Międzynarodowa konferencja naukowa

„Doradcy polityczni i lobbyści
w politycznym procesie decyzyjnym.
Polityczna kultura ekspercka
w perspektywie porównawczej”

Collegium Polonicum
w Słubicach
ul. T. Kościuszki 1
69-100 Słubice

Konferencja ma na celu podsumowanie projektu badawczego zrealizowanego w latach 2020-2022 pod kierownictwem Katedry Porównawczych Nauk Politycznych Europejskiego Uniwersytetu Viadrina we
Frankfurcie nad Odrą we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Podstawą zainteresowań badawczych stanowiących punkt wyjściowy
projektu było pytanie o granice pomiędzy doradztwem politycznym
a lobbingiem oraz ich praktyczna rola w politycznym procesie decyzyjnym. Podczas realizacji jego pierwszej części wielopłaszczyznowej
analizie w polsko-niemieckiej perspektywie porównawczej poddane
zostały struktury doradztwa politycznego oraz sposób jego funkcjonowania w percepcji polityków, jako odbiorców rożnego rodzaju ekspertyz. Szczególna uwaga została przy tym poświęcona rozróżnieniu
pomiędzy naukowym doradztwem politycznym bazującym na wiedzy
akademickiej, a lobbingiem zorientowanym na reprezentację interesu
oraz kryteriom legitymizacji oraz legalności różnego rodzaju procesów
doradczych w ramach podejmowanych decyzji politycznych. Po tym jak
w ramach pierwszej części projektu przy pomocy wypracowanych
instrumentów i modeli przeanalizowano w szczegółowy sposób percepcję polskich i niemieckich parlamentarzystów, w kolejnym kroku
zainteresowania badawcze zostały rozszerzone o perspektywę ekspertów, jako drugiej strony doradczej interakcji, w celu dokładniejszego
określenia podobieństw oraz różnic w postrzeganiu politycznych procesów doradczych w Polsce i w Niemczech.
Niniejszy projekt ma charakter pilotażowy. Jego celem jest przeprowadzenie analizy podobieństw oraz różnic zarówno struktury jak i sposobu
funkcjonowania doradztwa politycznego oraz lobbingu w państwach
Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej z uwzględnieniem ich uwarunkowań historycznych i kulturowych. Zadaniem tej analizy jest
identyﬁkacja najistotniejszych problemów w obrębie doradztwa politycznego oraz lobbingu. Ujęcie przykładu Polski i Niemiec jako studium
przypadku relacji pomiędzy „starymi” i „nowymi” krajami członkowskimi UE tworzy podstawę dla badań porównawczych mających na celu
wypełnienie zidentyﬁkowanej w tej dziedzinie luki badawczej w świetle
zwiększającego się znaczenia doradztwa politycznego zarówno w praktyce politycznej, jak i politologicznej debacie naukowej. Dlatego też
obok prezentacji wyników analizy przeprowadzonej w ramach projektu
w polsko-niemieckiej perspektywie porównawczej konferencja ma
stanowić przyczynek do szerzej zakrojonego projektu badawczego
uwzględniającego również inne kraje europejskie.
Dalsze informacje na temat projektu badawczego znaleźć można pod
następującym linkiem: www.wim.amu.edu.pl
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Dr Artur Kopka (UEV) /
Dr hab. Agnieszka Vetulani-Cęgiel (UAM)
Regulacje procesów doradczych i lobbingowych
w oczach polityków i ekspertów w polsko-niemieckim
ujęciu porównawczym
Dr hab. Bartłomiej Biskup (UW) /
Dr hab. Agnieszka Vetulani-Cęgiel (UAM)
Poziom instytucjonalizacji doradztwa i lobbingu w Polsce
i w Niemczech w opinii ekspertów

Program konferencji

Prof. dr hab. Agnieszka Cianciara (PAN) /
Dr hab. Agnieszka Vetulani-Cęgiel (UAM)
Doradca czy lobbysta? O rolach, formach i skuteczności
doradztwa politycznego z perspektywy polskich
i niemieckich ekspertów

8.30
Rejestracja uczestników konferencji

Dr Dorota Stasiak (IASS) / Dr hab. Martin Thunert (UH)
Eksperci i polityka w Niemczech i w Polsce: postrzeganie
kanałów dostępu i stopnia sformalizowania procesów
doradczych

9.15
Przedstawienie rozwiązań technicznych
dla uczestników online
9.30 – 10.45
Prof. dr Timm Beichelt
(Dziekan Wydziału Kulturoznawstwa UEV)
Powitanie
Prof. dr hab. Dorota Piontek (UAM) /
Dr Artur Kopka (UEV)
Wprowadzenie oraz prezentacja założeń projektu
Dr hab. Martin Thunert (UH)
Legitymizacja działalności eksperckiej w ramach
politycznych procesów doradczych i lobbingowych
10.45 – 11.15
Przerwa na kawę
11.15 – 13.00
Panel 1: Prezentacja oraz dyskusja
wyników projektu, część 1

13.00 – 14.00
Przerwa obiadowa
14.00 – 15.15
Panel 2: Prezentacja oraz dyskusja
wyników projektu, część 2
Prof. dr hab. Dariusz Skrzypiński (UWr) /
Prof. dr hab. Helena Wyligała (DSW)
Lobbing i doradztwo polityczne w praktyce parlamentarnej w polsko-niemieckiej perspektywie porównawczej
Dr hab. Bartłomiej Biskup (UW) /
Marlena Piotrowska, M.A. (UWr) /
Prof. dr hab. Dariusz Skrzypiński (UWr)
Biura parlamentarne jako sztaby doradcze polityków
w polsko-niemieckim porównaniu
Marlena Piotrowska, M.A. (UWr) /
Prof. dr hab. Helena Wyligała (DSW)
„Efekt drzwi obrotowych” w niemieckiej i polskiej
praktyce politycznej

15.15 – 15.45
Przerwa na kawę
16.15 – 17.45
Panel 3: Prezentacja oraz dyskusja
wyników projektu, część 3
Prof. dr hab. Dorota Piontek (UAM) /
Prof. dr hab. Szymon Ossowski (UAM)
Doradztwo polityczne i lobbing w kontekście
medialnym
Prof. dr hab. Dorota Piontek (UAM) /
Prof. dr hab. Szymon Ossowski (UAM)
Ekspozycja ekspertów w programach informacyjnych
telewizji publicznych oraz ich wpływ na politykę rządu
w kontekście kryzysu Covid-19 w polsko-niemieckim
porównaniu
Prof. dr hab. Jarosław Jańczak (UAM/UEV) /
Dr Artur Kopka (UEV)
Granica pomiędzy doradztwem politycznym a lobbingiem w opinii polskich i niemieckich ekspertów.
Interpretacja badań empirycznych
17.00 – 17.15
Przerwa na kawę
17.15 – 18.00
Prof. dr hab. Dorota Piontek (UAM) /
Dr Artur Kopka (UEV)
Koncepcja „politycznej kultury eksperckiej” jako model
analityczny w porównawczych badaniach politycznych procesów doradczych
18.00
Zakończenie konferencji
________
Udział w konferencji jest nieodpłatny. Konferencja odbędzie się
w formacie hybrydowym, tj. stacjonarnie oraz online. Językiem
konferencji będzie język polski, niemiecki i angielski.
Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji plenarnej
będą tłumaczone symultanicznie.

