
  

 

 

 

 

 

 

 

UCHWAŁA Nr XXV – 16.1/22 

Senatu  

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej  

w Lublinie 

z dnia 27 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o przyznanie  

prof. dr. hab. Waldemarowi Paruchowi nagrody Prezesa Rady Ministrów  

za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej,  

w tym twórczości artystycznej lub działalności wdrożeniowej 

 

Działając na podstawie art. 364 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo                                            

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r., poz. 574 z późn. zm.) w związku z § 5 oraz 

§ 7 ust. 4 pkt 1 lit. a Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 maja 2019 r.  

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród Prezesa Rady Ministrów oraz wzoru 

wniosku o ich przyznanie (Dz.U. z 2019 r. poz. 976 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

 

 

§ 1 

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pozytywnie opiniuje 

wniosek o przyznanie nagrody Prezesa Rady Ministrów prof. dr. hab. Waldemarowi 

Paruchowi za osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, 

lub działalności wdrożeniowej. 

 

§ 2 

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie wskazuje, że 

rekomendowanym do nagrody osiągnięciem naukowym jest monografia Prof. Waldemara 

Parucha, Realizm i wartości. Prawo i Sprawiedliwość o polityce zagranicznej, Instytut Europy 

Środkowej, Lublin 2021, s. 473 z uwzględnieniem aktywności badawczej i osiągnięć 

Kandydata do nagrody.  

 Wymieniona monografia łączy wiedzę z zakresu myśli politycznej Prawa 

i Sprawiedliwości z procesem formułowania i realizacji polityki zagranicznej Polski w latach 



2015-2019. Połączono w niej wiedzę ogólną na temat myśli politycznej i tego co Prof. Paruch 

nazwał paradygmatem myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości (PiS) z wiedzą 

szczegółową na temat polityki transatlantyckiej PiS, wprowadzania Polski do Sojuszu 

Północnoatlantyckiego oraz polityki Polski wobec Unii Europejskiej i rozumienia integracji 

europejskiej. Autor monografii, wyróżniając się olbrzymią analityczną wnikliwością  

i odwołując się do licznych unikalnych dokumentów, uchwycił cechy specyficzne myślenia  

i działania PiS. Przedmiotem zainteresowania uczynił bowiem najbardziej konstytutywne 

cechy myśli politycznej PiS w odniesieniu do stosunków międzynarodowych ze szczególną 

koncentracją na wymienionym już paradygmacie myśli politycznej PiS oraz polityce 

transatlantyckiej i europejskiej tej partii. Starannie przemyślane i wybrane problemy 

badawcze zostały przeanalizowane w oparciu o teorię badania myśli politycznej, w ujęciu 

politologicznym, z odwołaniem się do danych źródłowych poddanych krytyce i interpretacji. 

Przedmiotem analizy w poszczególnych rozdziałach (cztery) i podrozdziałach (jedenaście) 

jest: myślenie polityczne oraz przesłanki teoretyczne i ideowe właściwe dla myśli politycznej 

PiS; składniki polityki transatlantyckiej rządów PiS – orientacja transatlantycka, krytyka 

przeciwników politycznych (liberałów i lewicy), zasady polityki transatlantyckiej; dwie fazy 

wykonywania polityki transatlantyckiej (2015–2016, 2017–2019); składniki polityki 

europejskiej rządów PiS takie jak  eurorealizm, przesłanki i koncepcja Unii Europejskiej. 

 Rekomendowaną monografię wyróżnia kilka cech. Po pierwsze, wysoka kultura pracy 

naukowej jej Autora, tworząca wzorce badań politologicznych łączących analizę myśli 

politycznej z analizą procesu formułowania i realizacji polityki zagranicznej państwa. 

W ukształtowanym w nauce o stosunkach międzynarodowych obszarze badawczym 

nazywanym analizą polityki zagranicznej jest to ujęcie nowatorskie. Po drugie, jest to 

unikalność kwerendy, zwłaszcza źródeł archiwalnych. Wykorzystane został bowiem 

zazwyczaj niedostępne dla badaczy archiwa PiS, Archiwum Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów, Archiwum Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów, Archiwum ministerstwa Spraw 

Zagranicznych, Archiwum Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Po trzecie, 

starannie udokumentowana analiza polityki zagranicznej Polski z wykorzystaniem myśli 

politycznej PiS wnosi wkład do dyskursu teoretycznego w nauce o stosunkach 

międzynarodowych, a dokładniej sporu między szkołą realistyczną i szkołą idealistyczną.  

Po czwarte, monografia ta z jej autorskim ujęciem, licznymi polemikami i prowokującymi 

intelektualnie pytaniami, zawiera potencjał inspirowania debaty publicznej z sugestią jej 

upolitycznienia na temat polityki zagranicznej Polski w szybko, a ostatnio wręcz radykalnie 

zmieniającej się przestrzeni geopolitycznej.  

 Rekomendując wybitną monografię, należy także zwrócić uwagę na wybitne 

osiągnięcia naukowe Profesora Waldemara Parucha oraz w zakresie aktywności społecznej 

i politycznej. Profesor jest autorem około 240 prac naukowych, w tym ok. 30 publikacji 

zwartych łączących wiedzę politologa i historyka, będąc absolwentem obu wymienionych 

kierunków studiów. Zakres tematyczny zainteresowań badawczych jest niezwykle szeroki  

i obejmuje tematykę związaną z obecnością chrześcijaństwa w Polsce, wejściem Polski do 

Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest uznanym w Polsce specjalistą  

z zakresu myśl politycznej, metodologii badań politologicznych, polityki zagranicznej Polski, 

systemów politycznych, dziejów Europy Środkowej, zarządzania strategicznego oraz jednym 

z prekursorów w Polsce politologii stosowanej. Posiada doświadczenie w realizacji licznych 



projektów badawczych m. in. zrealizował 3 granty międzynarodowe: Priorytet 1 i 2 

Europejskiego Funduszu Społecznego, projekt Podyplomowe Studia Kwalifikacyjne 

w zakresie ITC, języka obcego i Wiedzy o społeczeństwie, realizowany w roku akademickim 

2006–2007; projekt Kapitał Ludzki, UMCS na rynku pracy. Studia wschodnioeuropejskie;  

2 granty krajowe Ministerstwa Nauki Szkolnictwa Wyższego, projekty promotorskie, 

realizowane w latach 2009–2012; granty "Dialog" i "Strategor" Ministerstwa Nauki  

i Szkolnictwa Wyższego w latach 2019-2020; redaktor albumu milenijnego na 1050 rocznicę 

chrztu Polski na zlecenie Kancelarii Sejmu RP. 

 W aktywności społecznej i politycznej Profesor Paruch znany jest jako twórca 

Centrum Analiz Strategicznych w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, doradca Ministra 

Edukacji i Nauki do spraw szkolnictwa wyższego, doradca Marszałka Sejmu w zakresie 

polityki zagranicznej Polski i ekspert w odniesieniu do takich inicjatyw jak m.in. Europy 

Karpat, Szczytów Przewodniczących Parlamentów Państw Europy Środkowej i Wschodniej. 

Jest pomysłodawcą utworzenia w Lublinie Instytutu Europy Środkowej i Muzeum Kresów 

Wschodnich Rzeczypospolitej oraz redaktorem naczelnym wysoko punktowanego 

czasopisma "Przegląd Sejmowy". 

§ 3 

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie uznaje osiągnięcia                  

w zakresie działalności naukowej, w tym twórczości artystycznej, działalności wdrożeniowej 

prof. dr. hab. Waldemara Parucha za wysoce wartościowe pod względem naukowym 

i merytorycznym. 

 

§ 4 

Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie upoważnia Rektora do 

złożenia wniosku o przyznanie nagrody, o której mowa w § 1, do Prezesa Rady Ministrów. 

 

§ 5 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

                      Przewodniczący Senatu UMCS 

                          REKTOR 

 

 

 

             prof. dr hab. Radosław Dobrowolski 


