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Modernizacja polityczna w Polsce po 1989 roku – 

uwarunkowania przemian 
 

 

Modernizacj  definiuje si  z regu y jako procesy przemian w sferach: spo-

ecznej, gospodarczej i politycznej, z widocznym przyspieszeniem tempa zmian 

i pojawieniem si  ich wyników, zarówno w jako ci, jak i ilo ci1. 

Analiza procesu transformacji systemowej w Polsce po 1989 r. pozwala za-

uwa y , obok jej oczywistych mankamentów, istotne efekty modernizacji: funk-

cjonuj ce w strukturach mi dzynarodowych demokratyczne pa stwo ze swobo-

d  zrzeszania si  i prowadzenia dzia alno ci politycznej, przestrzegaj ce praw 

cz owieka i obywatela, z wolnymi wyborami, z nowym systemem prawa, no-

wymi instytucjami i urz dami, z kluczowymi zmianami w zakresie systemu go-

spodarczego. 

Na wst pie warto wskaza  sytuacj , w okoliczno ciach której podj to zmia-

ny 1989 r. i pó niejsze. Ukszta towa y j  konsekwencje strat potencja u ludzkie-

go i dorobku materialnego z okresu II wojny wiatowej oraz okupacji hitlerow-

skiej i sowieckiej, a dope ni a trwaj ca prawie pó  wieku okupacja Polski przez 

Zwi zek Sowiecki – decydenta w sprawie modernizacji PRL, które nios y go-

spodarczy upadek i polityczn  niewol 2. 

Na pocz tku zmian w Polsce szczególn  rol , zw aszcza w sferze wiadomo-

ci spo ecznej, odegra  wybór Karola Wojty y na papie a. Jego pierwsza piel-

grzymka do Ojczyzny zelektryzowa a spo ecze stwo. 

W 1989 r. podj to trzeci  w dwudziestym wieku prób  modernizacji Polski. 

W tym szerokim, wieloaspektowym i wieloletnim procesie niemo liwym wydaje 

si  wskaza  wszystkie determinanty zmiany, tote  uwaga skupiona zostanie na 

                                                 
1 Por. M. Kuni ski, Modernizacja w PRL i III RP – nowe wizje czy stare utopie, [w:] Drogi do 

nowoczesno ci. Idea modernizacji w polskiej my li politycznej, Kraków 2006, s. 175. 
2  Por. J. Kleczkowski, M. Szu drzycki, Wst p, [w:] Drogi do nowoczesno ci..., s. 9 oraz M. Ku-

ni ski, ibidem, s. 176–192. 
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wybranych, jednak nieprzypadkowych wyznacznikach. Z uwagi na ich usytu-

owanie wzgl dem miejsca zachodz cej zmiany mo na wskaza  zewn trzny – 

europejski, globalny ich charakter, lub wewn trzny – rodzimy. Analiza czynni-

ków warunkuj cych unowocze nianie upowa nia do wskazania na ich charakter 

konstruktywny lub destruktywny, wzgl dem za o onej i realizowanej moderni-

zacji, oraz jej ci g o  i ewolucyjno . 

Wobec wielo ci zmian i niemo liwo ci przedstawienia wszystkich ich za-

kresów, w niniejszym artykule zosta y podkre lone w wi kszo ci przekszta ce-

nia dotycz ce pocz tku transformacji. 

 

U ród a zmian ko ca lat 80. w Polsce znalaz  si  splot wypadków ze-

wn trznych, w tym przesilenie polityczne w Zwi zku Sowieckim i w pa stwach 

satelickich. Towarzyszy o temu zaniechanie strategii ust pstw Zachodu wobec 

wp ywów – coraz bardziej niewydolnego ekonomicznie w wielu zakresach – 

Zwi zku Sowieckiego. Wrzenie spo eczne, nasilaj ce si  stopniowo w 1989 r. 

w pa stwach Europy rodkowo-Wschodniej, stanowi o siln  determinant  doda-

j c  energii i odwagi w budowaniu wizji i tworzeniu skali modernizacji w Pol-

sce. Tak e formowaniu rz du Tadeusza Mazowieckiego towarzyszy a zewn trz-

na lawina zmian w pa stwach orbituj cych wokó  Zwi zku Sowieckiego. Tak 

szerokie i dog bne zmiany doprowadzi y do dezintegracji bloku polityczno-woj- 

skowego kierowanego przez Zwi zek Sowiecki i sta y si  pocz tkiem dla real-

nych modernizacji systemów wewn trz tych pa stw. W drugiej po owie 1991 r. 

ZSRR uleg  rozpadowi, poci gaj c za sob  kolejne, niezwykle wyraziste zmiany. 

Zmieniaj ca si  sytuacja polityczna wewn trz „bloku wschodniego” nie po-

zosta a bez wp ywu na decyzje pa stwa i wydarzenia z 28 grudnia 1998 r., gdy 

sejm przyj  pakiet 10 ustaw przygotowanych przez Leszka Balcerowicza – mi-

nistra finansów. Uda o si  je przeforsowa , mimo i  wi kszo  w sejmie stano-

wili pos owie z PZPR, a prezydent posiada  proweniencj  komunistyczn . 

Zmiany mia y na celu uzdrowienie finansów pa stwa, wprowadzenie wolnego 

rynku i stabilizacj  makroekonomiczn . Tak prze omowy zakres zmian dykto-

wa a przede wszystkim gro ba ca kowitego za amania gospodarki i kilkusetpro-

centowa inflacja. 

Zapocz tkowanie tak istotnych przemian mo liwe by o jedynie przy bardzo 

silnym poparciu spo ecznym i powszechnej nadziei na rych  popraw  i przy 

szerokim prze wiadczeniu, e Polska zaczyna stawa  si  pa stwem suwerennym 

i demokratycznym. 

Ogromn  rol  w narodzinach zmian odegra a „Solidarno ”, która wpraw-

dzie w 1989 r. nie by a ju  tak masowym ruchem spo ecznym jak przed stanem 

wojennym, ale posiada a istotny g os. Zwi zek mia  przez szereg lat swoich par-

lamentarzystów i tysi ce dzia aczy z siln  moc  opiniotwórcz  i decyzyjn  na 
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ró nych stanowiskach. Polski zwrot w kierunku zmian ekonomiczno-gos- 

podarczych dokona  si  pod egid  „Solidarno ci”. Dosz o jednak w pewnym 

sensie do nadu ycia zwi zkowego mandatu, gdy  efekty pozostawa y w niezgo-

dzie z solidarno ciow  wst pn  wizj  zmian, któr  zweryfikowa y twarde realia 

rynku i liberalny kierunek przekszta ce . 

Najistotniejsz  rol  w procesie modernizacji odegra o pa stwo, które sta o 

si  aktywnym konstruktorem zmian, traktuj cym zmniejszenie dystansu do Eu-

ropy i wiata jako modernizacyjny imperatyw. 

Niestety, w uproszczeniu przyjmowano, e istnieje jeden powszechnie obo-

wi zuj cy model demokracji i gospodarki rynkowej. Na pierwszym planie sta-

wiano nie polityk , lecz gospodark , gdy  powszechnie s dzono, e demokracja 

jest atwiejsza do zbudowania od kapitalizmu. Zak adano, e osi gni cie celu 

zrealizuje si  samo przez si  i automatycznie sprawi, e Polska zacznie dogania  

najbardziej rozwini te kraje. Nie by o szerszej dyskusji o modelu gospodarki 

rynkowej, o typie kapitalizmu, jaki mia  powsta  w Polsce, o polityce przemy-

s owej pa stwa3. 

Jednak proces przebudowy gospodarki posiada  znamiona gry politycznej, 

w której bardzo wa ne znaczenie mia y decyzje partii politycznych i koalicji rz -

dowych, a tak e zabiegi powi zanych z nimi ró nych zainteresowanych grup. 

W sposób zdecydowany, na jako  zmian wp ywa  równie  brak kultury poli-

tycznej. S abo  partii i instytucji dawa a w adzom oraz elitom bardzo szerokie 

pole manewru. Celna wydaje si  obserwacja Leszka Balcerowicza, który twier-

dzi , e nie by o adnej polityki, czyli poszukiwania kompromisów, porozumie-

nia, roz adowania konfliktów. Rz dy mog y podejmowa  decyzje poza kontrol  

opinii publicznej. Cz sto operowano argumentem konieczno ci lub warunków 

stawianych przez zachodnich partnerów. Elity mia y niezwyk e poczucie wolno-

ci wynikaj ce z ówczesnej pró ni politycznej4. 

Projekty reform nie by y wynikiem szerokiego dialogu spo ecznego, czy 

procesu uzgadniania interesów ró nych grup spo ecznych lub konfrontacji si  

politycznych, ale skutkiem woluntarystycznej polityki w skich elit moderniza-

cyjnych, którym doradzali zachodni specjali ci5. Spo ecze stwo polskie przez 

szereg lat by o jedynie obiektem zabiegów modernizacyjnych elit, a nie podmio-

tem zmian. Nie by o te  jej znacz c  determinant , mo e oprócz udzia u w refe-

rendum na rzecz przyst pienia Polski do Unii Europejskiej. W za o eniach spo-

ecze stwo mia o by  odpowiednim kontekstem demokracji i kapitalizmu, mia o 

                                                 
3 Por. Z. Krasnod bski, Modernizacja po polsku, [w:] Drogi do nowoczesno ci..., s. 197–198. 
4 L. Balcerowicz, Socjalizm, kapitalizm, demokracja. Szkice z prze omu epok, Warszawa 1997, s. 165. 
5 Por. A. Smolar, Radyka owie u w adzy II, „Gazeta Wyborcza”, 8 wrze nia 2006. 
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sta  si  pluralistyczne, indywidualistyczne, refleksyjne, otwarte, tolerancyjne, 

laickie6. 

Wa n  determinant  zmian sta a si  moralno  elit w adzy i tzw. ludzi biz-

nesu. Tu  po 1989 r. Polacy zach ysn li si  modernizacj , a has a cywilizacyj-

nego awansu cieszy y Polaków, ale pó niej, gdy przysz o p aci  dotkliwe koszty, 

pojawi a si  krytyka, kierowana zarówno z lewicy – podkre laj cej niszczenie 

dorobku PRL, jak i z prawicy, widz cej w modernizacji siln  i bezrefleksyjn  

adaptacj  obcych standardów na grunt polski. Reformy okaza y si  kosztowne 

spo ecznie, czego dowodem by o pogorszenie si  poziomu ycia. Koszty trans-

formacji nie by y roz o one równomiernie, a beneficjentem nowego systemu sta  

si  m.in. przoduj cy w budowaniu podstaw kapitalizmu establishment politycz-

ny, silnie zakorzeniony w by ych strukturach PZPR. O zmianie w zakresach ma-

kro- i mikro- w wielu aspektach ycia gospodarczego i spo ecznego decydowa y 

wi c zwi zki mi dzy strukturami w adzy a sfer  gospodarcz  oraz stare i nowe 

powi zania korupcyjne umo liwiaj ce dzi ki lukom prawnym kolosalne docho-

dy. W sposób znacz cy pomog o w tym „uw aszczenie nomenklatury” oraz pó -

niejsza polityka „grubej kreski”. Natomiast pracownicy, cz sto dawna ostoja 

„Solidarno ci”, w nowych warunkach do wiadczali redukcji zatrudnienia czy 

upadku swych przedsi biorstw7. 

Nie uda o si  przez szereg lat stworzy  sprawnie dzia aj cych prawnych i in-

stytucjonalnych ogranicze  dla nadu y  i przest pczo ci zorganizowanej, aby 

zmiana przebiega a w trosce o interes narodowy i spo eczny. Zabiegiem moder-

nizacyjnym w kszta towaniu zmiany by y te  podj te kroki prawne dotycz ce 

lustracji czy powo ania IPN. 

W sferze polityki modernizacja mia a charakter ewolucyjny. W dniu 29 grud- 

nia 1989 r. sejm znowelizowa  konstytucj  pa stwa, a gdy po rozwi zaniu si  

27 stycznia 1990 r. g ówny partner Okr g ego Sto u – PZPR przesta  istnie , 

dzia acze „Solidarno ci” przeszli do kolejnych zmian. Rz d Tadeusza Mazo-

wieckiego realizowa  strategi  stopniowych przeobra e . Modernizacja poli-

tyczna na mocy postanowie  sejmu w dniu 8 listopada 1989 r. obj a: rozwi za-

nie PRON, ORMO, przej cie przez pa stwo maj tku po PZPR, a w 1990 r. li-

kwidacj  SB i cenzury. 

Polityk  rz du T. Mazowieckiego determinowa  proces jednoczenia Nie-

miec, przy wiadomo ci, e tzw. plan Kohla pomija milczeniem uznanie za-

chodniej granicy. Te wydarzenia wp yn y m.in. na decyzje o pozostawieniu na 

terenie Polski wojsk sowieckich czy powstaniu tzw. Trójk ta Wyszehradzkiego. 

                                                 
6 Por. Z. Krasnod bski, Modernizacja po polsku, [w:] Drogi do nowoczesno ci..., s. 201. 
7 Por. B. Gazi ski, Transformacja, [w:] Podstawowe kategorie polityki, red. S. Opara, D. Radzi-

szewska-Szczepaniak, A. ukowski, Olsztyn 2005, s. 192–193. 
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Uwaga rz du premiera Tadeusza Mazowieckiego skupi a si  na strategicznej 

sprawie – uczestnictwie Polski w strukturach europejskich, co zaowocowa o z o-

eniem memorandum w Radzie Europy (stycze  1990 r.) i EWG (kwiecie  1990 r.) 

i zapocz tkowa o proces wchodzenia Polski do struktur europejskich. 

Determinant  ówczesnych zmian by a równie  defensywa postkomunistów. 

Spowodowa a ona, e po rezygnacji Wojciecha Jaruzelskiego parlament znowe-

lizowa  odpowiednio Konstytucj  i uchwali  ustaw , na mocy której nowego 

prezydenta obywatele mieli wybiera  w wyborach powszechnych i bezpo red-

nich. Odej cie Wojciecha Jaruzelskiego zako czy o wst pny okres transformacji 

w Polsce, chocia  obradowa  parlament wybrany na podstawie ustale  Okr g e-

go Sto u. Przemiany zasz y tak daleko, e nie by o ju  potrzeby gwaranta o ko-

munistycznej proweniencji we wchodzeniu w modernizacj  ustrojow 8. Silne 

pi tno na zmianie w polskim yciu politycznym odegra  równie  fakt dezinte-

gracji obozu postsolidarno ciowego i jej forma. 

Wa n  determinant  modernizacji politycznej stanowi a postawa Ko cio a 

katolickiego, posiadaj cego na tle krajów postkomunistycznych szczególny, 

uzasadniony historycznie autorytet spo eczny. W wolnej Polsce kler katolicki, 

mimo e nie uczestniczy  bezpo rednio w yciu politycznym, wielokrotnie – po-

przez postaw  i zaanga owanie hierarchów oraz zwyk ych ksi y – kszta towa  

wiatopogl d wiernych i wp ywa  na ich wybory. Interwencj  Ko cio a w ycie 

publiczne by o m.in. poparcie dla stara  dotycz cych wst pienia Polski do grona 

krajów Unii Europejskiej. Kszta towaniu opinii publicznej przez szereg lat s u-

y y liczne katolickie rodki masowego przekazu. 

Wraz ze zmian  naszego po o enia mi dzynarodowego silnej modernizacji 

uleg a polityka zagraniczna Polski w regionie. Zmiana wynika a z kluczowego 

dla naszego kraju zjednoczenia Niemiec i rozpadu ZSRR. Powstanie niepodle-

g ych pa stw – Ukrainy, Bia orusi i Litwy – pa stwo polskie przyj o z zadowo-

leniem i nawi za o stosunki dyplomatyczne z nowymi s siadami. Strategicznym 

partnerem III RP sta a si  Ukraina. St d inicjowanie przez polsk  dyplomacj  

zbli ania Ukrainy ku Europie. Stosunki z Czechos owacj , a po podziale (1993 r.) 

z republikami Czesk  i S owack  by y poprawne. Dzi ki zniesieniu cenzury 

mo liwe sta y si  szerokie debaty nad przesz o ci , np. stosunkami polsko-ukra- 

i skimi czy polsko- ydowskimi i ich weryfikacja. 

Nie dosz o do modernizacji w polityce polskiej wobec Rosji. Stosunki za-

graniczne na tej linii przez szereg lat uk ada y si  niekorzystnie. Nie zmieni  te-

go równie  akces Polski do NATO, a nast pnie do Unii Europejskiej. 

Liczne podmioty: polska dyplomacja, elity polityczne i opinia publiczna ju  

u progu transformacji opowiada y si  za zmian  stosunków politycznych z Za-

                                                 
8 Por. A. Paczkowski, Pó  wieku dziejów Polski, Warszawa 2005, s. 403. 
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chodem i Stanami Zjednoczonymi. Tak wi c, obok spraw gospodarczych, pa -

stwo koncentrowano si  wokó  integracji Polski z zachodnimi strukturami – 

NATO i Uni  Europejsk . Zainicjowane przez Tadeusza Mazowieckiego dzia a-

nia czeka y na otwarcie si  obu struktur na nowych cz onków. G ówn  determi-

nant  hamuj c  otwarcie stanowi a obawa Stanów Zjednoczonych oraz Europy 

przed konsekwencjami takich zmian. W sprawie akcesji do NATO przez kilka 

lat zarówno Stany Zjednoczone oraz ich sojusznicy nie podejmowali oczekiwa-

nych przez Polsk  decyzji w obawie przed reakcj  Rosji. Formalne wnioski 

o przyj cie do NATO, Polska, Czechy i W gry z o y  mog y dopiero w kwiet-

niu 1996 r.; w grudniu 1997 r. parafowano protoko y akcesyjne i ostatecznie  

12 marca 1999 r. Polska sta a si  pe noprawnym cz onkiem NATO. Determinan-

t  tej, jak e wa nej strategicznie modernizacji, stanowi y przede wszystkim wy-

darzenia w Rosji zwi zane z antydemokratycznymi tendencjami Borysa Jelcyna, 

wojn  w Czeczenii i licznymi antyzachodnimi wypowiedziami rosyjskich polityków9. 

Z kolei akces Polski do Unii Europejskiej determinowa  opór pa stw cz on-

kowskich, powa ne zmiany zachodz ce wewn trz Unii oraz d ugotrwa e i pra-

coch onne procesy dostosowawcze prawa polskiego do ustawodawstwa unijne-

go. Na drodze tej e modernizacji warto wyliczy  wydarzenia: listopad 1998 r. – 

negocjacje, oficjalna zgoda pa stw na przyj cie nowych cz onków – zjazd w Ni-

cei – 8 grudnia 2000 r. oraz zako czenie procesu – 1 maja 2004 r. Trzeba te  

podkre li  pozytywn  rol  licz cych si  w Unii Niemiec, wspieraj cych Polsk  

w dzia aniach akcesyjnych, wykazuj cych wol  wspó pracy gospodarczej i – 

wobec historycznych zasz o ci – w ten sposób chc cych legitymizowa  demo-

kracj  niemieck  wobec wiata. 

W wyniku zmian Polska na arenie mi dzynarodowej uzyska a poczucie sta-

bilno ci, bezpiecze stwa i partnerstwa. Modernizacja Polski po wst pieniu do 

UE post puje w szybkim tempie. 

Jak ju  wspomniano, demonta owi struktur pa stwa socjalistycznego towa-

rzyszy o zerwanie z systemem gospodarki socjalistycznej i otwarcie Polski na 

rynek wiatowy. W stosunkowo krótkim czasie, dzi ki kapita owi zagraniczne-

mu, dotacjom unijnym, kapita owi w asnemu dokonano unowocze nienia prze-

mys u i rolnictwa. Na polepszenie sytuacji polskiej wsi wp yw mia y przede 

wszystkim wymogi zwi zane z przyj ciem w szeregi Unii Europejskiej, nast p-

nie dotacje unijne oraz przedsi biorczo  niektórych rolników. 

Od strony prawnej zmian  determinowa y akty, m.in.: ustawa o prywatyzacji 

przedsi biorstw pa stwowych (1990 r.), otwarcie gie dy w Warszawie (1991 r.), 

wprowadzenie podatku dochodowego od osób fizycznych (1992 r.), wprowa-

dzenie powszechnego podatku od towarów i us ug dla producentów i handlow-

                                                 
9 Por. ibidem, s. 406. 
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ców – VAT (1993 r.), likwidacja PGR (1992 r.), ustawa o narodowych fundu-

szach inwestycyjnych, czyli powszechnej prywatyzacji (1993 r.), denominacja 

z otego i wprowadzenie p ynnego kursu walutowego – 199510. 

Otwarcie spowodowa o nap yw kapita ów i nowych technologii – na wi k-

sz  skal  widoczny od po owy lat 90. Zacz o to przybli a  polsk  gospodark  

do poziomu krajów rozwini tych. Wobec braku kapita ów w asnych, istotny 

czynnik pobudzaj cy rozwój stanowi  kapita  obcy. Wraz z kapita em pojawi y 

si  nowe technologie oraz mo liwo ci eksportu polskich produktów, w tym 

w oparciu o zachodnie marki. Mankamentem otwarcia sta  si  nap yw ta szych 

towarów z UE, z krajów by ego ZSRR oraz z Azji. 

Efekty modernizacji gospodarczej spowalnia a konieczno  ogromnych na-

k adów na cele socjalne przej te z epoki PRL oraz nowe wiadczenia, przede 

wszystkim zasi ki dla bezrobotnych, których liczba w latach 2002–2003 si gn a 

20%. Rozwój i optymaln  zmian  hamowa y tak e ograniczone mo liwo ci fi-

nansowe pa stwa, które przej o zad u enie zagraniczne po PRL, i tak zreduko-

wane dzi ki d ugotrwa ym negocjacjom. 

Determinant  rozwoju gospodarczego i poziomu ycia Polaków by a rów-

nie  inflacja, warunkuj ca utrzymanie wysokiego oprocentowania kredytów, 

wysokich podatków i szukania oszcz dno ci w bud ecie pa stwa. 

Integracja III RP z Zachodem wp yn a na otwarcie si  naszego kraju. 

Wszystkie kraje europejskie znios y obowi zek posiadania przez Polaków wiz, 

a wej cie Polski w stref  Schengen przynios o kolejne udogodnienia. Nast pi  

transfer szeroko rozumianej kultury11. Otwarcie na Europ  umo liwi o realizacj  

unijnych programów edukacyjnych. Europejska codzienno  wesz a do cz ci 

polskich domów. Otwarcie spowodowa o wzrost aspiracji nabywczych Polaków, 

uleg  zmianie standard ycia, chocia  w s siedztwie zmian pojawi a si  margina-

lizacja spo eczna du ych grup obywateli. 

Modernizacja nie okaza a si  procesem prostym, a zmiany w Polsce po 1989 r. 

s  tylko cz ciowym sukcesem. U genezy takiego stanu rzeczy le y mi dzy in-

nymi brak szerokiej debaty publicznej. Tu nale y zgodzi  si  ze stwierdzeniem, 

e dyskusja o modernizacji nie sta a si  inspiracj  dla powa nej i konkluzywnej 

debaty o stanie pa stwa – zabrak o w niej dobrej woli niektórych jej uczestni-

ków, sk onnych wiele potencjalnie istotnych g osów zmarginalizowa  jako nie-

mieszcz cych si  w modernizacyjnych dogmatach rodowisk dominuj cych w la- 

tach 90.12 Has a powo ywania do ycia IV Rzeczypospolitej nale y traktowa  

                                                 
10 Por. ibidem, s. 407. 
11 K. Szulborski, Kultura, [w]: Podstawowe kategorie polityki, s. 132–133. 
12 Por. J. Kleczkowski, M. Szu drzycki, op. cit., s. 7–11. 
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jako wyraz niezadowolenia pewnych grup ze skutków modernizacji w dotych-

czasowym kszta cie. 

 

Polska znajduje si  nadal w fazie g bokiej przemiany. Spowolni j  zapewne 

wiatowy kryzys ekonomiczny. Procesy modernizacyjne, cho  obarczone roz-

maitymi ograniczeniami, by y dot d realizowane i stopniowo zmniejsza y dy-

stans dziel cy nas od Zachodu. 

Determinanty wewn trzne zmian stanowi y m.in.: sytuacja wyj ciowa – jako 

konsekwencja II wojny wiatowej i okupacji oraz spu cizny po PRL, zmieniaj -

ce si  oblicza nowego pa stwa i partii politycznych, zmiany w ustawodawstwie, 

g os „Solidarno ci”, postawa Ko cio a katolickiego, zjawiska ekonomiczne i na-

stroje spo eczne. 

Z kolei rozpad bloku wschodniego, zjednoczenie Niemiec, zmiany w po o-

eniu mi dzynarodowym Polski, globalna polityka Rosji, przyst pienie Polski 

do NATO i Unii Europejskiej, nasze otwarcie na rynki wiatowe i przyp yw ob-

cego kapita u oraz nowych technologii – traktowa  mo emy jako determinanty 

zewn trzne modernizacji. 

Z perspektywy lat wida , jak dalece determinanty modernizacji politycznej 

w Polsce okresu prze omu 1989 r. by y wielorakie, ró ne pod wzgl dem wagi 

i znaczenia, wykazuj ce charakter konstruktywny lub destruktywny, ewoluuj ce 

wewn trznie i wzajemnie od siebie uzale nione. 

Streszczenie 

Modernizacja polityczna w Polsce po 1989 roku –  

uwarunkowania przemian 

Artyku  podejmuje zagadnienie zewn trznych i wewn trznych czynników wp y- 

waj cych na proces modernizacji politycznej w III Rzeczypospolitej, z uwzgl d-

nieniem europeizacji jako istotnego i z o onego paradygmatu dla polityki reform 

w III RP. 

Rozwa ania przeprowadzone zosta y w odniesieniu do nast puj cych zakre-

sów zmian: ustrojowo-politycznych, ekonomiczno-gospodarczych i spo ecznych. 

W ród wewn trznych determinant zmian wskazano i omówiono: sytuacj  

wyj ciow  – jako konsekwencj  II wojny wiatowej i okupacji oraz spu cizny 

po PRL, zmieniaj ce si  oblicza nowego pa stwa i partii politycznych, zmiany 

w ustawodawstwie, g os „Solidarno ci”, postaw  Ko cio a katolickiego, zjawi-

ska ekonomiczne i nastroje spo eczne.  

Z kolei spo ród determinant zewn trznych uwag  skoncentrowano na: roz-

padzie bloku wschodniego, zjednoczeniu Niemiec, zmianach w po o eniu mi -
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dzynarodowym Polski, globaln  polityk  Rosji, przyst pienie Polski do NATO 

i Unii Europejskiej, otwarcie Polski na rynki wiatowe i przyp yw obcego kapi-

ta u oraz nowych technologii. 

Summary 

Political Modernization in Poland after 1989 – Dissertations on the Origin 

and the Factors of Transformation 

This paper concerns the issue of the external and internal factors influencing 

the process of political modernization in Poland after 1989, including Europe-

anization as the very important and complex paradigm for the politics of reforms 

in Poland. 

Dissertations that were carried out refer to the following scope of changes: 

political and system changes, economic and social changes. 

Among the internal determinants of changes, the initial situation (as the conse-

quence of the Second World War, the occupation and the legacy of the Commu-

nist era), the continual changes of the new country and political parties, the 

changes in legislation, the voice of Solidarity movement, the attitude of Catholic 

church, economic issues and public feeling, were pointed out and discussed 

As far as the external determinants are concerned, the attention was focused 

on the demise of the Communist Bloc, the reunification of Germany, the change 

in the international position of Poland, the global politics of Russia, the Polish 

accession to NATO and to the European Union, the opening of Poland to world 

markets and the inflow of international capital and new technologies. 


