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2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe

2016

-

magister prawa; Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; tytuł

pracy rrragistersktej: Głowa pańshua w semiprezydenckich systemach rzqdóv, Afryki frankofońskiej na przylrładzie Burkina Faso, Nigru i Senegalu (ptaca magisterska napisana pod kierunkiem dr. hab. Andtzeja Kuliga, prof, UJ)

2009-2016

-

studia magisterskie na Wydziale Prawa i Adrninistracji Uniwersy.tetu Jagielloń-

skiego (kierunek: prawo)

- doktor nauk humanis§cznych lv z:rkresie nauk o politvcc; lnstytut Nauk Politycznyclr i Stostrnków Międzynarodowych Uniwersytetu .Iagiellońskiego; tytuł rozprawy doktor2008

skiej Koabitacja w systemie politycznym V Republiki Francu,gkiej

-

ultarunkowania ustrojo-

we i praktyka sprawowania władzy (rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr
hab.

AndrzejaZięby)

2005_2008

-

studia doktoranckie w Instytucie Nauk Politycznych

dowych Uniwersytetu Jagiellońskiego

i

Stosunków Międzynaro-

2005

-

magi§ter politologii; Instytut Nauk Politycznych

i

Stosunków Międzynarodowych

Uniwersytetu Jagiellońskiego; tytuł pracy magisterskiej: Rozwój struktury związkowej w

RFN (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof, dr. hab. Andrzeja Zięby)
2000-2005

-

i StosuŃów

studia magisterskie w Instytucie Nauk Politycznych

Międzynaro-

dowych Uniwersytetu Jagiellońskiego (kierunek: politologia)

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

W 2009 r. podjąłem pracę na stanowisku asystenta w Katedrze Konstytucjonalizmu i
Ustrojów Państwowych Instytutu Nauk Politycznych

i

Stosunków Międzynarodowych na

Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011
r. jestem

zatrudniony na stanowisku adiuŃta. Uniwersytet Jagielloński pozostaje moim jedy-

nym miejscęm pracy w oparciu o umowę o pracę. Na podstawie umów cywilnoprawnych
prowadzę także zĄęcia dydaktyc zte naUniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie.

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego

z art.

16 ust. 2 ustawy

z dnia

14 marca 2003

r.

o

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i fytule w zakresie sztuki (Dz.
U.2016 y. poz.882 ze zm. w Dz.U. z2016 r. poz.1311.)
a) tytuł osiągnięcia naukowego: Francuska izba druga na tle przekształceń parlamentąrnego systemu rzqdów (od III do V Republiki).

b) Łukasz .Iakubiak, Francuska izba drttgct na tle przekształceń parlcmlentu,nego systemu
rzcldów (od III clo V Republikr, 2016, Wydalvnictr,vo Unilversytetll Jagiellońskiego, recenzent

wydawniczy: dr hab. Ewa Popławska,

c) omówienie celu naukowego ww, pracy i osiągniętych wyników

ewentualnego wykorrystania

wrazz omówieniem ich

:

Przedstawiona monografia powstała jako rezultat rcalizacji grantu badawczego Narodowego Centrum Nauki pt. ,,Izba druga w procesie racjonalizacji parlamentarnego systemu
rządów na tle doświadczeń francuskich", realizowanego w latach 2014-2016 (program SO-

NATA, nr decyzji DEC-2013/09/DiHS5104272) i stanowi

efekt moich wieloletnich, ro

tych jeszcze w okresie studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Politycznych

i

Stosunków

Międzynarodowych UJ, badń nad francuskimi insty,tucjami politycznymi. Elementem pracy
badawczej nad sygnalizowanym zagadnientem były dwie kwerendy źródłowe w renomowa-

nych francuskich jednostkach naukowych (uniwersytety w Orleanie i Bordeaux), które odbyłem w latach 2014-2015.

Monografia dotyczy izby drugiej parlamentu francuskiego funkcjonującej w okresie
obowiązywaniatrzech porządków konstytucyjnych: III (1875-1940), IV (1946-1958) oraz V

Republiki (od 1958 r.), ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań współczesnych. Obok
wieloaspektowego zagadnieniatzby drugiej poruszona została problematyka fuŃcjonującego
w tym okresie parlamentarnego systemu rządów oraz wzajemnych relacji pomiędzy wskaza-

nymi komponentami ustrojowymi. Podstawowym celem opracowania było dokonanie syntetycznego zestawienia realizowanych pod rządamt trzech konstytucji formuł izby drugiej oruz
szerszego otoczenia instytucjonalnego v,ryznaczającego strukturę systemu rządów, Miało to
służyó wykazaniu, że aktualna formuła bikameralizmu pozostaje w sposób optymalny włączona w obręb ptzyjętej

w 1958 r. dalęcę zmodyfikowanej (w kieruŃu semiprezydenckim)

odmiany systemu parlamentarnego (tzw. parlamentaryzm zracjonalizowany). Chodziło jednocześnie o udowodnienie, iż funkcjonowanie izby drugiej stanowi istotny czynnik pogłębiający

wielowariantowość semiprezydencjalizmu

V Republikt,

wtdztaną

w szczegolności, choć nie

wyŁącznie, przez pryzmat praktyki ustrojowej. Wyraźne zaakcentowanie w monografii prak-

tycznych aspektów funkcjonowania schematu dwuizbowego podkreśla jednocześnie politologiczny charaktęr pracy. Nie jest to zatęm studium prawnoustrojowe pisane wedle schematu
właściwegoopracowaniom mono

g

r

aftcznym doty czącym organów państwowych. W polskiej

literaturze przedmiotu sygnalizowana problematyka nie doczekała się dotąd obszernego, po-

święconegowyłącznie rozwiązaniom francuskim, opracowania naukowego. W szczególności

nie były podejmowane próby zbadania charalłeryzowanego organu z puŃtu widzenia jego
realnej roli w strukturze instytucjonalnej parlamentarnego systemu tządów w kolejno reali-

zowanych wariantach konstrukcyjnych. Izby drugiej postrzegan ej przez pryzmat konstrukcji
parlamentaryzmu zracjonalizowanego, która rzutuje na oblicze semiprezydenckiego systemu
tządów nie poddawano też kompleksowej anaIizie w piśmiennictwie francuskim.

Punktem wyjściaprowadzonych badań jest stwierdzenie, ze francuska tzba druga
funkcjonowała w okresie trzęch ostatnich republik w odmiennych formułach ustrojowych:

bikameralizmu symetryaznęgo (III Republika), bikameralizmu mocno asymetrycznego (IV
Republika) oraz bikamęralizmu relatywnie asymetrycznego, bazującego na syntezie rczwią-

zń

opaĘch na równorzędności oraz nierównorzędności izb (V Republika). Tak zarysowana

ewolucja wskazanego członu legislatywy została poddana analizie

z lwzględnieniem

prze-

kształceń jakie zaszŁy w obrębie realizowanego we Francji modelu parlamentarnego: parlamentaryzmu monistycznego w okresie III i IV Republiki orazpadamentaryzmu dualistyczne-

go pod ruądarrti konstytucji obowiązującej obecnie. Postrzeganie współczesnej francuskiej
formuły systemu rządów przęz pryzmat konstrukcji parlamentaryzmu dualistycznego jest o
tyle uzasadnione, zę dokonanaprzezobóz

gaullistowski, który doszedł do władzy u schyłku

lat 50., odnowa istniejącego wówczas systemu parlamentarnego opierała się na postulacie
zapewnienia równowagi pomiędzy władzami cechującej pierwotną odmianę parlamentary-

zmu. Powrót do parlamentaryzmu dualisĘcznego, w którym pozycja głowy państwa była
silnię zaznaczona(m.in. poprzęzbezpośredni wpływ na ministrów oraznieskrępowane moz-

liwości rozwiązanie parlamentu) pozostawała znaktem rozpoznawazym lrancuskiej formuły
raĄonalizacji systemu parlamentarnego, a zatęm różnego rodzaju zabiegów zmierzających do
wzmocnieniawŁadzy wykonawczej kosztem władzy ustawodawczej, a w rezultacie

-

do odej-

ściaod nieefektyrłrnej formuły parlamentaryzmu w wersji monistycznej. Daleko idąca racjonalizacjaparlamentaryzmuw połączeniu zę wzmacniającą realną pozycję szefa państwa praktyką funkcjonowania instytucji ustrojowych wygenerowała system semiprezydencki, ktorego
najbardziej znamienną cechą pozostaje zasada podwojnej odpowiedzialności politycznej rządu

- przed parlamentem i przed prezydentem.
Przyjęta w monografii perspektywa badawcza zal<łada" że istotna rola w procesie ra-

cjonalizacji przypadła izbie drugiej parlamentu. Ztej perspektywy bikameralizm staje się obszarem, na którym można wykreować mechanizmy służąceskutecznej rcalizacji procesu ra-

cjonalizaĄi. Stąd też kluczowę znaczęnię ma dokonana na gruncie V Republiki synteza roz,

wiązń symetrycznych oraz asymetrycznych, która jest widoczna ptzede wszystkim przęz
pryzmat określającegozasadnicze etapy postępowania ustawodawczego arL. 45 konstfiucji z
1958 r. Przewidziana tu możliwośćzwoływania przęz premiera mieszanych komisji paryte-

towych w razię niezgodności pomiędzy lzbamt, a także plzyzr:.arne mu uplawnienie do zaini,

cjowania matgina\izującej izbę drugą tzw. procedury ostatniego słowa izby pierwszej
Zgromadzenia Narodowego

-

-

świadczyo daleko idącej ingerencji egzekutywy w parlamen-

tarny proces tworzenia prawa. Pozwala to bowiem rządowi na ,;ęQzne sterowanię" relacjami

pomiędzy obięma częściamilegislatywy, aby maksymalizować własne korzyści polityczne,
co pozostaje w pełni zgodne

z

fiIozoftą racjonalizacji parlamentaryzmu. Art. 45 ustawy za-

sadniczej umożliwia bowiem sytuacyjne wyłączanie Senatu

z udziŃu w procedurze ustawo-

dawczĄ jako pełnoprawnego podmiotu politycznego, gdy takie uczestnictwo utrudniałoby
uchwalenie ustawy wcielającej

w życie program polityczny
4

gabinetu. Sltuacja taka może

mieć miejsce wówczas, gdy w izbie drugiej uksztahuje się większośćnastawiona opozycyjnie

wobec ruądu, a zatem gdy docho dzi do polityczneg

o

zróżnicowania obu częścilegislatywy.

Podobny mechanizm można dostrzec, w zwlązku z szeroko pojętą fuŃcją kontrolną parlamentu, na gruncie art, 49 ust, 4 konstytucji, który stwarza podstawy do występowania ptzęz
premiera o zaufanie izby drugiej. Będąc rozwiązaniem fakultatywnym, przedmiotowa regula_

cjamoże być wykorzysĘwana jako czynnik służącywzmocnieniu legitymizacjt działań egzekutywy, gdy większośćw izbie pierwszej jest nieznaczna, a dodatkowo mało spójna. W takim
przypadku Senat staje się podmiotem, który politycznie wzmacnia rząd.Może to następować

nie tylko wobec izby pierwszej, ale także w odniesieniu do prezydenta Republiki (przede
wszystkim w waruŃach politycznega podziŃu egzekutywy). PonieważtakaaktywnośćSenatu

jest uzależmiona od wcześniejszego wniosku szefa rządu, a ponadto odmowa zaufania nie

skutkuje upadkiem gabinetu, mechanizm ujęty w art. 49 ust. 4 jest w pełni zgodny z chroniącą

egzekutywęftlozoftąparlamentaryzmuztacjonalizowanego,

.

Wobec powyższego, należy uznać, że przynąmniej niektóre spośród przyjętych we

Francji mechanizmów racjonalizaĄi systemu parlamentarnego wymagają odpowiedniego
podłoża ustrojowego, jakie kreuje dwuizbowa strŃtura legislatywy. Wskutek tego rząd uzy-

skuje dodatkową przestrzeń oddziałwvania na legislatywę, a pTzęz to

-

poprzez sytuacyjne

sterowanie dwuizbowością - kontrolowania postępowania ustawodawczego. Konstrukcja
instytucjonalna

V Republiki

za]<ładajednak townież, ze Senat moze realizować wobec egze-

kutywy funkcję blokującą, co oznacza. ze proces racjonalizacji rozumiany jako recepcja roz-

ńązń

ustrojowychpozwalającychrządowi panować nad parlamentarnym procęsem prawo-

twórczym napotyka określone granice. Wyznacza je m.in. określona w art. 89 konstytucji
procedura zmiany przepisów tego aktu, która obejmuje wymog ptzyjęcia nowelizacji przez
obie izby parlamentu w tym samym brzmieniu. Nalezy przyjąc, że choó w tym przypadku nie

zostńy zastosowane rczwięania racjonalizujące zakładĄące zdolnośó rządu do ,,wyłączenia"
Senatu poprzęz procedurę ostatniego słowa Zgtomadzenia Narodowego, to jednak szeroko

rozumiana racjonalizacjazaszław praktyce ustrojowej. Do zmiany ustawy zasadniczej wykorzystywano bowiem art. 11 konstytucji, który
dawczego

-

-

regulując instytucję referendum ustawo-

dopuszcza możIiwośćuchwaienia aktu prawnego

ściezkiparlamentarnej
Recepcja w

V

z

całkowitym pominięciem

.

Republicę bikameralizmu o regulowanej przez egzekutywę asymetrii

izb prowadzi do wniosku o wkomponowaniu tak ujętej struktury w schemat ustrojowy zbudowarry w oparciu o parlamentaryzm zracjonalizowany. Pod tym względem ustrój istniejący

od 1958 r. różni się od dwóch wcześniejszych. W III Republicę izba druga, równa pod wzglę-

dem pozycji ustrojowej izbie pierwszej, była bowiem w stanie generować upadki gabinetów,
a przęz to pogłębiać i takbardzo dużą nięstabilnośó systemu ustrojowego fuŃcjonującego

wedle zńożeń parlamentaryzmu monistycznego, czyli

-

mówiąc najogólniej

- w oparciu

przewagę legislatywy nad egzekutywą. Zkolei w IV Republice ówczesna izba druga

-

o

Rada

Republiki zostńa skonstruowana jako organ, który w żadęn sposób nie mógł stanowić przeciwwagi dlaizby pierwszej, Oznaczńoto brak mozliwości odgrywaniaprzezten podmiot roli
stabilizującej ustanowiony system instytucjonalny, jakkolwiek niezdolnośó do obalenia gabinetu sama w sobie posiadała pewne walory racjonalizujące. Na tym tle relatywnie silna izba
druga funkcjonująca pod rządani konstytucji

V Republiki stanowiła istotną zmianęjakościo-

wą. Wynik a to z faktu, że - generalnie rzecz biorąc

relatywnie asymetryczny egzekutywa mozę
przeciwnie

-

w

-

Senat zbudowany w oparciu o modęl

zalężnościod potrzeb neutralizowac, albo

podnosić jego faktyczlle znaczenie ustrojowe. Tak rozumiany ,,bikameralizm

sterowany" stanowi jeden

z

charakłerystycznych elemęntów francuskiej formuły racjonaltza-

cji systemu parlamentarnego, a zarazęm pokazuje, że racjonalizacja zachodząca w warunkach
dwuizbowości jest pod względem dostępnego instrumęntarium ustrojowego znacznię bogatsza. Poza instrumentami racjonalizacyjnymi występującymi w warunkach unikameralizmu,

wspomniana konstrukcja kreuje bowiem ptzestrzen, która może byó wykorzystywana jako
dodatkowy karrał wpływu egzekutywy na funkcjonowanie legislatywy.

Ogólne założeniateoretyczne dotyczące roli izby drugiej w modelu parlamentaryzmu
zracjonalizowanego, które przedstawiłem

w mającym charakter

wprowadzaj ący rozdziale

pierwszym pt, ,,Racjonalizacja systemu parlamentarnęgo a formuła dwuizbowości", zostały
zatem poddane

weryfikacji w dalszych częściach monografii. Przeprowadzona w rozdztalę

kolejnym pt. ,,Izba druga w strukturze ustrojowej parlamentatyzmu monistycznego (III i IV
Republika)" analiza normatywnego aspektu dwuizbowości oraz zestawienie go z realizowaną
praktyką ustrojową parlamentaryzmu, ktory nie przewidywał instytucjonalnej równowagi
unaoczniły, że izba druga pozostaje w najlepszym wypadku podmiotem nieprzydatnym, bo
niewłączonym do struktury instrumentarium, które pozwala rządowi stalę oddzińywać na
wŁadzę ustawodawczą.W warunkach III oraz

IV Republiki takiego instrumentarium brakowa-

ło, jakkolwiek w przypadku ustroju ustanowionego

w 1946 r. dało się zaobserwowaĆ pierw-

sze próby wprowadzanta rczwtęań racjonalizujących parlamentaryzm. Zostńy one zastosowane

na szersząskalę dopiero w ustroju V Republiki, co stanowi przedmiot rozdziałutrzecie-

go monografii pt. ,,Izba druga w konstytucyjnym schemacie konstrukcyjnym parlamentaryzmu dualistycznego (V Republika)".IJwzględnione zostŃy tu m.in, wizja Senatu fOrmułowa-

naptzez twórców konstytucji

z

1958 r., przebteg prac konsty,tucyjnych dotyczących tego or-

jak równiez ich finalny ef-ekt w postaci ustanowienia parlamentu bikameralrrego z relatywnie silną izbą drugą, co umozliwiło realizac.ję na gruncie litery konstytucji idei legislatYwY
ganu,

pomiędzY
bardzo mocno włączonej w zbudowane w oparciu o filozofię racjonalizacji relacje
władzą wykonawc zą a władzą ustawodaw czą,

Kluczowa z punktu widzenia weryfikacji przyjętycli założęń badaw-czych ProblematYka funkcjonowania bikameralizmu w warunkach właściw,egoV Republice parlamentarYzmu
funkcjonorównowagi została porllszona w rozdziaIe czwafil,nr pt. ..Izba druga 1a' Prakt.vce

V Republiki". W pierwszej
został polityczny profil izby drugiej pocl rządarrri konstytucji z

wania parlamentaryzmu dualistycznego

kolejrroŚci analizie Pod-

dany

1958 r., którY

-

zuryjąt-

kiem lat 20I1-2OI4. gdy większośćzdobyły formacje lewicowe - przybierał konsekwentnię
badawczYch
charakter centrowy lub centroprawicowy. Z punktu widzerria zakładanych celÓw
najwazniejkonieczne było ustalenie, w jakim stopniu kształtorvała się praktyka korzl'staniaz
szyclr, angażujących izbę drugą mechanizmów parlamentaryzmu zracjonaltzowanego. Jako

kryteriurn analtzy przyj$em stosowane na gruncie V Republikt rozrożntenie PomięclzY ,,efekwywodzą się ztego
tem większościowym", gdy prezydent ruąd orazwiększość parlanentarna

czYli ukłasamego obozu politycznego oraz koabitacją (wspołistrrietliem instl'ttrcjonalrrYm),
wskazarrYch konfigrrradem polity cznte podzielonej władzy wykonar.vczej. W kontekścieobu
cji rozpatrywane były - na tle realizowanej praktyki korzystania z takich instrunrentów, iak
aProprocedura ostatniego słowa Zgtomadzerria Narodowego, głosowanie zblokowarre cZY
pasywne PodejŚcie
bowanie pTzęz Senat polityki rządtt- czynniki rzrrtujące na akty'uł'ne ltrb
pod uwagę
egzekutvwy do dostępnego instrumentariunr rac.jonalizacl,jnego, Oprocz tego,

izbY druwzięte zostały takie elementy, jak skala przewagi formacji prorządol,vy-ch na forum
. Prze,
giej czy też zagadnienie polity cznej zgodności większości w obu częŚciach legislatYwY

po instrumentaprowadzona analtza wykazała, że szczegolna aktywnośćrządrr sięgającego
następowa_
rium racjonalizacyjne w związku ztocząc5lm się postępowaniertr ustawodawczynr
ła w

układzięizbpolitycznie zróznicowanych, przy czynr istnierrie politycznie podzielonej lub

politycznie jednorodrrej władzy wykonawcze.| miało w takirrr układzie mniejsze Znaczenlę,
W zamykającym monografię rozdzialę piątynr pt.,,Izbadruga jako czynnik pogłębia_

jący wielowariantowość semiprezydenckiego systemu rządow v Republiki" zwróciłem uwa_
na rzeczY\\'iste obligę przede wszystkim na widoczny w praktyce ustrojolvej lvpłl,w Senatrt
cze systemu rządów funkcjonującego pod rządarni konst.vtucj l

z

1958 r. Punktenr w}jŚcia sta-

nauce zagadnienia semi_
ła się tu obszerniejs za analtzabudzącego wciąż duze kontrowersje w
że ftancuska odmia_
prezydencj a|izmu. W prezentowanej monografii dĘyŁem do wykazania,

na tego modelu stanowi finalny ręzll|tat procesu racjonaltzacji ustroju Parlamentamego,

Przedstawione zostały zŃem argumenty wspierające założenlę,ze system serniprezydencki
funkcjonujący w

V

Republice pozostaje, rriejako wbrew nazwie sugerującej zmieszanie w

równyclr proporcjaclr prezydencjalizmu i parlamentar,vznu * bardzo mocno związany z modelem parlanrentarnym (w szczególności poprzez narł,iązanie do pieru,otnej fbrmuły tego modelrr w postaci parlamentaryzmu dualistycznego).

W konsekwencji, francuski serrriprezyden-

cjalizm może być postrzegany jako efekt syntezy stworzonyclr na przełonrie lat 50. i 60. ubiegłego wieku podstaw normatywnych ujętych w tekściekonstytucji (m.in. ustanowienie silnej
prezydenttrry arbitrazowej czerpiącej legityrnację z wl,§gl§11, powszechnych oraz powiązanie
rządu z parlamentem według schematu racjonalizac.ji parlarrrentarl,zmu) z czynnikami poza-

konstytrrcyjnymi, rrjawnionymi
obu członów egzekutywy

w praktyce splawowalria

r,vładzy (ściśtejszezintegrowanie

i wykreowanie w ten sposób odpowiedzialności politycznej rządu

ptzed głową państwa, ktora jest realizowana obok tego rodzaju odpowiedzialności przed parlamentem). Wychodząc

z

założenia,żę konstrukcja serniprezydencka pozostaje wyjątkowo

elastyczna, przęz co nalezy rozunriec zdolnośćdo efektyr,vnego funkcjonor,vania w róznycl,1

konfiguracjach politycznych (przede wszystkim egzektrtywy polityczrrie jednoroclnej oraz
politycznie podzielonej), w oparciu o wcześniejszeustalenia lnozna sformułowaó wniosek, ze

izba druga stanowi czynnik dodatkowo pogłębiający niejako zaprogramowaną wielowariantowośćtego systemu rządórv. Bazując na istnie.jącyclr Lrkładaclr większościolłychw obu
tzbach parlamentu, jak również na skali wykorzystywania angażulącego izbę cln-rgą instru-

mentarium racjonalizacyjnego, dokonałem zatem rozrożnięnia na ,,efekt większościowy" w
wersji mocnej i wersji słabej (w zależnościod tego czy Senat wspiera całą jednorodną egzekutywę, cz też pozostaje bastionem opozycji parlarnentarnej), jak równiez na koabitację w
wariancie izb politycznie jednorodnyclr (gdy Senat politl,cznie w,spiera rząd, pozostając w
opozycji do prezydenta) oraz koabitację w układzie izb politycznie podzielonyclr (gdy Senat
udziela wsparcia głowie państwa, będąc w opozycji do gabinetu).

Na podstawie przedstawionych wyżej ustaleń sfolmułowana została konkluzja, ze
francuska izba druga stanowi czynnik istotnie problerlatyztrjąc,v z pozolLljednorodne kategorie pojęciowe ,,efektu większościowego"oraz wspołistllierTia irrstytucjonalnego, Zestawienie
obu podstawowych dla V Republiki układów politycznych oraz politycznej strtrktury bikameralne.i legislatywy powoduje bowiem,

że zarówno ,,efekt większościowy", jak i koabitacja

mogą występować w dwoch rózrrych formułach zakładających istnienie odmiennych powiązań politycznych w czworokącie prezydent-rząd-izba pierrvsza-izba druga. Z punktu widzenia

głowy państwa dązącej do realizacji własnego progranLl politycznego optymalny pozostaje

układ ,,efektu większościowego" w wersji mocnej, I<tory zapewrria polityczną tozsamoŚĆ

8i,
i

wszystkich wskazanych komponentów instytucjonalnych. W takim bowiem wypadku cały
dwuizbowy parlament wspiera realizację założęń programowych egzekutywy, na czele której
stoi szef państwa. ,,Efekt większościowy"w wersji słabej pozwala wprawdzie w dalszym ciągu zapewniać prymat ustrojowy prezydenta Republiki, jednak w tym przypadku wdrazanie na

poziomie ustawowym rozwiązań plomowanych przez władzę wykonawczą .vqtmaga aktywnego wykorzystywania mechanizmów neutraIizujących opór Senatu, w tym mieszanych ko-

misji parytetowych, a przede wszystkim procedury ostatniego słowa Zgromadzenia Narodowego. Ze względu na ugruntowaną przęwagę centroprawicy tego rodzaju układ mógł się

ujawnić zasadniczo w okresie ruądów prezydenta lewicowego oIazlewicowej większościw
izbie pierwszej (po razpierwszy doszło do tego, gdy w 1981 r. rozpoczął się okres altęrnance).,Na podobnej zasadzię następuje wykreowanie dwuwariantowości koabitacji. W układzie

politycznej jednorodności izb współistnienie instytucjonalne okazuje się korzystniejsze dla
rządu i stojącego na jego czele premiera, który
tyc,znego w opozycji do szefa państwa

-

-

dąrąc do realizacji własnego programu poli-

kontroluje procęs legislacyjny bez konieczności in-

tensywnego stosowania procedur wyŁączających izbę drugą. W takim uĘadzię prorządowa
większośćsenacka staje się zatęm czynnikiem sprzyjającym właściwejwspółistnieniu instytucjonalnemu parlamentaryzacji

V

Republiki. Tę ostatnią należy rozumieć jako uzyskanie

przęzrząd podmiotowości politycznej, która wynika z tekstu konstytucji, a która została bardzo mocno ograniczona prymatem prezydenta w waruŃach ,,efektu większościowego".Z
tego też względu koabitacja istniejąca w układzie

izb politycznte ztożnicowanych wymaga

-

podobnie jak ,,efekt większościowy" w formule słabej * aktywizmu rządu w zakręsię wyko-

rzystywania instrumęntarium racjonalizacyjnego zbudowanego w oparciu o relacje pomiędzy
obiema częściami legislatywy. W obu przypadkach pogłębienie faktycznej asymetrii izb po-

zwalabowiem na maksymalizację własnych korzyścipolitycznych w postaci względnie bezproblemowej realizacji uprzednio zdefiniowanych celów legislacyjnych. Z puŃtu widzenia
roli mechanizmów raclonalizacyjnych istotna rożnicapomiędzy,,efektem większościowym"a
koabitacją jako takimi polega wszakże na tym, że tnny jest beneficjent

dziŃń polegających

na sterowaniu schematem bikamęralnym. Mimo że formalnie korzystanie z instrumentarium
racjonalizującego postępowanie ustawodawczę należy do rządu, w warunkach jednorodnej
politycznie władzy wykonawczej takim beneficjentem jest szef państwa. Gabinet uzyskuje na
tym polu autonomiczną pozycję dopiero w warunkach politycznego podziału w obrębie władzy wykonawczej.

W oparciu o zaprezęntowane ustalenia badawcze koncentrujące

się wokół konstytu-

cyjnej oraz faktycznej pozycli izby drugiej nozna w,vroznić cztery warianty funkcjonowania
9

systemu rządow

V Republiki:

1)

praktykę prezyclencjalistyczną, której to\Ą,afzyszy generalnie

pasywne nastawienie do modyfikacji dwuizbowościpoprzez mechanizmy parlamentaryzmu
zracjonaltzowanego (,,efekt większościowy" w rł,ersji mocnej); 2) praktykę prezydencjalistyczną poŁączoną z aktywizmem w zakresie modyfikacji dwuizbowości poprzez instrumenta-

rium parlamentaryzmu zracionaltzowanego (..ef-ekt rviększościo\Ą\"'\Ą,vr,ers.|i słabej); 3) praktykę parlamentarystyczną, której towarzyszy generalnie pasy\Ą,ne nastawienie do modyfikacji

dwuizbowości poprzez mechanizmy parlamentaryzmu ztacjonallzowanego (koabitacja w
układzie politycznej jednorodności legislatywy); 4) praktykę parlamentarystyczną połączoną
z aktywizmem w zakresie nrodyfikacji drł.Lrizbowościpoprzez instrunrentarium parlamentary-

zmlzraclotralizowanego (lroabitacja lv r-rkładzie politycznego podziału legislat,vw),). Dokorrane ustalenia badawcze pozwoliły zŃem na sformułor.vanie wniosku, że w przypaclku francu-

skim omawiany organ został szczególnie mocno włączony w strukturę systemu rządów rozumianego jako układ powiązari instytucjonalnych łączących legislatywę

i

egzekutywę. To z

kolei porvoduje, ze izba druga skonstrttorł,ana na podstarł,ie lvzględnej. kontrolorvanej przez
egzekutywę, asytnetrii bikarleraliznru krer-rje niejarko r-iaturalną przestrzeń. rv ktorej obrębie
dochodzi do interakcj i pomięd zy władzą lvykonawc zą a władzą ustawod awc zą.

Choć zatem jedno- lub dwuizbowa struktura parlamentu nie moze słuzyć jako kryterium umozliwiające odróżnienie jednego systemu rządow od drugiego, to jednak istnienie tak
zbudowanej izby drugiej tnoztra postrzegaó jako czynnik pogłębiający wielowariantowość
systemu rządórv.

W szczegolności chodzi

tr-l

o nodel semiprezydetlcki, ktory zasadza się na

dw.óclr silnych podmiotach władzy wykonawczej,

z ktorych kazdy nroze zasadnie dązyć do

rea\tzacji własnych zaml,ęrzeń programowych. To bowiem powoduje, że l,zba druga moze się

stać sojuszrrikiem jednego lub drugiego ośrodka egzekutywy,w zależnościod istniejącego w
.je.j

obrębie układu politycznego. Pod tyn. względem szczegolne znaczenie rralezy przypisać

francuskie.i fbrmr_rle semiprezydencjalizmu, która powstała rł, oparciu o proces racjonaiizacji
systemu parlanrentarnego, a zatem takiej, która przynajmniej rł, świetlelitery konstytucji wykazuje widoczne naclrylenie proparlamentarne (w praktyce uwidaczniane w rrkładzie koabita-

cji). W takich warunkach dwrrizbowość noze być postrzegana jako szczegolny kontekst
1unkcjonowania wielowariantowej struktury ustrojowej. Dor,vodzi to jeclnocześnie, ze polityczrry podział w obrębie egzekutywy stanowi rvprarł,dzie podstawowe krlterilrnr słuzące
charakterystyce zrożnicowarrej praktyki r"rstrojowej

V

Republiki, jedrrak nie bez znaczenla

pozostaje w tym wzg|ędzie także podział w obrębie legislatywy.

W prowadzonych badaniach nacl wieloaspektor,vą problematyką francuskiej izby drugiej

orazjej szerszego kontekstu instytucjonalnego i politycznego oparłem się na zrożnicowa10

nych podejściach rnetodologicznych, które pozwoliły uwzględnic zarówno konstytucyjny
kontekst izby drugiej, poglądy na ten organ prezentow,ane na etapie przygotowywania kolej-

nych aktólł, konstytucl,jnych, jak i jego funkcjorrowanie w praktyce r,rstrojowej. W przypadku

V Republiki, której w monografii poświęcone zostało najwięcej rniejsca, obok analizy nolmatywnego aspektu parlamentaryzmu zracjonalizowanego zbudowanego w opalciu o bikameral-

ną strukturę parlamentu, pod uwagę wzięte zostały istotne czynniki polityczne rzutujące na
praktykę wykorzystywania przez egzekutl,wę prz},znanego 1ej instrumental,iunl racjorralizacyjrrego. Kluczową rolę

w analizie dostępnych danych statystyczrrych odegrało kryterium

układów większościowych ukształtowanych w kazdej z lzb parlamentu. Stąd tęż duże znacze-

nie miało zbaclanie przestrzeni rywalizacji partyjnej, a w szczegolrrości ewolucji politycznej
struktury Senatu od końca lat 50. do chwili obecnei. Uwzględrrione zostały ponadto czynniki
taki jak np. strategie polityczne piastunów stalrow-isk w obrębie władzy rłykonar,vczej. kon-

flikty dzielące najważniejsze obozy polityczne oraz

dokony\Ą/ane w praktyce rządzetria inter-

pretacje funkcjonujących instytucji ustrojo\\rych, w tym przede wszystkim zrewidowanego w
stosunku do rozwtązari sprzed 1958 r. systemu rządów.

Przedstawiona monografia dotyczy franctrskich ttrządzeń rrstrojowyclr, jednak dokonane ustalenia badau,cze nlożna traktować w szersz),lll korltekście. .jaki wvzllacza postulat
budowy spojnych mechanizmow sprawowania władzy wpisanyclr

r,v

przemyślanąi właściwe

skonstruowaną architekturę systemu rządów. Zaptezentowane ustalenia badawcze można

więc postrzegac w sposób bardziej uniwersalny, przęz pryzrrrat szeroko obecnie rozpowszechnionego schematu relacji pomiędzy egzekutylvą a legislatl,rvą zbudowaną według lnodelu parlamentaryzmu zracjonaIizowanego formuły, ktora stanor,vi wspołcześnierv zasadzie
unir,versalny i powszeclrnie akceptowany rrrodel funkcjorrowania systemu parlamentarnego (rł,

tym takze ukięrunkowanego parlamentarnie systemu semiprezydenckiego), niejako jego najbardziej aktrralną wersję ustrojową. Uwagi dotyczące Senatu

V

Repubiiki nrogą w konse-

kwencji dostarczyć szerszego punktu odniesienia.jako prz,vcz1.,,nek do dyskrrsji nad kwestiami
takirni jak struktura współczesnych parlarrrentów,. układ lelacji poniędzy izbarrri oraz ewelltll-

alnie zakres asymetrii obu częścilegislatywy, jak również włączenie do konstrukcji ustrojo-

wej systemu rządów mechaniztnow łączących izbę drugą z orgallami władzy lvykonawczej.
Zawarte

w monograiri spostrzeżęnla i wnioski badawcze lnozna jednocześrrie postrzegać

przez plyzmat ewentualnej dalszej recepc.ji tnechanizmorv racjonalizac1,Inych na gruncie polskiego systemu ustrojowego, a zatem

z uwzględnieniem ich mozliwych walorów

nych.

1,1,

praktyPz-

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukolvo-badawczych

Charakterystyka innycli osiągnięć badawczyclr wymaga wyodrębnienia trzech zasad-

niczych grup zagadnień, które po uzyskanir-r stopnia naukowego doktora stały się obszarami

nojej szczególnej aktywnościnatrkowej. Przede wszystkim nalezy r,vymienić badania

obej-

mrrjące francuskie instytucje ustrojowe. Kolejrłyrłr polem podejrnorvanej działalrrościnattko-

wej stały się instytrrcji demokracji bezpośredniej zę szczęgolnyrn ur,ł,zględrrieniem państrł'
anglosaskich. Ostatnim obszarem moich zainteresowań pozostaje problematyka s}stemór.łz
politycznych państw Afryki frankofońskiej, ze szczególnym uwzględnieniem recepcji rozwiązati

r.rstroi

owych dawnej rrretropolii.

Oclnosząc się do pierlvszego obszalu działalnościbadarł,czej. nalezy rvskazać, że jej
rezultatem było oprrblikowanie

grafii, Pierwsza

-

-

po uzyskaniu stopnia nauko,uvego doktora

pt. Koabitacict w systemie

-

drvóch mono-

politycznynl V Republiki Francuskle7

-

powstała

w oparciu o rozprawę doktorską obronioną w listopadzie 2008 r. Wskazana publikacja książ-

kolva stanowi zatem rezultat badań prorł,adzony,,ch

-uv

okresie strrdiórv doktoranckich. Ich

istotną częściąbyła miesięczna kwerenda źródłorł,atra Uniwersytecie Roberla Schttmana w
Strasburgu

w 2007 r., przeprowadzona dzięki ttzyskanenru stypendium rządtt 1iancuskiego.

Drrrga monografia poświęconaustrojowi francuskięmu

polityki. Francuskie doświadczenia ttstrojol,tle

-

- placa

pt, Referendum

jako narzędzie

została oprrblikowana w 2012 r. Nie licząc

rozprawy habilitacyjnej. ksiązkę tę traktu.ię.jako stvoje najrviększe osiągnięcie nar:kor,ve. Podstawowym celem monografii było wykazanie, ze instytrrcja ref'erendr-rrrr, choć jest postrzegana
przede wszystkim jako najważniejsza współcześnieforma demokracji bezpośredniej, stanowi

jeden z najistotniejszych elementów kreujących realizowany pod rządamt konstytucji

V

Re-

pLrbliki model aktywnej prezydentury, a zatem pozostaje elemelrtem konstrukcyjnym systemu

rządorv. Patrząc z tego punktu widzenia. instytrrcję referendutn ogóhrokrajorł'ego (w szezęgólności referendum ustawodawczego realizowanego

\Ą/

oparciu o art. 11 korrstl'tucji) mozna

zaltczyc do instrumentarium sprawowania władzy, słuzącego w lzeczywistości realizacji
sprecyzowanych celów politycznyclr. Na podstawie dotychczasowej praktyki w tym zakresie
(pod rządami ustawy zasadniczej

z

1958 r. przeprowadzono osiem referendów regulowanych

przez al1. 1I orazjedno ref-erendum stallowiące elenletrt rrorvelizac.ji konstl'tucji z art.

89)

zbadane zostały nr.in. przesłanki polityczne sięgania po procedtrry referendahre (rrp. potrzeba

legitynrizacji polityki definiowanej przez szefa paristwa. dązenie do polaryzacji przestrzeni
rywalizacji partyjnej, ujawnienie podziałow politycznych w obrębie konkurencyjnego obozu
politycznego). Nacisk połozony został zaten głównie na te aspekty zastosowania instytucji
referendum, ktore łączą się z konkurencją porniędzy obozatni politycznyni dązącynri do kon12

troli nad poszczegolnymi członarni dualistycznej władzy wykonawczej lub do utrzymania
dotyclrczasowej pozycji w obrębie struktury instytucjonahrej państwa. Pod uw,agę wzięte zostały ponadto czynniki konstytucyjne, które por,vodorvał_v m.in., ze rv niektórych fazach funkcjonowania V Republiki instytucja referendum ustawodawczego

z

art. 71 konstytucji nie była

wykorzystywana (konfiguracja koabitacji). Dokonane ustalenia badawcze doprowadziły do
wniosku, ze referendum w ustroju ukonstytuowanym

w

1958 r. stanowi wprawdzie godny

uwagi mechanizm partycypacji obywatelskiej. jedrrak w zdecydowanie większyn-r stopniu
należy je wtązac

z rożnorodnymi płaszczyzl7aml rywalizacji politycznej

odmiany semiprezydencjalizmu (porniędzy obozem rządzącym

i

rł, obrębie frarrcuskiej

obozenr opozycyjnym, jak

również wewnątrz egzekutyrł,y, gdy jej polityczne oblicze pozostaje niejednorodne).

W obrębie badań dotyczących francuskiclr instytucji ustrojor,vych poruszałem równiez
inne zagadnienia. Dokonane w ich rrastępstwie ustalenia naukowe były publikowane w czaso-

pismach naukowych, jak równiez w pracach zbiorowych, Spośrodnich nozna w_vnrienic
przede wszystkim oplacowania poświęconepolitycznym przesłankom rozw|ązania parlamentu na gruncie

V Republiki (w praktyce ustrojowej po

1958 r. rozwiązanie izby pierwszej prze-

stało być traktowane jako podstawowe narzędzie politycznego arbitrazu głowy państwa, a
stało się instrumentem słuzącyrn podtrzyr-tlaniu niezvrl,kle korzy,stnego dla prezydenta Repu-

bliki układu ,,efektu większościowego")oraz zjawtsku prezyderrcjalizacji francr.rskiclr partii
politycznych rozumianej jako pełne podporządkowanie poszczególnyclr ugrupowań strategii
politycznej szefa państwa oTaz kandydatów do urzędu prezyclenckiego (stąd tez clrarakterystyczne dla współczesnej Francii pojęcie ..partia prezydencka"). Oprocz tego. badania odnoszące się do tiancuskiego systenru politycznego obejmorł,ały zagadniellia takie jak ervoltrcja

francuskiej formuły systemu parlamentalnego (od parlamentaryzmu monistycznego do dualistycznego), efekty obszernej reformy konstytucyj nej

z 23 lipca 2008 r, czy też wybrane

aspekty funkcj onowania struktury terltorialnej państwa.

Ustalenia badawcze poświęcorre delr-rokracji bezpośredniej były tez poza wspomtrianym przypadkiem fl,arrcuskin-r

-

dokorr,vr.vane l1a podstawie

analizy rozlvtązań normatywnych

oraz praktvki politycznej innych państw. Wyznacza to drugi zasadniczy obszar realizowanej
przeze mnie działalnościnaukowej. Szczególne miejsce zajęły ttr badania nad państwami an-

glosaskimi, które dotyczyły instytucji referendum oraz odwołania piastunów stanowisk pu-

blicznych Q,ecall), jakkolwiek podejnlolvałenr takze ternatykę

irTst.u.'turc.ii

denrokracji bezpo-

średrriejw państwaclr niemieckojęzycznych. Wspomniane lonny denrokracji bezpośredniej

były omawiane na przykładzie m.in. Karrady (recepcja w prowincji Kolumbia Brytyjska rozpowszechnionej w Stanach Zjednoczonych instytucji odwołania zę stanowiska publiczrrego
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przez ogół uprawnionych do głosowania, a takze poprzedzone pracan-ii tzr,v. zgromadzeń
obywatelskich stosowanie referendum w sprawie zrniany systemu wyborczego w niektórych
prowirrcjach), Nowej ZęIandlt (praktykowanie od lat 90.

XX

w. referendunr

z

inicjatywy

obywatelsktej) oraz Australii (obligatoryjne referendrrm konstytrrcyjne). Głownym zamlerze-

niem badawczym było wykazan7e, że clroć w niektoryclr państlvaclr allglosaskiclr demokracja
bezpośrednia na poziomie ogólnokrajowym traktowana jest

z

dv,żą rezerłvą (ze względu rra

zasadę suwelenności parlamentu), to jednak w ostatnich dekadach mozna, generalnie rzecz

biorąc, zaobserwować wzrost jej znaczenia, który przejawia się zarówno w tworzeniu podstaw normatywnych nowych rozwiązań z tego zakresu, iak i w intensyfikacji praktyki sięga-

nia po tego rodzaju instrrurrentarilun ustrojowe. Zrł,iększetlie roli denrokrac.ii bezpośredniej
daje się zavważyć zarówno na poziomie ogólrrokrajowl,m, jak i w odpowiednich jednostkach

terytorialnych, clroć w przypadku poszczególnyclr paristw występttje pod tym względem rózne rozłożenie akcentów, W ranach dorobku naukowego związanego z problematyką ustrojową państw angolskich rnieścisię ponadto tłunraczenie, na zlecetrie Kancelarii Sejmu RP, wybranych Llstaw ustrojowych Nowej Zelandii, które ukaze się drr,rkienr - jako Konstytucjct ,Yowei Zelandil (ze wstępem AndrzejaZięby) nakładem Wydawr-rictwa Sejmowego.

W obrębie trzeciego zwryrożntorrych obszarów badawczych - problematyki ustrojowej
państw Afryki frankofońskiej

-

pierwszoplanowe miejsce zajmuje oprrblikowana w 2014 r.

monografia pt. System ustrojowy Senegalu. Jako przedmiot analizy obrałenr państwo, które
pod wieloma względami odbiega od innyclr państw At}yki por.i,stałyci"l po r-rpadku fiancuskiego imperiurn kolonialnego, Chodzi tu w szczególności o stabilnośó mechanizmów sprawowa-

nia władzy w oparciu o schemat rywalizacyjnej gry politycznej. która w ostatnich dekadach
została potwierdzona dwukrotną alternacją rł4adzy. W nronografii zwróciłem zatem uwagę

nie tylko na normatywny, widzran>] przez pryzmat przepisow konstytucyjnych, układ powiązań irrstytucjonalnych, ale takze

rra

jego szersze otoczenie w postaci systenltl partyjnego oraz

praktyki sprawowania władzy w okresie urzędowania czterech kolejnych szefów państwa (od

Lćopolda Sćdara Senghora do Macky'ego Salla). Takie ujęcie posłuzyłodo charakterystyki
najwazniejszych cech senegalskiego semiprezydencjallzmu oraz pozwoliło na ich konfrontację z fi,anctrskinr pierwowzorem. Dokonane ustalenia doprowadztły rn.irr. do wniosku, ze

-

mimo oczywistych podobieństw - pod wieloma względami porliędzy rozsliązantami senegal-

skimi a tymi obowiązującymi w dawnej metropolii zachodzą istotne róznice. W odniesieniu

do konstrukcji semiprezydenckiego systemu rządow widoczne jest np. znacznie silniejsze
wyeksponowanie pozycjt szefa państwa, który dysponuje takimi, niedostępnymi francuskie-

i?i

ł il
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mu odpowiednikowi, uprawnieniami konstytucyjnymi jak określanie polityki państwa czy
egzekwowarrie politycznej odpowiedzialności rządu kierowanego przez premiera.

W obrębie charakteryzowanego obszaru badali afri,,karrist5lczll.vch podejnlowałem takze problematykę ustrojową innych państw świataflankofońskiego (rv tym także Afl,yki Północnej). W oparlej na nretodzie porównawczej analtzie specyfiki przyjmowanych rozwiązań

na pierwszy plan wysuwało się zagadnienie recepcji francuskich rozwiązań ustrojowych.
Efektem tego były m.in. publikacje w pracach zbiorowych poświęconenawiązywaniu na kon-

tynencie afrykańskirn do takicl-r korrstrukcii. jak nlodel aktl,rvnej prezydentury r.vpisarrej w
strukturę semiprezydenckiego systemu rządów; mechaniznry parlamentaryzmu zracjonaltzowanego kształtujące relacje pomiędzy egzekutywą a legislatywą ezy też przyjęcie wzorowanei na aft.16 konstytucji francuskiej konstrukcji tzw. nronarchicznego stanu nadzwyczajnego,

Prowadzone badania dotyczyły jednak równiez istotnych róznic pomiędzy wzorcami dawnei
metropolii a ich afi,ykariską recepcją. Na uwagę zasługuie

\\i

tym korrtekście przl,jmowanie w

niektórych państwach prezydenckiego systemu rządów w l,versji zmodyfikowanej w stosunku
do traktowanego jako wyjściowy modelu ustrojowego, ktory powstał r,v Stanach Zjednoczonych (np, w Wybrzezu KościSłoniowej tego rodzaju zniekształcenie polega na ustanowieniu
instl.tucji premiera, jakkolwiek polityczrrie odpowiedzialnego wvłączrrie przed prezydentem),

Badania nad mechanizmami splawowania władzy w Afiyce 1iankofbńskiej dotyczyły też
kwestii aplikacji w praktyce rczwiązań konstl,tucyjnych oraz wpłylvu tyclr ostatnich na realną
pozycję najważniejszycli organów państwa. Podstawowym celem było w,tym przypadku wykazanie, że przynaimniej w niektóryclr państwach kreorvane porządki konstytucyjne nie pozostają jedynie ,,na papietzę".^Ięcz realnie oddziałrr.lą na st-erę polit_vczl-ią.

Co więce.i, moze takze

zachodzic relacja odwrotna, czyli wpływ określonychdośr,viadczeń politycznyclr na literę
ustaw zasadniczycli. Najlepiej świadczy o tym przykład Nigru, gdzie w 1995 r. doszło do koabitacji. ktora wpłynęłaograntczająco na pozycję szefa państwa. Z drugiej strony, wystąpie-

nie politycznie podzielonej władzy lvykonawczej doprowadziło do zmian konstytrrcyjnych,
polegających w szczegolności na wpisanilr do konstytucji odrębny,ch regullacji prawrrych. które miały obowiązywać w warunkaclr kolejnego tego typrr doświadczeniapolitycznego.

>k**

Wyniki badań prowadzonych w sygnalizoli,atr,vclr rvl,zej trzeclr obszaraclr działalności
naukowej ogłaszałemw języku polskirn
naukowych publikujących prace

z

i

angielskinr na łamach lenomowanych

zakręstt systemów politycznych
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(,,Atlrenaeum. Polskie Studia Politologiczne", ,.Państrł,o

i Praw,o". ..Politeja". .,Przegląd Pra-

wa Konstytucyjnego", ,,Przegląd Sejmowy", ,,Przegląd Politologiczny", ,,Rllch Prawniczy,
Ekorromiczny

i Socjologiczny"). Artykuł poświęcony porównawczej

analtzię politycznie po-

dzielonej władzy wykonawczej w systemach politycznych Francji i Polski ukazał się na łamach zagratricznego czasopisma ,.Journal of Cornparative Politics" (czasopisnro indeksowane

m.in. w renomowanych bazach Web of Science oraz Scopl"rs), Oplcicz tcgo, opracor,vania nlojego autorstwa były zaml,ęszQzane w placaclr zbiorowyclr ptrblikowanyclr ptzęz wydawnictwa
naukowe o ugruntowanej pozycji na rynku księgarskim (m.in. Wydawnictwo Sejnrowe, Wy-

dawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika,
Wydawnictr,vo UMCS, Wydawnictwo

Tet-1-1ida

2, Donl Wydarł,niczy Elipsa. Księgarnia Aka-

demicka). Przedstawiorry wykaz publikacji po uzyskaniu stopnia naukowego doktora obejmu-

je łącznte 52 prace, które juz ukazały się drukiem (w tym m.in. 4 monografie, jedna redagowana praca zbiorowa, 23 rozdziałylarlykuły w pracach zbiorowych oraz 14 arlykułów w czasopismach naukowych, a ponadto artykuły recenzyjne, hasła errcyklopedyczne oraz sprawozdania). Koleine sześcprac rraukowych w.ięzykLr angielskinl zostało przl,jętych do drukr-r albo
znajduje się na etapie procesu recenzyjnego w, Polsce lub za granicą. Na w,ydanie oczekuje
takze tłrrrnaczęnlę wybranych ustaw ustrojowych Nowej Zelandll. Wykaz wszystkiclr wymie-

nioni,ch wyżej prac znajduje się w odrębnym załączntku.
*8*

Realizowana przeze mnie działalnośćbadawcza miała przełożenle na podejmowaną
aktywność dydaktyczną,

litycznych

i

W szczególności dotyczyło to prowadzonych w Instl,tucie Nauk Po-

Stosunków Międzynarodowych UJ przedrniotów specjalizacyjnych dla trzech

kierurrków studiów (politologia, stosunki międzynarodorve, bezpieczeństr.lo narodowe). Nale-

ży wśrod nich wymienić następujące: InsĘtucje denlokracji bezpośredl,tiej, trTłaclza v,ykonawcza v)e współczesnym świecie,Stany nadnuyczajne, Problemy Af,yki. Wyniki badań regularnie referowałem podczas piętnastu konferencji nalrkowych poświęconych problematyce systemów politycznych lLrb wybrarrym zagadnieniom tlstrojowym, r,l tym drvoch konferencji,
które miały miejsce za granicą. Uzupełnieniern aktywności naukowej oraz dydaktycznej była
działalrrośćorganizacyjna, w tym m.in. członkostwo
szych pracowników nauki

-

-

w charakterze przedstawiciela młod-

w Radzie Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynalo-

dowych lJJ oraz pełnierrie funkcji jej sekretalza, atakżę działalnośćna forum ogólnouczelnianym (reprezentow-anie Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ w Stałej
1,6

Rektorskiej Komisji Remontowej powołanej na kadencję 2012-2016). Szczegółowy Wkaz
działalnościnaukowej, dydaktycznej oraz organizacyjnej przedstawiłem w oddzięlnym załączniku.
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