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Stulecie nadania odrodzonemu państwu polskiemu konstytucji skłania do szerszej 

refleksji nad ustrojem politycznym Polski, który przechodził w XX wieku ewolucję, a 

wyznaczały ją zmieniające się zasady, na jakich była organizowana władza publiczna, jak 

też różniące się od siebie, a stosowane w praktyce systemy rządów. Efektem zmieniającego 

się stanu demokratyzacji życia publicznego w Polsce były okresy: demokracji 

parlamentarnej, rządów autorytarnych, w określonych latach także totalitarnych, czy też 

realnego socjalizmu. Punktem wyjścia rozważań naukowych podczas konferencji jest 

rocznica uchwalenia ustawy z dnia 17 marca 1921 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 

która obowiązywała od 1 czerwca 1921 roku (ze zmianami wprowadzonymi 2 sierpnia 1926 

r.) do 23 kwietnia 1935 roku. Uchwalona w efekcie kompromisu politycznego Ustawa 

zasadnicza utrwaliła kształtujący się od jesieni 1918 r. republikański charakter państwa 

polskiego oraz parlamentarny system rządów oparty zarówno na doświadczeniach 

demokracji zachodnich, jak i uwzględniający polskie tradycje ustrojowe. Wprowadziła 

model państwa prawnego, opartego na demokratycznych i liberalnych zasadach 

ustrojowych z zasadą podziału władz w wariancie parlamentarno-gabinetowego systemu 

rządów; trzy niezależne od siebie równoległe władze: ustawodawczą (Sejm, Senat), 

wykonawczą (Prezydent, Rząd), sądownicza (sądy i trybunały). Zawierała szereg praw 

 i wolności obywatelskich m.in: ochronę życia, mienia (prawo własności), wolność 

sumienia obywateli niezależnie od różnicy płci, pochodzenia, narodowości, rasy i wyznania; 

zrównywała obywateli wobec prawa. Po II wojnie światowej deklarowano nawiązanie do jej 

podstawowych zasad w Manifeście PKWN i w Małej Konstytucji z 19 lutego 1947 r. 

Motyw przewodni konferencji koncentruje się wokół szeroko rozumianego problemu 

konstytucji w myśli politycznej, systemie politycznym, w wymiarze instytucjonalnym, 

społecznym czy ekonomicznym, bez ograniczeń terytorialnych i temporalnych, 

uwarunkowań ustrojowych, dążeń oraz oczekiwań grupowych, czy jednostkowych. 

Proponujemy rekonesans trzech sfer: (1) abstrakcji, idei i wartości, (2) przekazu 

myśli w komunikowaniu politycznym, (3) realności i praktycznego wykonania myśli 

politycznej. Temat konferencji zamierzamy zrealizować, podejmując rozważania  

w zakresie: 
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• stan i perspektywy realizacji postulatów politycznych, społecznych i ekonomicznych 

odzwierciedlonych w konstytucji/konstytucjach; 

• organy władzy publicznej w konstytucji w Polsce i na świecie (organy władzy: 

ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej, organy kontroli, organy samorządowe); 

• rola kompromisu politycznego w kształtowaniu materii konstytucyjnej; 

• konstytucja w nurtach ideowych myśli politycznej; 

• rządy i opozycja wobec konstytucji; 

• katalog konstytucyjnych praw i wolności oraz obowiązków obywatelskich;  

• komunikowanie publiczne i polityczne o konstytucji; 

• obraz konstytucji w publicystyce politycznej; 

• siła i słabość systemu politycznego Polski ustalonego na mocy konstytucji marcowej 

i kolejnych; 

• konstytucyjna debata parlamentarna w Sejmie Ustawodawczym w latach 1919-1921;  

• źródła konfliktów oraz sposoby dochodzenia do konsensusu w sprawie konstytucji; 

• kontekst międzynarodowy (m.in. konferencja ryska, plebiscyty na Górnym Śląsku a 

Konstytucja z 1921 roku); 

• podobieństwa i różnice w pojmowaniu konstytucjonalizmu w Polsce i państwach 

sąsiednich. 

Wyszczególniony katalog zagadnień nie wyczerpuje wszystkich aspektów tak 

zakreślonego pola badawczego. Dlatego będziemy oczekiwać na nowatorskie pomysły 

tematyczne sprzyjające oryginalnej eksploracji naukowego problemu. 

 

Podczas konferencji planowane są wykładowe obrady plenarne oraz panele dyskusyjne. 
 

 

Serdecznie zapraszamy! 
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Rada Naukowa: 

Prof. dr hab. Antoni Dudek 

Prof. dr hab. Ewa Maj 

Prof. dr hab. Wojciech Sokół 

Prof. dr hab. Jacek Wojnicki  

Dr hab. Arkadiusz Indraszczyk prof. UPH Siedlce 

Dr hab. Krystyna Leszczyńska prof. UMCS Lublin 

Dr hab. Krzysztof Prokop prof. UPH Siedlce 

Dr hab. Jacek Zieliński prof. UPH Siedlce 

prof. Inna Stecenko, Baltic International Academy, Riga, Latvia 

doc. dr Ruslan Puzikow, Państwowy Uniwersytet w Tambowie im. G.Dzierżawina 

Komitet organizacyjny konferencji: 

Kierownik konferencji: Dr hab. Marcin Wichmanowski 

Sekretarze konferencji: Dr Anna Szwed-Walczak, Dr Łukasz Lewkowicz 

 

Prosimy o nadsyłanie wypełnionych kart zgłoszeń do 30 kwietnia 2021 r. pocztą elektroniczną na 

e-mail: konferencja.konstytucja2021@gmail.com 

Przewidujemy publikację artykułów naukowych (po uzyskaniu akceptacji recenzentów) w formie 

monografii w Wydawnictwie UMCS. 

 

https://poczta.wp.pl/k/
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KARTA ZGŁOSZENIA  

NA KONFERENCJĘ NAUKOWĄ (W FORMULE ZDALNEJ) 

 

Konstytucja jako efekt kompromisu politycznego 

Z okazji 100. rocznicy uchwalenia Konstytucji RP z 17 marca 1921 roku 

 

25 maja 2021 r. 

 

1. Imię i nazwisko oraz stopień, tytuł naukowy: 

 

 

 

2. Reprezentowana uczelnia: 

 

 

3. Deklaruję wygłoszenie referatu (komunikatu) na temat: 

 

 

 

4. Adres do korespondencji:  

 

 

 

5. Telefon:       e-mail: 

 

 

 

Dnia:      Podpis: 


