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„POLITYKA PUBLICZNA. 10 LAT POLSKI 

W UNII EUROPEJSKIEJ” – SPRAWOZDANIE 

Z VI OGÓLNOPOLSKIEJ KONFERENCJI DOKTORANTÓW 

KOLEGIUM EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO SZKOŁY 

GŁÓWNEJ HANDLOWEJ W WARSZAWIE „MŁODZI KES”

W dniach 23 i 24 października 2014 r. odbyła się VI już konferencja z cyklu 

„Młodzi KES” zorganizowana przez doktorantów Kolegium Ekonomiczno-Spo-

łecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Temat tegorocznego spotkania 

– „Polityka publiczna. 10 lat Polski w Unii Europejskiej” – został wybrany nieprzy-

padkowo. Z jednej strony polityka publiczna – a więc dyscyplina, w której Kolegium 

Ekonomiczno-Społeczne jako pierwsza jednostka w Polsce otrzymała uprawnienia 

do nadawania stopnia doktora, a z drugiej strony dziesiąta już rocznica wstąpienia 

Polski do Unii Europejskiej. Konferencja została objęta honorowym patronatem Jego 

Magni�cencji Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie prof. dr. hab. Toma-

sza Szapiro, wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego oraz Pol-

skiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej. Ponadto wydarzenie zostało 

objęte patronatem medialnym portalu UNIKONFERENCJE.pl.

Konferencja została otwarta przez przewodniczące Rady Organizacyjnej, mgr 

Katarzynę Negacz i mgr Katarzynę Obłąkowską-Kubiak, które powitały przybyłych 

gości, uczestników konferencji reprezentujących Uniwersytet Warszawski, Uniwersy-

tet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet 

Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz gospodarzy – doktorantów Szkoły Głów-

nej Handlowej w Warszawie. Powitane zostały również władze dziekańskie Kolegium 

Ekonomiczno-Społecznego, w szczególności dziekan Kolegium prof. dr hab. Joachim 

Osiński, a także uczestnicy pierwszego panelu – eksperckiego. Przewodniczące skie-

rowały także słowa podziękowania do recenzentów artykułów wygłoszonych podczas 

konferencji i opublikowanych w publikacji pokonferencyjnej. Podziękowania skie-

rowane zostały także do członków Rady Organizacyjnej: Piotra Brudnickiego, Mar-

cina Czaplickiego, Izabeli Czepirskiej, Małgorzaty Dworakowskiej, Pauliny Malesy, 
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Magdaleny Nawrot, Marty Ostrowskiej, Sylwii Timoszuk, Magdaleny Rozenek, Karo-

liny Wójcickiej oraz młodych doktorów, którzy zgodzili się pomóc przy organizacji 
tej konferencji: dr Katarzyny Górak-Sosnowskiej, dr Marty Pachockiej oraz dr. Jana 
Misiuny. Przemówienie inauguracyjne wygłosił dziekan KES prof. dr hab. Joachim 
Osiński, który mówił o tym, czym są polityki publiczne oraz o konieczności interdy-
scyplinarności w nauce i unikania zamykania się w jednej dziedzinie czy dyscyplinie, 
bowiem tylko wychodzenie poza przyjęte ramy daje możliwość znalezienia nowych 
rozwiązań. W opinii dziekana polityki publiczne, choć są w Polsce młodą dyscypliną 
nauki, to dzięki swojej pojemności umożliwiły łączenie wątków ekonomicznych, 
�nansowych, zarządzania, politologicznych, prawnych czy socjologicznych. Według 
prof. Osińskiego dzięki temu, że w Polsce dopiero zaczyna się przygoda uniwersy-
tetów z polityką publiczną, daje ona wiele możliwości naukowcom. Dziekan KES 
wskazał na doświadczenia amerykańskie w zakresie badań nad polityką publiczną 
oraz na ich aplikacyjny charakter. Polityka publiczna – zdaniem prof. Osińskiego 
– charakteryzuje się dążeniem do realizacji dobra wspólnego w imię solidarności, 
sprawiedliwości społecznej, równego dostępu do życia publicznego oraz otwartości 
tej sfery i z tego punktu widzenia jest niezwykle ważna, zwłaszcza dla rozwoju orga-
nizacji, jaką jest państwo. Dziekan KES zwrócił uwagę również na to, że dyscyplina 
polityka publiczna jest niezwykle ważna z punktu widzenia profesjonalizacji urzęd-
ników państwowych. Świadomość, jak ważne jest państwo jako instytucja, wciąż 
jeszcze, w opinii prof. Osińskiego, jest niska, a rozwój polityki publicznej powinien 
to zmienić. Konkludując, dziekan raz jeszcze serdecznie powitał zgromadzonych 
i wyraził nadzieję, że wszyscy uczestnicy będą usatysfakcjonowani obradami, a sama 
konferencja stanie się początkiem nowych dyskusji i debat naukowych. Prof. Osiński 
zachęcił przy tym uczestników konferencji do publikacji tekstów z dziedziny poli-
tyki publicznej w nowym czasopiśmie naukowym KES „Studia z Polityki Publicznej”.

W panelu eksperckim pt. „10 lat Polski w Unii Europejskiej – przemiany społeczne, 
gospodarcze, polityki publicznej – próba oceny” uczestniczyli: prof. dr hab. Katarzyna 
Żukrowska – dyrektor Instytutu Studiów Międzynarodowych KES SGH, prof. SGH 
dr hab. Agnieszka Alińska – kierownik Katedry Skarbowości KES SGH, prof. SGH dr 
hab. Joachim Osiński – dziekan KES oraz kierownik Katedry Administracji Publicznej 
KES SGH, dr Agnieszka Kłos z Katedry Unii Europejskiej im. J. Monneta KES SGH, 
członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA) 
oraz dr Krzysztof Maryl – radca ministra w Departamencie Energetyki Minister-
stwa Gospodarki RP. Paneliści odpowiedzieli na pytania o wpływ akcesji Polski do 
Unii Europejskiej na postrzeganie i prowadzenie polityki publicznej przez państwo 
polskie oraz o to, czy Polska skorzystała �nansowo na wejściu do Unii Europejskiej 
w kontekście szeroko pojmowanego bezpieczeństwa. Na pierwsze pytanie uczestnicy 
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panelu odpowiedzieli jednoznacznie: sposób prowadzenia polityki publicznej zde-
cydowanie musiał się zmienić w związku ze wstąpieniem Polski do Unii. Jeśli nato-
miast chodzi o postrzeganie polityki publicznej, to pozostaje ona raczej statyczna, 
nie zanotowano drastycznych zmian w tej dziedzinie. W odniesieniu do drugiego 
pytania uczestnicy panelu mieli również zgodną opinię, że kwoty płacone przez Pol-
skę do budżetu Unii w postaci składek są dużo niższe niż kwoty, jakie z niej otrzy-
mujemy. Zwrócono jednak uwagę na niepokojący proceder, a mianowicie korzy-
stanie ze środków, ponieważ są one dostępne, a nie dlatego, że dana inwestycja jest 
konieczna czy potrzebna. Niestety, w opinii uczestników panelu w tym przypadku 
dużą lekkomyślnością wykazały się zwłaszcza dwie grupy bene�cjentów: podmioty 
samorządowe oraz rolnicy. Zarówno jedni, jak i drudzy zadłużali się po to, by móc 
zrealizować inwestycje, które nie tylko nie mogły się zwrócić, ale, co gorsza, zamiast 
generować zyski, w długiej perspektywie generują jedynie straty. Doprowadziło to do 
niebezpiecznego zadłużania się, zwłaszcza w przypadku gmin, a co za tym idzie do 
spadku zdolności kredytowych takich podmiotów, co uniemożliwi w przyszłości 
zaciąganie nowych kredytów pod bardziej kluczowe inwestycje. W odniesieniu do 
bezpieczeństwa podkreślono, że zmienia się postrzeganie tego pojęcia i zdecydowa-
nie odchodzi się od wymiaru militarnego, a siła ciężkości przenosi się na aspekty 
�nansowe i gospodarcze. Jeśli mówimy o wzroście gospodarczym, to z pewnością 
UE – dzięki nakładom �nansowym – sprzyjała rozwojowi, zwłaszcza szeroko pojętej 
infrastruktury. Prof. K. Żukrowska zwróciła uwagę, że bezpieczeństwo ekonomiczne 
nie zostało osiągnięte pod tym względem, że nie podjęto próby zrestrukturyzowa-
nia rodzajów wydatków. Z tego punktu widzenia UE nie zapewniła nam poprawy 
bezpieczeństwa, a właściwie to my, jako państwo, nie wykorzystaliśmy możliwości 
poprawy tej sytuacji. Wystąpienia ekspertów zainicjowały burzliwą dyskusję, która 
była następnie kontynuowana w kuluarach.

W związku z różnorodnością tematów omawianych w ramach konferencji wystą-
pienia podzielono na pięć paneli tematycznych. Panel pierwszy dotyczył spójności 
społecznej, rozwoju regionalnego i konwergencji systemów prawnych Unii Euro-
pejskiej. Panel drugi – polityki publicznej w zakresie �nansów i środowiska. Trzeci 
panel poświęcony był rynkowi pracy. Referaty przedstawione w panelu czwartym 
dotyczyły kwestii związanych z edukacją i kulturą, zaś w panelu piątym – z gospo-
darką, �nansami i społeczną odpowiedzialnością biznesu.

Drugi dzień konferencji miał charakter mniej formalny. Doktoranci wzięli udział 
w dwóch zajęciach warsztatowych. Pierwsze, prowadzone przez Jacka Rozenka, 
pt. „Profesjonalna prezentacja”, obejmowały zagadnienia autoprezentacji oraz wyko-
rzystywania prezentacji multimedialnych. Drugie zajęcia warsztatowe pt. „Academic 
presentation and abstract writting”, prowadzone przez dr. Jana Misiunę (KES SGH) 
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oraz mgr Annę Derelkowską-Misiunę (UW), dotyczyły przygotowywania prezenta-

cji naukowych oraz pisania abstraktów, szczególnie w języku angielskim.

Ostatnim punktem w programie konferencji była wycieczka piesza po kampu-

sie Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie z historią Mokotowa w tle, prowadzona 

przez przewodnika miejskiego po Warszawie pana Jacka Dudę.

Rada Organizacyjna VI Ogólnopolskiej Konferencji „Młodzi KES” chciała ser-

decznie podziękować dziekanowi Kolegium Ekonomiczno-Społecznego prof. SGH 

dr. hab. Joachimowi Osińskiemu za udzielone wsparcie przy organizacji tego wyda-

rzenia oraz wszystkim pracownikom Kolegium, którzy zgodzili się uczestniczyć 

w procesie recenzji artykułów naukowych, w tym: prof. dr. hab. Juliuszowi Gardaw-

skiemu, prof. dr hab. Ewie Latoszek, prof. SGH dr. hab. Agnieszce Alińskiej, prof. SGH 

dr. hab. Maciejowi Cesarskiemu, prof. SGH dr. hab. Elżbiecie Firlit, prof. SGH 

dr. hab. Piotrowi Jeżowskiemu, prof. SGH dr. hab. Sławomirowi Sztabie, prof. SGH 

dr. hab. Izabeli Zawiślińskiej oraz prof. SGH dr. hab. Piotrowi Bieleckiemu, pra-

cownikowi Ośrodka Rozwoju Studiów Ekonomicznych. Dziękujemy również oso-

bom prowadzącym warsztaty: Jackowi Rozenkowi, dr. Janowi Misiunie i mgr Annie 

Derelkowskiej-Misiunie, a także przewodnikowi panu Jackowi Dudzie. Na koniec 

raz jeszcze dziękujemy wszystkim uczestnikom biernym konferencji.


