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Załącznik nr 2                                                                                     Katowice, 5 lutego 2018 r. 

 

AUTOREFERAT 

1. Imię i Nazwisko: Anna Elżbieta Czyż 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe/ artystyczne – z podaniem nazwy, miejsca i 

roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej. 

 

W 1999 roku ukończyłam Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie. 

W latach 1998/1999 otrzymywałam stypendium Prezesa Rady Ministrów za wyniki w nauce 

dla najlepszego ucznia liceum. W 1999 roku rozpoczęłam studia dzienne na kierunku 

politologia (specjalność samorządowa) w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na 

Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przez cały okres studiów 

otrzymywałam stypendium naukowe, a moja średnia ocen za pięć lat studiów wyniosła 4, 88. 

Dnia 18 maja 2004 roku uzyskałam tytuł magistra politologii ze specjalnością samorządową, a 

egzamin magisterski zaliczyłam na ocenę bardzo dobry. Pracę magisterską pt. „Państwa 

Wyszehradzkie na drodze do Sojuszu Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej” napisałam 

pod kierunkiem prof. dr hab. Marka Barańskiego. Została ona oceniona na bardzo dobry. Studia 

politologiczne ukończyłam z wynikiem bardzo dobrym. Bezpośrednio po otrzymaniu tytułu 

zawodowego magistra politologii w 2004 roku rozpoczęłam studia doktoranckie na Wydziale 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, które ukończyłam w 2008 roku. 

Dnia 9 grudnia 2008 roku miała miejsce publiczna obrona mojej pracy doktorskiej pt. 

„Samorząd terytorialny w państwach Grupy Wyszehradzkiej”, której promotorem był prof. dr 

hab. Marek Barański, a recenzentami: dr hab. Jacek Zieliński, prof. dr hab. Sylwester Wróbel. 

Stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce został nadany uchwałą Rady 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w dniu 16 grudnia 2008 

roku. Rada Wydziału jednogłośnie poparła wniosek o wyróżnienie rozprawy doktorskiej 

poprzez rekomendowanie jej do druku. 

 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/ 

artystycznych. 
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Od 1 listopada 2004 roku byłam zatrudniona w Zakładzie Systemów Politycznych Polski i 

Państw Europy Środkowej i Wschodniej, w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa, na 

Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach na stanowisku asystenta 

naukowo-dydaktycznego, a od 1 grudnia 2010 roku podjęłam pracę w tym zakładzie na 

stanowisku adiunkta. 

W latach 2009-2011 byłam zatrudniona na stanowisku adiunkta w Kolegium Nauk 

Społecznych w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

 

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 tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311.): 

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego, 

 

Monografią, którą pragnę przedstawić zgodnie z wymaganiami art. 16.ust 2 ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) jako osiągnięcie naukowe, 

uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej 

dyscypliny naukowej, jest publikacja mojego autorstwa, zatytułowana: Współpraca regionalna 

państw Grupy Wyszehradzkiej. Doświadczenia i perspektywy. Książka została wydana w 

Katowicach w 2018 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego (s. 320). 

 

 

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa, 

recenzenci wydawniczy), 

 

A. Czyż, Współpraca regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej. Doświadczenia i 

perspektywy. Katowice 2018, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego,  

recenzent wydawniczy dr hab. Jacek Zieliński 
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c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników 

wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania. 

 

Celem przedstawionej do oceny monografii jest analiza i ocena doświadczeń państw Grupy 

Wyszehradzkiej we współpracy regionalnej w ujęciu wielowymiarowym (obejmującym 

współpracę zarówno w sferze politycznej, jak również w wymiarze sektorowym i 

obywatelskim) od momentu jej powstania w 1991 roku aż do roku 2016. Praca ta jest efektem 

moich wieloletnich badań i zainteresowań tematyką związaną z państwami tworzącymi Grupę 

Wyszehradzką począwszy od pracy magisterskiej, zatytułowanej: „Państwa Grupy 

Wyszehradzkiej na drodze do Unii Europejskiej i Sojuszu Północnoatlantyckiego”, poprzez 

pracę doktorską pt. „Samorząd terytorialny w państwach Grupy Wyszehradzkiej” oraz 

publikacje zwarte i artykuły opublikowane w okresie budowania własnego dorobku 

naukowego. Byłam także stypendystką Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w 

ramach programu stypendiów wewnętrznych (czyli przeznaczonych dla obywateli państw 

Grupy Wyszehradzkiej realizujących stypendium w jednym z państw członkowskich V4) dla 

doktorantów, realizując projekt pt. „Administracja publiczna na Węgrzech”. Dwudziesta piąta 

rocznica powstania Grupy Wyszehradzkiej stała się dla mnie istotną cezurą czasową, 

skłaniającą do podsumowań refleksji i badań nad tą tematyką. Argumentem przemawiającym 

za podjęciem pogłębionych badań nad istotą i znaczeniem V4 w ujęciu wielowymiarowym jest 

stosunkowo ograniczony stan literatury zarówno polskiej, jak i zagranicznej na ten temat. 

Dotychczasowe publikacje w jednostronny i fragmentaryczny sposób podchodziły do problemu 

współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej, skupiając uwagę tylko na sferze politycznej 

współpracy, historycznym jej ujęciu lub wybranych aspektach wzajemnych relacji pomiędzy 

czterema państwami Europy Środkowej. Moim zamierzeniem było zatem nakreślenie w miarę 

pełnego obrazu Grupy Wyszehradzkiej jako ugrupowania regionalnego, które przeżywało 

swoje wzloty i upadki, które podlegało oddziaływaniu różnorodnych czynników i które 

obejmowało i obejmuje wiele zróżnicowanych dziedzin współpracy. Praca ma stanowić zatem 

politologiczne studium przypadku. 

Zasadniczy problem badawczy sformułowałam w formie pytania badawczego: Jak należy 

ocenić dotychczasowy dorobek Grupy Wyszehradzkiej? Odpowiadająca pytaniu głównemu 

hipoteza badawcza (wiodąca) zakłada, iż Grupa Wyszehradzka stała się rozpoznawalną marką 

i wizytówką Europy Środkowej, przynosząc jej członkom więcej korzyści niż strat. Bilans 

działalności Grupy Wyszehradzkiej jest zatem pozytywny. Prezentuję w tym względzie 
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realistyczne podejście do dorobku V4, a zatem opierające się na unikaniu zarówno przesadnych 

oczekiwań oraz pochwał, jak i całkowitej krytyki Grupy Wyszehradzkiej.  

Kolejne istotne pytanie badawcze postawione przeze mnie brzmiało: Jakie czynniki 

wpływały i wpływają na współpracę w ramach Grupy Wyszehradzkiej, od czego uzależnione 

były w danym okresie decyzje polityczne dotyczące funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej? 

W związku z tym postawiłam hipotezę o zróżnicowanych determinantach wpływających na 

rozwój lub zahamowanie współpracy regionalnej w ramach V4, przy czym pod uwagę wzięłam 

uwarunkowania zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne, a także rodzaj i charakter czynników, 

które mają wpływ na funkcjonowanie Grupy Wyszehradzkiej. W pracy uwzględniłam zatem 

zarówno czynniki wzmacniające Grupę Wyszehradzką, jak i te, które oddziałują negatywnie, 

osłabiająco i hamująco na współpracę wyszehradzką. Natężenie jednych lub drugich 

czynników w różnych okresach istnienia Grupy Wyszehradzkiej powodowało, iż współpraca 

albo się rozwijała i widoczne stawały się postępy w realizacji przyjętych celów, albo efekty 

współpracy były słabo dostrzegalne, a na plan pierwszy wysuwały się wzajemne animozje i 

górę brały indywidualne interesy. 

Następnym pytaniem badawczym postawionym przeze mnie było pytanie: Jakie cele 

stawiały sobie państwa Grupy Wyszehradzkiej i czy zakładane cele udało się zrealizować? 

Odpowiadająca tak postawionemu pytaniu hipoteza zakłada, że pierwotny cel powstania Grupy 

Wyszehradzkiej, czyli integracja z Unią Europejską i NATO został osiągnięty, decydując się 

na kontynuowanie współpracy państwa wyszehradzkie wyznaczyły nowe cele, ale nie są to cele 

strategiczne, na miarę integracji europejskiej, których realizacja łączyłaby ponad podziałami. 

Członkowie V4 nie określili długofalowej strategii rozwoju regionalnego, której realizacja 

stanowiłaby wspólny interes i byłaby niezależna od wewnętrznej czy zewnętrznej sytuacji 

politycznej. W działalności Grupy Wyszehradzkiej dają się zatem wyodrębnić dwa okresy 

charakteryzujące się odmiennymi celami. W pierwszym okresie – przedakcesyjnym, głównym 

wyzwaniem stał się proces integracji europejskiej i cel ten został zrealizowany z dniem 1 maja 

2004 roku. Drugi okres obejmuje współpracę wyszehradzką zachodzącą już w ramach Unii 

Europejskiej, a do głównych celów współpracy zaliczono przede wszystkim promocję procesu 

integracji europejskiej wśród państw Bałkanów Zachodnich i Europy Wschodniej, jak również 

wspieranie wymiaru obywatelskiego współpracy z wykorzystaniem Międzynarodowego 

Funduszu Wyszehradzkiego. 

Jako że Grupa Wyszehradzka nie była jedynym ugrupowaniem regionalnym powstałym na 

początku lat 90. XX wieku w ramach zjawiska określanego w stosunkach międzynarodowych 
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nowym regionalizmem, postawiłam kolejne pytanie badawcze: Czy Grupa Wyszehradzka 

wyróżnia się w porównaniu z innymi ugrupowaniami regionalnymi, a jeśli tak, to czym? Tak 

postawionemu pytaniu odpowiada hipoteza, iż Grupa Wyszehradzka w porównaniu z takimi 

ugrupowaniami, jak: Inicjatywa Środkowoeuropejska, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Rada 

Bałtycka, Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, czy Organizacja 

Czarnomorskiej Współpracy Gospodarczej wyróżnia się efektami współpracy oraz 

rozpoznawalnością na arenie europejskiej.  

Następne pytanie badawcze odnosi się do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego 

jako jedynej zinstytucjonalizowanej formy współpracy regionalnej pomiędzy Polską, 

Czechami, Słowacją i Węgrami i brzmi: Czy Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki jest 

instytucją skuteczną i efektywną? Analiza aktów prawnych przyjętych przez umawiające się 

strony, publikowanych raportów z działalności pokazujących liczbę i charakter udzielanych 

grantów oraz stypendiów doprowadziła mnie do postawienia hipotezy, zgodnie z którą fundusz 

ten jest strukturą efektywną, a jego funkcjonowanie należy zaklasyfikować po stronie korzyści 

dla całej Grupy Wyszehradzkiej. Stale wzrastająca liczba beneficjentów funduszu obejmująca 

wiele różnych podmiotów oraz szeroka i różnorodna oferta form finansowego wsparcia 

udzielanego przez fundusz przekłada się na wzrost znaczenia tej instytucji i jej pozytywną rolę 

dla szerzenia idei Wyszehradu, nie tylko wśród obywateli państw wyszehradzkich, ale także w 

otoczeniu zewnętrznym. 

Kolejne pytanie badawcze postawione w pracy dotyczy przyszłości Grupy Wyszehradzkiej 

i brzmi: Czy kontynuowanie współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej jest potrzebne i jakie 

rysują się przed nią perspektywy? Postawiłam hipotezę, iż pomimo licznych głosów krytyki i 

sceptycyzmu wyrażanych pod adresem Grupy Wyszehradzkiej przez polityków, dziennikarzy 

oraz komentatorów, a także pojawiających się w ostatnich latach istotnych rozbieżności 

stanowisk pomiędzy państwami wyszehradzkimi w podejściu do wielu problemów o znaczeniu 

międzynarodowym, Grupa Wyszehradzka ma nadal znaczący potencjał do dalszego rozwoju i 

jest daleka od kryzysu egzystencjalnego we wszystkich sferach działalności. 

Aby odpowiedzieć na postawione pytania badawcze i zweryfikować hipotezy badawcze, w 

pracy odwołałam się do kilku metod badawczych. Zastosowana przeze mnie metoda systemowa 

pozwoliła mi ukazać relacje Grupy Wyszehradzkiej jako całości z otoczeniem i wpływ 

czynników zewnętrznych na działalność Grupy oraz perspektywy dalszego rozwoju 

współpracy wyszehradzkiej. Drugą metodą badawczą, którą posłużyłam się w pracy, jest 

metoda porównawcza polegająca na poszukiwaniu podobieństw oraz różnic pomiędzy 
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procesami i zjawiskami. Pozwoliła mi ona uchwycić podobieństwa i różnice pomiędzy Grupą 

Wyszehradzką a innymi ugrupowaniami współpracy regionalnej, powstałymi na początku lat 

90. XX wieku w Europie Środkowo-Wschodniej w ramach zjawiska określanego mianem 

nowego regionalizmu i posłużyła do wyodrębnienia na tym tle dokonań Grupy Wyszehradzkiej. 

Kolejną metodą badawczą, po którą sięgnęłam, jest analiza instytucjonalno-prawna, polegająca 

na badaniu norm prawnych i oficjalnych dokumentów z działalności Grupy Wyszehradzkiej 

m.in. deklaracji wyszehradzkich, oficjalnych oświadczeń wydawanych przez premierów, 

ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej, programów rocznych 

prezydencji, raportów kończących przewodnictwo danego państwa członkowskiego w Grupie 

Wyszehradzkiej, koncepcji polityki zagranicznej danego państwa wyszehradzkiego, jak 

również umowy o powołaniu Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego oraz statutu 

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, służących do opisu struktury i zasad 

funkcjonowania Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego jako jedynej instytucji 

powołanej przez państwa wyszehradzkie. Dla nakreślenia genezy powstania Trójkąta 

Wyszehradzkiego oraz pokazania ewolucji współpracy wyszehradzkiej w ciągu dwudziestu 

pięciu lat istnienia tego ugrupowania regionalnego wykorzystałam metodę historyczno-

genetyczną. W pracy zastosowałam również metodę analizy statystycznej w ujęciu ilościowym 

- odwołanie się do danych statystycznych w zakresie liczby udzielanych przez 

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki form wsparcia finansowego pozwoliło mi na 

zweryfikowanie jednej z hipotez badawczych dotyczących skuteczności działania funduszu. 

Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwszy rozdział poświęciłam zagadnieniu 

współpracy regionalnej w Europie Środkowej i ma on w zamierzeniu przybliżyć i 

uporządkować w sposób teoretyczny i definicyjny podstawowe pojęcia stosowane przeze mnie 

w pracy. Zaprezentowałam w nim główne płaszczyzny dyskusji prowadzonej na gruncie 

polskiej i światowej literatury, poświęconej pojęciom regionu i regionalizmu oraz ich znaczeniu 

w nauce o stosunkach międzynarodowych. Stanowi to punkt wyjścia do podjęcia rozważań nad 

fenomenem pojęcia Europy Środkowej jako regionu i wyodrębnionej kategorii stosowanej na 

określenie regionu obejmującego cztery państwa: Czechy, Polskę, Słowację i Węgry. Jako że 

nadal trwają liczne polemiki co do zasięgu terytorialnego określenia „Europa Środkowa”, w 

pracy przytaczam niektóre koncepcje definiujące to pojęcie czy wyznaczające jego granice, nie 

tylko w znaczeniu geograficznym, ale także kulturowym, historycznym czy geopolitycznym. 

Ponadto, ze względu na to, że pojęcie „regionu” odnosi się zarówno do części świata, jak i 

części państwa, poddałam analizie zagadnienie regionów przygranicznych w państwach 
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wyszehradzkich i podejmowanej przez nie współpracy transgranicznej - regionalizm i 

regionalizacja są bowiem zjawiskami omawianym na gruncie nauki o stosunkach 

międzynarodowych, ale także są traktowane jako zjawiska wewnątrzpaństwowe. Celem 

rozdziału jest również przybliżenie pojęcia współpracy regionalnej na gruncie teoretycznym, 

stanowiącej istotną kategorię wykorzystywaną w badaniu współczesnych stosunków 

międzynarodowych, oraz jej znaczenie w kontekście pojęcia integracji. Następnie omówiłam 

wymiar praktyczny funkcjonowania różnych ugrupowań prowadzących współpracę regionalną, 

gdyż Grupa Wyszehradzka nie jest jedyną taką formą współpracy w Europie Środkowo-

Wschodniej, która powstała w ramach zjawiska określanego w stosunkach międzynarodowych 

mianem nowego regionalizmu. Motywem powoływania do życia nowych struktur współpracy 

regionalnej stała się na początku lat 90. XX wieku potrzeba wykorzystania istniejących 

podobieństw natury historycznej, kulturowej, politycznej, gospodarczej i społecznej, a także 

naturalnej bliskości geograficznej, która ułatwiała podejmowanie wzajemnych kontaktów i 

realizowanie wspólnych celów. Współpraca regionalna była postrzegana jako etap pośredni w 

procesie integracji europejskiej, umożliwiający wypełnienie próżni, która powstała po 

rozpadzie dotychczasowych sojuszy i powiązań oraz jako czynnik stabilizujący sytuację w 

regionie Europy Środkowo-Wschodniej po zakończeniu zimnej wojny. Powstałe ugrupowania 

– Inicjatywa Środkowoeuropejska, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Rada Bałtycka, 

Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu, czy Organizacja Czarnomorskiej 

Współpracy Gospodarczej różniły się między sobą formami organizacyjnymi, stopniem 

zinstytucjonalizowania, przedmiotem współpracy, liczbą członków, charakterem wzajemnych 

powiązań, ale łączył je podobny cel – integracja zachodnioeuropejska. Charakterystyka innych 

ugrupowań regionalnych, w których udział biorą państwa tworzące Grupę Wyszehradzką, 

posłużyła mi do ukazania miejsca Grupy Wyszehradzkiej na tle podobnych form współpracy 

regionalnej, co dało podstawy do porównań i wyróżnienia w ten sposób Grupy Wyszehradzkiej. 

W rozdziale drugim opisałam genezę powstania Trójkąta Wyszehradzkiego jako 

ugrupowania regionalnego, które pojawiło się w odpowiedzi na zmieniające się warunki w 

otoczeniu zewnętrznym po upadku komunizmu w Europie oraz po zakończeniu zimnej wojny. 

Przedstawiłam w nim główne cele współpracy, zawarte w najważniejszych dokumentach, czyli 

w deklaracjach o współpracy z 1991, 2004 i 2011 roku, co pozwoliło mi nakreślić główne 

kierunki działalności Grupy Wyszehradzkiej i porównać, jak zmieniły się cele Grupy 

Wyszehradzkiej w okresie przedakcesyjnym oraz po wejściu państw wyszehradzkich do Unii 

Europejskiej i do NATO. Dla podjęcia decyzji o utworzeniu Trójkąta Wyszehradzkiego, a 
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następnie dla funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej istotne znaczenie ma określenie stosunku 

poszczególnych członków do idei współpracy oraz miejsce V4 w aktualnych koncepcjach 

polityki zagranicznej Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Uwzględniłam również motywy i 

czynniki, które pozytywnie oddziaływały na rozwój współpracy, ale także determinanty 

negatywne, które z kolei hamowały jej rozwój, stanowiąc istotne przeszkody w kontaktach 

pomiędzy partnerami w pierwszym okresie działalności. W rozdziale omówiłam ponadto 

kolejne etapy współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej w sferze politycznej i gospodarczej 

od momentu jej powstania do roku 2016. Starałam się przybliżyć także mechanizmy 

funkcjonowania Grupy Wyszehradzkiej zwłaszcza po odnowieniu współpracy w 1999 roku, 

kiedy wprowadzone zostały roczne, rotacyjne prezydencje w Grupie Wyszehradzkiej z 

własnym programem działania, harmonogramem spotkań na wszystkich szczeblach 

współpracy, poczynając od szczytów premierów państw wyszehradzkich, spotkań 

prezydentów, przedstawicieli poszczególnych ministerstw, po spotkania grup roboczych z 

określonych dziedzin współpracy. Aby przedstawić działalność V4 na przestrzeni dwudziestu 

pięciu lat, analizie poddałam dokumenty przyjmowane podczas oficjalnych szczytów 

premierów państw Grupy Wyszehradzkiej, programy rocznych prezydencji w Grupie 

Wyszehradzkiej i raporty na zakończenie rocznego przewodnictwa danego państwa 

członkowskiego w V4, w których zostały zawarte najważniejsze kwestie dotyczące współpracy 

politycznej, sektorowej oraz wymiaru obywatelskiego. 

Rozdział trzeci stanowi analizę działalności Grupy Wyszehradzkiej w najważniejszych 

obszarach współpracy obejmujących funkcjonowanie jej samej, współpracę państw 

wyszehradzkich na arenie europejskiej – najpierw w procesie integracji europejskiej, a 

następnie już jako członków Unii Europejskiej, współpracę gospodarczą w ramach CEFTY. 

Kolejny obszar współpracy obejmuje sferę bezpieczeństwa - dotyczy starań państw 

wyszehradzkich o wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego, a w dalszej kolejności ich 

współpracę już w ramach NATO. Ostatni element stanowi omówienie współpracy państw 

Grupy Wyszehradzkiej z innymi partnerami, zwłaszcza w formule Wyszehrad plus. W tej 

części pracy zastosowałam podejście problemowe, analizując najważniejsze tematy znajdujące 

się na agendzie i stanowiące główny punkt zainteresowania w ramach Grupy Wyszehradzkiej. 

Poruszyłam w nim zatem kwestię polityki energetycznej, polityki wobec Bałkanów 

Zachodnich, Europejskiej Polityki Sąsiedztwa oraz Partnerstwa Wschodniego. W odniesieniu 

do tych zagadnień dokonałam analizy oficjalnych oświadczeń, komunikatów, deklaracji, które 

prezentują stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej w danej sprawie.  
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W rozdziale czwartym uwagę skupiłam na działalności Międzynarodowego Funduszu 

Wyszehradzkiego jako jedynej instytucji powołanej przez państwa Grupy Wyszehradzkiej. 

Rozdział stanowi całościową charakterystykę Funduszu – mowa jest tu o strukturze funduszu, 

jego budżecie oraz o najważniejszych formach wsparcia finansowego udzielanego przez niego. 

Opisałam poszczególne rodzaje grantów, stypendiów, rezydencji artystycznych i innych form 

działalności funduszu, aby nakreślić obraz jego bogatej oferty, obejmującej wiele różnych 

dziedzin, mających ogromne znaczenie dla obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej. W tej 

części starałam się przedstawić, jak w miarę upływu czasu wzrastało znaczenie funduszu, 

któremu z roku na rok państwa członkowskie Grupy Wyszehradzkiej zwiększały pulę środków 

finansowych do rozdysponowania, dając w ten sposób możliwości do rozszerzenia zasięgu 

udzielanej pomocy, zwiększania liczby beneficjentów, udzielanych stypendiów i dziedzin 

podlegających wsparciu ze strony funduszu – od nauki, kultury, sportu, po infrastrukturę, 

ekologię czy współpracę transgraniczną. 

W rozdziale piątym na bazie wcześniejszych rozważań dokonałam bilansu działalności 

Grupy Wyszehradzkiej w okresie dwudziestu pięciu lat jej istnienia. Wskazałam osiągnięcia i 

sukcesy państw Grupy Wyszehradzkiej oraz inicjatywy, które zakończyły się niepowodzeniem, 

lub porażki, których doświadczyło to ugrupowanie regionalne. Nakreślając perspektywy na 

przyszłość skupiłam uwagę na czynnikach oddziałujących pozytywnie, wzmacniająco na 

współpracę, ale także na tych, które w mojej ocenie osłabiają Grupę Wyszehradzką, hamują jej 

rozwój i mogą wpłynąć na przyszłość całej współpracy wyszehradzkiej. Mając na uwadze 

uwarunkowania zewnętrzne i wewnętrzne, które determinują współpracę wyszehradzką, 

zaprezentowałam stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej wobec najważniejszych 

problemów, w obliczu których stanęła Unia Europejska w ostatnich latach. Omówiłam też nową 

architekturę stosunków międzynarodowych w Europie, nowe wyzwania w postaci kryzysu 

finansowego, kryzysu migracyjnego czy tzw. Brexitu, a więc procesu wyjścia Wielkiej Brytanii 

z Unii Europejskiej, konfliktu na Ukrainie i polityki Rosji, która w ostatnim czasie najbardziej 

poróżniła państwa Grupy Wyszehradzkiej. Kreśląc perspektywy na przyszłość przedstawiłam 

dwa scenariusze dla Grupy Wyszehradzkiej: pozytywny i negatywny, co miało na celu  

wskazanie tych elementów, które mogą mieć największy wpływ na realizację jednego z nich. 

Analiza przeprowadzona w oparciu o przyjęte założenia badawcze, pozwoliła na 

wyciągnięcie szeregu wniosków oraz na weryfikację postawionych hipotez badawczych. 

Analiza dorobku Grupy Wyszehradzkiej w okresie dwudziestu pięciu lat jej istnienia pozwoliła 

na dokonanie bilansu korzyści i strat we wzajemnej współpracy dla poszczególnych członków 
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Grupy Wyszehradzkiej, jak również dla całego regionu Europy Środkowej oraz na wskazanie 

sukcesów i porażek Grupy Wyszehradzkiej na każdym polu jej działania. Do najważniejszych 

i niewątpliwych sukcesów Grupy Wyszehradzkiej zaliczyłam następujące: 

- wejście do Sojuszu Północnoatlantyckiego (w 1999 r. członkami NATO stały się Czechy, 

Polska i Węgry, a w 2004 roku Słowacja) i Unii Europejskiej (wszystkie cztery państwa 

wyszehradzkie zostały przyjęte w 2004 roku), co stało się ukoronowaniem ich dążeń 

integracyjnych i stanowiło realizację pierwotnego celu powstania Grupy Wyszehradzkiej na 

początku lat 90. XX wieku,  

- wspólne wejście do strefy Schengen, co nastąpiło zgodnie z planem dnia 21 grudnia 2007, 

zaś 30 marca 2008 w przypadku lotniczych i morskich przejść granicznych, 

- powołanie do życia w 1992 roku Środkowoeuropejskiego Porozumienia o Wolnym 

Handlu (CEFTA), którego głównym celem było stowrzenie strefy wolnego handlu pomiędzy 

czterema państwami wyszehradzkimi,  

- utworzenie oraz działalność Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego,  

- powołanie wspólnej, wyszehradzkiej grupy bojowej UE w 2016 roku, 

- współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej przyczyniła się do umocnienia 

bezpieczeństwa, stabilizacji i integracji w regionie środkowoeuropejskim,  

O znaczeniu Grupy Wyszehradzkiej świadczy fakt, że stała się ona przykładem dla innych 

państw, które kontynuują sprawdzony model współpracy – Międzynarodowy Fundusz 

Wyszehradzki stał się wzorem dla państw Bałkanów Zachodnich, które powołały Fundusz 

Bałkanów Zachodnich, a Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA) 

doczekało się swojej następczyni w postaci CEFTA 2006, utworzonej przez państwa Bałkanów 

Zachodnich aspirujących do członkostwa w Unii Europejskiej. 

Wśród porażek, których doświadczyła Grupa Wyszehradzka wskazałam następujące: brak 

faktycznej współpracy w latach 1993-1998 jako konsekwencję zmian w polityce wewnętrznej 

i zagranicznej Słowacji oraz polityki rządu czeskiego, brak jedności w końcowej fazie 

negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską czy podczas negocjacji nad perspektywą finansową 

Unii Europejskiej, brak wspólnego stanowiska wobec konfliktu na Ukrainie, nałożenia na Rosję 

sankcji ekonomicznych w związku z aneksją Krymu, różnice w podejściu do Rosji i rosyjskich 

projektów energetycznych. W mojej ocenie liczba czy skala osiągniętych sukcesów i korzyści 
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płynących ze współpracy wyszehradzkiej w całej dotychczasowej jej historii przewyższa 

słabości ugrupowania, ogólny bilans działalności Grupy Wyszehradzkiej jest zatem pozytywny. 

W toku analizy weryfikacji pozytywnej poddana została hipoteza o zróżnicowanych 

determinantach wpływających na rozwój lub zahamowanie współpracy regionalnej w ramach 

V4. Wśród czynników wewnętrznych wskazałam przede wszystkim interesy i wolę aktorów 

politycznych, stosunek poszczególnych przywódców do idei współpracy wyszehradzkiej, 

podejście do głównych tematów dotyczących funkcjonowania Unii Europejskiej, relacje 

pomiędzy samymi partnerami w Grupie, z kolei wśród czynników zewnętrznych na pierwszy 

plan wysuwają się stanowisko państw Europy Zachodniej, polityka Unii Europejskiej z jednej 

strony, ale także polityka Rosji z drugiej. W pracy uwzględniłam zarówno czynniki 

wzmacniające Grupę Wyszehradzką, jak i te, które oddziałują negatywnie, osłabiająco i 

hamująco na współpracę wyszehradzką. Do pierwszej grupy czynników zaliczyłam: 

ustanowienie mechanizmu rocznych, rotacyjnych prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej, z 

własnym programem, przyjmowanymi priorytetami współpracy, kończących się raportami 

podsumowującymi osiągnięcia, co wprowadziło pewien porządek w funkcjonowanie Grupy i 

zapewnia ciągłość w działaniu, wprowadzenie stałych konsultacji przywódców politycznych 

państw Grupy Wyszehradzkiej i poszczególnych ministrów przed posiedzeniami różnych 

gremiów europejskich, co pozwala uzgodnić wspólne stanowisko w ważnych kwestiach 

europejskich i wzajemnie się wspierać podczas wspólnotowych negocjacji. Słaba 

instytucjonalizacja z jednej strony może być traktowana jako aspekt pozytywny, umożliwiający 

większą elastyczność w działaniu, z drugiej jednak strony jest podawana jako czynnik 

oddziałujący niekorzystnie na współpracę, gdyż nie istnieje mechanizm kontroli realizacji 

podejmowanych decyzji ani pociągania do odpowiedzialności za brak efektów przyjmowanych 

ustaleń. Wśród czynników osłabiających współpracę wyszehradzką w ostatnich latach na plan 

pierwszy wysuwa się polityka Rosji, ponadto takim czynnikiem jest fakt, iż tylko Słowacja 

należy do państw, które przyjęły wspólną walutę euro oraz zbliżenie polsko-węgierskie czy 

powstanie Trójkąta Sławkowskiego traktowanego jako pewna alternatywa do V4.  

Analiza oficjalnych dokumentów z działalności Grupy Wyszehradzkiej, a zwłaszcza 

deklaracji wyszehradzkich z 1991, 2004 i 2011 roku pozwoliła z kolei na pozytywną 

weryfikację hipotezy, że pierwotny cel powstania Grupy Wyszehradzkiej, czyli integracja z 

Unią Europejską i NATO został osiągnięty, ale członkowie V4 decydując się na kontynuowanie 

współpracy nie określili strategicznego celu na miarę integracji europejskiej, długofalowej 

strategii rozwoju regionalnego, jednoczącej ponad podziałami politycznymi. Wśród 
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wyznaczonych celów na przyszłość znalazła się m.in. promocja procesu integracji europejskiej 

wśród państw Bałkanów Zachodnich i Europy Wschodniej czy wymiar obywatelski 

współpracy, który zakłada rozwój i promowanie współpracy pomiędzy obywatelami państw 

wyszehradzkich z wykorzystaniem Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. W 

przypadku pierwszego celu istnieją jednak rozbieżności interesów pomiędzy partnerami 

wyszehradzkimi i inaczej rozkładają się polityczne akcenty - dla Polski ważniejsza jest Ukraina, 

dla Węgier Bałkany Zachodnie.  

Analiza porównawcza w odniesieniu do kilku wybranych ugrupowań regionalnych 

powstałych w podobnych warunkach i w podobnym czasie, co Grupa Wyszehradzka w ramach 

zjawiska nowego regionalizmu pozwoliła na pozytywną weryfikację hipotezy zakładającej, że 

Grupa Wyszehradzka wyróżnia się na tle pozostałych ugrupowań działających w regionie 

Europy Środkowo-Wschodniej. Ugrupowania, które poddałam analizie: Inicjatywa 

Środkowoeuropejska, Rada Państw Morza Bałtyckiego, Rada Bałtycka, Organizacja 

Czarnomorskiej Współpracy Gospodarczej różnią się między sobą formami organizacyjnymi, 

przedmiotem współpracy, liczbą członków, charakterem wzajemnych powiązań, stopniem 

zinstytucjonalizowania współpracy. W tym kontekście Grupa Wyszehradzka charakteryzuje się 

stałą liczbą członków, doświadczeniem we wzajemnych kontaktach, efektami współpracy i 

względną rozpoznawalnością na arenie europejskiej. 

Analiza danych statystycznych oraz raportów z działalności Międzynarodowego Funduszu 

Wyszehradzkiego pozwoliła na pozytywną weryfikację hipotezy, która zakładała, że fundusz 

jest instytucją skuteczną i efektywną, gdyż jak wynika z zaprezentowanych informacji, liczba 

udzielanych stypendiów, przyznawanych grantów i rezydencji artystycznych stale wzrastała w 

badanym okresie. Ponadto, jak pokazały wyniki badań opinii publicznej, Grupa Wyszehradzka 

jest postrzegana przez obywateli Czech, Słowacji, Polski i Węgier jako istotne i znaczące 

ugrupowanie regionalne, co w dużej mierze stanowi zasługę właśnie Międzynarodowego 

Funduszu Wyszehradzkiego, realizującego cel V4, jakim po 2004 roku jest wyraźne wsparcie 

dla wymiaru obywatelskiego współpracy regionalnej. Stale wzrastająca liczba beneficjentów 

funduszu obejmująca wiele różnych podmiotów przekłada się na wzrost znaczenia tej instytucji 

i jej pozytywną rolę dla szerzenia idei Wyszehradu, nie tylko wśród obywateli państw 

wyszehradzkich, ale także w otoczeniu zewnętrznym. Powołanie i działalność 

Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego stało się prawdziwym i wymiernym 

osiągnięciem V4 – fundusz odegrał i odgrywa pożyteczną rolę w zbliżaniu kultur, 
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społeczeństw, wspierając rozwijanie inicjatyw wymiany naukowej, tłumaczeń literackich czy 

imprez kulturalnych i sportowych. 

Weryfikacja ostatniej hipotezy stanowiła najtrudniejsze zadanie – stała się próbą spojrzenia 

w przyszłość i nakreślenia perspektyw dla Grupy Wyszehradzkiej. Oceniając dotychczasowy 

dorobek Grupy Wyszehradzkiej i analizując jej funkcjonowanie wyrażam nadzieję, że pomimo 

licznych głosów krytyki i sceptycyzmu wyrażanych pod adresem Grupy Wyszehradzkiej przez 

polityków, dziennikarzy oraz komentatorów, a także pomimo pojawiających się w ostatnich 

latach istotnych rozbieżności stanowisk pomiędzy państwami wyszehradzkimi w podejściu do 

wielu problemów o znaczeniu międzynarodowym, Grupa Wyszehradzka ma nadal znaczący 

potencjał do dalszego rozwoju i jest daleka od kryzysu egzystencjalnego we wszystkich sferach 

działalności. Wielokrotnie wieszczono koniec Wyszehradu, a on ciągle trwa, co pozwala 

patrzeć w przyszłość z pewną dozą optymizmu. Zwłaszcza, że istnieje kilka bardzo istotnych 

dziedzin, w których współpraca w formacie V4 jest korzystna i mogłaby przynieść większe 

efekty, niż gdyby poszczególne państwa Grupy działały w pojedynkę m.in. współpraca na 

forum Unii Europejskiej przy zbieżnych interesach np. w odniesieniu do wieloletnich ram 

finansowych i kontytuowanie sprawdzonego formatu tzw. „przyjaciół polityki spójności UE”, 

współpraca w ramach NATO z powodu podobnych wyzwań i zagrożeń dla bezpieczeństwa 

narodowego, wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego poprzez realizację projektu 

połączeń gazowych na linii północ-południe, realizacja regionalnych inwestycji 

infrastrukturalnych.  

Uważam, że przedstawiona monografia stanowi istotny wkład w płaszczyznę badań nad 

współczesnymi stosunkami międzynarodowymi w Europie, stosunkami Polski z jej partnerami 

z Europy Środkowej przede wszystkim ze względu na: 

- przedstawienie całościowego obrazu współpracy w ramach Grupy Wyszehradzkiej we 

wszystkich jej wymiarach – politycznym, sektorowym i obywatelskim, 

- dokonanie autorskiego bilansu korzyści i strat dla poszczególnych członków Grupy 

Wyszehradzkiej, jak również pokazania znaczenia regionu Europy Środkowej na arenie 

międzynarodowej poprzez wskazanie sukcesów i porażek Grupy Wyszehradzkiej w całej 

historii jej istnienia i na każdym polu jej działania, wskazanie niewątpliwych osiągnięć, które 

stały się wspólnym udziałem państw wyszehradzkich, jak też niepowodzeń, których doznało to 

ugrupowanie regionalne, 
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- autorskie zebranie czynników wewnętrznych i zewnętrznych, które miały i mają wpływ 

na współpracę państw Grupy Wyszehradzkiej oraz wskazanie tych uwarunkowań, które 

wzmacniają współpracę wyszehradzką, ale także i tych, które oddziałują na nią negatywnie i 

hamująco, 

- zwrócenie uwagi na rolę Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego w realizacji 

wymiaru obywatelskiego współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej, 

- prezentowanie realistycznego podejścia do dorobku V4, opierającego się na unikaniu 

zarówno przesadnych oczekiwań oraz pochwał, jak i całkowitej krytyki Grupy Wyszehradzkiej 

oraz kreślenia scenariuszy na przyszłość wyłącznie w ciemnych kolorach, 

 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych (artystycznych). 

 

Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze zostały przedstawione zgodnie z wymogami 

zawartymi w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 

r. w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodzie 

doktorskim, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora 

(Dz. U. 2016 r. poz. 1586) oraz w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 

dnia 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. 2011 r. nr 196 poz. 1165). 

 

§ 4. Kryteria oceny w zakresie osiągnięć naukowo-badawczych habilitanta we 

wszystkich obszarach wiedzy obejmują: 

1) autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach 

międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na 

liście, o których mowa w § 3, dla danego obszaru wiedzy; 

 

Oprócz wyżej wymienionej monografii, którą przedstawiam jako osiągnięcie naukowe w 

niniejszym wniosku, jestem autorką lub współautorką pięciu monografii, z czego jedna 

monografia jest opublikowanym doktoratem. Moje zainteresowania naukowe koncentrują się 
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na trzech głównych obszarach: instytucjonalizacja i rozwój systemów politycznych, proces 

decentralizacji i samorząd terytorialny oraz współpraca w ramach Grupy Wyszehradzkiej. 

Zatem wszystkie monografie mojego autorstwa lub współautorstwa odnoszą się do regionu 

Europy Środkowej, na którym skupiam uwagę w swojej pracy naukowej. 

Pierwsza monografia pt. Samorząd terytorialny w państwach Grupy Wyszehradzkiej 

(Wyższa Szkoła Biznesu, Dąbrowa Górnicza 2010, s. 295), jak zostało zasygnalizowane wyżej, 

jest opublikowanym doktoratem, który stanowił efekt moich wieloletnich badań naukowych 

poświęconych procesowi decentralizacji i rozwojowi instytucji samorządu terytorialnego w 

Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech. Ze względu na fakt, iż traktuję go jako ważny punkt 

rozważań w swojej ścieżce naukowej i podstawę do dalszych badań, zdecydowałam się o nim 

wspomnieć w autoreferacie. Reforma samorządowa była w omawianych państwach elementem 

procesu demokratyzacji i decentralizacji po okresie funkcjonowania systemu realnego 

socjalizmu i systemu rad narodowych, w którym nie było miejsca dla samorządu terytorialnego. 

We wszystkich tych państwach w 1990 roku został przywrócony samorząd terytorialny na 

szczeblu gminy, a następnie przeprowadzono także kolejny etap reformy samorządowej, 

polegający na wprowadzeniu wyższych jednostek samorządu terytorialnego. Celem pracy była 

analiza struktury i funkcjonowania samorządu terytorialnego oraz tendencji jego zmian w 

czterech państwach tworzących Grupę Wyszehradzką. Książka miała stanowić próbę 

odpowiedzi na pytanie: Czy powstał w tej części Europy jeden, wspólny model samorządu 

terytorialnego? W mojej ocenie pomimo podobnych warunków wyjściowych do wdrażania idei 

samorządności w omawianych państwach, wspólnego kierunku reform, jakim była 

decentralizacja władzy, stosując analizę porównawczą wybranych aspektów systemu 

samorządu terytorialnego, nie można mówić o powstaniu wspólnego modelu samorządu 

wyszehradzkiego, który charakteryzowałby się cechami wyróżniającymi go na tle już 

istniejących modeli w państwach Europy Zachodniej.  

Monografia współautorska pt. Doświadczenia węgierskiej transformacji ustrojowej od 

Jánosa Kádára do Viktora Orbána (A. Czyż, S. Kubas, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 

Katowice 2011, s. 147) jest poświęcona problematyce transformacji ustrojowej na Węgrzech, 

jaka dokonała się w tym państwie od początku przemian politycznych, gospodarczych i 

społecznych przełomu lat 80. i 90. XX wieku i objęła swoim zasięgiem region Europy 

Środkowo-Wschodniej. Pojęcie transformacji ustrojowej jest jednym z pojęć stosowanych w 

naukach o polityce na określenie procesu zmian zachodzących w tej części Europy po upadku 

komunizmu. W przypadku Węgier, ale i innych państw Grupy Wyszehradzkiej zmiany te 
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oznaczały w sferze politycznej przejście od systemu autorytarnego do demokracji, czyli m.in. 

przyjęcie zasady trójpodziału władzy, ustanowienie rządów prawa, przeprowadzenie wolnych, 

rywalizacyjnych wyborów do organów przedstawicielskich, wprowadzenie zasady pluralizmu 

politycznego, przestrzeganie podstawowych praw i wolności obywatelskich. Celem pracy jest 

przedstawienie węgierskich doświadczeń na drodze do demokracji i odpowiedź na pytanie: 

Jakie czynniki i w jakim stopniu wpływały na przebieg, tempo i zakres procesu transformacji 

ustrojowej w tym państwie, a okres poddany analizie wyznaczają dwie ważne postaci, które 

odegrały istotną rolę w najnowszej historii Węgier: János Kádár – ostatni przywódca 

Socjalistycznej Republiki Węgierskiej oraz Viktor Orbán – twórca nowej konstytucji Węgier z 

2011 roku. Autorzy postawili tezę o endogenicznych i egzogenicznych uwarunkowaniach 

procesu transformacji Węgier po upadku systemu socjalistycznego. 

Kolejna monografia współautorska pt. Czechy i Słowacja. Politologiczne studium wspólnej 

i oddzielnej państwowości (A. Czyż, S. Kubas, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 

Katowice 2012, s. 223) dotyczy dwóch państw tworzących Grupę Wyszehradzką – Czech i 

Słowacji, których drogi wspólnej państwowości rozeszły się na początku lat 90. XX wieku. 

Praca stanowi analizę historycznych doświadczeń funkcjonowania wspólnego państwa 

Czechów i Słowaków w ramach Czechosłowacji, jak i okresów ich odrębnej państwowości, a 

celem autorów było ukazanie czynników o charakterze endogennym i egzogennym, które miały 

decydujący wpływ na decyzje o stworzeniu, ale i o rozwiązaniu wspólnych struktur 

państwowych w XX wieku. W toku badań autorzy postawili wiele pytań badawczych m.in. o 

przyczyny powstania Czechosłowacji, która istniała w latach 1918-1939 oraz 1945-1992, o 

przyczyny „aksamitnego rozwodu”, czyli rozpadu Czechosłowacji, który stał się faktem z 

dniem 1 stycznia 1993 roku, o charakter wzajemnych stosunków pomiędzy Czechami i 

Słowakami w okresie międzywojennym i powojennym, o to, jak potoczyły się losy obu państw 

po rozpadzie wspólnego państwa? W pracy została postawiona teza, iż na stworzenie i 

rozwiązanie wspólnych struktur państwowych wpływ miały czynniki o charakterze 

politycznym, zarówno endogennym, jak i egzogennym.  

Kolejna monografia współautorska pt. Państwa Grupy Wyszehradzkiej: pomiędzy 

przeszłością a teraźniejszością. Wybrane aspekty polityki wewnętrznej i zagranicznej (A. Czyż, 

S. Kubas, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 249) stanowi kontynuację 

badań związanych z regionem Europy Środkowej i państwami Grupy Wyszehradzkiej, a 

zawiera rozważania dotyczące wybranych aspektów zarówno polityki wewnętrznej, jak i 

zagranicznej państw Grupy Wyszehradzkiej, których losy splatały i splatają się ze sobą. 
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Autorzy postawili w pracy tezę, zgodnie z którą – ze względu na współczesne oraz historyczne 

uwarunkowania o charakterze politycznym – państwa Grupy Wyszehradzkiej stanowią obszar 

cechujący się pewnymi podobieństwami i wspólnotą interesów. Wśród postawionych pytań 

badawczych znalazły się m.in. następujące: Jaki jest charakter doświadczeń historycznych 

państw Grupy Wyszehradzkiej po II wojnie światowej i w okresie Jesieni Ludów w 1989 roku, 

czy systemy polityczne omawianych państw wykazują wspólne cechy, jaką rolę odgrywa 

współpraca tych państw w ramach regionalnych i europejskich struktur współpracy? Poddane 

analizie aspekty funkcjonowania państw Grupy Wyszehradzkiej w ujęciu wewnętrznym i 

zewnętrznym służą pokazaniu rozwoju ich systemów politycznych, wpływu zróżnicowanych 

czynników na podejmowane decyzje, które z kolei przekładają się na ocenę zaawansowania 

reform w tych państwach oraz ich pozycji w regionie. 

W kolejnej monografii współautorskiej pt. Wybory, prawo wyborcze, systemy wyborcze w 

państwach Grupy Wyszehradzkiej (M. Barański, A. Czyż, S. Kubas, R. Rajczyk, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 225) analizie zostało poddane zjawisko wyborów 

do organów przedstawicielskich w Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech, zarówno na 

szczeblu centralnym, jak i regionalnym, prawo wyborcze obowiązujące w poszczególnych 

rodzajach elekcji oraz systemy wyborcze stosowane w celu ustalenia wyniku wyborów i 

podziału mandatów. Analiza ta wydaje się mieć istotne znaczenie dla kształtu i rozwoju 

demokratycznych systemów politycznych w omawianych państwach, które przechodziły 

proces demokratyzacji po upadku „żelaznej kurtyny”, gdyż przeprowadzanie rywalizacyjnych 

wyborów jest uważane za jedną z nieodłącznych cech demokratycznego państwa. 

Prezentowane wyniki i zasady wyborów do parlamentów krajowych, do Parlamentu 

Europejskiego, prezydenta kraju, członków organów samorządu gminnego oraz członków 

organów wyższych jednostek samorządu terytorialnego pokazują ewolucję prawa wyborczego, 

znaczenie przyjmowanych rozwiązań prawnych i ich wpływ na system partyjny w omawianych 

państwach oraz preferencje wyborcze obywateli państw Grupy Wyszehradzkiej, co pozwala 

uchwycić pewne tendencje poparcia dla określonych sił politycznych, różnice pomiędzy 

poszczególnymi rodzajami elekcji i wpływ zmieniających się uwarunkowań natury politycznej, 

gospodarczej i społecznej na rezultat wyborczy. 

 

2) autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań 

zbiorowych, katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, 

utworów i dzieł artystycznych; 
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Kolejne prace mojego autorstwa lub współautorstwa (redakcja prac zbiorowych, artykuły 

w pracach zbiorowych, artykuły w czasopismach naukowych) wpisują się w serię publikacji 

poświęconych różnym aspektom funkcjonowania systemu politycznego w państwach Grupy 

Wyszehradzkiej, zagadnieniu samorządu terytorialnego oraz współpracy w ramach Grupy 

Wyszehradzkiej, a były efektem badań naukowych prowadzonych przez zespół badaczy 

Zakładu Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej, którego 

jestem członkiem, a któremu przewodzi kierownik Zakładu - prof. dr hab. Marek Barański. 

W nurt badań nad funkcjonowaniem systemu politycznego państw Grupy Wyszehradzkiej 

wpisują się dwie publikacje współredagowane przeze mnie i w których zamieściłam także 

swoje artkuły. Są to następujące prace: Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej 

okresu transformacji. Doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej (Red. M. Barański, A. 

Czyż, R. Rajczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 216) oraz 

Sądownictwo konstytucyjne w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Perspektywa politologiczno-

prawna (Red. M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 

Katowice 2015, s. 111). Pierwsza ze wspomnianych publikacji omawia zagadnienia związane 

z funkcjonowaniem władzy wykonawczej w państwach Grupy Wyszehradzkiej – w Czechach, 

Polsce, Słowacji i na Węgrzech, a zostały w niej zaprezentowane wyniki badań odnoszące się 

do procesu przemian ustrojowych, funkcjonowania egzekutywy w czterech państwach Europy 

Środkowej, dotyczące teorii i praktyki działania rządu i prezydenta w okresie transformacji oraz 

ewolucji reżimów politycznych w omawianych państwach. Druga z wymienionych prac 

prezentuje pozycję ustrojową oraz zakres kompetencji i znaczenie sądownictwa 

konstytucyjnego w państwach Grupy Wyszehradzkiej jako instytucjonalnego mechanizmu 

kontroli i gwarancji przestrzegania praw podstawowych. Celem publikacji jest wskazanie 

miejsca sądownictwa konstytucyjnego w systemach politycznych państw Grupy 

Wyszehradzkiej w odniesieniu do istniejących modeli. 

W obu publikacjach znalazły się artykuły mojego autorstwa: Prezydent w państwach Grupy 

Wyszehradzkiej (A. Czyż, [w:] Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej okresu 

transformacji. Doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej. Red. M. Barański, A. Czyż, R. 

Rajczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s. 134-161), Rząd w 

państwach Grupy Wyszehradzkiej (A. Czyż, [w:] Władza wykonawcza w teorii i praktyce 

politycznej okresu transformacji. Doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej. Red. M. 

Barański, A. Czyż, R. Rajczyk, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014, s.162-
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189) oraz Sąd Konstytucyjny Republiki Czeskiej (A. Czyż, [w:] Sądownictwo konstytucyjne w 

państwach Grupy Wyszehradzkiej. Red. M. Barański, A. Czyż, R. Rajczyk, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2015, s. 50-66). Dwa pierwsze z wymienionych artykułów 

w ujęciu komparatystycznym prezentują pozycję ustrojową, znaczenie i rolę prezydenta oraz 

rządu we współczesnych reżimach politycznych Czech, Polski, Słowacji i Węgier. Ich celem 

jest wskazanie zakresu kompetencji tych organów władzy wykonawczej wynikających z 

zapisów konstytucji, ale także zwrócenie uwagi na style prezydentury, trwałość gabinetów, czy 

wzajemne relacje pomiędzy organami władzy ustawodawczej i wykonawczej. Rozważania 

podjęte w artykułach służą odpowiedzi na pytanie o silny czy słaby model prezydentury, a także 

o czynniki, które mają wpływ na powstanie, trwanie i upadek rządów w państwach Grupy 

Wyszehradzkiej. Z kolei artykuł poświęcony Sądowi Konstytucyjnemu w Republice Czeskiej 

analizuje konstytucyjne i ustawowe podstawy prawne funkcjonowania Sądu Konstytucyjnego 

jako instytucji służącej do ochrony praw i wolności obywatelskich ustanowionej jeszcze w 

okresie istnienia Czechosłowacji. Celem artykułu jest wskazanie pozycji ustrojowej Sądu 

Konstytucyjnego, zakresu jego kompetencji oraz charakteru i skutków wydawanych przez 

niego orzeczeń dla porządku prawnego i funkcjonowania czeskiego systemu politycznego, a 

także dla wielu obywateli, uprawnionych do występowania ze skargą konstytucyjną. 

W serię publikacji poświęconych procesowi instytucjonalizacji i funkcjonowaniu systemu 

politycznego oraz jego elementów w państwach Grupy Wyszehradzkiej wpisują się dwie prace: 

Władza państwowa i administracja publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej 

(Red. M. Barański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 343) oraz Parlament w 

państwach Grupy Wyszehradzkiej (Red. M. Barański, R. Glajcar, S. Kubas, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 169), w których zawarte zostały artykuły mojego 

autorstwa. W pierwszej ze wspomnianych wyżej publikacji znalazł się artykuł mojego 

współautorstwa: Słowacja (A. Czyż, M. Barański, [w:] Władza państwowa i administracja 

publiczna w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Barański, Wydawnictwo 

Adam Marszałek, Toruń 2009, s. 246-275). Jest on efektem badań nad zmianami systemów 

politycznych państw przechodzących proces demokratyzacji. Jego celem jest uchwycenie 

tendencji rozwoju demokracji w ujęciu instytucjonalnym na Słowacji oraz wzajemnych relacji 

pomiędzy naczelnymi organami władzy państwowej, organami administracji państwowej, a 

także administracji samorządowej w tym państwie. Analizie poddana została zatem struktura i 

funkcjonowanie organów władzy państwowej od szczebla centralnego, po regionalny i lokalny, 

podział kompetencji pomiędzy nimi, służące odpowiedzi na pytanie badawcze: Jak przebiegał 
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i przebiega proces decentralizacji na Słowacji i jaki jest faktyczny zakres samodzielności 

jednostek samorządu terytorialnego w tym kraju? 

W drugiej wspomnianej wyżej publikacji zostały zawarte dwa artykuły mojego autorstwa: 

„Organizacja życia parlamentarnego (A. Czyż, [w:] Parlament w państwach Grupy 

Wyszehradzkiej. Red. M. Barański, R. Glajcar, S. Kubas, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Śląskiego, Katowice 2012, s. 117-125) oraz „Legislacja jako główna funkcja parlamentów (A. 

Czyż, [w:] Parlament w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Red. M. Barański, R. Glajcar, S. 

Kubas, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2012, s. 127-147). Stanowią one 

próbę odpowiedzi na pytanie o rolę parlamentów jako organów władzy ustawodawczej w 

rozwoju systemów politycznych w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Celem pierwszego ze 

wspomnianych wyżej artykułów jest analiza struktury wewnętrznej parlamentów w państwach 

Grupy Wyszehradzkiej, służąca pokazaniu istotnych podobieństw i różnic występujących 

pomiędzy czterema państwami w zakresie przyjętych procedur czy kształtu organów 

wewnętrznych funkcjonujących w poszczególnych izbach parlamentarnych. Z kolei celem 

drugiego artykułu jest zaprezentowanie specyfiki prac parlamentarnych w odniesieniu do 

najważniejszej funkcji parlamentu, jaką jest funkcja ustawodawcza, czyli uchwalanie ustaw. 

Zwracam w nim uwagę na poszczególne etapy procesu legislacyjnego, udział i realny wpływ 

określonych sił politycznych na jakość i ilość tworzonego prawa podczas całego trybu 

ustawodawczego. 

Dla funkcjonowania systemu politycznego ważną kwestią jest zapewnienie stabilności 

rządów, stąd podjęłam badania dotyczące funkcjonowania rządu jako jednego z członów 

egzekutywy na Węgrzech. Efektem tych badań stał się artykuł zamieszczony w pracy zbiorowej 

pt. Rządy mniejszościowe w wybranych państwach świata. Studium prawno-politologiczne Red. 

(R. Radek, Remar, Katowice 2014, s. 45-56). Jego celem była analiza pozycji rządu 

węgierskiego w świetle zapisów konstytucji Republiki Węgierskiej z 1949 roku oraz nowej 

konstytucji Węgier z 2011 roku oraz zjawisko alternacji władzy od roku 1990 do 2010. 

Szczególną uwagę skupiłam na charakterze tworzonych na Węgrzech w tym okresie rządów – 

czy miały one charakter rządu większościowego, koalicyjnego czy mniejszościowego. Z 

analizy wyłonił się obraz stabilnego węgierskiego systemu politycznego, w którym jak do tej 

pory tylko raz funkcjonował rząd mniejszościowy (w latach 2008-2009 był to rząd Ferenca 

Gyurcsány’a), a wpływ na to miało m.in. wprowadzenie mechanizmu konstruktywnego wotum 

nieufności. 
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W nurt badań nad elementami systemu politycznego w państwach Grupy Wyszehradzkiej 

wpisuje się także badanie partii politycznych jako istotnych elementów tegoż systemu, czego 

efekty zaprezentowałam w postaci publikacji 6 haseł w pracy zbiorowej pt. Leksykon polskich 

partii politycznych (Red. R. Glajcar, A. Turska-Kawa, W. Wojtasik, Wydawnictwo Adam 

Marszałek, Toruń 2017, s. 746). Są to następujące hasła: Centrolewica Rzeczypospolitej 

Polskiej, Federacja Polskiej Przedsiębiorczości, Lepsza Polska, Partia Demokratyczna 

Przedsiębiorczość Polska, Polskie Porozumienie Przedsiębiorczości i Pracy, 

Przedsiębiorczość i Postęp (s. 48-49, 80-81, 144-145, 225-226, 379-381, 443-444). Leksykon 

jest zestawieniem opisów partii politycznych powstałych w Polsce po 1989 roku i zawiera 

informacje dotyczące powstania, działalności danego ugrupowania, bazy członkowskiej oraz 

najważniejszych punktów programu. 

Bardzo ważnym nurtem moich badań są zagadnienia związane z funkcjonowaniem 

samorządu terytorialnego w państwach Grupy Wyszehradzkiej. Efektem tych zainteresowań 

naukowych są publikacje poświęcone strukturze samorządu terytorialnego i różnym aspektom 

jego działania. W tym zakresie jestem współredaktorką pracy pt. Rola samorządu 

terytorialnego w modernizacji Polski. Red. M. Barański, A. Czyż, S. Kubas, Wydawnictwo 

Naukowe „Śląsk”, Katowice 2010, (s. 635), poświęconej zagadnieniu samorządu terytorialnego 

w Polsce. W pracy tej zostały opublikowane dwa artykuły: jeden mojego autorstwa: pt. 

Samodzielność finansowa jednostek samorządu terytorialnego (A. Czyż [w:] Rola samorządu 

terytorialnego w modernizacji Polski. Red. M. Barański, A. Czyż, S. Kubas, Wydawnictwo 

Naukowe „Śląsk”, Katowice 2010, s. 407-425), a drugi współautorski pt. Samorząd terytorialny 

w procesie unowocześniania Polski (M. Barański, A. Czyż, S. Kubas [w:] Rola samorządu 

terytorialnego w modernizacji Polski. Red. M. Barański, A. Czyż, S. Kubas, Wydawnictwo 

Naukowe „Śląsk”, Katowice 2010, s. 9-23). W pierwszym ze wspomnianych artykułów 

postawiłam pytanie o zakres samodzielności finansowej polskich jednostek samorządu 

terytorialnego i faktyczną realizację w Polsce zasady decentralizacji finansów publicznych. 

Celem artykułu było przedstawienie struktury finansów jednostek samorządu terytorialnego od 

momentu reformy samorządowej z uwzględnieniem zmian prawnych w systemie finansów 

samorządowych, by zaobserwować tendencje w rozwoju finansowego aspektu działalności 

samorządu terytorialnego w Polsce. Z analizy wyłonił się obraz wzrastającego poziomu 

dochodów własnych zwłaszcza polskich gmin, które jednak są niewystarczające do 

sfinansowania realizowanych przez nie zadań publicznych i niezbędnym staje się mechanizm 

zasilania zewnętrznego w postaci subwencji i dotacji z budżetu państwa oraz środków 
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finansowych płynących z budżetu Unii Europejskiej, co ogranicza rzeczywistą samodzielność 

finansową polskich samorządów. Drugi artykuł omawia wpływ samorządu terytorialnego na 

proces modernizacji w Polsce w warunkach integracji europejskiej w pięciu dziedzinach: są to 

zagadnienia ustrojowe, komunikacja lokalna i regionalna, aktywność polityczna obywateli, 

finanse samorządu terytorialnego oraz rozwój samorządu województwa śląskiego. 

W nurt badań nad samorządem terytorialnym w państwach Grupy Wyszehradzkiej oraz w 

państwach Europy Środkowo-Wschodniej wpisuje się praca zbiorowa pt. Samorząd 

terytorialny w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Red M. Barański, Wydawnictwo 

Adam Marszałek, Toruń- Katowice 2009, (s. 293), w której ukazały się cztery artykuły, z 

których dwa są mojego autorstwa: Samorząd terytorialny w Republice Litwy (A. Czyż, [w:] 

Samorząd terytorialny w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Barański, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń-Katowice 2009, s. 106-122) oraz Samorząd 

terytorialny w Republice Węgier (A. Czyż [w:] Samorząd terytorialny w państwach Europy 

Środkowej i Wschodniej. Red. M. Barański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń-Katowice 

2009, s. 255-289), a dwa napisałam we współpracy z innymi badaczami: Polityczne i prawne 

aspekty reaktywacji i rozwoju samorządu terytorialnego w krajach Europy Środkowej i 

Wschodniej (M. Barański, A. Czyż, S. Kubas, [w:] Samorząd terytorialny w państwach Europy 

Środkowej i Wschodniej. Red M. Barański, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń- Katowice 

2009, s. 5-18) oraz Samorząd terytorialny w Republice Czeskiej (A. Czyż, T. Rduch-Michalik, 

[w:] Samorząd terytorialny w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. Red. M. Barański, 

Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń-Katowice 2009, s. 50-79). Głównym celem 

wspomnianych artykułów była analiza rozwoju instytucji samorządu terytorialnego w 

wybranych państwach Europy Środkowo-Wschodniej, które przywracały struktury samorządu 

terytorialnego w ramach procesu transformacji ustrojowej po 1989 roku. Pytanie badawcze 

postawione w odniesieniu do funkcjonowania samorządu terytorialnego w Czechach, na Litwie 

i na Węgrzech brzmiało: W jakim stopniu realizowana jest w omawianych państwach zasada 

decentralizacji władzy publicznej oraz zasada subsydiarności? Z kolei artykuł dotyczący 

politycznych i prawnych aspektów reaktywacji i rozwoju samorządu terytorialnego w 

państwach Europy Środkowej i Wschodniej stanowił efekt przeprowadzenia analizy 

porównawczej, która posłużyła do nakreślenia podobnych tendencji w rozwoju instytucji 

samorządu terytorialnego w państwach tego regionu, ale także do wskazania istotnych różnic 

w zakresie działalności jednostek samorządu terytorialnego, przekazanych im do realizacji 
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zadań publicznych, jak również w odniesieniu do ich organów wewnętrznych i przyznanych im 

kompetencji. 

W kolejnym artykule dotyczącym samorządu terytorialnego w państwach Grupy 

Wyszehradzkiej pt. Wybory samorządowe w państwach Grupy Wyszehradzkiej w 2010 roku. 

(A. Czyż [w:] Wybory samorządowe 2010. Red. M. Kolczyński, W. Wojtasik, Remar, Katowice 

2011, s. 61-77) skupiłam uwagę na wynikach i znaczeniu wyborów samorządowych w 

Czechach, Polsce, Słowacji i na Węgrzech, które odbyły się w 2010 roku. Celem artykułu było 

porównanie wyników tych wyborów we wszystkich czterech omawianych państwach także z 

poprzednimi elekcjami na szczeblu lokalnym i regionalnym. Z przeprowadzonej analizy 

wyłoniła się tendencja do traktowania wyników wyborów samorządowych w omawianych 

państwach jako testu poparcia dla rządzących w danym momencie partii politycznych oraz 

tendencja do traktowania wyborów samorządowych przez wyborców jako mniej istotnych ze 

społecznego punktu widzenia, o czym świadczy znacznie niższa frekwencja w wyborach 

gminnych, a tym bardziej regionalnych we wszystkich państwach Grupy Wyszehradzkiej w 

porównaniu do wyborów parlamentarnych czy prezydenckich przeprowadzanych w tych 

państwach. Inna ważna zależność dotyczy znaczenia partii politycznych w wyborach 

samorządowych – we wszystkich państwach Grupy Wyszehradzkiej potwierdzenie znalazła 

hipoteza, że rola partii politycznych wzrasta wraz z wielkością danej jednostki samorządu 

terytorialnego. Na najniższym szczeblu – w gminie – w wyborach radnych gminnych znacznie 

większe poparcie zdobywają kandydaci lokalnych komitetów wyborczych oraz kandydaci 

niezależni. 

Moje badania nad samorządem terytorialnym kontynuowałam rozszerzając zakres 

zainteresowań także o inne państwa Europy Środkowo-Wschodniej, by porównać 

doświadczenia w budowaniu struktur samorządu terytorialnego państw Grupy Wyszehradzkiej 

z innymi państwami regionu przechodzącymi proces przemian politycznych, których ważnym 

elementem była reforma samorządowa i rozwój demokracji lokalnej. Efektem tych badań był 

artykuł pt. Rozwój samorządu terytorialnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej. 

„Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2011, t. 7 (s. 134-157). Celem artykułu było 

przedstawienie rozwoju samorządu terytorialnego w dziesięciu państwach: w Bułgarii, Estonii, 

na Litwie, Łotwie, w Czechach, Słowacji, Rumunii, Słowenii, na Węgrzech i w Polsce w 

oparciu o podstawowe zasady odnoszące się do funkcjonowania samorządu terytorialnego, a 

więc zasady państwa unitarnego, decentralizacji, samodzielności, demokracji 

przedstawicielskiej, wolności zrzeszania. Przedmiotem analizy stały się zatem takie elementy 
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dotyczące struktury i działania samorządu terytorialnego, jak: źródła prawa w zakresie 

samorządu terytorialnego (miejsce samorządu w konstytucji, ustawy samorządowe, 

ratyfikowanie Europejskiej Karty Samorządu Lokalnego), liczba jednostek samorządu 

terytorialnego, rodzaj organów wewnętrznych, sposób ich wyboru oraz zakres kompetencji, 

podział zadań publicznych, charakter lokalnych finansów. Postawiona teza mówiła o 

znaczącym zróżnicowaniu przyjętych rozwiązań strukturalnych i funkcjonalnych odnoszących 

się do samorządu terytorialnego i zróżnicowanym stopniu zaawansowania reform 

decentralizacyjnych w omawianych państwach. Artykuł ten ukazał się także w wersji 

angielskiej w czasopiśmie naukowym „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” (Development 

of local government in Central and Eastern European Countries. „Studia Politicae 

Universiatatis Silesiensis” 2013, t. 7, s. 65-87).  

W języku angielskim opublikowałam ponadto artykuł pt. Cooperation of Local Authorities 

in the context of building civil societies in the V4 states (s. 65-78), który ukazał się w publikacji 

pokonferencyjnej pt. Visegrad Group States and Russia: dimensions of cooperation, chances 

and challenges. Conference papers (s. 103) w formie e-booka (jest dostępny pod adresem 

internetowym: http://moskwa.msz.gov.pl/resource/58fbc49b-e48e-4aaf-8625-

9067fc392820:JCR, 

http://moskwa.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/panstwa_grupy_wyszehradzkiej_i_rosja__wymiary_

wspolpracy__szanse__wyzwania_1, 

http://www.moskwa.msz.gov.pl/ru/news/0_________________________________________

_______________________________________2). Konferencja, na której prezentowałam 

wyniki swoich badań, odbyła się w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie w 

ramach polskiego, rocznego (lipiec 2012-czerwiec 2013) przewodnictwa w Grupie 

Wyszehradzkiej 17 kwietnia 2013 roku. Analizie poddałam w nim zagadnienie współpracy 

transgranicznej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego z państw Grupy 

Wyszehradzkiej w formie euroregionów oraz europejskich ugrupowań współpracy 

terytorialnej.  

W języku angielskim przygotowałam także ekspertyzę na zlecenie Senatu RP pt. 

Government and local government administration during the financial crisis: a Central 

European perspective, która została przedstawiona podczas piątego spotkania komisji ds. 

administracji publicznej i polityki regionalnej parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej w 

Warszawie w dniach 28-29 stycznia 2013 roku, w ramach polskiego, rocznego przewodnictwa 

w Grupie Wyszehradzkiej (lipiec 2012-czerwiec 2013). Zaprezentowałam w niej wyniki badań 

http://moskwa.msz.gov.pl/resource/58fbc49b-e48e-4aaf-8625-9067fc392820:JCR
http://moskwa.msz.gov.pl/resource/58fbc49b-e48e-4aaf-8625-9067fc392820:JCR
http://moskwa.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/panstwa_grupy_wyszehradzkiej_i_rosja__wymiary_wspolpracy__szanse__wyzwania_1
http://moskwa.msz.gov.pl/pl/aktualnosci/panstwa_grupy_wyszehradzkiej_i_rosja__wymiary_wspolpracy__szanse__wyzwania_1
http://www.moskwa.msz.gov.pl/ru/news/0________________________________________________________________________________2
http://www.moskwa.msz.gov.pl/ru/news/0________________________________________________________________________________2
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dotyczących wpływu kryzysu finansowego na sytuację administracji publicznej i jednostek 

samorządu terytorialnego w państwach Grupy Wyszehradzkiej w oparciu o dane statystyczne. 

Trzecim ważnym obszarem moich zainteresowań badawczych spajającym dotychczasowe 

badania jest współpraca Czech, Polski, Słowacji i Węgier w ramach ugrupowania regionalnego, 

jakim jest Grupa Wyszehradzka. Efektem tych zainteresowań stała się przede wszystkim 

monografia, którą przedstawiam jako osiągnięcie naukowe, ale także dwa artykuły naukowe w 

czasopismach naukowych, rozdział w pracy zbiorowej i artykuł w publikacji pokonferencyjnej, 

który ukazał się w Rosji. W „Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne”, 42/2014 (s. 7-23) 

ukazał się mój artykuł pt. Grupa Wyszehradzka – 20 lat współpracy, którego celem było 

scharakteryzowanie Grupy Wyszehradzkiej jako ugrupowania regionalnego w okresie 

dwudziestu lat jej istnienia ze wskazaniem celów, etapów, głównych dziedzin współpracy 

pomiędzy Czechami, Polską, Słowacją i Węgrami, a także czynników, które wpływały na jej 

przebieg. W czasopiśmie „Studia Politicae Universitatis Silesiensis” 2017, t. 18 (s. 143-161) 

został opublikowany artykuł mojego autorstwa pt. Państwa Grupy Wyszehradzkiej wobec 

kryzysu migracyjnego, w którym prezentuję stanowisko państw Grupy Wyszehradzkiej wobec 

problemu kryzysu migracyjnego w Europie oraz ich sprzeciw wobec mechanizmu kwotowego 

relokacji uchodźców. Celem podjętym w artykule jest ukazanie znaczenia wspólnej koalicji 

stworzonej przez cztery kraje Europy Środkowej zarówno dla ich polityki wewnętrznej, jak i 

dla ich pozycji w Unii Europejskiej. Kryzys migracyjny stał się ważnym tematem łączącym 

państwa V4, które dotychczas nie zawsze prezentowały wspólne podejście w stosunku do 

najważniejszych zagadnień pojawiających się w unijnej agendzie. Celem artykułu pt. Państwa 

Grupy Wyszehradzkiej wobec konfliktu na Ukrainie (A. Czyż [w:] Między ideą, pasją a 

działaniem. Księga jubileuszowa dedykowana dr. hab. Marianowi Mitrędze. Red. P. Grzywna, 

J. Lustig, N. Stępień-Lampa, B. Zasępa, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 

2017, s. 621-633) była z kolei prezentacja stanowisk poszczególnych państw Grupy 

Wyszehradzkiej wobec konfliktu na Ukrainie, roli Rosji w tym kryzysie oraz sankcji Unii 

Europejskiej w stosunku do Rosji. Państwa V4 początkowo zajmowały wspólne stanowisko 

wobec sytuacji na Ukrainie, jednak w miarę rozwoju wydarzeń zaczęły się pojawiać istotne 

różnice i rozbieżności w podejściu do problemu Ukrainy, aneksji Krymu i relacji z Rosją. 

Artykuł stanowił próbę odpowiedzi na pytanie: Jak konflikt na Ukrainie i polityka Rosji 

wpłynęła i wpłynie na przebieg współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej? Postawiona w 

artykule hipoteza badawcza zakładała, że sprawa Ukrainy i polityka Rosji stały się czynnikiem, 

który podzielił wewnętrznie Grupę Wyszehradzką i zagroził stabilności jej funkcjonowania. W 
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nawiązaniu do poprzedniego tematu artykułu w publikacji pokonferencyjnej pt. Źródła prawa 

cywilnego i publicznego. Zbiór prac naukowych z VII Corocznej Międzynarodowej Konferencji 

Naukowo-Praktycznej (z elementami szkoły młodego naukowca dla studentów prawniczych 

specjalności)”, Tambow, 2017, s. 255, ukazał się artykuł mojego autorstwa pt. Stosunek do 

Rosji jako czynnik dzielący Grupę Wyszehradzką, którego celem jest wskazanie 

najważniejszych czynników determinujących relacje poszczególnych państw Grupy 

Wyszehradzkiej z Federacją Rosyjską i odpowiedź na pytanie: Jaki wpływ na współpracę w 

ramach Grupy Wyszehradzkiej ma polityka Rosji względem regionu Europy Środkowej oraz 

poszczególnych państw zaangażowanych w to ugrupowanie regionalne? Postawiona została 

hipoteza, mówiąca o negatywnym oddziaływaniu polityki Rosji na spójność wewnętrzną w 

ramach Grupy Wyszehradzkiej.  

 

Wykaz wszystkich prac opublikowanych przeze mnie po uzyskaniu stopnia doktora zawiera 

załącznik nr 4 (pt. Wykaz dorobku habilitacyjnego – nauki społeczne). 

 

3) liczbę cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 1 

4) indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS): 1 

5) kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział 

w takich projektach; 

 

Złożenie wniosku do Narodowego Centrum Nauki w konkursie OPUS 7 w roku 2014 pt. 

Grupa Wyszehradzka jako regionalna forma współpracy (Visegrad Group as a regional form 

of cooperation) 

W 2013 roku byłam kierownikiem projektu, na który otrzymałam dotację dla młodych 

naukowców na działalność statutową na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach. Tytuł projektu brzmiał: Władza wykonawcza w teorii i praktyce politycznej 

okresu transformacji. Doświadczenia państw Grupy Wyszehradzkiej. W 2014 roku byłam 

kierownikiem projektu, na który otrzymałam dotację dla młodych naukowców na działalność 

statutową. Tytuł projektu brzmiał: Polityka wewnętrzna i zagraniczna państw Grupy 

Wyszehradzkiej. Analiza wybranych aspektów. W 2015 roku byłam kierownikiem projektu, na 
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który otrzymałam dotację dla młodych naukowców na działalność statutową. Tytuł projektu 

brzmiał: Grupa Wyszehradzka jako regionalna forma współpracy. 

 

6) międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność odpowiednio naukową albo 

artystyczną; wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych 

konferencjach tematycznych. 

 

Wygłosiłam referat pt. Cooperation of Local Authorities in the context of Building Civil 

Societies in the V4 States na międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w 

Moskwie 17 kwietnia 2013 r., a zorganizowanej przez Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej w 

Moskwie w ramach polskiego (rocznego lipiec 2012-czerwiec 2013) przewodnictwa w Grupie 

Wyszehradzkiej pt. Visegrad Group States and Russia: Dimensions of Cooperation, Chances 

and Challenges. 

 

§ 5. Kryteria oceny w zakresie dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz 

współpracy międzynarodowej habilitanta we wszystkich obszarach wiedzy obejmują: 

1) uczestnictwo w programach europejskich i innych programach 

międzynarodowych lub krajowych; 

 

Uczestnictwo w europejskim programie Erasmus: 

1. 17-21 maja 2010, University of Florence, Florencja, Włochy, 5 godz. wykładów w jęz. 

angielskim wygłoszonych na temat: System samorządu terytorialnego w Polsce 

(System of local government in Poland). 

2. 2-6 maja 2011, Kadir Has University in Istanbul, Stambuł, Turcja, 5 godz. wykładów 

w jęz. angielskim wygłoszonych na temat: Polskie doświadczenia w Unii Europejskiej 

(Polish experience in the European Union). 

3. 5-9 maja 2014, Complutense University of Madrid, Madryt, Hiszpania, 5 godz. 

Wykładów w jęz. angielskim wygłoszonych na temat: Proces integracji Polski z Unią 

Europejską i NATO (The process of Poland‘s integration with the European Union 

and  NATO). 
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4. 10-14 maja 2016, University of Naples, Neapol, Włochy, 8 godz. wykładów w jęz. 

angielskim wygłoszonych na temat: Najnowsza historia Polski (The recent Polsih 

history) oraz Proces integracji Polski z Unią Europejską i NATO (The process of 

Poland‘s integration with the European Union and  NATO). 

 

2) udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział 

w komitetach organizacyjnych tych konferencji; 

 

Po uzyskaniu stopnia doktora uczestniczyłam w dziewiętnastu krajowych i 

międzynarodowych konferencjach naukowych, na których wygłosiłam referaty, zgodne z 

kierunkiem prowadzonych przeze mnie badań (dziewięć wystąpień z referatami). 

Wykaz konferencji, w których uczestniczyłam wraz z podanymi tytułami wygłoszonych 

przeze mnie referatów zawiera załącznik nr 4 (Wykaz dorobku habilitacyjnego) w pkt. III B, a 

pełną listę wszystkich konferencji, w których brałam udział stanowi załącznik nr 6. 

W 2010 roku Zakład Systemów Politycznych Polski i Państw Europy Środkowej i 

Wschodniej w Instytucie Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego, którego 

jestem członkiem zorganizował na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach konferencję naukową pt. Rola samorządu terytorialnego w modernizacji Polski, 

Katowice, 25 listopada 2010 roku. Występowałam wówczas w roli sekretarza konferencji oraz 

jednego z prelegentów. Jestem także w komitecie organizacyjnym (w roli sekretarza) 

konferencji pt. Polska polityka 1918-2018 organizowanej przez Zakład Systemów Politycznych 

Polski i Państw Europy Środkowej i Wschodniej Uniwersytetu Śląskiego, która odbędzie się w 

dniach 6-7 listopada 2018 roku w Wiśle. 

 

3) otrzymane nagrody i wyróżnienia; 

 

16.12.2008 roku Rada Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, nadając mi 

stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce, zdecydowała także o 

wyróżnieniu mojej pracy doktorskiej przez rekomendację jej do druku. 
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4) członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach 

naukowych; 

 

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych. 

Wielokrotnie pełniłam funkcję sekretarza i przewodniczącego Wydziałowych Komisji 

Rekrutacyjnych, a także byłam wielokrotnie wyznaczana do pełnienia funkcji recenzenta prac 

dyplomowych i licencjackich. 

W roku 2011 zostałam powołana na funkcję kierownika Studium Studiów Podyplomowych 

w Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej, w którym w ramach 

projektu „Edukacja-Kompetencje-Zatrudnienie” były realizowane studia podyplomowe na 

czterech kierunkach: Public relations, Nowoczesne Zarządzanie Przedsiębiorstwem, 

Psychologia w biznesie oraz Języki obce w biznesie. W 2011 roku zostałam także powołana na 

członka Senatu Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (w 2009 roku 

pełniłam funkcję członka senackiej Komisji do Spraw Studiów Międzynarodowych WSEH). 

 

5) osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki; 

 

W języku polskim prowadziłam następujące zajęcia dydaktyczne w Instytucie Nauk 

Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla kierunków 

Politologia, Bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe, Doradztwo polityczne i publiczne 

oraz Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, na specjalnościach: samorządowa, polityka 

społeczna, administracja publiczna, współczesne stosunki międzynarodowe: 

1. Współczesne systemy polityczne państw Europy Wschodniej – wykład i ćwiczenia 

2. Demokratyzacja państw Europy Środkowej i Wschodniej - ćwiczenia 

3. Konwersatorium monograficzne pt. Przestrzeń postradziecka 

4. Konwersatorium monograficzne pt. Bezpieczeństwo na szczeblu lokalnym 

5. Prawne podstawy funkcjonowania społeczności lokalnych - ćwiczenia 

6. Samorząd i wspólnoty lokalne - ćwiczenia 

7. Stosowane polityki publiczne w skali lokalnej – wykład i ćwiczenia  

 



30 
 

W języku angielskim prowadziłam następujące zajęcia dydaktyczne w Instytucie Nauk 

Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach dla studentów 

zagranicznych, biorących udział w programie Erasmus: 

1. Local government (Samorząd terytorialny) 

2. Central Europe in contemporary international relations – selected aspects (Europa 

Środkowa we współczesnych stosunkach międzynarodowych – wybrane problemy) 

 

W Wyższej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej na kierunku 

Politologia prowadziłam następujące zajęcia dydaktyczne: 

1. Współczesne systemy polityczne 

2. Polityka zagraniczna Polski 

3. Geografia polityczna i gospodarcza 

 

Wykaz prowadzonych przeze mnie zajęć dydaktycznych zawiera załącznik nr 9. 

 

W 2017 roku w czasopiśmie „Nowe Zagłębie” w numerze 4 (51) lipiec-październik 2017 

r. ukazał się mój artykuł pt. Grupa Wyszehradzka – wczoraj, dziś i jutro.  

 

6) opiekę naukową nad studentami i lekarzami w toku specjalizacji; 

 

W latach 2010-2015 wystąpiłam 27 razy w charakterze recenzenta prac dyplomowych. 

 

7) opiekę naukową nad doktorantami w charakterze opiekuna naukowego lub 

promotora pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich; 

 

W 2017 roku zostałam promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim Pani Natalii 

Rudakiewicz, której temat pracy doktorskiej brzmi: Wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania 

procesu demokratyzacji Ukrainy w latach 1991-2016. Przewód doktorski został otwarty 
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decyzją Rady Wydziału Nauk Społecznych 19 września 2017 roku, a pracę doktorską 

doktorantka pisze pod kierunkiem prof. dra hab. Marka Barańskiego. 

 

8) wykonanie ekspertyz lub innych opracowań na zamówienie organów władzy 

publicznej, samorządu terytorialnego, podmiotów realizujących zadania publiczne 

lub przedsiębiorców; 

 

Ekspertyza dla Senatu RP pt. Administracja rządowa i samorządowa w okresie kryzysu 

finansowego – perspektywa środkowoeuropejska (Government and local government 

administration during the financial crisis: a Central European perspective) przygotowana na 

5-te spotkanie Komisji ds. Administracji publicznej i polityki regionalnej parlamentów państw 

Grupy Wyszehradzkiej, które odbyło się w Warszawie w dniach 28-29 stycznia 2013 roku 

podczas polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej (lipiec 2012-czerwiec 2013). 

 

9) recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji w 

czasopismach międzynarodowych i krajowych. 

 

Byłam recenzentem czterech artykułów, które ukazały się w czasopismach naukowych: 

W 2014 roku do czasopisma „Pogranicze: Polish Borderlands Studies” recenzowałam dwa 

artykuły pt. Autonomiczna Republika Krymu-pogranicze ukraińsko-rosyjskie oraz Zbrodnia na 

Wołyniu w 1943 r. – trudna historia Polski i Ukrainy. 

W 2015 roku do Zeszytów Naukowych Towarzystwa Doktorantów Uniwersytetu 

Jagiellońskiego recenzowałam artykuł pt. Wybory samorządowe 2014 w Polsce. Przepisy 

wyborcze, frekwencja i wyniki. 

W 2017 roku do wydawanego przez Ośrodek Analiz Politologicznych Uniwersytetu 

Warszawskiego kwartalnika „e-Politikon” recenzowałam artykuł pt. Dualizm administracji 

publicznej na poziomie województwa. 
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Podpis 

 
……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 


