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1. Imię i nazwisko: Sebastian Kubas. 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe: 

W 1996 roku rozpocząłem studia magisterskie na kierunku politologii w Instytucie 

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach. Ukończyłem je w 2001 roku uzyskując dyplom magistra (specjalność 

samorządowa) po obronie pracy magisterskiej Społeczne, kulturowe i polityczne aspekty 

recepcji ustroju demokratycznego w Japonii (1945-1951) z oceną końcową bardzo dobrą 

(średnia ocen z przebiegu pięcioletniego programu studiów: 4,88). 

Bezpośrednio po zakończeniu studiów magisterskich rozpocząłem studia doktoranckie 

na kierunku politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, 

które ukończyłem w 2006 roku. Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk  

o polityce uzyskałem na podstawie decyzji Rady Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu 

Śląskiego w Katowicach z 24 października 2006 roku po publicznej obronie rozprawy 

doktorskiej Konsolidacja systemu politycznego demokratycznej Japonii. Promotorem rozprawy 

był prof. dr hab. Marek Barański. Praca została wyróżniona i rekomendowana do druku.  

W nieco zmienionej formie została opublikowana w 2011 roku pod tytułem Konsolidacja 

demokracji w systemie politycznym. Przykład powojennej Japonii (1945-2010) przez 

Wydawnictwo Remar i Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. 

Ze względu na zainteresowania kontynuowałem uzupełniające formy kształcenia się.  

W 2003 roku ukończyłem podyplomowe studia na Holmes College w Melbourne w Australii, 

Department of Management, Hospitality.   
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3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ artystycznych. 

Uniwersytet Śląski jest podstawowym miejscem mojego zatrudnienia. 

30.10.2006 r. – 10.06.2007 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, 

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa (umowa o dzieło). 

1.10.2007 r. – 30.06.2011 r. Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, 

Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zakład Systemów Politycznych Polski i Państw 

Europy Środkowej i Wschodniej, stanowisko asystenta (umowa o pracę). 

1.07.2011 r. – nadal Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych, Instytut 

Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, Zakład Systemów Politycznych Polski i Państw Europy 

Środkowej i Wschodniej, stanowisko adiunkta (umowa o pracę). 

W przeszłości swoje doświadczenia naukowe i dydaktyczne wzbogaciłem pracując  

w dwóch placówkach naukowych. 

1.10.2008 r. – 30.09.2011 r. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Oświęcimiu, Instytut 

Nauk Politycznych, stanowisko wykładowcy (w latach 2008-2010 umowa o pracę, w latach 

2010-2011 umowa zlecenia). 

1.10.2011 r. – 30.11.2013 r. Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, Dziennikarstwo  

i Komunikacja Społeczna, stanowisko adiunkta (umowa o pracę). 

4. Wskazanie osiągnięcia naukowego zgodnie 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. 2003 r. nr 650 poz. 595 z późn. zm.). 

a) Osiągnięciem naukowym uzyskanym po otrzymaniu stopnia doktora, które pragnę 

przedstawić do oceny, jest książka Proces demokratyzacji i jego determinanty. Analiza na 

przykładzie Republiki Czeskiej i Węgier (1990-2016). ISBN 978-83-226-3347-2. Stanowi ona 

podstawę wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego. 

b) Jestem autorem powyższej publikacji, która została wydana w 2018 roku przez 

Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Recenzentem wydawniczym był dr hab. 

prof. nadzw. UMCS Wojciech Sokół. 
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c) Prezentowana monografia podejmuje aktualną we współczesnym dyskursie 

naukowym problematykę kondycji demokracji w odniesieniu do dwóch państw Europy 

Środkowej: Republiki Czeskiej i Węgier. W literaturze przedmiotu, zarówno polskiej, jak  

i zagranicznej, częściej spotykamy się z analizami poszczególnych elementów systemu 

politycznego funkcjonujących w ramach reżimu demokratycznego, rzadziej natomiast z analizą 

globalnych trendów procesu demokratyzacji z wyszczególnieniem dynamiki ewolucji jego 

determinant. Warto podkreślić, że podjęte rozważania odnoszą się do stanu rozwoju procesu 

demokratyzacji oraz jego specyfiki w państwach uważanych za stosunkowo młode demokracje, 

w których w przeciągu kilkudziesięciu ostatnich lat obserwowaliśmy częste przeobrażenia 

reżimowe. Podejmowane w monografii zagadnienia są ważne dla polskiej nauki, gdyż mogą 

dostarczyć materiału porównawczego umożliwiającego podjęcie analizy zakresu i głębokości 

przemian demokratycznych w Polsce oraz państwach uważanych za bliskie pod względem 

geograficznego położenia, wspólnoty historycznej i kulturowej.  

Celem prezentowanej publikacji jest przeprowadzenie politologicznej analizy procesu 

demokratyzacji oraz jego determinant w wymiarze teoretycznym oraz empirycznym na 

przykładzie Republiki Czeskiej i Węgier w latach 1990-2016. Demokracja została 

potraktowana jako kategoria reżimu politycznego, który charakteryzuje się swoistymi cechami 

ukształtowanymi w drodze wielowiekowego rozwoju myśli polityczno-społecznej oraz 

praktyki życia publicznego. Procesem prowadzącym do ustanowienia zasad i procedur 

demokratycznych w systemie politycznym jest demokratyzacja, na którą składają się 

różnorodne determinanty, w tym m. in. konstytucja i sposób jej uchwalenia, organy władzy 

oraz model relacji pomiędzy nimi, system partyjny i system wyborczy. Przykład Republiki 

Czeskiej i Węgier pokazuje, że przyjęte w systemach politycznych tych państw rozwiązania  

w zakresie demokratyzacji różnią się między sobą, co odzwierciedla specyfikę kontekstualną 

implementacji demokratycznych zasad i procedur. Wykorzystywana w pracy analiza ma 

charakter neoinstytucjonalny, przy czym uwzględniony jest również wymiar 

pozainstytucjonalny. Poszukiwałem zależności pomiędzy wzorem instytucjonalnym przyjętym 

i rozwijanym w systemie politycznym, a innymi przejawami życia politycznego, które 

wpływają na czeski i węgierski proces demokratyzacji. Miałem na uwadze zarówno czynniki 

endogenne (interesy aktorów politycznych, dążenie do ich zaspokojenia oraz efekty tego 

procesu), jak i egzogenne w postaci obiektywnych okoliczności międzynarodowych, postaw 

państw demokratycznych oraz organizacji promujących demokrację.  
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Postawienie celu prezentowanej publikacji związane było zarówno z potrzebami 

poznawczymi, jak i praktycznymi. W pierwszym wymiarze zamierzałem pogłębić 

dotychczasowy stan analizy koncentrującej swoją uwagę na teoretycznych aspektach 

demokratyzacji oraz jej praktycznym charakterze w Republice Czeskiej i na Węgrzech, a także 

kontynuować własne zainteresowania naukowo-badawcze w tym aspekcie. W drugim 

wymiarze cel pracy wiązał się z wyzwaniami praktycznymi, wśród których dominowała chęć 

ustosunkowania się do procesu kreacji oraz przeobrażeń instytucjonalnego wzoru 

przyjmowanego w młodych demokracjach. Jego stworzenie podyktowane było zarówno chęcią 

implementacji optymalnych rozwiązań demokratycznych, jak i transferem partykularnych 

interesów poszczególnych aktorów biorących udział w budowie wzoru instytucjonalnego. 

Geograficzna delimitacja obszaru badawczego wynikała z faktu zainteresowania 

sposobem funkcjonowania młodych demokracji w Europie Środkowej. Dlatego też 

postanowiłem przyjrzeć się dwóm państwom, które ze względu na bliskie sąsiedztwo cechują 

zarówno podobieństwa, ale i występują pewne różnice (Republika Czeska i Węgry). Do 1918 

roku należały one do jednej wspólnoty państwowej: Austro-Węgier, po czym uzyskały 

niezależność, ale w odmienny sposób ukształtowały swoje struktury państwowe, narodowe  

i implementowały różne reżimy polityczne. Następnie po II wojnie światowej, przez ponad 

cztery dekady, panował w nich ustrój socjalistyczny, a po jego erozji rozpoczął się proces 

demokratyzacji. W jego trakcie analizowane państwa uważano za liderów przemian, chociaż  

w ostatnim czasie pojawiają się głosy krytykujące stosunek elit politycznych i władz do 

demokracji, szczególnie w przypadku Węgier. 

Temporalna cezura niniejszej pracy jest związana z latami 1990-2016, przy czym 

uwzględniając koncepcję zależności od szlaku1 w trakcie analizy procesu demokratyzacji 

odwołałem się do historycznych doświadczeń sprzed 1990 roku. Rok 2016 przypada na drugą 

połowę trzeciej dekady procesu demokratyzacji, co z kolei powinno wiązać się  

z występowaniem bardziej dojrzałych form demokracji w Republice Czeskiej i na Węgrzech.  

W prezentowanej monografii problem badawczy został sformułowany w formie pytania  

dotyczącego charakteru i wpływu determinant na proces demokratyzacji w Republice Czeskiej 

i na Węgrzech w latach 1990-2016? Odnosząc się do głównego pytania badawczego 

                                                           
1 R. PUTNAM: Demokracja w działaniu. Tradycje obywatelskie we współczesnych Włoszech. Przeł. J. SZACKI. 

Kraków-Warszawa, Znak, 1995, s. 20; G. EKIERT: Prawidłowości transformacji w Europie Wschodniej. W: 

Demokracja w Europie Środkowej. Red. J. MIKLASZEWSKA. Kraków, Instytut Studiów Strategicznych Fundacji 

MCRD, 2001, s. 13-14. 



5 
 

sformułowałem następujące hipotezy. Po pierwsze, zastanawiałem się nad tym, jaki jest 

charakter demokracji jako konceptu pojmowanego na gruncie nauki i w praktyce życia 

publicznego. Pytanie to doprowadziło mnie do przyjęcia pierwszej hipotezy zakładającej, że ze 

względu na zróżnicowane poglądy, a także wielowiekową historię rozwoju demokracji, 

definiowanie tego konceptu uwzględnia wielość i złożoność pojawiających się cech.  

Na drodze do stworzenia demokratycznego systemu politycznego pojawiają się różne 

wydarzenia i zjawiska, które mogą ułatwiać, jak i utrudniać jego pojawienie się.  W związku  

z tym należy zastanowić się, czy funkcjonują one w postaci jakiegoś schematu o charakterze 

przyczynowo-skutkowym? Pytanie to prowadzi do postawienia drugiej hipotezy odwołującej 

się do założenia o istnieniu wielowymiarowości i wieloetapowości procesu demokratyzacji. 

Konsekwencją złożoności procesu demokratyzacji jest z kolei postawienie sobie pytania  

o specyfikę jego elementów składowych. W tym kontekście sformułowałem trzecią hipotezę 

zakładającą istnienie wielu determinant charakteryzujących proces demokratyzacji. 

Zainteresowanie specyfiką inicjacyjnego etapu procesu demokratyzacji w Republice 

Czeskiej i na Węgrzech wynikało z przekonania o istnieniu przeddemokratycznych tradycji 

ustrojowych i kulturowych, wpływu obcych wzorów oraz interesów aktorów politycznych 

uczestniczących w tworzeniu wzoru instytucjonalnego. Dlatego też zadałem pytanie o to w jaki 

sposób nastąpił upadek reżimu niedemokratycznego? A następnie, co charakteryzowało 

pośredni okres procesu demokratyzacji, czyli tranzycję? Pytania te doprowadziły mnie do 

postawienia czwartej hipotezy, która zakłada wykorzystanie uwarunkowań endogennych  

i egzogennych w rozwoju procesu demokratyzacji na jego wczesnym etapie w Czechosłowacji 

(Republice Czeskiej) i na Węgrzech.  

Po przejściu wczesnych etapów procesu demokratyzacji rozpoczyna się konsolidacja 

demokracji systemu politycznego. Możemy zastanowić się nad tym jak wówczas funkcjonują 

rodzime instytucje demokratyczne oraz aktorzy polityczni. Dlatego też ostatnia, piąta hipoteza 

zakłada dominację endogennych determinant wpływających na rozwój i modyfikację 

demokratycznego wzoru instytucjonalnego występującego w Republice Czeskiej i na 

Węgrzech.  

W celu weryfikacji postawionych hipotez oraz uzyskania odpowiedzi na pytania 

badawcze posłużyłem się następującymi metodami. Uwzględniając charakter pracy poczynione 

rozważania powinny odwoływać się do instytucjonalizmu, który w swoim klasycznym 

wymiarze opiera się na normatywnym badaniu instytucji. Uważam jednak, że instytucje 

podlegają dynamicznym zmianom, dlatego też w monografii zastosowano analizę 

neoinstytucjonalną, która zawiera zarówno element instytucjonalnej, jak i społeczno-
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politycznej perspektywy. Korelacja tych dwóch czynników pozwala na dokładniejsze 

przyjrzenie się współzależności instytucji od aktorów politycznych i odwrotnie. W nauce  

o polityce trudno oddzielać te elementy, kiedy chcemy dokładnie wyjaśnić badane problemy.  

W monografii zostały użyte metody historyczne ze względu na ich możliwość 

określenia stopnia wpływu przeszłych doświadczeń na obecną sytuację. Geneza procesu 

demokratyzacji rozpoczętego na przełomie lat 80. i 90. XX wieku w Czechosłowacji i na 

Węgrzech jest związana z wcześniejszymi zjawiskami i procesami społecznymi, kulturowymi, 

historycznymi i politycznymi. Wśród metod historycznych zastosowanie znalazły: metoda 

genetyczna, pragmatyczna oraz materialistyczna.  

Drugą metodą wykorzystaną w pracy była analiza systemowa, która pozwoliła na 

zbadanie procesu implementacji zasad i procedur reżimu demokratycznego do określonego 

układu politycznego. Składa się on z elementów pozostających ze sobą w dynamicznym 

związku. Dzięki temu możliwa była analiza procesu demokratyzacji zachodzącego  

w określonym systemie politycznym w formie bardziej odpowiadającej rzeczywistym 

przekształceniom. W zakresie wymienionej metody zastosowałem analizę makrosystemową, 

średniego rzędu oraz mikrosystemową.  

Trzecią metodą badawczą była synteza danych pozwalająca na odtworzenie istotności 

poszczególnych elementów i ich wpływu na proces demokratyzacji, a także na globalne ujęcie 

problemu badawczego. W zakresie syntezy systemowej oparłem się na rozpatrywaniu systemu, 

jako konstrukcji składającej się z określonych elementów i cech.  

W celu opracowywania bogatego zestawu źródeł prawa, w szczególności konstytucji 

oraz kluczowych ustaw ustrojowych wykorzystałem metodę normatywną. Na jej podstawie 

byłem w stanie wyjaśnić znaczenie prawnych podstaw wpływających na charakter 

funkcjonowania instytucji, a także określić podstawy aksjologiczne, którymi kierowali się 

twórcy czeskiego i węgierskiego wzoru instytucjonalnego. 

Ukazanie związku pomiędzy prezentowanymi zjawiskami i wydarzeniami wymagało 

zastosowania podejścia ilościowego i związanego z nim zastosowania metody statystycznej. 

Konsekwencją przyjętego założenia była konieczność dokonania obliczeń, a także wyznaczenia 

przeciętnych (średnich) potrzebnych do udowodnienia i wyjaśnienia istnienia specyficznych 

zjawisk występujących w czeskim i węgierskim procesie demokratyzacji.  

Szczególnie ważną metodą była komparatystyka. Jej zastosowanie pozwoliło na 

dokonanie porównania elementów występujących w ramach poszczególnych płaszczyzn 

badawczych. Dzięki metodzie porównawczej mogłem udzielić odpowiedzi na pytanie o siłę 
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oddziaływania podobnych determinant demokratyzacji w odniesieniu do przypadku Czech  

i Węgier.  

Kolejną metodą zastosowaną w monografii była metoda decyzyjna, dzięki której 

określiłem siłę i znaczenie wpływu ośrodków decyzyjnych, procesów decyzyjnych, decyzji 

politycznych oraz ich implementacji na funkcjonowanie reżimu politycznego w warunkach 

rozwoju procesu demokratyzacji.  

Prowadząc badania na tak rozległym obszarze niezbędną metodą użytą w celu 

wyjaśnienia złożonych zjawisk i procesów była triangulacja metod. Przyczyniła się do łączenia 

metod i podejść w celu uzyskania wyników wyższej jakości i ograniczenia występowania 

błędów wynikających ze stosowania odrębnych metod. Triangulacja metod była szczególnie 

przydatna w trakcie eksplanacji jakościowego i ilościowego oglądu poszczególnych wymiarów 

rzeczywistości politycznej. 

Przedstawiana praca składa się z siedmiu rozdziałów, których struktura i podział 

wynikają z przyjętych wcześniej metod badawczych, problemu badawczego i określnego 

kryterium przedmiotowo-czasowego. Pierwsze trzy rozdziały mają charakter teoretyczny  

i metodologiczny, natomiast cztery pozostałe stanowią wynik analizy materiału empirycznego.  

Rozdział pierwszy został poświęcony zagadnieniu demokracji i próbie jego analizy ze 

względu na fakt, że stanowi ona cel, do którego zmierza proces demokratyzacji. Sama 

demokracja jest trudnym do jednoznacznego określenia konceptem, gdyż jej rozumienie 

zmieniało się w czasie, a także obejmuje wiele sfer ludzkiej aktywności. W odniesieniu do życia 

politycznego, mimo upływu wieków, nadal jej rudymentarnymi komponentami są lud i władza. 

Stanowią one punkt wyjścia poczynionych w pracy rozważań nad sposobami definiowania 

pojęcia demokracji. W rozdziale wskazałem w jaki sposób zmieniały się poglądy na kwestię 

zakresu ludności zdolnej do udziału w życiu publicznym i sprawowaniu władzy począwszy od 

starożytnych Aten, poprzez kolejne epoki, aż do czasów nam współczesnych. Podjąłem także 

analizę kluczowych wartości demokracji: wolność, równość i zasada większości. Poza tym 

dokonałem analizy najważniejszych koncepcji i teorii demokracji o charakterze historycznym 

i współczesnym. W swoich rozważaniach demokrację zdefiniowałem w kategorii reżimu 

politycznego. Rozdział jest zwieńczony krytycznym spojrzeniem na współczesną demokrację 

liberalną.  

Drugi rozdział został poświęcony procesowi demokratyzacji. Podobnie, jak demokracja, 

może obejmować kilka sfer ludzkiej działalność m. in. społeczną, kulturową, gospodarczą, 

polityczną. W niniejszej pracy za proces demokratyzacji uznałem zmianę polityczną 

prowadzącą od reżimu niedemokratycznego do demokratycznego. W związku z tym, że zmiany 
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polityczne w historii występowały stosunkowo często, dlatego dokonałem analizy  

i wyszczególnienia specyfiki procesu demokratyzacji. W ujęciu politologicznym najczęściej 

demokratyzację rozpatruje się w wymiarze instytucjonalnym i behawioralnym. Ze względu na 

przyjętą perspektywę badawczą, centralnym punktem odniesienia zarówno w niniejszym 

rozdziale, jak i całej pracy, był wymiar instytucjonalny, a behawioralny stanowił kontekstowe 

odniesienie. Skomplikowany charakter procesu demokratyzacji przejawia się także w jego 

wielofazowości. W pracy uwzględniłem analizę trzech jego podstawowych etapów: erozję 

reżimu niedemokratycznego, tranzycję i konsolidację demokracji. Wskazałem także na 

możliwość wystąpienia liberalizacji w reżimie niedemokratycznym, która może, ale nie musi 

prowadzić do demokratyzacji.  

W trzecim rozdziale przeprowadziłem analizę roli i znaczenia determinant 

towarzyszących procesowi demokratyzacji. Rozpatrywałem je w wymiarze jakościowym  

i ilościowym. W tym pierwszym zauważyłem występowanie trzech istotnych obszarów,  

w których zachodzi zjawisko wpływu determinant: wydarzenia bezpośrednio poprzedzające 

demokratyzację, właściwy instytucjonalny proces demokratyzacji i wreszcie jego rezultat  

w postaci swoistego wzoru, który wraz z upływem czasu poddawany jest modyfikacji. Do 

determinant występujących w pierwszym obszarze zaliczyłem: dziedzictwo przeszłości  

i wpływ otoczenia zewnętrznego. W zakresie tworzenia wzoru instytucjonalnego obserwujemy 

istotność: procesu tworzenia wzoru konstytucyjnego, implementacji zasady trójpodziału 

władzy wraz z określeniem modelu relacji pomiędzy organami władzy, przebiegu wolnych 

wyborów wraz z charakterem prawa i systemu wyborczego, a także zachowań partii 

politycznych funkcjonujących w systemie partyjnym. Trzeci obszar wiąże się z obserwacją 

determinant wyróżnionych w drugim obszarze, ale analizowanych w ujęciu dynamicznym tzn. 

poprzez uwzględnienie prób oraz faktycznych zmian podejmowanych przez aktorów 

politycznych w funkcjonowaniu instytucjonalnego wzoru. W wymiarze ilościowym ewaluację 

procesu demokratyzacji przeprowadziłem w oparciu krytyczną analizę raportów trzech think 

tanków badających postępy demokratyzacji na świecie trzech Freedom House, the Economist 

Intelligence Unit i Fundacja Bertelsmanna. 

Czwarty rozdział podejmuje analizę wpływu determinant o charakterze historycznym 

na proces demokratyzacji. Uważam, że w czeskim i węgierskim przypadku czterema istotnymi 

determinantami, które pojawiły się przed demokratyzacją rozpoczętą na przełomie lat 80. i 90. 

XX wieku były: posiadanie własnych struktur państwowych ukształtowanych w drodze 

rozwoju historycznego, wykrystalizowanie się specyficznej tożsamości narodowej, posiadanie 

tradycji parlamentarnych, a także wcześniejsze doświadczenia z demokracją, które w czeskim 
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przypadku były o wiele bogatsze niż na Węgrzech. Podkreślmy, że także bezpośredni okres 

przed erozją reżimu niedemokratycznego różnił czeski i węgierski przypadek. Komunistyczna 

elita władzy była bierna w Czechosłowacji i liczyła na pomoc Związku Radzieckiego, podczas 

gdy na Węgrzech reformatorzy próbowali ratować upadający reżim poprzez implementację 

reform o charakterze liberalizacyjnym. Czeska i słowacka opozycja przyjęła postać dużych 

forów pod koniec 1989 roku, a na Węgrzech pojawiła się w zinstytucjonalizowanej, ale 

rozdrobnionej formie już w 1987 i 1988 roku. Inny był skutek rozmów elity władzy i opozycji, 

gdyż na Węgrzech ta pierwsza była w stanie zagwarantować sobie większe przywileje w nowej 

rzeczywistości, niż w Czechosłowacji. 

W rozdziale piątym poddałem analizie te determinanty, które odegrały ważną rolę  

w czeskiej i węgierskiej tranzycji. Zaliczyłem do nich czynnik egzogenny, a także ustanowienie 

podstawowych zasad wzoru instytucjonalnego demokratycznego państwa prawa, umożliwienie 

rozwoju pluralizmu demokratycznego, redefinicję pojęcia narodu w ramach nowej struktury 

państw, ustosunkowanie się do przeszłości, określenie charakteru pozainstytucjonalnego 

kontekstu politycznej zmiany osadzonej w procesie demokratyzacji. Wpływ czynnika 

egzogennego na rozpoczęcie i kontynuację demokratyzacji w Czechosłowacji (później 

Republice Czeskiej) oraz na Węgrzech miał większe znaczenie na początku procesu, po czym 

ulegał zmniejszeniu. Wiązał się z promocją demokracji i ustanowieniem luźnego systemu 

nagród przez państwa demokratyczne oraz międzynarodowe podmioty zbiorowe. 

Implementacja zasad demokratycznego państwa prawa była związana z przyjmowaniem 

odpowiedniego prawodawstwa. Pluralizm polityczny pozwolił na ukształtowanie systemów 

partyjnych, w których poszczególne partie zaczęły spełniać funkcję agregacji i reprezentacji 

interesów społecznych. Czesi żyli w państwie federalnym, które po 1992 roku uległo 

rozpadowi, podczas, gdy Węgrzy mieli państwo narodowe. Prawo lustracyjne  

w Czechosłowacji, potem nowelizowane w Republice Czeskiej, okazało się dużo bardziej 

restrykcyjne i radykalne niż rozwiązania węgierskie. Pozainstytucjonalny kontekst procesu 

demokratyzacji charakteryzował się tym, że zarówno w Republice Czeskiej, jak i na Węgrzech 

w miarę upływu czasu przyjęte wzory instytucjonalne zaczęły żyć niezależnym od zamierzeń 

ich twórców życiem i ulegać modyfikacjom wynikającym z zewnętrznych uwarunkowań.  

Dwa ostatnie rozdziały podejmują analizę rozwoju i wpływu determinant procesu 

demokratyzacji w fazie konsolidacji demokracji, z tym, że rozdział szósty oparty został na 

analizie jakościowej, a siódmy ilościowo-jakościowej. Podjęte rozważania pozwalają na 

ukazanie różnic i podobieństw na omawianym etapie demokratyzacji w Republice Czeskiej  

i  na Węgrzech w odniesieniu do czterech najistotniejszych determinant: wzór konstytucyjny, 
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model relacji między organami władzy, systemy wyborcze i systemy partyjne. Konstytucja 

Republiki Czeskiej uchwalona została jeszcze przed pojawieniem się tego państwa na mapie 

świata tzn. w grudniu 1992 roku. W okresie demokratyzacji była kilkukrotnie nowelizowana, 

ale żaden z istotnych podmiotów politycznych, poza Partią Komunistyczną, nie negował 

zasadności jej istnienia. Na Węgrzech w 1989 roku dokonano nowelizacji komunistycznej 

konstytucji z 1949 roku wskazując, że będzie ona miała charakter tymczasowy. Ze względu na 

brak zgody najważniejszych podmiotów politycznych w sprawie uchwalenia nowej ustawy 

zasadniczej, przez ponad dwie dekady obowiązywały przepisy z 1989 roku (wraz  

z późniejszymi zmianami). W 2011 roku prawicowy Fidesz, bez uwzględnienia opinii opozycji, 

przyjął nową konstytucję. Czeski model relacji pomiędzy organami władzy ma charakter 

parlamentarno-gabinetowy z bezpośrednio wybieranym od 2013 roku prezydentem, podczas, 

gdy węgierski parlamentaryzm występuje w wersji kanclerskiej i pośrednio wybieranym 

prezydentem. W pierwszych latach konsolidacji demokracji w omawianych państwach 

pojawiły się stabilne systemy partyjne, ale ostatnio obserwujemy w nich zmiany. Te partie 

polityczne, które wcześniej posiadały relewancję, w ostatnim czasie utraciły swoją pozycję. 

Uwaga ta dotyczy zarówno węgierskiego, jak i czeskiego przypadku. Systemy wyborcze w 

obydwu państwach są odmienne. W Republice Czeskiej w wyborach do Izby Poselskiej 

obowiązuje formuła proporcjonalna oparta na metodzie d’Hondta, a do Senatu większościowa. 

Na Węgrzech mamy do czynienia z formułą mieszaną, która po 2011 roku uległa uproszczeniu.  

Analiza podjęta w siódmym rozdziale wskazuje, że poziom oceny procesu 

demokratyzacji dokonywany przez uwzględnione w pracy think tanki w Republice Czeskiej 

jest wyższy od Węgier. W celu porównania wyników badań stworzyłem skalę punktową 

ujednolicającą mierniki stosowane przez think tanki, a także wyszczególniłem siedem 

wspólnych płaszczyzn, które podlegają weryfikacji. Możemy zauważyć, że w przeciągu kilku 

ostatnich lat w obydwu państwach obserwujemy spadek notowań postępów w dążeniu do 

demokracji. Sytuacja ta jest szczególnie widoczna w przypadku Węgier, których wartość ocen 

w niektórych badaniach jest niższa od średniej państw znajdujących się w najbliższym 

otoczeniu.  

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo – badawczych. 

Po obronie dysertacji doktorskiej moje zainteresowania naukowe skoncentrowały się na 

trzech głównych obszarach. Pierwszy z nich dotyczył szeroko pojętej transformacji ustrojowo-

politycznej w państwach Europy Środkowej, które po 1989 roku rozpoczęły drogę ku 
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demokracji. W tym obszarze skupiłem się przede wszystkim na tych państwach, które obecnie 

są członkami Grupy Wyszehradzkiej ze szczególnym uwzględnieniem Węgier. Ze względu na 

wieloaspektowy charakter wyżej wymienionej problematyki możemy wyróżnić dwa kierunki 

moich badań mieszczących się w omawianej płaszczyźnie. Pierwszy z nich jest związany  

z prowadzeniem badań w oparciu o politologiczną analizę zmian politycznych 

umiejscowionych w kontekście przeobrażeń historycznych, społecznych, a także odwołujących 

się do wpływu czynnika zewnętrznego. Drugi kierunek jest funkcją poprzedniego, gdyż 

ograniczał pole badawcze do analizy instytucjonalno-prawnej oraz pozainstytucjonalnej  

i pozanormatywnej elementów systemów politycznych Węgier, Republiki Czeskiej i Polski. 

Zajmując się tą problematyką starałem się zrozumieć konsekwencje wprowadzenia 

określonych rozwiązań instytucjonalnych na funkcjonowanie systemów politycznych.  

Drugi obszar moich zainteresowań naukowych rozwijanych po obronie dysertacji 

doktorskiej jest związany z obserwacją postępów w zakresie implementacji zasady 

decentralizacji władzy w Polsce na przykładzie działalności samorządu terytorialnego. W tym 

obszarze podejmowałem badania zarówno normatywnego, jak i praktycznego wymiaru 

funkcjonowania samorządu terytorialnego.  

Trzeci obszar badań stanowi kontynuację moich zainteresowań, które pojawiły się przed 

obroną dysertacji doktorskiej i wiąże się z problematyką przeobrażeń politycznych  

o charakterze demokratycznym w Japonii.   

Wymienione powyżej trzy obszary badań naukowych stanowią spójną ścieżkę moich 

zainteresowań związanych z procesem demokratyzacji we współczesnym świecie. Dlatego też 

w procesie badawczym podejmuję analizę instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych 

wymiarów funkcjonowania reżimu demokratycznego na poziomie systemu politycznego, jak  

i jego części składowych zarówno w młodych demokracjach (państwa Europy Środkowej  

i Wschodniej) i dojrzałej demokracji (Japonia). Ponadto interesuje mnie specyfika działania 

samorządu terytorialnego będącego efektem zasady decentralizacji władzy demokratycznego 

państwa prawa.  

Prowadząc badania nad wyżej wymienioną problematyką opublikowałem sześć 

monografii (jedna autorska, trzy z Anną Czyż, jedna z Markiem Barański, Sławomirem 

Kantyką, Małgorzatą Kuś, jedna z Markiem Barańskim, Anną Czyż, Robertem Rajczykiem), 

trzy prace zbiorowe (jedna ze współredaktorami: M. Barańskim, A. Czyż, jedna ze 

współredaktorami: M. Barańskim, Marianną Ziębą, jedna ze współredaktorami M. Barańskim, 

Rafałem Glajcarem). Ponadto jestem autorem czterdziestu dwóch artykułów (14 zostało 

opublikowanych w czasopismach naukowych, 28 w pracach zbiorowych). Trzy spośród nich 
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ukazały się w pracach wydanych zagranicą, sześć napisałem i opublikowałem w j. angielskim. 

Ponadto jestem autorem trzech tematycznych haseł zamieszczonych w Leksykonie polskich 

partii politycznych (red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik. Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2017, s. 150-153, s. 232-234, s. 271-273).  

Publikacje mieszczące się w pierwszym obszarze moich zainteresowań naukowych 

miały charakter analiz teoretycznych, normatywnych, instytucjonalnych i praktycznych.  

W pierwszym kierunku badań obejmującym zagadnienia szeroko pojętej transformacji 

ustrojowo-politycznej w państwach Europy Środkowej, w których przed 1989 roku występował 

ustrój socjalistyczny, starałem się ukazywać zarówno wstępne warunki, jak i wektory przemian 

politycznych wraz z ich pozytywnymi i negatywnymi konsekwencjami. W rozważaniach 

odwoływałem się zarówno do instytucjonalno-normatywnych aspektów wpływających na 

zmiany, jak i do tych o charakterze politycznym, społecznym, historycznym oraz egzogennym. 

W celu realizacji założeń podjąłem współpracę z Anną Czyż, czego efektem było 

przeprowadzenie badań w wyżej wymienionym obszarze nad problematyką węgierską, czeską, 

słowacką i polską, a następnie publikacja ich wyników w postaci trzech monografii:  

1) Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej. Od Jánosa Kádára do Viktora Orbána 

(Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego - Remar, Katowice 2011, ss. 147), 2) Czechy  

i Słowacja. Politologiczne studium wspólnej i oddzielnej państwowości (Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego - Remar, Katowice 2012, ss. 223), 3) Państwa Grupy Wyszehradzkiej: 

pomiędzy przeszłością a teraźniejszością (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 

2014, ss. 248). W pierwszej monografii została podjęta analiza uwarunkowań historycznych 

związanych z funkcjonowaniem ustroju socjalistycznego, wpływających na przemiany 

ustrojowe na Węgrzech po 1990 roku. Szczególną wagę przywiązywaliśmy do dokładnej 

analizy struktury oraz charakteru węgierskiego socjalizmu, co pozwoliło na wykazanie związku 

pomiędzy instytucjonalnymi oraz pozainstytucjonalnymi czynnikami występującymi w ustroju 

socjalistycznym omawianego państwa, a także zjawiskami i procesami pojawiającymi się we 

współczesnym systemie politycznym. Zauważyliśmy, że proces przemian demokratycznych 

ma charakter niedokończony i stoją przed nim nowe wyzwania, a Węgrzy nie wykorzystali 

dostatecznie doświadczeń z przeszłości. Byliśmy jednymi z pierwszych autorów w Polsce, 

którzy dokonali analizy Konstytucji Węgier z 2011 roku.  

Druga monografia była efektem prowadzenia procesu badawczego nad przypadkiem 

Republiki Czeskiej i Republiki Słowacji. W związku z tym, że przez większą część XX wieku 

Czesi i Słowacy tworzyli jeden organizm państwowy, dlatego nasze zainteresowanie skupione 

było na historycznych i politycznych czynnikach, które doprowadziły do powstania jednego 
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czechosłowackiego państwa w 1918 roku, jego dalszych losach oraz współczesności Republiki 

Czeskiej i Republiki Słowacji. Odwołaliśmy się do historycznych korzeni związanych  

z powstaniem i rozwojem pierwszego państwa Czechów. Wskazując na przyczyny podjęcia 

decyzji o powstaniu Czechosłowacji podkreśliliśmy wartość i znaczenie idei demokracji, która 

stanowiła podstawę życia politycznego tego państwa w okresie międzywojennym. Chęć 

współpracy Czechów i Słowaków w ramach jednego państwa odżyła po II wojnie światowej. 

Po upadku socjalizmu pojawiły się odśrodkowe tendencje, które ostatecznie doprowadziły do 

powstania niezależnej Republiki Czeskiej i Republiki Słowacji w 1993 roku. W monografii 

podjęliśmy analizę politycznego wymiaru funkcjonowania obydwu państw po rozpadzie 

federacji zauważając linearny charakter rozwoju Republiki Czeskiej w warunkach postępującej 

modernizacji politycznej oraz meandryczność tego procesu w Republice Słowacji.  

Trzecia monografia stanowiła zwieńczenie współpracy i podsumowanie długofalowego 

procesu związanego z badaniem charakteru przeobrażeń politycznych i ustrojowych 

uwarunkowanych czynnikiem historycznym w państwach należących do Grupy 

Wyszehradzkiej. W tym kontekście dokonaliśmy pozytywnej weryfikacji tezy o wpływie 

zarówno historycznych, jak i współczesnych czynników na ukształtowanie się określonych 

podobieństw występujących w politycznej strukturze państw. Okazuje się, że podobieństwa 

pojawiające się w polskim, czeskim, słowackim i węgierskim przypadku ograniczają się jednak 

tylko do niektórych kwestii: historyczne doświadczenia w zakresie funkcjonowania 

organizmów państwowych (poza słowackim przypadkiem), rozwijanie procesu demokratyzacji 

po 1990 roku, a także korelacja pomiędzy geopolitycznym położeniem, a kierunkiem 

prowadzenia polityki zagranicznej.  

 W wyniku moich zainteresowań problematyką przekształceń politycznych państw 

postsocjalistycznych było utworzenie wraz z M. Barańskim oraz M. Ziębą grupy badawczej 

składającej się z dwudziestu siedmiu osób, które przeprowadziły analizę normatywnych  

i praktycznych problemów, z jakimi spotykają się te państwa. W pracy zbiorowej 

Doświadczenia transformacji politycznej w państwach Europy Środkowej i Wschodniej pod 

moją redakcją (wraz z M. Barańskim i M. Ziębą) (Wydawnictwo Naukowe ŚLĄSK, Katowice 

2011,ss. 378) uwzględnione zostały przypadki Białorusi, Chorwacji, Estonii, Kosowa, Litwy, 

Łotwy, Polski, Rosji i Ukrainy. Przeprowadzana przez poszczególnych autorów analiza wiązała 

się z badaniem charakteru siedmiu wybranych płaszczyzn, które stanowią obszary 

transformacji politycznej: funkcjonowanie demokracji, zasada decentralizacji władzy 

występująca w postaci samorządu terytorialnego, społeczeństwo obywatelskie, wolność 

mediów, partie polityczne jako reprezentacja interesów obywateli, relacja pomiędzy polityką  
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i gospodarką oraz oddziaływanie instytucji Unii Europejskiej. Wraz ze współredaktorami 

opublikowałem w omawianej pracy artykuł Uniwersalne i specyficzne doświadczenia procesów 

transformacji w Europie Środkowej i Wschodniej. Wprowadzenie (s. 7-22), który podejmował 

zagadnienie odmienności kulturowej, historycznej i politycznej państw regionu w porównaniu 

do Europy Zachodniej, a także wewnętrzne zróżnicowanie poszczególnych państw Europy 

Środkowej i Wschodniej. Pomimo istniejących różnic wśród poszczególnych państw możemy 

zauważyć, że proces przemian prowadzących do demokracji ma pewne generalne  

i powtarzające się cechy o charakterze instytucjonalnym oraz behawioralnym. Temu też 

zagadnieniu poświęciłem artykuł Wielopłaszczyznowy i wieloetapowy charakter procesu 

demokratyzacji, który został zamieszczony w publikacji Między ideą, pasją a działaniem. 

Księga jubileuszowa dedykowana dr hab. Marianowi Mitrędze pod red. P. Grzywny, J. Lustig, 

N. Stępień-Lampy, B. Zasępy (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, s. 495-

508).  

 W omawianym kierunku rozwijałem samodzielne badania nad charakterem czynnika 

historycznego wpływającego na losy państw, które obecnie podlegają procesowi 

demokratyzacji. W artykule Proces walki o autonomię Słowacji od początku XIX wieku do 

czasu jej uzyskania w 1938 roku umieszczonym w książce Autonomia terytorialna  

w perspektywie europejskiej. Tom I pod red. M. Domagały i J. Iwanka (Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2014, s. 201-218) ukazałem rozwój świadomości narodowej Słowaków, 

który wpłynął na ukształtowanie się poczucia odrębnej tożsamości. Ten fenomen pod koniec 

XX wieku wyznaczył kierunek procesu demokratyzacji w ramach własnej, narodowej struktury 

państwowej. Kolejny artykuł Ewolucja postaw opozycyjnych wobec ustroju socjalistycznego 

na przykładzie wybranych państw Europy Środkowej i Wschodniej został opublikowany  

w czasopiśmie naukowym Studia Politicae Universitatis Silesiensis. Tom 7 (2011, s. 81-114). 

Podejmował on analizę istotnego w początkowym etapie demokratyzacji elementu, jakim jest 

pojawienie się i charakter występowania opozycji antysystemowej. Artykuł prezentował 

przypadki opozycji węgierskiej, rumuńskiej, bułgarskiej, słoweńskiej i wschodnioniemieckiej, 

na podstawie których wyróżniłem podobieństwa i różnice w sposobie powstania, rozwoju  

i strukturze ruchów opozycyjnych. Artykuł ukazał się także w wersji anglojęzycznej Evolution 

of Opposition Movements in Selected States of Central and Eastern Europe w Studia Politicae 

Universitatis Silesiensis. Vol. 7 (2013, s. 33-64). Natomiast artykuł mający formę sprawozdania 

z badań Opozycja polityczna jako endogenny czynnik podważający stabilizację ustroju 

socjalistycznego w Czechosłowacji, Polsce i na Węgrzech przed 1989 rokiem został 

opublikowany w rosyjskiej książce ИСТОЧНИКИ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА 
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(Cywilne i publicznoprawne źródła prawa) (Tambowski Uniwersytet Państwowy im. G.R 

Dzierżawina, Tambow 2017, s. 243-247). Wykazałem w nim, że upadek socjalizmu  

w omawianych państwach związany był nie tylko z kryzysem elity władzy i destabilizacją 

systemową, ale i z pojawieniem się opozycji, która była zdolna do przejęcia władzy  

i prowadzenia zmian demokratycznych. Z kolei artykuł Legitymizacja i alternacja władzy na 

Węgrzech został opublikowany w czasopiśmie naukowym Studia Politicae Universitatis 

Silesiensis. Tom 18 (2017, s. 43-59). Przyjmował on za centralny punkt analizy problematykę 

legitymacji władzy w ramach niedemokratycznego reżimu na przykładzie węgierskiego 

socjalizmu po II wojnie światowej oraz w demokracji po 1990 roku. Przedstawiłem w nim 

zarówno problematykę konsolidacji i dekonsolidacji władzy socjalistycznej, a także proces 

uprawomacniania władzy w warunkach demokratyzacyjących się Węgier.  

 Poza badaniami wpływu czynnika historycznego na proces demokratyzacji zwracałem 

także uwagę na efekt oddziaływania czynnika egzogennego. Rozważania w tym nurcie 

zaowocowały publikacją dwóch artykułów. W pierwszym Kształtowanie się polityki 

zagranicznej Węgier w regionie Europy Środkowej: od 1989 do 2014 r. Wybrane aspekty 

zamieszczonym w publikacji Doświadczenia transformacji systemowej w państwach Europy 

Środkowej i Wschodniej pod red. M. Barańskiego, N. Rudakiewicz i M. Guzego (Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 252-269) przedstawiłem podstawowe determinanty 

polityki zagranicznej Węgier po upadku socjalizmu. Wykazałem istnienie zarówno aspektów 

samodzielności tego państwa na arenie międzynarodowej, jak i uzależnień regionalnych 

ograniczających pole manewru. Artykuł Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce  

w świetle analizy porównawczej z krajami Grupy Wyszehradzkiej umieszczony w książce 

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce w 2009 roku pod red. R. Glajcara  

i W. Wojtasika (Remar, Katowice 2010, s. 29-49) skupiał się na analizie podobieństw i różnic 

efektów elekcji do legislacyjnego organu Unii Europejskiej. 

W dwóch kolejnych artykułach przedstawiłem wyniki moich badań uwzględniających 

dynamiczny przebieg procesu przemian ustrojowych na Węgrzech od pojawienia się 

pierwszych oznak demokratyzacji do stanu aktualnego: Dwie dekady transformacji społeczno-

ustrojowej na Węgrzech zamieszczony w publikacji Społeczna, ekonomiczna i polityczna 

tożsamość państw europejskich pod red. M. Mitręgi (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – 

Remar, Katowice 2012, s. 331-347) oraz Dynamika procesu demokratyzacji Węgier. Próba 

określenia zjawiska w świetle teorii umieszczony w książce Instytucjonalizacja demokracji  

w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. Wybrane problemy pod red. M. Barańskiego 

(Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, s. 89-109).  
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Wyrazem kontynuacji moich zainteresowań przemianami demokratycznymi  

w państwach Grupy Wyszehradzkiej były dwa kolejne artykuły, z których pierwszy 

poświeciłem Republice Czeskiej, a drugi Polsce. W artykule Ocena konsolidacji demokracji  

w Republice Czeskiej jako efektu ciągłości procesu demokratyzacji zamieszczonym  

w czasopiśmie naukowym Political Preferences. Vol. 17 (2017, s. 73-94) wskazałem na 

pozytywne oraz negatywne efekty procesu demokratyzacji w tym państwie przy jednoczesnym 

postawieniu tezy o przewadze tych pierwszych.  

W artykule Democratisation in Poland in the Light of Quantitative Analysis Based on 

Selected Indices of the years 2006–2016 napisanym wspólnie z R. Glajcarem i opublikowanym 

w zagranicznej książce Democratisation Processes in Poland and Slovenia: Comparative Study 

pod red. A. Turskiej-Kawy i M. Hačka (Lex & Localis, Maribor 2016, s. 3-21) dokonaliśmy 

weryfikacji ewaluacji demokratyzacji w Polsce przeprowadzanej przez takie think tanki, jak 

Freedom House, the Economist Intelligence Unit i Fundację Bertelsmanna. Z badań 

wywiedliśmy dwa podstawowe wnioski. Po pierwsze, analiza ilościowa pomiaru rozwoju 

demokratyzacji na przyładzie Polski może stanowić jedynie element uzupełniający analizę 

jakościową. Po drugie, mimo różnic w nazewnictwie wskaźników oceny poszczególnych 

płaszczyzn przez think tanki, zazwyczaj dotyczą podobnych sfer. Należy jednak zaznaczyć, że 

nie zawsze oceny są ze sobą zbieżne.  

Drugi obszar moich zainteresowań związany jest z problematyką transformacji 

ustrojowej w państwach Europy Środkowej i odnosi się do charakteru funkcjonowania 

poszczególnych elementów systemów politycznych państw należących do Grupy 

Wyszehradzkiej. Podejmowana analiza opiera się zarówno na podejściu instytucjonalnymi, jak 

i pozainstytucjonalnym. Moje publikacje, będące efektem prac badawczych, dotyczyły 

następujących kategorii: określenia roli organów władzy i modelu relacji pomiędzy nimi 

(parlament, egzekutywa, wymiar sądowniczy), a także systemu wyborczego i systemu 

partyjnego.  

Praca zbiorowa Parlament w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Problemy 

metodologiczno-teoretyczne, której jestem współredaktorem (wraz z M. Barańskim  

i R. Glajcarem) (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – Remar, Katowice 2012, ss. 169), 

podejmowała w sposób kompleksowy zagadnienia genezy, współczesności, sposobu 

funkcjonowania i struktury parlamentów Polski Republiki Czeskiej, Republiki Słowacji  

i Węgier. W pięcioosobowym zespole badawczym koncentrowaliśmy uwagę na pozytywnych 

oraz negatywnych rozwiązaniach przyjętych przez wskazane państwa w wymiarze 
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instytucjonalnym mieszczących się w reżimie demokratycznym. W omawianej publikacji 

jestem autorem dwóch rozdziałów. W pierwszym z nich Historia parlamentaryzmu w krajach 

Europy Środkowej (s. 75-101) przeprowadziłem analizę porównawczą procesu rozwoju 

parlamentaryzmu w państwach należących obecnie do Grupy Wyszehradzkiej wskazując na 

specyfikę oraz zmienność losów poszczególnych parlamentów. W Elitach parlamentarnych 

jako kategorii elit politycznych Czech, Polski, Słowacji i Węgier (s. 103-115) skupiłem się na 

ukazaniu pozainstytucjonalnego i pozanormatywnego czynnika wpływającego na 

funkcjonowanie legislatyw. Aktywność deputowanych wiąże się nie tylko z pracą na forum 

parlamentu, ale także z wieloma innymi aspektami podlegającymi dynamicznym procesom 

politycznym. Uszczegółowieniem moich zainteresowań parlamentami w państwach Grupy 

Wyszehradzkiej było zwrócenie większej uwagi na zagadnienie parlamentaryzmu 

węgierskiego, jako ciała unikameralnego w świetle wprowadzanych po 2010 roku zmian 

systemowych na Węgrzech. Poświęciłem temu problemowi artykuł Węgierski 

parlamentaryzm: od narodzin do stanu obecnego z uwzględnieniem konstytucji z 2011 roku, 

który ukazał się czasopiśmie naukowym Przegląd Sejmowy. Nr 5(112) (2012, s. 194-212).  

W artykule przedstawiłem znaczenie parlamentu w przeszłości i obecnie wykazując jego 

rudymentarną pozycję wśród organów władzy w demokratycznym państwie prawa. Odwołując 

się do Konstytucji Węgier z 2011 roku wskazałem na rolę, jaką obecnie przyznaje ona 

parlamentowi oraz innym organom władzy.  

 W pracy zbiorowej Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu 

transformacji. Doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej pod red. M. Barańskiego,  

A. Czyż, R. Rajczyka (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014) opublikowałem 

dwa artykuły poświęcone egzekutywie. W pierwszym, zatytułowanym Ustrojowo-prawny  

i praktyczny wymiar funkcjonowania głowy państwa i rządu w Czechosłowacji, Polsce i na 

Węgrzech w XX wieku (1918-1989) (s. 76-107) ukazałem zmienność roli i znaczenia 

egzekutywy w trakcie istnienia różnych reżimów politycznych, które swoim oddziaływaniem 

objęły omawiane państwa. Rozważania nad tą problematyką kontynuowałem w drugim 

artykule Ewolucja roli i znaczenia władzy wykonawczej w Czechosłowacji, Polsce i na 

Węgrzech w okresie tranzycji demokratycznej (s. 108-133) wykazując, że w demokratycznym 

państwie prawa egzekutywa jest zarówno niezależnym organem władzy, jak i instytucją 

związaną z pozostałymi organami w znaczeniu funkcjonalnym. W nurcie zainteresowań 

związanych z egzekutywą dokonałem analizy przypadku jednego z czeskich gabinetów,  

a następnie opublikowałem artykuł Dwa gabinety Mirka Topolánka – pomiędzy rządem 
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mniejszościowym, a brakiem stabilnego poparcia w Izbie Poselskiej Republiki Czeskiej (2006-

2009) w pracy zbiorowej Rządy mniejszościowe w wybranych państwach świata. Studium 

prawno-politologiczne pod red. R. Radka (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – Remar, 

Katowice 2014, s. 57-69). Poszukiwałem odpowiedzi na pytanie o stabilność czeskiej 

demokracji w warunkach istnienia konieczności zawierania wielopartyjnych koalicji 

rządowych. Wybrany przeze mnie przypadek miał skrajny charakter, gdyż drugi gabinet  

M. Topolánka posiadał dokładnie 50% poparcia w Izbie Poselskiej, a mimo to przetrwał dwa  

i pół roku.  

W swoich zainteresowaniach działalnością organów władzy w państwach Grupy 

Wyszehradzkiej odniosłem się także do wymiaru sądowniczego. W pracy zbiorowej 

Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej pod red. M. Barańskiego,  

A. Czyż, R. Rajczyka (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2015) opublikowałem artykuł 

Sąd Konstytucyjny Węgier  (s. 76-94). W związku z przekształcaniem istniejącego przed 2010 

rokiem porządku prawnego na Węgrzech artykuł ma bardzo aktualny charakter, gdyż analizuje 

zarówno nowe prawo, a także praktykę życia politycznego w kontekście funkcjonowania 

niezależnego sądownictwa konstytucyjnego. Wnioski analizy zamieszczonej w artykule 

wskazują na istotną redefinicję i ograniczenie kompetencji węgierskiego Sądu Konstytucyjnego 

po 2010 roku.  

Przywoływane dotychczas publikacje podejmowały analizę roli i znaczenia organów 

władzy państwowej oraz dynamicznie zmieniających się relacji pomiędzy nimi. Jednakże moje 

zainteresowania funkcjonowaniem systemów politycznych państw Grupy Wyszehradzkiej 

dotyczyły także dwóch innych elementów systemów politycznych tzn. systemów wyborczych 

oraz systemów partyjnych. Wraz z M. Barańskim, A. Czyż i R. Rajczykiem jestem autorem 

monografii Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w państwach Grupy Wyszehradzkiej 

(Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2017, ss. 225), w której podjęliśmy badania 

nad aktualnym stanem prawa wyborczego, a także funkcjonującymi w praktyce systemami 

wyborczymi i ich konsekwencjami we wskazanych państwach. Praca ma wielowymiarowy 

charakter, gdyż wychodzi poza analizę poziomu parlamentarnego, często jedynego 

poddawanego analizie w tego typu publikacjach i obejmuje również elekcje prezydenckie, 

samorządowe i do Parlamentu Europejskiego. W monografii zwróciliśmy uwagę na fakt 

wykorzystywania systemów wyborczych, jako częstego narzędzia służącego do redefinicji 

rzeczywistości politycznej przez ugrupowania, które dochodzą do władzy po zwycięskich 

wyborach. W dwóch kolejnych artykułach skupiłem swoją uwagę na systemie wyborczym 
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Węgier zarówno przed, jak i po jego zmianie dokonanej przez Fidesz w 2011 roku. W artykule 

Wpływ węgierskiego systemu wyborczego na wyniki wyborów do Zgromadzenia Krajowego  

i Parlamentu Europejskiego w latach 1990-2009 umieszonym w czasopiśmie naukowym 

Studia Wyborcze. Tom IX (2010, s. 117-141) wskazałem na istniejącą korelację pomiędzy 

stabilnością systemu wyborczego ustanowionego w 1990 roku, a krystalizacją systemu 

partyjnego w przeciągu dwóch dekad procesu demokratyzacji na Węgrzech. Swoje rozważania 

uzupełniłem o wątek wyborów do Parlamentu Europejskiego, w którym wykazałem zarówno 

podobieństwa, jak i rozbieżności w postawach elektoratu węgierskiego w głosowaniu do 

Zgromadzenia Krajowego i PE. Aktualny stan prawa wyborczego oraz analiza zmian  

w systemie wyborczym po 2011 roku została przez mnie przedstawiona w artykule Zmiany  

w prawie wyborczym w kontekście przeobrażeń ustrojowych na Węgrzech po 2011 roku, który 

został opublikowany w czasopiśmie naukowym Przegląd Politologiczny. Nr 1 (2017, s. 143-

155). Z jednej strony zmiany wprowadzone przez Fidesz w zakresie prawa i systemu 

wyborczego mają doraźny charakter i służą wzmocnieniu szans na kolejne zwycięstwa tej 

partii, z drugiej uprościły bardzo skomplikowany mieszany system wyborczy, który został 

przyjęty przez elity tranzycji w 1990 roku.   

 Jeżeli chodzi o zainteresowanie partiami i systemami partyjnymi, to w tym obszarze 

dokonałem kilku analiz sytuacji w państwach Grupy Wyszehradzkiej skutkujących napisaniem 

i publikacją artykułów naukowych. W pierwszych dwóch artykułach przeprowadziłem analizę 

o charakterze porównawczym. W artykule Geneza i współczesność partii politycznych państw 

Grupy Wyszehradzkiej – analiza porównawcza umieszczonym w czasopiśmie naukowym 

Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne. Tom 42. (2014, s. 40-57) skupiłem się na procesie 

ewolucji systemów partyjnych Polski, Republiki Czeskiej, Republiki Słowacji i Węgier, a także 

ich współczesnych cechach. Odmienną metodologię przyjałem w badaniach, których rezulat 

został opublikowany w postaci artykułu Kształtowanie się kategorii rodzin partyjnych 

w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech w perspektywie 25 lat demokratyzacji w pracy 

zbiorowej 25 lat transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej pod red.  

M. Barańskiego i J. Wiśniewskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, 

s. 81-101). We wspomnianym artykule dokonałem wyodrębnienia partii politycznych  

w omawianych państwach ze względu na kryterium ideologicznej przynależności do jednej  

z czterech rodzin partyjnych: lewicowe, konserwatywne i chadeckie, liberalne i radykalne.  

 W dwóch następnych artykułach kontynuowałem badania o charakterze 

porównawczym ograniczając je do analizy podobnych ideologicznie partii, ale będących 
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elementami systemów partyjnych dwóch różnych państw Grupy Wyszehradzkiej. 

Anglojęzyczny artykuł Similarities and Differences of Main Left-wing Parties in Poland and 

Hungary. The Case of SLD and MSzP from Comparative Perspective (1989-2014), który ukazał 

się w czasopiśmie naukowym Studia Politicae Universitatis Silesiensis. Tom 13 (2014, s. 83-

101) charakteryzuje się dynamicznym ujęciem procesu ewolucji polskiej i węgierskiej lewicy. 

Zarówno SLD, jak i MSzP były tymi ugrupowaniami, które odgrywały ważne role  

w przekształceniach ustrojowo-gospodarczych w okresie pierwszych dwóch dekad 

demokratyzacji, a następnie w wyniku różnych czynników ich znaczenie spadło. Natomiast 

artykuł Czeska i węgierska prawica: ODS i Fidesz w rodzimych systemach partyjnych. Próba 

analizy jakościowej i ilościowej, który został opublikowany przez czasopismo naukowe Studia 

Politicae Universitatis Silesiensis. Tom 15 (2015, s. 68-97) podejmował próbę wyjaśnienia 

przyczyn porażek i sukcesów czeskiej i węgierskiej prawicy. Kwestia ta jest szczególnie istotna 

obecnie, gdyż czeski ODS od kilku lat przeżywa kryzys, podczas, gdy węgierski Fidesz święci 

triumfy.  

Kolejny artykuł, który został napisany w j. angielskim Evolution of Preferences at 

Hungarian Electorate towards Bidimensional „Left-Right” Structure (1990-2013) stanowi 

kontynuację dwóch poprzednich w tym sensie, że dokonuje analizy węgierskiej prawicy 

(Fidesz) oraz lewicy (MSzP), jako podmiotów rywalizujących o głosy poparcia elektoratu. 

Został on opublikowany w czasopiśmie naukowym Preferencje Polityczne. Nr 4 (2013, s. 53-

67). Wskazałem w nim na to, że serię porażek lewicy rządzącej na Węgrzech w latach 2002-

2010 był w stanie wykorzystać prawicowy Fidesz, który po 2010 roku skonsolidował poparcie 

znacznej częsci węgierskiego społeczeństwa. Zasygnalizowaną w tym artykule sytuację 

dotyczącą obecnej pozycji Fidesz w węgierskiej polityce rozszerzyłem w artykule Sukcesy 

wyborcze Fidesz-MSP i ich wpływ na konsolidację prawicowych rządów na Węgrzech, który 

został opublikowany w pracy zbiorowej Polskie wybory 2014-2015. Kontekst krajowy  

i międzynarodowy – przebieg rywalizacji – konsekwencje polityczne. Tom 2 pod red.  

M. Kolczyńskiego (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2017, s. 346-363). Ukazałem w nim 

powody sukcesu tej partii, do których zaliczyłem: wykorzystanie porażek lewicy, 

skoncentrowanie apelu politycznego na elektoracie prawicowym, centrowym i rozczarowanym 

z wyników transformacji społecznej, politycznej i gospodarczej oraz odwoływanie się do 

narodowych i tradycyjnych wartości. 

Bliskie są mi także zainteresowania polskim systemem partyjnym. Zagadnieniu temu 

poświęciłem artykuł oraz trzy hasła tematyczne. W artykule Polska Partia Pracy-Sierpień 80: 
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udział w wyborach parlamentarnych w 2011 roku w świetle dekady istnienia, który znalazł się 

w pracy zbiorowej Wybory parlamentarne. 2011 pod red. A. Turskiej-Kawy i W. Wojtasika 

(Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 361-382) przedstawiłem proces 

tworzenia i ewolucji struktur PPP-Sierpień 80, a także udział tej partii w kampaniach 

wyborczych i wyborach w III RP. Natomiast w Leksykonie polskich partii politycznych 

opublikowano trzy hasła poświęcone następujacym partiom: Lidze Obrony Suwerenności, 

Partii Emerytów Rencistów Rzeczypospolitej Polskie i Partii Rozwoju. 

Problematyką funkcjonowania polskich partii politycznych na poziomie rywalizacji 

wyborczej zająłem się także w związku z analizą ich stosunku do regionu Europy Środkowej  

i Wschodniej w trakcie wyborów parlamentarnych w Polsce w 2015 roku. Efekty moich badań 

zamieściłem w artykule Central and Eastern Europe in Electoral Programmes of Polish 

Political Parties in 2015, który ukazał się w anglojęzycznej publikacji 2015. Elections in 

Poland and Spain and their Consequences pod red. M. Kolczyńskiego, M. Myśliwiec i M.J. 

Perez del Pozo (Silesian University and Faculty of Public Policies in Opava - Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, Opava-Katowice 2017, s. 55-65). Region Europy Środkowej  

i Wschodniej w programach politycznych najważniejszych polskich partii nie należy do ich 

najważniejszych zainteresowań. Rzadko pojawiają się konkretne propozycje dotyczące działań 

w najbliższym otoczeniu Polski.  

Drugą dziedziną moich zainteresowań naukowych jest problematyka funkcjonowania 

samorządu terytorialnego i wspólnot lokalnych jako istotnych instytucji zdecentralizowanego 

demokratycznego państwa prawa. W monografii zatytułowanej Samorząd terytorialny  

i wspólnoty lokalne, którą napisałem wspólnie z M. Barańskim, S. Kantyką i M. Kuś 

(Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa 2007, ss. 221) przedstawiłem 

wyniki badań i rozważań nad istotą lokalnych wspólnot samorządowych zarówno w ujęciu 

teoretycznym, jak i praktycznym. W rozdziale Pojęcie wspólnoty lokalnej, jej formy i wpływ na 

rozwój samorządności podjąłem analizę definicji i podstawowych terminów oraz charakteru 

dotychczasowych badań związanych z lokalnymi wspólnotami samorządowymi w Polsce i na 

świecie. Rozdział Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne a społeczeństwo obywatelskie 

zawierał analizę wpływu idei społeczeństwa obywatelskiego na istnienie wspólnot lokalnych, 

a rozdział Lokalne społeczeństwo obywatelskie w warunkach globalizacji ukazywał 

niebezpieczeństwa, ale i szanse rozwoju wspólnot lokalnych w dynamicznie zmieniających się 

warunkach na świecie. Wyrazem kontynuacji zainteresowań wspólnotami lokalnymi był 

artykuł W poszukiwaniu tożsamości wspólnoty lokalnej opublikowany w książce Samorząd 
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terytorialny – wspólnota polityczna czy obywatelska? pod red. Cz. Bugdalskiego  

i P. Romaniuka (Wydawnictwo Pracowni Komputerowej im. J. Skalmierskiego, Bielsko-Biała 

2013, s. 13-28) wieńczący badania nad zagadnieniem poczucia świadomości odrębności 

wspólnoty lokalnej.  

Ważną publikacją w moim dorobku naukowym jest książka Rola samorządu 

terytorialnego w modernizacji Polski (Wydawnictwo Naukowe ŚLĄSK 2010, ss. 636). Wraz  

z M. Barańskim i A. Czyż udało nam się stworzyć zespół trzydziestu dwóch specjalistów  

z wielu ośrodków naukowych zajmujących się problematyką samorządową, którzy 

przeprowadzili badania w następujących płaszczyznach: zagadnienia ustrojowe w samorządzie 

terytorialnym, komunikacja lokalna i regionalna, wybory samorządowe i aktywność polityczna 

obywateli, finanse samorządu terytorialnego oraz samorządowy wymiar województwa 

śląskiego. W tej pozycji wraz z redaktorami opublikowaliśmy artykuł Samorząd terytorialny  

w procesie unowocześniania Polski (s. 9-23), który wskazał na wieloaspektowy charakter 

działań i efektów modernizacji na gruncie samorządu terytorialnego w naszym państwie.  

W tym samym składzie osobowym opublikowaliśmy artykuł Polityczne i prawne aspekty 

reaktywacji i rozwoju samorządu terytorialnego w krajach Europy w książce Samorządy 

terytorialne w krajach Europy Środkowej i Wschodniej pod red. M. Barańskiego 

(Wydawnictwo Adam Marszałek 2009, s. 5-19). W artykule rozwijaliśmy kwestie modernizacji 

struktury demokratycznego państwa prawa w zakresie rozwoju instytucji samorządu 

terytorialnego w państwach europejskich. W tej samej publikacji ukazał się także artykuł 

mojego oraz M. Barańskiego autorstwa Samorząd terytorialny w RP (s. 160-210), w którym  

w kompleksowy sposób odnieśliśmy się do najważniejszych ustrojowych i politycznych 

wymiarów składających się na obraz reaktywowanego w Polsce po 1990 roku samorządu 

terytorialnego. Zainteresowanie problematyką Europy Środkowej i samorządu terytorialnego 

skłoniło mnie do zbadania lokalnego wymiaru władzy w Republice Czeskiej. W wyniku tego 

procesu napisałem artykuł Struktura ustrojowa samorządu terytorialnego w Republice 

Czeskiej, który został zamieszczony w Zeszytach Myszkowskich. Nr 2 (2015, s. 118-135). 

 W obszarze moich zainteresowań związanych z samorządem terytorialnym pogłębiałem 

badania nad instytucjami demokracji bezpośredniej ulokowanymi na poziomie lokalnym. 

Wymiernym efektem badań było opublikowanie artykułu Konsultacje społeczne jako przejaw 

obywatelskiej partycypacji w lokalnym życiu publicznym na przykładzie miasta Katowice  

w czasopiśmie naukowym Annales UMCS Sectio K: Politologia. Tom XXI, nr 2 (2014, s. 167-

186), w którym podjąłem analizę teoretycznej, prawnej i praktycznej podstawy konsultacji 
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społecznych w mieście na prawach powiatu Katowic. W artykule Dwie dekady polskich 

wyborów samorządowych umieszczonym w pracy zbiorowej Wybory samorządowe 2010 pod 

red. M. Kolczyńskiego i W. Wojtsika (Remar, Katowice 2011, s. 43-60) odniosłem się do 

instytucji elekcji samorządowych, jako narzędzia demokracji bezpośredniej. Ich analizę 

przeprowadziłem w odnisieniu do wyników uzyskiwanych w skali ogólnopolskiej w przedziale 

temporalnym od 1990 do 2010 roku.  

 Publikacje, które przywoływałem do tej pory w oparciu o moje zainteresowania 

funkcjonowaniem samorzadu terytorialnego, wiązały się z jego jednostkami na poziomie 

gminy, powiatu i województwa. Jednakże ważną płaszczyzną moich dociekań naukowych  

w zakresie samorządu terytorialnego była także kwestia działalności fakultatywnych jednostek 

pomocniczych. W tym nurcie opublikowałem cztery artykuły, które podejmowały wskazaną 

problematykę zarówno w wymiarze normatywnym, jak i praktycznej działalności  

w Katowicach. 

W artykule Partycypacja katowickiej wspólnoty lokalnej w wyborach do organów 

władzy samorządu miejskiego i rad jednostek pomocniczych. Analiza zjawiska na podstawie 

wybranych zmiennych, który został opublikowany w czasopiśmie naukowym Wrocławskie 

Studia Politologiczne. Nr 20 (2016, s. 172-191), dokonałem porównania frekwencji, a także 

liczby głosów nieważnych w wyborach samorządowych, w których uczestniczyli katowiczanie 

wskazując na mniejszy ich poziom w wyborach do rad jednostek pomocniczych. Dwa następne 

artykuły skupiały się wyłącznie na wyborach do rad jednostek pomocniczych w Katowicach. 

W artykule Wybory do rad jednostek pomocniczych miasta Katowice w latach 1993-2010  

(s. 268-301), który ukazał się w przywoływanej już wcześniej pracy zbiorowej Rola samorządu 

terytorialnego w modernizacji Polski przybliżyłem prawne podstawy funkcjonowania 

jednostek pomocniczych w polskim, a także miejscowym katowickim prawie. Dokonałem 

politologicznej analizy wyborów do rad jednostek pomocniczych katowickich dzielnic i osiedli. 

Artykuł zawiera dane ilościowe wszystkich wyników wyborów oraz ich wyjaśnienie. 

Odmienną perspektywę badawczą przyjąłem prowadząc badania, których pokłosiem była 

publikacja artykułu Istotność wyborów do rad jednostek pomocniczych w Katowicach  

w perspektywie władz samorządowych, elektoratu i kandydatów zamieszczonego w książce 

Jednostki pomocnicze w polskich gminach. Pozycja, funkcje i wyzwania pod red. A. Jarosza  

i B. Springer (Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014,  

s. 197-211). Potraktowałem instytucję wyborów do rad dzielnic i osiedli w Katowicach przez 

pryzmat ich ważności dla elektoratu, kandydatów do rad oraz katowickich samorządowych 

władz. Natomiast artykuł Jednostki pomocnicze w świetle zasady decentralizacji, który 
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umieszczony został w pracy zbiorowej Decentralizacja współczesnego państwa pod red.  

R. Radka (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – Remar, Katowice 2013, s. 73-91) ma 

charakter analizy normatywnej. Poświęcony jest zagadnieniom ustrojowym, zadaniom i ich 

finansowaniu, a także nadzorowi nad nimi w świetle miejscowego prawa Katowic.   

Trzecia dziedzina moich zainteresowań naukowych stanowi kontynuację badań 

zapoczątkowanych przy pisaniu pracy magisterskiej, a później doktorskiej. Płaszczyzną tą jest 

problematyka przeobrażeń politycznych powojennej Japonii. W tym obszarze jestem autorem 

jednej monografii i dwóch artykułów. Monografia jest uaktualnioną wersją rozprawy 

doktorskiej pod tytułem Konsolidacja demokracji w systemie politycznym. Przykład 

powojennej Japonii (1945-2010) (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego – Remar 2011, ss. 

240), w której weryfikowałem tezę o powstrzymującym rozwój liberalnej demokracji w Japonii 

podłożu historycznym, społecznym i kulturowym. Wykazałem, że w chwili implementacji 

pierwszych rozwiązań demokratycznych w Japonii po II wojnie światowej wpływ czynnika 

zewnętrznego na ich utrzymywanie się był decydujący, podczas, gdy wewnętrznego 

minimalny. W trakcie kilkudziesięcioletniej demokratyzacji ustabilizował się system 

polityczny opierający się na wzorze instytucjonalnym, którego przez wiele lat gwarantem była 

konserwatywna Partia Liberalno-Demokratyczna. Współczesna demokracja japońska opiera 

się na dobrze zinstytucjonalizowanych procedurach, ale nadal, po tylu latach występuje w niej 

niedostateczna konsolidacja na poziomie behawioralnym. Kontynuacją moich badań nad 

charakterem współczesnej japońskiej demokracji były dwa artykuły, które koncentrowały się 

na pozainstytucjonalnym wymiarze demokratyzacji Japonii. Pierwszy z nich został napisany w 

j. angielskim The Implementation of Democratic Values in the Post-war Decade in Japan,  

a następnie opublikowany w czasopiśmie naukowym Przegląd Politologiczny. Nr 3 (2013, s. 

53-76). Ukazałem w nim znaczenie warstwy aksjologicznej odwołując się do analizy 

głębokości recepcji przez Japończyków wartości demokratycznych (równość, wolność, 

pluralizm), a także występujących w tym społeczeństwie zakorzenionych rodzimych wartości 

(hierarchia, paternalizm, kolektywizm). Z kolei w artykule Społeczny kontekst 

postmodernistycznych przekształceń politycznych Japonii, który został opublikowany w książce 

Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Doświadczenia państw postsocjalistycznych  

i Trzeciego Świata pod red. M. Barańskiego (Wydawnictwo Naukowe ŚLĄSK, Katowice 2009, 

s. 31-53) rozpatrywałem problematykę związaną z charakterem współczesnego społeczeństwa 

japońskiego w kontekście modernizacji życia politycznego, kulturalnego w kontekście 

globalizacji i gospodarczego. 
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 Liczba cytowań moich publikacji według bazy Web of Science wynosi 2, a Indeks 

Hirscha 1 (stan na 31.12.2017r.).  

W 2014 roku przystąpiłem do konkursu OPUS, który był organizowany przez 

Narodowe Centrum Nauki. W roli kierownika projektu wnioskowałem o otrzymanie grantu na 

przeprowadzenie badań związanych z określeniem Roli i znaczenia partii politycznych  

w procesie demokratyzacji na przykładzie Czech, Słowacji i Węgier. Wniosek przeszedł 

pierwszy etap weryfikacji, ale w drugim został odrzucony.  

W 2015 roku otrzymałem nagrodę indywidualną II stopnia Jego Magnificencji Rektora 

Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Wiesława Banysia za działalność naukowo-badawczą.  

Aktywnie uczestniczyłem w europejskim programie Erasmus finansowanym ze 

środków Unii Europejskiej, w ramach którego na zagranicznych uniwersytetach wygłaszałem 

wykłady o problematyce politycznej państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ponadto 

wymieniałem się poglądami naukowymi i organizacyjnymi z zagranicznymi naukowcami. 

Konsekwencją tych wydarzeń było nawiązanie i rozwijanie współpracy. Poniżej przedstawiam 

listę zagranicznych uniwersytetów, w których prowadziłem wykłady: 

1) Kadir Has Universitesi w Istanbule, Turcja (5 wykładów, 3–7.05.2010r.). 

2) Universitat Autonoma Barcelona, Hiszpania (5 wykładów, 2-8.05.2011r.). 

3) Universita degli Studi do Napoli l’Orientale, Włochy (5 wykładów, 23-29.04.2012r.). 

4) Universidad Complutense de Madrid, Hiszpania (5 wykładów, 6-12.05.2013r.). 

5) Universita degli Studi di Padova, Włochy (5 wykładów, 20-26.05.2014r.). 

6) Masarykova univerzita, Brno, Republika Czeska (5 wykładów, 25-27.04.2016r.). 

Wygłosiłem 24 referaty na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych  

(w j. polskim oraz j. angielskim), które dotyczyły problematyki związanej z prowadzonymi 

przeze mnie badaniami. Poniżej przedstawiam spis referatów i konferencji: 

1) 24-28.10.2007r. (referat) Short View of Contemporary Party System in Japan, (nazwa 

konferencji) Civilisation of Evolution. Civilisation of Revolution. Metamorphoses in 

Japan. (organizator) Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet im A. Mickiewicza, 

(miejsce) Kraków. 

2) 23-25.09.2008r. Społeczny kontekst postmodernistycznych przekształceń politycznych 

Japonii, Modernizacja polityczna w teorii i praktyce. Transfer nowoczesnych idei, 

wartości, instytucji i mechanizmów, Uniwersytet Śląski, Wisła. 
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3) 8.10.2009r. Transformacja ustrojowa na Węgrzech, Przestrzeń społeczna  

i ekonomiczna a tożsamość polityczna państw integrującej się Europy, Uniwersytet 

Śląski, Katowice.  

4) 14.05.2010r. Kształtowanie się nowoczesnej państwowości Chin w latach 1911-1918, 

Chiny, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy, Katowice. 

5) 25.11.2010r. Wybory do rad jednostek pomocniczych miasta Katowice w latach 1993-

2010, Samorząd terytorialny w modernizacji Polski, Uniwersytet Śląski i Regionalna 

Izba Gospodarcza w Katowicach, Katowice. 

6) 19-20.05.2011r. Konsultacje społeczne jako przejaw obywatelskiej partycypacji  

w lokalnym życiu publicznym na przykładzie miasta Katowice, Demokracja 

bezpośrednia w samorządzie terytorialnym, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej, 

Biłgoraj.   

7) 25.11.2011r. W poszukiwaniu tożsamości wspólnoty lokalnej, Samorząd terytorialny: 

wspólnota polityczna, czy obywatelska? Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna, 

Bielsko-Biała. 

8) 10–11.05.2012r. Dwubiegunowy układ alternacji władzy w okresie transformacji 

ustrojowej Węgier, Formy i sposoby legitymizacji władzy w Europie Środkowej  

i Wschodniej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Słubice. 

9) 12–14.11.2012r. Proces walki o autonomię Słowacji do czasu jej uzyskania w 1938 

roku, Autonomia terytorialna w perspektywie europejskiej, Uniwersytet Śląski, Ustroń.  

10) 16-17.05.2013r. Podstawowe cechy nowego systemu wyborczego jako elementu zmian 

w prawie węgierskim po 2010 roku, Ewolucja systemu politycznego w nowych 

państwach członkowskich Unii Europejskiej, Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Słubice. 

11) 23-25.09.2013r. Stosunki Węgier i Polski z sąsiadami w XXI wieku w perspektywie 

porównawczej, Dylematy polityki zagranicznej Polski w kontekście ewolucji 

środowiska międzynarodowego na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI wieku, 

Uniwersytet Śląski, Ustroń. 

12) 17.01.2014r. The Genesis and Development of Illegal Opposition toward the Socialist 

State System in Hungary and Poland:  A Comparative Analysis, Dissent!: Histories and 

Meanings of Opposition from 1968 to the Present, Aalborg University (Dania), Aalborg. 

13) 12-13.06.2014r. Istotność wyborów do rad jednostek pomocniczych w Katowicach  

w perspektywie władz samorządowych, elektoratu i kandydatów, Jednostki pomocnicze 

gmin w polskim systemie samorządowym, Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Góra. 
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14) 8.11.2014r. Koncepcje społeczności lokalnych i samorządu terytorialnego, 

Współczesne wyzwania „małej” samorządności, Związek Zagłębiowski i COMITIUM, 

Sosnowiec.  

15) 26.11.2014r. Kształtowanie się kategorii głównych rodzin partyjnych w państwach 

Grupy Wyszehradzkiej, 25 lat transformacji w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, 

Uniwersytet Śląski, Katowice.  

16) 3.07.2015r. Struktura ustrojowa samorządu terytorialnego w Republice Czeskiej, 25 lat 

samorządu terytorialnego, Urząd Miasta w Myszkowie, Myszków.  

17) 22-24.09.2015r. Moderator panelu Jednostki pomocnicze w polskich gminach, w trakcie 

którego wygłosiłem referat Wybrane aspekty prawno-politologiczne funkcjonowania 

jednostek pomocniczych w Katowicach na III Kongresie Politologii, Uniwersytet 

Jagielloński, Kraków. 

18) 22-24.09.2015r. referat: Rządy Mirka Topolanka: niepewna sytuacja polityczna 

wynikająca z braku większościowego poparcia w czeskiej Izbie Poselskiej w latach 

2006-2009 wygłoszony na panelu Skuteczność rządzenia a gabinety mniejszościowe – 

wybrane problemy. Cz. I. na III Kongresie Politologii, Uniwersytet Jagielloński, 

Kraków. 

19) 25-27.11.2015r. Wpływ dwukrotnego sukcesu w wyborach parlamentarnych Fidesz-

MPS na konsolidację prawicowych rządów na Węgrzech (2010-2015), Polskie wybory 

2014-2015. Kontekst krajowy i międzynarodowy - przebieg rywalizacji - konsekwencje 

polityczne, Uniwersytet Śląski, Ustroń.  

20) 30.04.2016r. Polska i Węgry w Europie, Współpraca samorządu polskiego i 

węgierskiego, Urząd Miasta Kępna, Kępno. 

21) 21.04.2017r. Negacja dorobku i zdobyczy demokratyzacji na Węgrzech po 2010 roku, 

Tendencje niedemokratyczne w systemach politycznych państw Europy, Uniwersytet 

Warszawski, Warszawa. 

22) 16-17.05.2017r. Opozycja polityczna jako endogenny czynnik podważający stabilizację 

ustroju socjalistycznego w Czechosłowacji, Polsce i na Węgrzech przed 1989 rokiem, 

ИСТОЧНИКИ ЧАСТНОГО И ПУБЛИЧНОГО ПРАВА (Źródła prawa cywilnego  

i publicznego), Tambowski Uniwersytet Państwowy im. G.R Dzierżawina, Tambow.  

23) 2-3.06.2017r. Czeska demokracja. Próba określenia zjawiska, Jan Patočka i inni,  

W kręgu czeskiej filozofii, historii, polityki i kultury. Uniwersytet Śląski, Katowice.  
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24) 26-27.10.2017r. Ocena konsolidacji demokracji w Republice Czeskiej, jako efektu 

długiej drogi procesu demokratyzacji, Dylematy demokracji. Uniwersytet Śląski  

w Katowicach i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Wisła. 

W 2008 roku współorganizowałem konferencję naukową Modernizacja polityczna  

w teorii i praktyce. Transfer nowoczesnych idei, wartości, instytucji i mechanizmów, która 

odbyła się w Wiśle w dniach 23-25.09 (Uniwersytet Śląski). W 2010 roku byłem sekretarzem 

komitetu organizacyjnego konferencji naukowej Samorząd terytorialny w modernizacji Polski, 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, która odbyła się w Katowicach w dniu 25.11 (Uniwersytet 

Śląski i Regionalna Izba Gospodarcza). Jestem także członkiem komitetu organizacyjnego 

konferencji naukowej Polska polityka. 1918-2018, która zostanie zorganizowana w dniach  

5-6.11.2018 r. w Wiśle (Uniwersytet Śląski).  

Jestem redaktorem tematycznym w zakresie partii i systemów partyjnych oraz wyborów 

i kampanii wyborczych czasopisma naukowego Studia Politicae Universitatis Silesiensis, które 

jest wydawane przez Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim. 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. Od 2014 roku piastuję funkcję 

prezesa PTNP oddział Katowice. Jestem także członkiem Polskiego Towarzystwa Studiów 

Europejskich.  

 W zakresie popularyzacji nauki w dniu 8.10.2014 roku przeprowadziłem wykład 

Ordynacja wyborcza do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego RP,  

a także moderowałem dyskusję przeprowadzoną po jego zakończeniu w ramach Uniwersytetu 

Trzeciego Wieku w Myszkowie.  W dniu 13.11.2017 roku przeprowadziłem zajęcia  

z licealistami V L.O. w Dąbrowie Górniczej związane z tematyką procesu demokratyzacji oraz 

jego egzemplifikacji w Republice Czeskiej.  

W Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. W. Pileckiego w Oświęcimiu 

prowadziłem seminarium dyplomowe dla studentów Instytutu Politologii. W jego ramach 

byłem promotorem pięciu prac licencjackich obronionych w 2011 roku. Tematyka prac 

związana była z zagadnieniami samorządu terytorialnego oraz polityki w państwach Europy 

Środkowej i Wschodniej. W semestrze zimowym 2013/2014 prowadziłem w zastępstwie 

seminarium magisterskie pomagając na Uniwersytecie Śląskim w Instytucie Nauk Politycznych 

i Dziennikarstwa 10 studentom w kontynuowaniu toku pisania prac dyplomowych. Od 

semestru letniego 2017r. prowadzę seminarium licencjackie dla 13 studentów Instytutu Nauk 

Politycznych i Dziennikarstwa (UŚ) przygotowując ich do napisania i obrony prac 

dyplomowych związanych z tematyką samorządu terytorialnego, systemów politycznych oraz 
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historii państw Europy Środkowej i Wschodniej. Ponadto od 2010 roku do 2013 roku byłem 

opiekunem naukowym Koła Młodych Politologów w Instytucie Nauk Politycznych  

i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Śląskim, filia w Rybniku. Wraz ze studentami 

przeprowadziliśmy wiele spotkań naukowych z politykami oraz naukowcami, a także 

zorganizowaliśmy wyjazdy do instytucji i siedzib organów władzy samorządowej i państwowej 

w Warszawie. W okresie lat 2008-2017 byłem recenzentem 106 prac magisterskich 

obronionych w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego oraz  

6 prac licencjackich. Poza tym zrecenzowałem 6 prac licencjackich obronionych w 2011 roku 

w Instytucie Politologii PWSZ w Oświęcimiu.  

 W dniach 13-19.01.2014 roku odbyłem zagraniczny staż naukowy na Aalborg 

Universitet w Danii. Celem stażu było poznanie duńskiego systemu edukacji na poziomie 

wyższym, sposobu prowadzenia zajęć z zakresu nauk społecznych, możliwości wykorzystania 

najnowszych osiągnięć naukowych w pracy ze studentami, a także przeprowadzenie wykładów 

dotyczących problematyki politycznej i historycznej państw regionu Europy Środkowej  

i Wschodniej.  

 Jestem recenzentem artykułów nadsyłanych do czasopisma naukowego Przegląd 

Politologiczny, który jest wydawany przez Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk 

Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza  w Poznaniu. W 2014 

roku byłem recenzentem czasopisma naukowego Pogranicze. Polish Borderland Studies, które 

jest wydawane przez Uniwersytet Opolski. W 2017 roku byłem recenzentem czasopisma 

naukowego Studia Europaea Gnesnensia, którego wydawcą jest Uniwersytet im.  

A. Mickiewicza w Poznaniu. 

W obszarze działalności organizacyjnej byłem zaangażowany w różne przedsięwzięcia 

na Uniwersytecie Śląskim, a także w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im.  

W. Pileckiego w Oświęcimiu: 

1) w latach 2008-2016 pracowałem w Wydziałowych Komisjach Rekrutacyjnych 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (czterokrotnie jako sekretarz, 

dwukrotnie jako członek komisji, dwukrotnie jako przewodniczący); 

2) w roku akademickim 2009-2010 byłem członkiem komisji stypendialnej PWSZ  

w Oświęcimiu; 

3) w roku akademickim 2013-2014 byłem członkiem Zespołu Opiniującego projekt 

programu kształcenia kierunku studia regionalne tworzonego na Wydziale Nauk o 

Ziemi Uniwersytetu Śląskiego. Zespół działał w ramach Zespołu ds. Wdrażania 

Krajowych Ram Kwalifikacji;  
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4) w roku akademickim 2013-2014 i 2014-2015 byłem członkiem komisji ds. 

finansowania działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych i prac 

rozwojowych oraz zadań z nimi związanych służących rozwojowi młodych 

naukowców oraz studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Politycznych  

i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego.  

 

 

 


