
Internationale Konferenz zum Thema: „Politikberater*innen 
und Lobbyist*innen im politischen Entscheidungsprozess. 
Politische Expertenkultur im Vergleich.“ 
Am 01. Juni 2022 findet am Collegium Polonicum in Słubice die internationale Konferenz zum Thema: 
„Politikberater*innen und Lobbyist*innen im politischen Entscheidungsprozess. Politische Expertenkultur 
im Vergleich“ statt.  

Die Konferenz wird vom Lehrstuhl für Vergleichende Politikwissenschaft in Zusammenarbeit mit der Fakultät für 
Politikwissenschaft und Journalismus der Adam Mickiewicz Universität in Poznań organisiert. Die Konferenz 
schließt den zweiten Teil des Forschungsprojekts zum Thema: „‘Wissen ist Macht‘: Grenzen der Politikberatung 
und des Lobbyismus im politischen Entscheidungsprozess“ ab, das unter Leitung Dr. Artur Kopka (EUV) und Prof. 
Dorota Piontek (AMU) mit der Förderung der Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung (DPWS) durchgeführt 
wurde.  

Im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses steht bei diesem Forschungsprojekt die Frage nach den Grenzen 
zwischen der Politikberatung und dem Lobbyismus sowie deren Rolle in der Praxis der politischen 
Entscheidungsfindung. Dabei wurden beim ersten Projektteil die Strukturen der Politikberatung sowie die 
Wahrnehmung ihrer Funktionsweise durch die Politiker*innen, als Empfänger*innen von unterschiedlicher 
Expertisen, umfassend untersucht und in der deutsch-polnischen Perspektive vergleichend analysiert. Das 
besondere Augenmerk richtete sich dabei zum einen auf die Differenzierung zwischen der 
wissenschaftsbasierten Politikberatung und dem interessengeleiteten Lobbyismus und zum anderen auf die 
Maßstäbe für die Legitimität und Legalität unterschiedlicher Beratungsvorgänge im politischen 
Entscheidungsprozess. Nachdem im Rahmen des ersten Projektteils mit Hilfe der dafür ausgearbeiteten 
Instrumente und Modelle die Wahrnehmung der deutschen und polnischen Parlamentsabgeordneten analysiert 
wurde, wird der Forschungsfokus nun um die Perspektive der Experten*innen, als der anderen Seite der 
Beratungsinteraktion erweitert, um die Ähnlichkeiten und Unterschiede in der Perzeption der politischen 
Beratungsprozesse in Deutschland und Polen genauer zu untersuchen. 

Die als Pilotprojekt konzipierte Studie hat zum Ziel die Ähnlichkeiten und Unterschiede in den Strukturen und der 
Funktionsweise der Politikberatung und des Lobbyismus in den Ländern West- sowie Mittel- und Osteuropas vor 
dem Hintergrund ihrer historischen und kulturellen Rahmenbedingungen zu untersuchen. Dabei sollen die 
relevanten Problemlagen im Bereich der Politikberatung und des Lobbyismus herausgearbeitet werden. 
Deutschland und Polen werden als Fallbeispiele für das Verhältnis der „alten“ und der „neuen“ EU-Mitglieder 
herangezogen, sodass anhand der im Rahmen der durchgeführten Analyse erarbeiteten Ergebnisse eine 
geeignete Forschungsgrundlage für eine auf weitere Länder bezogene vergleichende Forschung geschaffen wird, 
um die identifizierte Forschungslücke angesichts der steigenden Relevanz der Politikberatung sowohl in der 
politischen Praxis als auch in der wissenschaftlichen Debatte zu schließen. 

Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenlos. Die Tagung wird in einem hybriden Format abgehalten. Die 
Konferenzsprache ist Deutsch, Polnisch und Englisch. Alle Vorträge und Diskussionsrunden werden simultan 
übersetzt. 

Weitere Informationen zur Konferenz sowie zur Anmeldung finden Sie auf der Konferenzhomepage: 
www.wim.amu.edu.pl/de/    

Die Konferenz wird gefördert aus den Mittel des Klein-Projekte-Fonds der Euroregion PRO EUROPA VIADRINA.  

 

Weitere Informationen: 

Dr. Artur Kopka 

E-Mail: kopka@europa-uni.de  

http://www.wim.amu.edu.pl/de/
mailto:kopka@europa-uni.de


International conference: „ Political consultants and lobbyists 
in political decision-making process. Political expert culture 
in comparative perspective” 
On 1th June 2022 in Słubice (Poland) take place the international conference: „ Political consultants and 
lobbyists in political decision-making process. Political expert culture in comparative perspective”.  

The conference will be organised by the Chair for Comparative Political Science of the European University 
Viadrina Frankfurt (Oder) (Germany) in cooperation with the Faculty of Political Science and Journalism of the 
Adam Mickiewicz University in Poznan (Poland). The conference closes a research project: “’Knowledge is 
Power’: Boundaries of Political Consulting and Lobbying in the Political Decision-Making Process”, which has 
been implemented under the direction of Dr Artur Kopka (EUV) and Prof. Dorota Piontek (AMU) and co-financed 
by the German-Polish Science Foundation (GPSF). 

The research interests of the project are based on the question of the boundaries between political consultancy 
and lobbying and their practical role in the political decision-making process. In the first part of the project, a 
multifaceted analysis in a German-Polish comparative perspective was carried out on the structures of political 
consultancy and the way it functions perceived by politicians as recipients of various types of expertise. Particular 
attention was paid to the distinction between political consultancy, based on scientific knowledge and lobbying, 
based on interests, as well as to the criteria of legitimacy and legality of various consultancy processes in political 
decision-making. Following the first part of the project which has analysed the perception of Polish and German 
parliamentarians with the instruments and models developed for this purpose, in the next step the research 
interest will be extended to the perspective of experts, as the other side of the consultative interaction, in order to 
identify more precisely the similarities and differences in the perception of political consultancy processes in 
Poland and Germany. 

This project is a pilot study. The aim is to analyse similarities and differences in both the structure and modus 
operandi of political consultancy and lobbying in Western and Central and Eastern European countries, taking into 
account their historical and cultural backgrounds. The purpose of this analysis is to identify the most relevant 
problems within policy advice and lobbying. Taking the example of Poland and Germany as a case study of the 
relationship between 'old' and 'new' EU member states will provide an excellent basis for more extensive 
comparative research aimed at filling the research gap identified in this field in light of the increasing importance 
of policy advice in both political practice and political science debate. 

Participation in the conference is free of charge. The conference will be held in a hybrid format, i.e., in-person and 
online. The languages of the conference will be Polish, German and English. Presentations and discussions will 
be translated simultaneously. 

Further Information on the conference can be found here: https://wim.amu.edu.pl/en/  

The Conference is founded by the Small Project Fund of the Euroregion PRO EUROPA VIADRINA. 

 
 

 

More Information: 

Dr. Artur Kopka 

E-Mail: kopka@europa-uni.de  
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Międzynarodowa konferencja pt.: „Doradcy polityczni i 
lobbyści w politycznym procesie decyzyjnym – polityczna 
kultura ekspercka w perspektywie porównawczej.” 
W dniu 01.06.2022 w Collegium Polonicum w Słubicach odbędzie się międzynarodowa konferencja pt.: 
„Doradcy polityczni i lobbyści w politycznym procesie decyzyjnym – polityczna kultura ekspercka w 
perspektywie porównawczej”.  

Organizatorami konferencji są Katedra Porównawczych Nauk Politycznych Europejskiego Uniwersytetu Viadrina 
we Frankfurcie nad Odrą we współpracy z Wydziałem Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Konferencja ma na celu podsumowanie drugiej części projektu badawczego pt.: 
„’Wiedza to władza’: Granice doradztwa politycznego i lobbingu w politycznym procesie decyzyjnym”, 
zrealizowanego pod kierownictwem Dr. Artura Kopka (UEV) i Prof. Doroty Piontek (UAM) oraz 
współfinansowanego przez Polsko-Niemiecką Fundację na rzecz Nauki (PNFN).  

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. 

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Konferencja odbędzie się w formacie hybrydowym. Językiem 
konferencji będzie język polski, niemiecki i angielski. Wystąpienia referentów oraz dyskusja podczas sesji 
plenarnej będą tłumaczone symultanicznie. 

Szczegóły związane z konferencją oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie konferencji: 
www.wim.amu.edu.pl 

Konferencja jest współfinansowana ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu PRO EUROPA 
VIADRINA. 

 

 
Dalszych informacji udziela: 

dr Artur Kopka 

E-Mail: kopka@europa-uni.de  

http://www.wim.amu.edu.pl/
mailto:kopka@europa-uni.de
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