III Seminarium „Zagadnienia wyborcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym”

W dniu 25 lutego b.r. w wirtualnych murach SGH odbyło się III Seminarium z cyklu
„Zagadnienia wyborcze w ujęciu teoretycznym i praktycznym”. Jest to kontynuacja cyklu spotkań
organizowanych na SGH, skierowanych do badaczy, przedstawicieli organizacji trzeciego sektora,
dziennikarzy, a także pracowników administracji, zainteresowanych szeroko rozumianymi
zagadnieniami związanymi z wyborami. Pierwsze z tych spotkań odbyło się w listopadzie 2019 r.
W jego trakcie prowadzono debatę o przebiegu wyborów do polskiego i europejskiego parlamentu
z 2019 r., o zmianie charakteru Państwowej Komisji Wyborczej z sędziowskiego na polityczny
oraz poruszono kwestię dezinformacji w procesie wyborczym, do którego słowo wstępne wygłosił
prof. UWr dr hab. Michał Bernaczyk (Uniwersytet Wrocławski). Kolejne Seminarium odbyło się
w lutym 2020 r., a jego tematem przewodnim były protesty wyborcze wniesione przeciwko
ważności wyborów czy ważności wyborów w okręgu w związku z wyborami do Sejmu RP i do
Senatu RP przeprowadzonymi w dniu 13 października 2019 r. Referat wprowadzający w tę kwestię
wygłosiła prof. UŁ dr hab. Anna Rakowska-Trela (Uniwersytet Łódzki). Problematykę tę
przybliżył także dr Jarosław Zbieranek (Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich). Następnie
zagadnienia dotyczące projektu w zakresie szkolenia obserwatorów społecznych wyborów
zaprezentowali przedstawiciele Fundacji Odpowiedzialna Polityka. Kolejne spotkanie
zaplanowane zostało na czerwiec 2020 r. Jednak ze względu na pandemię założono, że być może
uda się je zorganizować na jesieni 2020 r. Niestety i to okazało się nie do zrealizowania. Zatem
zarówno forma, jak i termin, a także – jak się w efekcie okazało – w znacznej mierze także tematyka
III Seminarium zostały zdeterminowane przez pandemię. Referaty wprowadzające do tego
spotkania, poświęconego wyborom prezydenckim w warunkach pandemicznych w Polsce i w
USA, wygłosili Wojciech Hermeliński (sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku,
adwokat, były przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej) oraz prof. UJ dr hab. Paweł
Lailder (dziekan Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu
Jagiellońskiego). W spotkaniu tym wzięli udział przedstawiciele jedenastu uczelni wyższych z
całego kraju, doktoranci, pracownicy administracji zaangażowanej w przeprowadzanie wyborów
oraz przedstawiciele organizacji trzeciego sektora. Spotkanie to – jak i wszystkie poprzednie –
zostało zorganizowane przez dr Jana Misiunę (SGH) i dr Tomasza Gąsiora (Kujawsko-Pomorska
Szkoła Wyższa w Bydgoszczy).

