poza analizowaniem instytucji demokratycznych działających na poziomie 

ogólnopaństwowym, w swoich badaniach nie stroniłem również od podejmowania kwestii 

dotyczących funkcjonowania instytucji związanych z samorządem terytorialnym. W swoim 

dorobku mam dwie publikacje odnoszące się do tych zagadnień. Pierwsza z nich jest efektem 

udziału w projekcie badawczym poświęconym funkcjonowaniu samorządu terytorialnego w 

państwach europejskich. Jest to opracowanie poświęcone samorządowi w Republice 

Czeskiej17. Przybliżyłem w nim strukturę oraz specyfikę działania instytucji samorządowych w 

tym państwie. Artykuł ten powstał nie tylko w oparciu o analizę aktów normatywnych oraz 

literaturę przedmiotu, ale częściowo wykorzystałem w nim również własne doświadczenia 

samorządowe (jako radny Rady Gminy Goleszów), wynikające ze współpracy z czeską gminą 

Vendryně. Drugi artykuł (Lokalne referendum odwoławcze jako reprobatywna odpowiedź 

społeczności lokalnych na niewłaściwą działalność organów samorządowych18) poświęcony 

jest instytucji referendum na szczeblu lokalnym. Zważywszy na fakt, że w literaturze 

przedmiotu często marginalizuje się znaczenie referendów odwoławczych, postanowiłem 

poddać ten problem głębszej analizie, w oparciu o materiał empiryczny z lat 1990-2010 (521 

referendów). Wykazałem, że instytucja ta ma istotne znaczenie na szczeblu gminy, mniejsze na 

szczeblu powiatu i w zasadzie jest martwa na poziomie województwa. W okresie poddanym 

badaniu zaobserwować można było stale rosnącą skuteczność tej instytucji, mierzoną ilością 

referendów ważnych w stosunku do ich ogólnej liczby. 

 Drugi obszar moich zainteresowań stanowią systemy wyborcze, a przede wszystkim 

konsekwencje wykorzystania określonych rozwiązań w odbywających się w Polsce elekcjach 

różnego szczebla. Poza będącym mojego autorstwa rozdziałem System wyborczy w Polsce (w 

                                                           
16 Rafał Glajcar: Reżim parlamentarny – próba charakterystyki. W: Systemy rządów w perspektywie 

porównawczej. Red. Jarosław Szymanek. Warszawa 2014. 
17 Rafał Glajcar: Republika Czeska. W: Samorząd terytorialny państw europejskich. Red. Sylwester Wróbel. 

Katowice 2012. 
18 Rafał Glajcar: Lokalne referendum odwoławcze jako reprobatywna odpowiedź społeczności lokalnych na 

niewłaściwą działalność organów samorządowych. W: Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski. 

Red. Marek Barański, Anna Czyż, Sebastian Kubas. Katowice 2010. 
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książce pt. Ustrój polityczny RP. Wprowadzenie), w którym przedstawiłem podstawowe 

założenia systemów wyborczych do Sejmu RP, Senatu RP i Parlamentu Europejskiego, 

uwzględniając jednocześnie ich zmienność w czasie, opublikowałem kilka artykułów 

poświęconych różnym aspektom rodzimych odmian systemów wyborczych. 

 W latach 2009-2010 byłem koordynatorem projektu badawczego pt. Społeczne i 

polityczne uwarunkowania wyborów do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009 roku. 

Wymiernym efektem działalności prawie trzydziestoosobowego zespołu jest praca zbiorowa 

pt. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 200919, której jestem współredaktorem. 

Oprócz tego stałem na czele komitetu organizacyjnego konferencji Społeczne i polityczne 

aspekty funkcjonowania Parlamentu Europejskiego20, w trakcie której wyniki swoich badań 

prezentowali przedstawiciele środowiska naukowego (politolodzy i prawnicy),  a posłowie do 

Parlamentu Europejskiego mówili o swoich doświadczeniach związanych z działalnością w 

strukturach Unii Europejskiej.  

 Książka Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009 składa się z dwóch 

części. W pierwszej znalazły się w przeważającej większości artykuły politologów 

reprezentujących różne ośrodki naukowe w Polsce, zaś w części drugiej zamieszczono 

trzynaście tekstów autorstwa studentów i absolwentów politologii Instytutu Nauk Politycznych 

i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego. Każdy z tych artykułów poświęcony jest specyfice 

wyborów w jednym z okręgów wyborczych utworzonych na terytorium RP i został 

przygotowany w oparciu o specjalnie opracowany przez redaktorów wzorzec. Należy 

podkreślić, że przedstawiana książka otwierała serię wydawniczą „Polskie wybory”, 

poświęconą powszechnym elekcjom przeprowadzanym w Polsce w latach 2009-2011. W 

książce Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009 znalazł się artykuł mojego 

autorstwa, pt. System wyborczy do Parlamentu Europejskiego w Polsce. Scharakteryzowałem 

w nim najważniejsze, moim zdaniem, reguły rywalizacji wyborczej do Parlamentu 

Europejskiego. Odwołując się do wyników wyborów, dokonałem analizy konsekwencji 

stosowania określonych rozwiązań. Kolejny artykuł poświęcony systemowi wyborczemu do 

Parlamentu Europejskiego opublikowałem w języku angielskim. Zatytułowałem go Equal or 

Not? On the Material Aspect of Equality of European Parliament Elections in Poland21. 

Poświęcony jest on zagadnieniu rzeczywistej nierealizacji zasady równości materialnej w 

                                                           
19 Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009. Red. Rafał Glajcar, Waldemar Wojtasik. Katowice 2010. 
20 Społeczne i polityczne aspekty funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, Katowice, 4 listopada 2010 r. 
21 Rafał Glajcar: Equal or Not? On the Material Aspect of Equality of European Parliament Elections in Poland. 

“Political Preferences” 2014, Vol. 9. 
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wyborach do Parlamentu Europejskiego. Poszukując odpowiedzi na pytanie o przyczyny 

zaburzenia materialnej równości głosu (mimo zamieszczonej w Kodeksie wyborczym 

deklaracji jej realizacji), wskazałem pożądane kierunki ewentualnych zmian w obowiązującym 

systemie wyborczym. 

 Moje zainteresowania wzbudził również system wyborczy do Senatu RP, zwłaszcza po 

jego zmianie w 2011 roku. Problemowi temu poświęciłem dwa artykuły. W pierwszym, 

zatytułowanym Reguły rywalizacji wyborczej a interesy partii politycznych – o politycznych 

konsekwencjach zmiany systemu wyborczego do Senatu RP w 2011 roku22, wykazałem, że nowy 

system wyborczy do drugiej izby parlamentu zawiera znaczny potencjał deformujący wolę 

wyborców, a jednocześnie jest wyrazem dążenia najsilniejszych ugrupowań na scenie 

politycznej do wprowadzania rozwiązań pozwalających im w maksymalnym stopniu 

kontrolować ten organ władzy państwowej. Kwestie zasygnalizowane w tym artykule 

rozszerzyłem i rozwinąłem w kolejnym tekście, zatytułowanym Polityczne konsekwencje 

zmiany systemu wyborczego do Senatu RP w 2011 roku23. Wnioski dotyczące politycznych 

skutków zastosowanych mechanizmów wyborczych oparłem na analizie, w której 

wykorzystałem stosowane w politologii indykatory, takie jak: indeks proporcjonalności, punkt 

przełomu i redukcję efektywnej liczby partii. 

 Kolejny artykuł w ramach naukowej eksploracji problematyki systemów wyborczych 

poświęciłem modelowi elekcji prezydenckiej w III RP. W anglojęzycznym artykule Model of 

Election of the Head of State of the Third Polish Republic – balancing between Institutional 

Coherence and Political Pragmatism24 wskazałem wewnętrzne i zewnętrzne czynniki 

determinujące przyjęty system wyboru prezydenta. Jednocześnie podkreśliłem, że system ten 

nie odzwierciedla spójnego układu instytucjonalnego, ale jest efektem politycznego 

pragmatyzmu, będącego zjawiskiem charakterystycznym dla państw regionu Europy 

Środkowo-Wschodniej. 

 W końcu, artykuł pt. Podmioty rywalizacji wyborczej w miastach na prawach powiatu 

(na przykładzie województwa śląskiego)25 poświęciłem wyborom na szczeblu samorządowym. 

Opierając się na przykładzie wyborów do rad miast i na urzędy prezydentów w miastach na 

                                                           
22 Rafał Glajcar: Reguły rywalizacji wyborczej a interesy partii politycznych – o politycznych konsekwencjach 

zmiany systemu wyborczego do Senatu RP w 2011 roku. „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne” 2012, Vol. 

35. 
23 Rafał Glajcar: Polityczne konsekwencje zmiany systemu wyborczego do Senatu RP w 2011 roku. W: Wybory 

parlamentarne 2011. Red. Agnieszka Turska-Kawa, Waldemar Wojtasik. Katowice 2012. 
24 Rafał Glajcar: Model of Election of the Head of State of the Third Polish Republic – balancing between 

Institutional Coherence and Political Pragmatism. “Political Preferences” 2013, Vol. 4. 
25 Rafał Glajcar: Podmioty rywalizacji wyborczej w miastach na prawach powiatu (na przykładzie województwa 

śląskiego). W: Wybory samorządowe 2010. Red. Mariusz Kolczyński, Waldemar Wojtasik. Katowice 2011. 
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prawach powiatu, leżących na terenie województwa śląskiego, scharakteryzowałem strukturę 

rywalizacji wyborczej, uwzględniając specyfikę różnych grup podmiotów w niej 

uczestniczących. 

 Trzeci obszar moich zainteresowań naukowych jest ściśle powiązany z problematyką 

instytucjonalnego wymiaru konsolidacji demokracji, traktowanej jako ostatnia faza procesu 

transformacji systemu politycznego w kierunku demokratycznym. Jedno z najważniejszych 

moich osiągnięć naukowo-badawczych w tym zakresie wiąże się z realizacją projektu 

badawczego, którego byłem współkoordynatorem. Jego zwieńczeniem jest praca zbiorowa pt. 

Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009. Próba bilansu26, której jestem 

współredaktorem oraz konferencja pt. Oblicza transformacji27, której byłem 

współpomysłodawcą i współorganizatorem. Była ona okazją do skonfrontowania ustaleń 

dokonanych przez naukowców w trakcie ich badań z poglądami czynnych polityków na 

przebieg transformacji. 

 Z kolei przywołana książka odwołuje się do interdyscyplinarnej refleksji nad 

transformacją systemową, opisując jej wielowątkowość i wzajemne przenikanie się jej różnych 

płaszczyzn. Została ona podzielona na cztery bloki tematyczne. Pierwszy poświęcony jest 

społecznemu obszarowi transformacji. Drugi został określony poprzez charakter zachodzącej 

zmiany instytucjonalnej, ze szczególnym uwzględnieniem instytucji sfery politycznej. Trzeci 

odnosi się do gospodarczego wymiaru transformacji, a czwarty do zmian w relacjach Polski z 

podmiotami środowiska międzynarodowego. W niniejszej publikacji znalazły się dwa artykuły 

mojego autorstwa. W pierwszym z nich, zatytułowanym Parlament w okresie transformacji 

ustrojowej, zwróciłem uwagę na wybrane aspekty funkcjonowania polskiego parlamentu w 

ciągu dwudziestu lat transformacji. Dokonując analizy, wskazałem na pozytywne i negatywne 

konsekwencje określonych rozwiązań, zachowań i praktyk, które ujawniły się w latach 1989-

2009. Z kolei w drugim artykule (Ewolucja siły polskiej prezydentury w latach 1989-2009) 

skupiłem się na normatywnym i rzeczywistym wymiarze funkcjonowania instytucji głowy 

państwa w Polsce. W celu zobrazowania występującego przez większą część okresu 

transformacji rozziewu między postulowanym a realizowanym modelem prezydentury, 

zaproponowałem narzędzie – miernik, za pomocą którego uchwycić można dynamikę zmian w 

zakresie siły prezydentury rozumianej jako zdolność prezydenta do planowania i realizowania 

polityki państwa. 

                                                           
26 Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009. Próba bilansu. Red. Rafał Glajcar, Waldemar Wojtasik. 

Katowice 2009. 
27 Oblicza transformacji, Katowice, 8 października 2009 r. 
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 W obszar moich badań nad transformacją systemową i konsolidacją demokracji wpisują 

się również dwa artykuły poświęcone przede wszystkim społecznemu wymiarowi tego procesu. 

Pierwszy z nich to Społeczny kontekst zmiany systemowej a partycypacja polityczna kobiet w 

Polsce28, którego jestem współautorem. Zmiana systemowa odcisnęła piętno na polskim 

społeczeństwie, wywołując ewolucję zarówno indywidualnych postaw tożsamościowych, jak i 

całościowego sposobu postrzegania rzeczywistości. W oparciu o takie założenie 

przeprowadzona została analiza poziomu uczestnictwa kobiet w polskiej polityce. Okazuje się, 

że bez względu na pojawiające się deklaracje, opinie i programy działania, kwestia ta w żadnym 

momencie po 1989 roku nie miała charakteru priorytetowego. Jest ona traktowana w sposób 

instrumentalny, co stwarza nieodparte wrażenie powielania negatywnych sposobów działania 

sprzed 1989 roku. Drugi artykuł (Polski Kościół w dobie transformacji systemowej29), 

odnoszący się do społecznej sfery procesów transformacji, poświęcony jest problematyce 

obecności Kościoła w przestrzeni publicznej (politycznej) w latach 1989-2012. Kwestia ta jest 

istotna i warta podejmowania w analizach politologicznych, bowiem Kościół rozciąga swoje 

władztwo nad tymi samymi ludźmi co państwo. Dodatkowo społeczna pozycja i rola Kościoła 

w Polsce ugruntowane są wielowiekową tradycją. W artykule zaproponowałem autorską 

periodyzację polskiej transformacji, czyniąc punktem jej odniesienia relacje państwo-Kościół. 

W ten sposób ukazałem dynamikę zmian w zakresie wpływu na siebie obydwu podmiotów. 

Okazuje się, że III RP nie jest ani idealnym typem państwa świeckiego, ani też państwa 

wyznaniowego. Mieści się gdzieś pomiędzy nimi. Kościół katolicki jest istotnym podmiotem 

przestrzeni publicznej, a nierzadko politycznej, ale jednocześnie nie można pomijać faktu 

uzewnętrzniania się pluralizmu w samym Kościele, którego podstawą są kwestie społeczno-

polityczne. 

 Najwięcej miejsca w swoich badaniach nad przebiegiem transformacji systemowej i 

konsolidacją demokracji poświęciłem problematyce formalnych i faktycznych relacji pomiędzy 

legislatywą i egzekutywą w Polsce, co jest ściśle powiązane z przedstawionymi wcześniej 

moimi badaniami nad instytucjami demokratycznymi. Warto jednak podkreślić, że zagadnieniu 

relacji między legislatywą i egzekutywą poświęciłem przede wszystkim monografię 

przedstawioną jako główne osiągnięcie naukowe. Jej napisanie zostało poprzedzone 

trwającymi kilka lat badaniami, których efektem jest między innymi kilka artykułów 

                                                           
28 Waldemar Wojtasik, Rafał Glajcar: Społeczny kontekst zmiany systemowej a partycypacja polityczna kobiet w 

Polsce. W: Polityczne aspekty nowych mediów. Red. Marek Jeziński, Aleksandra Seklecka, Wojciech Peszyński. 

Toruń 2010. 
29 Rafał Glajcar: Polski Kościół w dobie transformacji systemowej. „Roczniki Administracji i Prawa” 2012, Rok 

XII. 
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naukowych. Zarówno w warstwie pojęciowej jak i pojawiających się wniosków można 

zidentyfikować ewolucję mojego sposobu myślenia i postrzegania zasadniczego problemu. W 

artykule System rządów w Polsce – doświadczenia i perspektywy okresu transformacji30 

scharakteryzowałem założenia  normatywnego modelu relacji pomiędzy parlamentem, 

prezydentem i rządem w okresie transformacji ustrojowej, a następnie w oparciu o analizę 

deklaracji składanych przez głównych aktorów sceny politycznej przedstawiłem potencjalne 

scenariusze rozwoju sytuacji w inkryminowanej kwestii. Okazuje się, że wśród ugrupowań 

politycznych popularny jest pogląd o konieczności prezydencjalizacji systemu rządów, czego 

przejawem były (są) konkretne propozycje zmian konstytucyjnych. Istnieje 

prawdopodobieństwo, że tego typu korekty zwiększyłyby siłę państwa przejawiającą się w 

stabilności rządzenia, ale nie można wykluczyć, że równocześnie, ze względu na relatywną 

słabość podłoża społeczno-kulturowego w Polsce, nie ucierpiałby na tym demokratyczny 

charakter reżimu politycznego.  

 Kolejne trzy artykuły poświęcone zostały relacjom pomiędzy parlamentem, 

prezydentem i rządem w różnych okresach III RP. Podkreślają one dynamikę zmian 

transformacyjnych i zaawansowanie procesu konsolidacji demokracji. W anglojęzycznym 

tekście pt. Evolution of the Polish political regime in the period of democratic transition31 

odniosłem się do lat 1989-1991. Okres ten można uznać za punkt wyjścia w zakresie 

kształtowania rozwiązań instytucjonalnych. Dokonywane wówczas wybory wpłynęły na 

kierunek ewolucji zarówno normatywnego, jak i rzeczywistego charakteru relacji pomiędzy 

parlamentem, prezydentem i rządem. W przeprowadzonej analizie zwróciłem uwagę nie tylko 

na kwestie stricte instytucjonalne, ale również zachowania aktorów politycznych oraz szeroko 

pojęty kontekst sytuacyjny. 

 Kolejny anglojęzyczny artykuł, który opublikowany został w słowackim czasopiśmie 

politologicznym (Institutional Determinants of Political Rivalry for Leadership between the 

President and the Prime Minister of the Republic of Poland during the Third Cohabitation32), 

został poświęcony relacjom pomiędzy głową państwa i szefem rządu w Polsce, w latach 2007-

2010. W warstwie deskryptywnej okres ten został określony jako „trzecia koabitacja”, co 

                                                           
30 Rafał Glajcar: System rządów w Polsce – doświadczenia i perspektywy okresu transformacji. W: Modernizacja 

polityczna w teorii i praktyce. Doświadczenia państw postsocjalistycznych i Trzeciego Świata. Red. Marek 

Barański. Katowice 2009. 
31 Rafał Glajcar: Evolution of the Polish political regime in the period of democratic transition. W: “Studia 

Politicae Universitatis Silesiensis”, T. 13. Red. Jan Iwanek, Rafał Glajcar. Katowice 2014. 
32 Rafał Glajcar, Waldemar Wojtasik: Institutional Determinants of Political Rivalry for Leadership between the 

President and the Prime Minister of the Republic of Poland during the Third Cohabitation. “Politické Vedy” 2013, 

Vol. 16, No. 2. 
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odnosiło się do faktu, że prezydent i premier wywodzili się z rywalizujących z sobą ugrupowań 

politycznych. Wieloaspektowy konflikt pomiędzy obydwoma aktorami politycznymi, którego 

celem było objęcie rzeczywistego kierownictwa nad egzekutywą, czynił niemożliwym 

zawieranie kompromisów nawet w sprawach o zasadniczym znaczeniu dla państwa. Konflikt 

ten odcisnął piętno również na kształcie systemu partyjnego, umacniając pozycję dwóch partii 

na scenie politycznej i wpływając na marginalizację pozostałych. 

 Także w artykule pt. Podzielona egzekutywa – relacje między Prezydentem RP i Radą 

Ministrów w latach 2007-201333 skupiłem się na funkcjonowaniu dwuczłonowej władzy 

wykonawczej w Polsce. Istotne jest pytanie, czy konstytucyjny model egzekutywy sam w sobie 

jest źródłem konfliktu, czy jednak istotniejsze są czynniki kontekstowe. Nie sposób 

odpowiedzieć na to pytanie pozostając jedynie w obszarze rozważań teoretycznych, dlatego 

nieodzowne było odwołanie się do praktyki politycznej. Analizując rzeczywisty wymiar relacji 

między prezydentem i rządem w warunkach koabitacji i koncentracji władzy przez jedno 

ugrupowanie, wskazałem, że zasadnicze znaczenie dla natężenia konfliktu między obydwoma 

organami mają: układ sił politycznych na arenie parlamentarnej, sposób postrzegania sfery 

polityki przez uczestników rywalizacji politycznej, ambicje osób zajmujących stanowiska 

prezydenta i premiera oraz doświadczenia z przeszłości. 

 Za ważne osiągnięcie naukowe w obszarze badań nad konsolidacją demokracji w Polsce 

uważam monografię pt. Postępowanie ustawodawcze w Polsce – prawo, zwyczaje i praktyka34, 

której jestem współautorem. Publikacja ta jest efektem mojej współpracy z 

konstytucjonalistami. Opiera się ona na badaniach, których celem było ukazanie specyfiki 

postępowania ustawodawczego po 1997 roku nie tylko w wymiarze normatywnym, ale także 

uwzględniając wpływ rywalizacji politycznej na jego przebieg. W książce uwypuklone zostały 

trzy powiązane z sobą aspekty postępowania ustawodawczego: procedury, praktyka i zwyczaje. 

W demokratycznym państwie prawa na czoło wysuwają się oczywiście procedury formalne, 

tworząc ramy, w których określone podmioty podejmują działania zmierzające do uchwalenia 

ustawy. Analiza działania obowiązujących reguł dała asumpt do sformułowania postulatów de 

lege ferenda. W tym względzie pouczające okazało się uwzględnienie doświadczeń 

wynikających z praktyki stosowania procedur wyznaczających kolejne fazy procesu 

zmierzającego do uchwalenia i wejścia ustawy w życie. Uświadomienie sobie, że konkretne 

                                                           
33 Rafał Glajcar: Podzielona egzekutywa – relacje między Prezydentem RP i Radą Ministrów w latach 2007-2013. 

W: Demokracja w Polsce po 2007 roku. Red. Danuta Plecka. Katowice 2014. 
34 Maciej Borski, Rafał Glajcar, Bogusław Przywora: Postępowanie ustawodawcze w Polsce – prawo, zwyczaje i 

praktyka. Sosnowiec-Katowice-Częstochowa 2015. 
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procedury wdrażają ludzie, pozwoliło zwrócić uwagę na różnego rodzaju interesy, stanowiące 

wyraz rywalizacji politycznej pomiędzy głównymi aktorami krajowej sceny politycznej. W ten 

sposób określonym procedurom zostaje nadany specyficzny rys. W końcu, istotne okazały się 

zwyczaje, które wprawdzie nie stanowią prawa parlamentarnego, ale ukryty w nich jest 

znaczący potencjał porządkujący określone schematy działań, a przede wszystkim wypełniają 

one ewentualne luki proceduralne. 

 Poza zasadniczymi obszarami mojej działalności naukowej, pragnę zwrócić uwagę na 

moje zainteresowania problematyką lokalną i regionalną, odnoszącą się do Śląska, a zwłaszcza 

Śląska Cieszyńskiego. Zagadnieniom tym poświęciłem trzy artykuły. W pierwszym, pt. 

Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw jako przykład samorządowej inicjatywy 

współpracy transgranicznej35, którego jestem współautorem, uwaga została skoncentrowana na 

efektach piętnastoletniej działalności Związku jako katalizatora współpracy transgranicznej. 

Sformułowana ocena nie jest jednoznaczna. Z jednej strony skala zadań i problemów, stojąca 

przed jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie współpracy transgranicznej, sprawiała, 

że istniała potrzeba funkcjonowania instytucji, która koordynowałaby pojedyncze inicjatywy i 

dbałaby o całościową wizję realizowanych projektów ponadgranicznych, z drugiej zaś w 

analizowanym okresie zauważalny był różny zakres współpracy oraz odmienne oczekiwania 

co do charakteru współpracy pomiędzy stronami polską i czeską. 

 Dwa kolejne teksty poświęcone są problematyce dotyczącej Śląska Cieszyńskiego. W 

artykule Wyznaczniki tożsamości mieszkańców Śląska Cieszyńskiego36 (będącym efektem 

współpracy z etnologiem) zidentyfikowane i scharakteryzowane zostały czynniki 

konstytuujące tożsamość mieszkańców Śląska Cieszyńskiego: narodowość, język (mowa), 

wyznanie, autoidentyfikacja (świadomość regionalna), relewantne kulturowo i 

świadomościowo relacje z otoczeniem. Rozwinięcie tez zawartych w tym artykule nastąpiło w 

kolejnym tekście, zatytułowanym Specyfika Śląska Cieszyńskiego – struktura wyznaniowa i 

autoidentyfikacja mieszkańców a ich postawy polityczne (na przykładzie powiatu 

cieszyńskiego)37. Przeprowadzona analiza dowiodła, że zarówno autoidentyfikacja 

                                                           
35 Rafał Glajcar, Waldemar Wojtasik: Związek Gmin Górnego Śląska i Północnych Moraw jako przykład 

samorządowej inicjatywy współpracy transgranicznej. W: Rozvoj Euroregiónu Beskydy IV. Samosprávy a 

európske fondy – tvorba podmienok rozvoja. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencje. Žilina, Bielsko-Biała 

2006. 
36 Rafał Glajcar, Szymon Broda: Wyznaczniki tożsamości mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. W: Wokół 

tożsamości regionalnej. Zagłębie Dąbrowskie i jego sąsiedzi. Red. Michał Kaczmarczyk, Waldemar Wojtasik. 

Sosnowiec 2008. 
37 Rafał Glajcar: Specyfika Śląska Cieszyńskiego – struktura wyznaniowa i autoidentyfikacja mieszkańców a ich 

postawy polityczne (na przykładzie powiatu cieszyńskiego). W: Vademecum Śląsk; badania śląskoznawcze. Red. 

Joanna Podgórska-Rykała, Katarzyna Stelmach, Jarosław Wichura. Katowice 2013. 
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mieszkańców regionu (świadomość regionalna), jak i czynnik konfesyjny wpływają na ich 

postawy polityczne względem systemu politycznego i jego składowych. Z jednej strony są one 

inne niż w pozostałych regionach Polski, z drugiej – zwłaszcza w obszarze zachowań 

wyborczych – w okresie III RP zauważyć można istotne zmiany, wskazujące raczej na coraz 

bardziej typowy rozkład (w stosunku do ogólnopolskiego) preferencji politycznych 

mieszkańców Śląska Cieszyńskiego. Kwestią otwartą pozostaje to, czy tendencja ta okaże się 

trwała. 

 Prowadząc swoją działalność naukową, kierowałem się kilkoma przesłankami. Po 

pierwsze, zdefiniowałem – w ramach studiów nad systemami politycznymi – główne obszary 

(instytucje demokratyczne, systemy wyborcze, instytucjonalny wymiar konsolidacja 

demokracji) moich badań. Ich uzupełnieniem są opracowania dotyczące problematyki 

regionalnej. 

Po drugie, wyniki badań starałem się systematycznie publikować w monografiach, 

czasopismach naukowych i pracach zbiorowych oraz przedstawiać na konferencjach i 

seminariach naukowych. 

Po trzecie, w pracy naukowej podejmowałem udane próby działań integrujących 

środowiska badaczy wokół różnych projektów tematycznych (m.in. transformacji systemowej 

w Polsce czy wyborów do Parlamentu Europejskiego). Zespołową działalność integracyjną 

realizowałem również będąc przewodniczącym lub członkiem komitetów organizacyjnych 

konferencji naukowych38. Zwracając uwagę na moje doświadczenia w zakresie współpracy z 

innymi badaczami, pragnę podkreślić, że nie ograniczała się ona wyłącznie do środowiska 

politologicznego, ale utrzymuję kontakty naukowe z przedstawicielami innych dyscyplin, 

zwłaszcza prawa, a o wymiernych efektach tej współpracy już wcześniej pisałem. 

Istotny obszar mojej aktywności odnoszącej się do współpracy z innymi badaczami 

związany jest z członkostwem od października 2009 roku w Kolegium Redakcyjnym 

czasopisma naukowego „Studia Politicae Universitatis Silesiensis”. Jako sekretarz Redakcji 

współuczestniczę w organizacji jej pracy, a także współpracowałem z redaktorami tomów 7, 8, 

10, 11 oraz współredagowałem tomy 12, 13, 14 i 15 (jest w fazie prac wydawniczych). 

Wydawnictwo to znajduje się w części B wykazu czasopism naukowych Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego (6 pkt. – 15 grudnia 2015 r.). Moja aktywność w pracach Kolegium 

                                                           
38 Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów, 

Wisła-Jawornik, 23-25 września 2008 r.; Oblicza transformacji Katowice, 8 października 2009 r.; Społeczne i 

polityczne aspekty funkcjonowania Parlamentu Europejskiego, Katowice, 4 listopada 2010 r.; IV Zjazd Katedr i 

Zakładów Systemów Politycznych, Wisła, 12-14 maja 2015 r. 
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Redakcyjnego przyczyniła się m.in. do podniesienia wskaźników umiędzynarodowienia 

czasopisma, poprzez fakt, że opublikowali w nim swoje artykuły przedstawiciele 

zagranicznych ośrodków naukowo-badawczych (Rosja, Turcja, Szwajcaria), a część tekstów 

polskich politologów jest publikowana w języku angielskim. 

Po czwarte, podejmowana przeze mnie problematyka badawcza jest ściśle powiązana z 

wyzwaniami natury praktycznej, stojącymi przed państwami, które weszły na ścieżkę rozwoju 

demokratycznego w trakcie zdefiniowanej przez Samuela Huntingtona trzeciej fali 

demokratyzacji. Dlatego też organizując wydarzenia naukowe (np. konferencje) zapraszałem 

do debaty czynnych polityków. Głównym zamierzeniem tych działań było skonfrontowanie 

efektów politologicznej analizy zjawisk i procesów politycznych z postrzeganiem 

rzeczywistości politycznej przez ich bezpośrednich uczestników. 

Po piąte, podejmowane zagadnienia i praca badawcza nad nimi skorelowana była z 

prowadzonymi przez mnie zajęciami dydaktycznymi.  

 Kończąc tę część autoreferatu, pragnę zaznaczyć, że dwukrotnie otrzymałem Nagrodę 

indywidualną JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego za działalność naukowo-badawczą (II 

stopnia w 2010 r. i III stopnia w 2014 r.). 

 

6. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I ORGANIZACYJNA ORAZ POPULARYZACJA NAUKI 

 Pracując w wymienionych w części trzeciej autoreferatu  jednostkach naukowych, 

prowadziłem zajęcia z przedmiotów związanych z moimi zainteresowaniami naukowymi, 

m.in.: System polityczny RP, Transformacja polskiego systemu politycznego, Wprowadzenie 

do nauki o państwie i polityce, Teoria polityki. Oprócz wykładów i ćwiczeń mieszczących się 

w ramach programów podstawowych dla danego kierunku, prowadziłem także w formie 

konwersatoriów monograficznych autorskie zajęcia (np. Dualistyczne egzekutywy w Europie 

Środkowej, Izby drugie parlamentów, Relacje między legislatywą i egzekutywą w III RP). 

Podczas zajęć wykorzystuję własne publikacje i prowadzę ze studentami różne badania, mające 

na celu doskonalenie ich warsztatu politologicznego. 

 Oprócz tego prowadzę seminaria dyplomowe. Dotychczas wypromowałem 101 

licencjatów. Obecnie jestem także promotorem pomocniczym w przewodzie mgr. Macieja 

Marmoli (studia doktoranckie w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 

Śląskiego). Problematyka podjęta przez doktoranta została ujęta w temacie „Nowe partie w 

systemach partyjnych państw Grupy Wyszehradzkiej” (promotor: dr hab. Waldemar Wojtasik). 
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  W latach 2010-2015 realizowałem zajęcia dla uczestników wakacyjnych naukowych 

obozów dziennikarskich, w ramach których studenci Uniwersytetu Śląskiego zdobywali cenne 

doświadczenie praktyczne, badawcze oraz doskonalili warsztat komunikacyjny. 

 Uczestniczyłem w opracowywaniu programu kształcenia dla kierunku Doradztwo 

polityczne i publiczne oraz korektach programu kształcenia dla kierunku politologia 

prowadzonych na Wydziale Nauk Społecznych UŚ, a w także przygotowaniu i wdrażaniu 

modułu zajęć praktycznych na kierunku Doradztwo polityczne i publiczne.  

 W obszarze działalności organizacyjnej byłem i jestem zaangażowany w wiele 

przedsięwzięć w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (INPiDz) oraz na Wydziale 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego: 

- w latach 2005-2012 pracowałem w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (jako sekretarz, członek komisji, zastępca 

przewodniczącego i przewodniczący); 

- w latach 2005-2010 byłem przedstawicielem młodszych pracowników naukowych w Radzie 

Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UŚ; 

- w latach 2010-2012 byłem zastępcą Dyrektora INPiDz ds. dydaktycznych; 

- w latach 2011-2012 byłem członkiem Zespołu ds. Wdrażania Krajowych Ram Kwalifikacji i 

Zapewnienia Jakości Kształcenia w INPiDz; 

- od 2012 r. jestem zastępcą Dyrektora INPiDz ds. naukowych; w ramach pełnionej funkcji 

jestem pomysłodawcą i autorem corocznego wewnętrznego raportu dot. aktywności naukowej 

pracowników INPiDz; 

- od 2012 r. jestem przedstawicielem młodszych pracowników naukowych w Radzie Wydziału 

Nauk Społecznych UŚ; 

- od 2012 roku jestem członkiem dziekańskiej Komisji ds. Nauki na Wydziale Nauk 

Społecznych UŚ; 

- od 2014 r. jestem członkiem Wydziałowego Zespołu ds. Wydawniczych na Wydziale Nauk 

Społecznych UŚ. 

 Należę do trzech organizacji naukowych. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa 

Nauk Politycznych. Ponad pięć lat temu byłem także członkiem-założycielem i autorem statutu 

Towarzystwa Inicjatyw Naukowych. Głównymi celami stowarzyszenia są działania na rzecz 

upowszechniania humanistyki jako dyscypliny badawczej, kształtowanie świadomości 

społeczeństwa o zjawiskach oraz procesach politycznych i gospodarczych, rozwijanie 

świadomości obywatelskiej, rozwijanie edukacji i nauki, szczególnie w zakresie nauki o 
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polityce, a także działalność wydawnicza, szkoleniowa, konsultacyjna. Obecnie jestem 

członkiem zwyczajnym tej organizacji. 

 Z kolei od 2015 r. jestem Przewodniczącym Rady Fundacji Akademickiej IPSO ORDO, 

prowadzącej m.in. programy edukacyjne i szkoleniowe oraz publiczny monitoring 

instytucjonalny związany z przeciwdziałaniem zachowaniom korupcyjnym w administracji 

publicznej. Obecnie jestem koordynatorem programu stażowego dla studentów, którego 

zasadniczymi celami są: rozwijanie kompetencji społecznych w zakresie współpracy z 

organizacją pozarządową; poszerzanie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie 

identyfikowania oraz badania zjawisk korupcyjnych w samorządzie terytorialnym; zdobywanie 

i doskonalenie umiejętności w zakresie przygotowywania analiz naukowych. 

 W ramach popularyzacji nauki odbyłem 2 grudnia 2009 r. publiczną dyskusję z 

Wolfgangiem Templinem, który w 1985 roku był współzałożycielem opozycyjnej organizacji 

„Inicjatywa Pokój i Prawa Człowieka", prowadzącej akcje protestacyjne przeciw łamaniu praw 

człowieka w byłej NRD. Głównymi problemami poruszonymi w dyskusji były: niemiecka 

opozycja i droga NRD do wolności. Oprócz tego byłem pomysłodawcą i współorganizatorem 

seminarium pt. „25 lat samorządu terytorialnego”, które odbyło się 19 czerwca 2015 r. w 

Goleszowie. W jego trakcie wygłosiłem wykład „Samorząd terytorialny w Polsce. Sukces! 

Porażka? Wyzwania…”. 

 Poza pracą zawodową oraz aktywnością w organizacjach zajmujących się popularyzacją 

nauki i edukacją, aktywnie działam również w środowisku zamieszkania. W latach 2002-2006 

pełniłem funkcję radnego Rady Gminy Goleszów. Po ośmioletniej przerwie, w 2014 roku 

ponownie ubiegałem się skutecznie  o mandat radnego. W obydwu kadencjach powierzone mi 

zostało stanowisko wiceprzewodniczącego rady gminy. Swoje społeczne pasje realizuję 

również w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Od 2006 r. jestem wiceprezesem Zarządu 

Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP woj. śląskiego. Za swoją społeczną działalność zostałem 

uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym m.in. Srebrną Odznaką Honorową Za Zasługi 

dla Województwa Śląskiego. 

 

                    


