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1. IMIĘ I NAZWISKO:  TOMASZ KUBIN 

 

 

2. WYKSZTAŁCENIE 

 

W 1996 r. podjąłem stacjonarne studia magisterskie na kierunku: politologia 

(specjalność: społeczno-ustrojowa) na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach. Studia te ukończyłem w roku 2001 z wynikiem końcowym bardzo dobrym.  

Bezpośrednio po ukończeniu studiów magisterskich rozpocząłem studia doktoranckie 

na kierunku: politologia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w 

Katowicach. Mój przewód doktorski został otwarty decyzją Rady Wydziału Nauk 

Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w 2003 r. Stopień doktora nauk 

humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskałem na podstawie decyzji Rady Wydziału 

Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z 12 lipca 2005 r. po publicznej 

obronie rozprawy doktorskiej pt.: Polityczne implikacje wprowadzenia unii walutowej w 

Europie. Jej promotorem był prof. dr hab. Mieczysław Stolarczyk. Rozprawa ta, decyzją Rady 

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, została wyróżniona i 

rekomendowana do druku a następnie, w roku 2007, opublikowana w Wydawnictwie 

Uniwersytetu Śląskiego.  

Już po uzyskaniu stopnia doktora, m.in. ze względu na prowadzoną przeze mnie 

działalność naukową i dydaktyczną, kontynuowałem kształcenie się. W latach 2010-2011 

odbyłem i ukończyłem studia podyplomowe na kierunku: handel zagraniczny (Uniwersytet 

Ekonomiczny w Katowicach, ocena końcowa: bardzo dobry) a w latach 2012-2013 studia 

podyplomowe na kierunku: prawo Unii Europejskiej (Uniwersytet Jagielloński, ocena 

kocowa: bardzo dobry).   
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3. DOTYCHCZASOWE ZATRUDNIENIE W JEDNOSTKACH NAUKOWYCH 

 

W latach 2002-2005 byłem zatrudniony na stanowisku asystenta naukowo-

dydaktycznego w  Zakładzie Stosunków Międzynarodowych (Instytut Nauk Politycznych i 

Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski w Katowicach). Po 

uzyskaniu stopnia doktora, od 1 listopada 2005 r. jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta 

naukowo-dydaktycznego w Zakładzie Stosunków Międzynarodowych (Instytut Nauk 

Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach). W ramach tego 

Zakładu od 2010 r. funkcjonuje Pracownia Integracji Europejskiej, której od 1 października 

2014 r. jestem kierownikiem.  

  Swoje doświadczenia dydaktyczne wzbogaciłem dzięki pracy w latach 2007-2009 na 

stanowisku adiunkta w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej (Katedra 

Stosunków Międzynarodowych) oraz w Wyższej Szkole Finansów i Prawa w Bielsku-Białej 

(lata 2011-2012). Poza tym, w latach 2004-2008 współpracowałem także z innymi szkołami 

wyższymi na podstawie umów cywilnoprawnych: z Wyższą Szkołą Bankowości i Finansów 

(obecnie: Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej, 2004-2005), z Górnośląską 

Wyższą Szkołą Handlową w Katowicach (2005-2006), z Wyższą Szkołą Pedagogiczną 

Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Katowicach (2006), z Wyższą Szkołą Biznesu w Dą-

browie Górniczej (2007), z Wyższą Szkołą Ekonomii i Administracji w Bytomiu (2007-2008) 

oraz z Wyższą Szkołą Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach (2007-

2008). 

 

4. WSKAZANIE OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO ZGODNIE Z ART. 16. 2. USTAWY Z DNIA 14 MARCA 

2003 O STOPNIACH I TYTULE NAUKOWYM ORAZ O STOPNIACH I TYTULE W ZAKRESIE SZTUKI (DZ. 

U. 2003, NR 65, POZ. 595 Z PÓŹN. ZM.)  

 

a) tytuł osiągnięcia naukowego:  

Zgodnie z art. 16. 2. Ustawy z dnia 14 marca 2003 o stopniach i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 2003, nr 65, poz. 595 z pózn. zm.) jako 

osiągniecie naukowe, uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące podstawę wniosku 

o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego, wskazuję monografię pt. Legitymizacja 

systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 

Katowice 2014).    
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b) omówienie celu naukowego ww. pracy i osiągniętych wyników wraz z omówieniem ich 

ewentualnego wykorzystania:  

 Moim najistotniejszym obszarem badawczym jest system instytucjonalny Unii 

Europejskiej. W jego ramach szczególnie interesuje mnie zagadnienie legitymizacji tego 

systemu i tzw. deficytu demokracji w UE. Zwieńczeniem dotychczasowych badań w tym 

zakresie jest książka pt. Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej 

(Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2014), stanowiąca osiągnięcie naukowe 

będące podstawą wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego.  

Kwestia legitymizacji władzy politycznej to jeden z najważniejszych problemów 

teoretycznych i badawczych związanych z refleksją naukową poświęconą władzy jako 

zjawisku społecznemu oraz bardzo ważny problemem praktyki jej sprawowania, 

funkcjonowania instytucji politycznych, systemów politycznych itp. Zagadnienie to dotyczy 

więc także Unii Europejskiej oraz jej systemu instytucjonalnego. 

Celem postawionym w pracy było przedstawienie zagadnienia legitymizacji systemu 

instytucjonalnego Unii Europejskiej jako specyficznej, sui generis, organizacji 

międzynarodowej. Tak sformułowany cel badawczy w polskiej literaturze przedmiotu 

podejmowany jest relatywnie rzadko. Publikacji poświęconych tej problematyce nie ma zbyt 

wiele, a w tych, które są, uwaga autorów koncentruje się raczej na kwestii tzw. deficytu 

demokracji. W mojej opinii tzw. deficyt demokracji w UE jest częścią szerszego problemu, 

którym jest właśnie zagadnienie legitymizacji instytucji UE. W takiej perspektywie brak jest 

w polskiej literaturze przedmiotu publikacji, w której podjęto by szerzej wskazane 

zagadnienie w taki sposób, jak zostało to uczynione w ww. książce.  

Zagraniczny dorobek badawczy poświęcony interesującemu nas zagadnieniu jest 

oczywiście znacznie bogatszy, a różnym aspektom dotyczącym podjętego problemu 

poświęcono wiele różnego rodzaju publikacji. Jednakże przygotowując swoją pracę, 

postawiłem sobie za cel, po pierwsze, głębokie osadzenie zagadnienia legitymizacji systemu 

instytucjonalnego UE w teoretycznym dorobku dotyczącym legitymizacji władzy politycznej, 

z uwzględnieniem i podkreśleniem specyfiki UE jako szczególnej organizacji 

międzynarodowej. Jak bowiem wskazuje się w literaturze przedmiotu, dorobek teoretyczny 

dotyczący legitymizacji władzy i instytucji politycznych został rozwinięty przede wszystkim 

w kontekście państw-miast, imperiów i państw narodowych a nie organizacji 

międzynarodowych jaką jest Unia Europejska.  
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Po drugie, w pracy zostały uwzględnione zmiany w podstawach prawnych 

funkcjonowania UE wprowadzone na mocy ostatniego traktatu reformującego Unię, czyli 

traktatu z Lizbony. 

Po trzecie, w pracy podjęta została próba przedstawienia zagadnienia legitymizacji 

systemu instytucjonalnego UE w okolicznościach szczególnych i wyjątkowych, tzn. w 

warunkach najgłębszego od początku procesu integracji kryzysu gospodarczego.  

Wspomniane traktowanie UE jako organizacji sui generis stanowi swoisty punkt 

wyjścia dla głównej tezy pracy. Jest nią stwierdzenie, zgodnie z którym przyjmowane w 

literaturze przedmiotu oraz w debacie publicznej założenie o ,,deficycie demokracji” w UE 

jest pewnym uproszczeniem, a charakterystyczne cechy UE i jej instytucji powodujące, że 

taki pogląd jest wyrażany, powinny być postrzegane w szerszym kontekście, jakim jest 

problem legitymizacji systemu instytucjonalnego UE i, ewentualnie, ,,deficyt” tej 

legitymizacji. Bezpośrednia legitymacja demokratyczna bowiem jest tylko jednym ze źródeł 

prawomocności systemu instytucjonalnego UE i w ogóle Unii jako specyficznej organizacji 

międzynarodowej – źródłem bardzo ważnym, być może najważniejszym, ale nie jedynym.  

I dlatego legitymizacja UE i jej instytucji powinna być analizowana w szerszej perspektywie, 

uwzględniającej także inne źródła legitymizacji – tak, jak ma to miejsce w przypadku każdej 

władzy politycznej, która, dążąc do tego, aby jej legitymacja była jak najsilniejsza, stara się ją 

wywodzić z jak największej liczby źródeł.  

Unia Europejska nie jest bowiem państwem, ale organizacją specyficzną, integrującą 

zarówno państwa, jak i ludzi, i łączącą w sobie tylko pewne cechy państwa oraz organizacji 

międzynarodowej. Biorąc to pod uwagę, opieranie legitymizacji systemu instytucjonalnego 

UE tylko na podstawie bezpośredniej legitymizacji demokratycznej, charakterystycznej dla 

demokratycznego państwa, byłoby swoistym ,,stawianiem karety przed koniem”. 

Oznaczałoby raczej zbyt daleki stopień zaawansowania integracji w płaszczyźnie ,,in-

stytucjonalnej” w stosunku do stopnia integracji ,,materialnej”. Dopóki UE będzie strukturą 

właśnie sui generis, w wypadku której będziemy mieć do czynienia z  kombinacją cech 

charakterystycznych dla międzyrządowej organizacji międzynarodowej, organizacji 

ponadnarodowej i państwa, dopóty także legitymizacja tej struktury powinna mieć charakter 

szczególny – w którym legitymizacja demokratyczna odgrywa rolę wiodącą, ale jest 

uzupełniana przez inne źródła, dzięki którym funkcjonowanie systemu instytucjonalnego UE, 

i całej UE, będzie mogło być uznawane za prawomocne.  



5 

 

Oprócz tezy głównej, w poszczególnych rozdziałach pracy postawione zostały także 

inne tezy, które starałem się udowodnić, oraz hipotezy, które zostały 

zweryfikowane/sfalsyfikowane. Rozdział pierwszy ma charakter teoretycznego 

wprowadzenia, a jego celem było stworzenie swoistej bazy dla rozważań podejmowanych w 

kolejnych częściach pracy. W pierwszym jego podrozdziale, na podstawie literatury 

przedmiotu (dotyczącej przede wszystkim teorii polityki), syntetycznie przedstawione zostało 

zagadnienie legitymizacji (legitymacji) władzy politycznej, tzn. pojęcie, klasyfikacje i źródła 

legitymizacji władzy politycznej. W następnym fragmencie rozdziału pierwszego m.in. 

określono, na potrzeby tematu pracy, przedmiot legitymizacji, podjęto próbę usytuowania 

zagadnienia legitymizacji w odniesieniu do UE jako specyficznej organizacji 

międzynarodowej oraz sformułowania autorskiej definicji ,,deficytu legitymizacji” w 

odniesieniu do systemu instytucjonalnego UE. Biorąc pod uwagę to, że problem ,,deficytu 

legitymizacji” w UE (WE) na szerszą skalę zaczął być formułowany dopiero na pewnym 

etapie rozwoju procesu integracji, w podrozdziale 1.3. postawione zostały pytania (problemy 

badawcze) o to, czy w pierwszych kilku dekadach procesu integracji europejskiej po II wojnie 

światowej jego legitymacja była wystarczająca, co miałoby stanowić jej podstawę oraz co 

mogło być przyczyną tego, że w pewnym okresie rozwoju UE (Wspólnot Europejskich, WE) 

legitymizacja jej systemu instytucjonalnego zaczęła być uważana za niewystarczającą, czego 

przejawem są poglądy o ,,deficycie demokracji” i ,,deficycie legitymizacji”. Rozdział 

pierwszy zakończony został fragmentem poświęconym znaczeniu legitymizacji systemu 

instytucjonalnego UE, a punkt wyjścia i odniesienia stanowi znaczenie legitymizacji dla 

władzy politycznej i instytucji politycznych w ogóle.         

W rozdziale drugim (podrozdziały 2.3. – 2.8.) zawarto syntezę ewolucji systemu 

instytucjonalnego UE (WE) w kontekście jego legitymizacji od traktatów założycielskich WE 

do zmian wprowadzonych na mocy traktatu z Lizbony. Skoncentrowano się tutaj przede 

wszystkim na  kompetencjach poszczególnych instytucji WE (UE) i ich wzajemnych 

relacjach, co miało pozwolić uchwycić główne tendencje w dynamice zachodzących zmian w 

tym zakresie oraz pokazać specyfikę i różnice w porównaniu do systemów państw 

demokratycznych. Na wstępie tego rozdziału postawiona została teza (stanowiąca rozwinięcie 

próby odpowiedzi na pytanie o to, dlaczego na pewnym etapie procesu integracji zaczęto 

mówić o ,,deficycie demokracji/legitymizacji”, podjętej w rozdziale pierwszym) o tym, że aby 

legitymizacja systemu instytucjonalnego UE była wystarczająca, regulacje prawne i praktyka 

polityczna ich funkcjonowania muszą być zbieżne z poziomem zaawansowania integracji w 
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różnych obszarach życia społecznego; innymi słowy, integracja ,,instytucjonalna” powinna 

odpowiadać integracji ,,materialnej” (czyli unijnym politykom). W celu udowodnienia 

postawionej tezy, podjęta została próba syntetycznego przedstawienia postępu integracji 

,,materialnej” (podrozdział 2.1.), której dopełnieniem jest próba analogicznego, syntetycznego 

przedstawienia ewolucji systemu instytucjonalnego UE (WE) w kontekście jego legitymizacji 

(podrozdział 2.9.). Zgodnie z coraz powszechniejszym podejściem, instytucje UE traktowane 

są jako system, którego pojęcie i zasady przedstawione zostały w podrozdziale 2.2.  

Przedmiotem rozdziału trzeciego jest system instytucjonalny UE w jego aktualnej 

postaci, czyli po zmianach wprowadzonych na podstawie traktatu z Lizbony. Ukazano tutaj 

wybrane aspekty dotyczące kompetencji i funkcjonowania poszczególnych instytucji UE oraz 

relacji pomiędzy nimi w kontekście zagadnienia legitymizacji. Oprócz tego przedstawione 

zostały także trzy wybrane problemy dotyczące systemu instytucjonalnego UE szczególnie 

istotne w kontekście jego legitymizacji (relacje systemu instytucjonalnego UE z instytucjami 

państw członkowskich UE, kwestia przejrzystości w funkcjonowaniu instytucji UE oraz 

wieloletnie budżety Unii). Celem tego fragmentu pracy była przede wszystkim, na podstawie 

przeprowadzonej analizy, identyfikacja specyficznych cech systemu instytucjonalnego UE 

istotnych w kontekście jego legitymizacji, koniecznych do udowodnienia głównej tezy 

niniejszej pracy. Podrozdział 3.9. stanowi podsumowanie tej części rozważań.       

Rozdział czwarty poświęcony został funkcjonowaniu systemu instytucjonalnego UE w 

perspektywie czterech podstawowych źródeł jego legitymizacji, tzn. pośredniej i 

technokratycznej, bezpośredniej demokratycznej, utylitarnej oraz tej, jaką mają stanowić 

,,wartości”. Analogicznie jak to zostało zrobione w rozdziale trzecim, także rozdział czwarty 

zakończony został podsumowaniem (podrozdział 4.5.), które miało pozwolić, na podstawie 

dokonanej  w tym rozdziale analizy, zarysować specyfikę UE i jej systemu instytucjonalnego 

w odniesieniu do źródeł jego legitymizacji, co z kolei miało zasadnicze znaczenie dla 

udowodnienia głównej tezy całej pracy.    

Przedmiotem rozdziału piątego jest analiza funkcjonowania systemu instytucjonalnego 

UE w czasie trwającego od mniej więcej lat 2008–2009 kryzysu gospodarczego. Celem było 

ukazanie wpływu tego kryzysu na legitymizację instytucji UE w warunkach szczególnych, 

tzn. najdłuższego i najgłębszego kryzysu gospodarczego od początku procesu integracji. 

Wydaje się bowiem, że problem legitymizacji funkcjonowania instytucji publicznych, całego 

systemu politycznego oraz podejmowanych przez władze działań i decyzji nabiera 

szczególnego znaczenia w okresach różnego rodzaju doniosłych wydarzeń politycznych (jak 
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wojny, rewolucje lub fundamentalne transformacje ustrojowe) czy też kryzysów politycznych 

i gospodarczych. Aby osiągnąć cel tego fragmentu pracy, w kolejnych podrozdziałach 

zarysowana została geneza kryzysu gospodarczego w państwach UE, tzn. zarówno jego 

przyczyny o charakterze ogólnym, jak i specyficzne dla państw Unii (podrozdział 5.1.), 

wybrane przejawy i skutki kryzysu w państwach UE (podrozdział 5.2.), działania unijnych 

instytucji podjęte w ramach walki z kryzysem i jego skutkami (podrozdział 5.3.), a także 

dokonana została analiza funkcjonowania systemu instytucjonalnego UE w czasie kryzysu w 

kontekście zagadnienia legitymizacji (podrozdział 5.4.).     

Rozdział szósty poświęcony został tzw. empirycznemu (subiektywnemu, 

społecznemu) wymiarowi legitymizacji instytucji UE, czyli temu, w jaki sposób problem ten 

postrzegany jest przez mieszkańców państw UE. Celem w nim postawionym było ukazanie 

tego, jak kształtują się poglądy mieszkańców państw UE, które można uznać za 

najistotniejsze  w kontekście kwestii społecznej legitymizacji systemu instytucjonalnego UE. 

Wydaje się, że wyniki tych badań stanowią jedno z najistotniejszych narzędzi przydatnych w 

sprawdzeniu funkcjonującego w literaturze przedmiotu oraz debacie publicznej poglądu o 

istnieniu ,,deficytu demokracji” w UE. Aby obraz ten był pełniejszy i aby sprawdzić, jak 

poglądy mieszkańców państw UE zmieniły się w czasie kryzysu gospodarczego, niektóre 

wyniki badań zostały pokazane z uwzględnieniem ich dynamiki, tzn. w porównaniu z 

okresem sprzed wybuchu kryzysu gospodarczego. Miało to pozwolić 

zweryfikować/sfalsyfikować hipotezę o tym, że z powodu wybuchu kryzysu oraz jego 

skutków społeczna legitymacja systemu instytucjonalnego UE osłabła.  

W pierwszej części zakończenia zawarto podsumowanie i najważniejsze z punktu 

widzenia głównej tezy niniejszej pracy wnioski wynikające z przeprowadzonych rozważań, 

stanowiące argumenty na rzecz poparcia postawionej głównej tezy pracy.  

Zawarte w pracy wnioski dotyczące funkcjonowania systemu instytucjonalnego 

powiększają istniejący zasób teoretycznej wiedzy, która nie tylko może, ale i powinna być 

przedmiotem ciągłego dialogu pomiędzy tzw. światem akademickim a tzw. światem polityki. 

W naszym przypadku chodzi o podmioty (osoby, instytucje) mające wpływ na treść 

przyjmowanych regulacji prawnych, kształtujących funkcjonowanie systemu 

instytucjonalnego UE. Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na to, że jedną ze specyficznych 

cech UE jest to, że jest ona organizacją dynamiczną, stale ewoluującą. Reformy UE, w tym 

dotyczące jej systemu instytucjonalnego, są przedmiotem nieustannej debaty. W 

zdecydowanej większości przypadków reformy te, zanim zostały wprowadzone, były 
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przedmiotem dyskusji akademickiej. Potencjalne zmiany i modyfikacje systemu 

instytucjonalnego UE, które pozwoliłyby na wzmocnienie jego legitymizacji, stanowią treść 

drugiej części zakończenia.    

 

 

5. OMÓWIENIE POZOSTAŁYCH OSIĄGNIĘĆ NAUKOWO-BADAWCZYCH 

 

Po uzyskaniu stopnia doktora kontynuowałem swoje zainteresowania naukowe 

dotyczące przede wszystkim procesu integracji europejskiej. Mój dotychczasowy dorobek 

naukowy prowadzony był w ramach kilku głównych obszarów: system instytucjonalny Unii 

Europejskiej, Unia Gospodarcza i Walutowa UE, zróżnicowanie integracji i wzmocniona 

współpraca w UE, stosunki zewnętrzne UE i stosunki międzynarodowe, problematyka 

dotycząca Białorusi oraz politologiczno-ekonomiczna.      

Tematyka pracy stanowiącej osiągnięcie naukowe będące podstawą wniosku o 

przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego jest przedmiotem mojego zainteresowania i 

badań naukowych od ponad dziesięciu lat. Ich rezultatem są artykuły dotyczące systemu 

instytucjonalnego UE, opublikowane w specjalistycznych czasopismach naukowych oraz w 

publikacjach zbiorowych. Książka pt. Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii 

Europejskiej stanowi kontynuację, rozwinięcie i pogłębienie treści zawartych szczególnie w 

czterech artykułach opublikowanych w kwartalniku ,,Studia Europejskie”:  Zagadnienie 

,,deficytu demokracji’’ w Unii Europejskiej. Część I: aspekty teoretyczne (,,Studia 

Europejskie’’ nr 1 (41)/2007), Zagadnienie ,,deficytu demokracji’’ w Unii Europejskiej. Część 

II: Aspekty praktyczne związane z funkcjonowaniem systemu instytucjonalnego Wspólnot 

Europejskich (,,Studia Europejskie’’ nr 2 (42)/2007), ,,Deficyt demokracji’’ w Unii 

Europejskiej? Instytucje Unii Europejskiej i poczucie wpływu na jej funkcjonowanie w świetle 

badań opinii publicznej (,,Studia Europejskie’’ nr 4 (52)/2009) oraz Postanowienia Traktatu 

Lizbońskiego a zagadnienie ,,deficytu demokracji’’ w Unii Europejskiej (,,Studia 

Europejskie’’ nr 3 (55)/2010).  

Obok książki Legitymizacja systemu instytucjonalnego Unii Europejskiej i ww. 

poprzedzających ją czterech artykułów opublikowanych w ,,Studiach Europejskich”, 

systemowi instytucjonalnemu UE poświecone zostały także inne opracowania.          

W artykule pt. Pozycja Polski w Radzie (Radzie Ministrów) oraz Komisji Europejskiej. 

Traktat z Nicei a Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy (,,Przegląd Zachodni” nr 
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4/2005) dokonano analizy zmiany sytuacji Polski w dwóch instytucjach Unii Europejskiej, 

jaka miała nastąpić zgodnie z treścią tzw. traktatu konstytucyjnego w porównaniu do 

postanowień traktatu z Nicei. Zagadnienie to wzbudzało w swoim czasie wiele kontrowersji i 

było tematem debaty nie tylko stricte naukowej (pamiętne hasło ,,Nicea albo śmierć”). 

Chociaż ostatecznie Traktat ustanawiający Konstytucję dla Europy nie wszedł w życie, to 

szereg jego postanowień – w tym także dotyczących reform instytucjonalnych UE – zostało 

powtórzonych w traktacie z Lizbony. W ww. artykule wskazywano m.in., że pozycja Polski 

przy głosowaniu większością kwalifikowaną w Radzie UE zgodnie z postanowieniami 

traktatu konstytucyjnego uległaby pewnemu, niewielkiemu osłabieniu w porównaniu do 

regulacji traktatu nicejskiego tylko przy głosowaniu przez przedstawiciela Polski przeciwko 

proponowanemu aktowi prawnemu. Przedstawiono także argumenty za i przeciw zmianom w 

definiowaniu większości kwalifikowanej w Radzie UE oraz ograniczeniu liczebności Komisji 

Europejskiej – tak, jak to proponowano w Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy.  

 Jak zasygnalizowano, większość postanowień Traktatu ustanawiającego Konstytucję 

dla Europy zostało powtórzonych w traktacie z Lizbony. Wśród nich znalazły się te o 

reformie zasad głosowania większością kwalifikowaną w Radzie UE. Biorąc to pod uwagę, 

swoistą kontynuacją rozważań zawartych w ww. artykule opublikowanym w ,,Przeglądzie 

Zachodnim”, jest opracowanie pt. Głosowanie większością kwalifikowaną w Radzie Unii 

Europejskiej w Traktacie z Lizbony (,,Polski Przegląd Dyplomatyczny’’ nr 4 (44)/2008). 

Omówiono w nim wprowadzone na mocy traktatu lizbońskiego zmiany w definiowaniu 

większości kwalifikowanej przy głosowaniu w Radzie UE, w tym także mechanizm oparty na 

tzw. kompromisie z Joaniny, oraz zarysowano ich znaczenie dla Polski.           

 Szersze niż tylko głosowanie większością kwalifikowaną omówienie specyfiki Rady 

UE zostało zawarte w opracowaniu pt. Specyficzne aspekty polityczno-prawnej pozycji Rady 

w systemie instytucjonalnym Wspólnot Europejskich (Unii Europejskiej). Dokonano w nim 

identyfikacji i analizy tych szczególnych aspektów regulacji prawnych określających 

działanie Rady UE (skład, kompetencje, sposób podejmowania decyzji, odpowiedzialność 

polityczna, jawność obrad) oraz praktyki funkcjonowania tej instytucji, które powodują, że 

jest ona podmiotem wyjątkowym, nie mającym swojego odpowiednika w żadnej innej poza 

Unią Europejską organizacji międzynarodowej. Opracowanie to zostało zawarte w pracy 

zbiorowej wydanej w związku ze sprawowaniem przez Polskę prezydencji w Radzie UE (red. 

R. Riedel, P. Klimontowski, 2011. Polska prezydencja w Unii Europejskiej, Opole 2010). 

Opracowaniem o podobnym charakterze, tzn. podejmującym specyfikę jednej z instytucji 
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Unii Europejskiej, jest artykuł poświęcony Parlamentowi Europejskiemu (Specifics of the 

European Parliament. Results of elections to the EP in 2009 in the EU countries). Zawarto w 

nim także wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego z roku 2009 a stanowi on część 

publikacji zbiorowej pod redakcją naukową Mariusza Kolczyńskiego pod tytułem: The 

Picture of the European Parliament elections (2009) in the Polish Media. Analysis of the 

Media Content (Katowice 2010). Książka ta powstała w ramach zrealizowanego w latach 

2009-2010 projektu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, którego byłem jednym z 

wykonawców.               

 Jednym ze specyficznych aspektów funkcjonowania Rady jako instytucji Unii 

Europejskiej jest rotacyjne przewodnictwo pracom tej instytucji czyli prezydencja.  

Zasygnalizowane już wyżej sprawowanie prezydencji w Radzie UE w drugiej połowie 2011 

roku było jednym z najistotniejszych jak do tej pory wydarzeń związanych z członkostwem 

Polski w Unii Europejskiej. Stało się ono także pretekstem do podjęcia refleksji naukowej 

dotyczącej różnych aspektów tego wydarzenia. W ramach pracy zbiorowej  poświęconej w 

głównej mierze temu, w jaki sposób polska prezydencja została przedstawiona w mediach 

drukowanych (pod tytułem: Obraz prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011) w 

wybranych tytułach prasy polskiej, Katowice 2013, pod redakcją naukową Mariusza 

Kolczyńskigo), przygotowane i opublikowane zostały przeze mnie dwa artykuły mające 

stanowić swoisty punkt odniesienia do badań zawartości mediów, których rezultaty zawarto w 

innych częściach ww. pracy. Książka ta jest efektem grantu Narodowego Centrum Nauki, 

realizowanego w latach 2011-2013, którego byłem jednym z wykonawców. Pierwszy z tych 

artykułów dotyczy regulacji prawnych (od Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę 

Węgla i Stali do Traktatu z Lizbony) i praktyki politycznej (zasady sprawowania, modele i 

funkcje prezydencji) pełnienia prezydencji w Radzie UE (Prezydencja w Radzie Unii 

Europejskiej w prawie i polityce UE) a w drugim zawarto opis i analizę przebiegu prezydencji 

Polski w Radzie UE (Zarys przebiegu prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej (2011)) 

z uwzględnieniem postawionych przez Polskę celów tej prezydencji, wskazaniem 

najważniejszych uwarunkowań, w jakich przyszło Polsce tę prezydencję sprawować oraz 

tego, w jakim stopniu udało się cele te osiągnąć.     

Drugi obok systemu instytucjonalnego UE obszar moich zainteresowań badawczych z 

zakresu integracji europejskiej to Unia Gospodarcza i Walutowa w UE. Jest ona jedną z 

najważniejszych polityk UE, jej wprowadzenie to jeden z ,,kamieni milowych” w procesie 

integracji a geneza i znaczenie UGiW wykraczają daleko poza problematykę stricte  
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gospodarczą. Moje zainteresowanie UGiW stanowi kontynuację badań podjętych w związku 

ze wspomnianym tematem rozprawy doktorskiej (Polityczne implikacje wprowadzenia unii 

walutowej w Europie, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007 ). Po uzyskaniu 

stopnia doktora, na temat UGiW opublikowałem kilka artykułów w czasopismach 

specjalistycznych i publikacjach zbiorowych. W artykule pt. Unia Gospodarcza i Walutowa a 

pogłębienie integracji politycznej państw Unii Europejskiej (,,Studia Europejskie’’ nr 1 

(37)/2006) przedstawiono, w jaki sposób wprowadzenie przez państwa UE unii walutowej 

może przyczynić się do pogłębienia integracji w sferze politycznej w ramach UE. Jak 

pokazały późniejsze wydarzenia – przede wszystkim reformy UGiW podjęte w następstwie 

kryzysu gospodarczego – unia walutowa istotnie okazała się przedsięwzięciem 

,,wymuszającym” dalszą integrację w UE. Artykułem o podobnym charakterze, tzn. 

podejmującym inny teoretyczny aspekt politycznego znaczenia unifikacji walutowej dla 

państw UE, jest opracowanie dotyczące członkostwa w UGiW w kontekście doktryny 

suwerenności państwa (Członkostwo w Unii Gospodarczej i Walutowej a pojęcie 

suwerenności państwa, ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis’’ tom 2, 2006).  

 Okolicznością bardzo istotną z punktu widzenia funkcjonowania Unii Gospodarczej i 

Walutowej oraz przystąpienia do niej takich państw jak Polska jest nastawienie do wspólnej 

waluty euro opinii publicznej. Problem ten został podjęty w opracowaniu pt. Tak czy nie dla 

euro? Stosunek społeczeństw państw Unii Europejskiej do Unii Gospodarczej i Walutowej 

(,,Przegląd Politologiczny’’ nr 2/2009). Dokonano w nim m.in. prezentacji i analizy wyników 

badań opinii publicznej w państwach UE dotyczących poglądów na temat różnych aspektów 

związanych z wprowadzeniem i funkcjonowaniem wspólnej waluty euro. Chodzi tutaj m.in. o 

opinie na takie tematy jak: zmiany cen po wprowadzeniu euro (w konfrontacji z oficjalnymi 

danymi dotyczącymi inflacji), poczucie bycia poinformowanym na temat wprowadzenia 

wspólnej waluty, zaufanie do Europejskiego Banku Centralnego czy zadowolenie z 

wprowadzenia euro. W drugiej części opracowania zawarto wyniki badań opinii publicznej na 

temat euro w Polsce.   

 Teza postawiona we wspomnianym wyżej opracowaniu pt. Unia Gospodarcza i 

Walutowa a pogłębienie integracji politycznej państw Unii Europejskiej, zgodnie z którą Unia 

Gospodarcza i Walutowa, z racji swojego charakteru i specyfiki (m.in. unifikacja tylko w 

sferze walutowej i tylko, wbrew formalnej nazwie, koordynacja w sferze gospodarczej) jest 

przedsięwzięciem, które niejako ,,wymusi” dalsze pogłębienie integracji, znalazła 

potwierdzenie w działaniach UE podjętych w związku z najgłębszym od początku procesu 
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integracji kryzysem gospodarczym. Dla całej UE, najgorszy pod względem skutków kryzysu 

był rok 2009; jednak do najdramatyczniejszych wydarzeń w związku z kryzysem doszło w 

drugiej połowie 2011 roku, kiedy to ważyły się losy bankructwa Grecji. Miało to więc 

miejsce akurat wtedy, gdy Polska sprawowała prezydencję w Radzie UE. W tym okresie UE 

podjęła szereg decyzji i działań mających na celu zreformowanie UGiW, złagodzenie 

skutków kryzysu i niedopuszczenie do ponownego wystąpienia tego rodzaju problemów w 

przyszłości. Działania te zostały przedstawione i przeanalizowane w opracowaniu pt. Problem 

kryzysu zadłużeniowego państw UE w działaniach unijnych instytucji w okresie prezydencji 

Polski w Radzie UE (2011), zawartym w książce pod redakcją naukową Stanisława 

Konopackiego (Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej. Bilans osiągnięć, Toruń 

2012), stanowiącą próbę podsumowania prezydencji Polski w Radzie UE.    

 Wspomniany problem członkostwa Polski w strefie euro jest przedmiotem mojego 

zainteresowania w ostatnim opublikowanym do tej pory artykule dotyczącym Unii 

Gospodarczej i Walutowej. Gospodarcze następstwa kryzysu oraz płynące z niego 

doświadczenia niewątpliwie spowodowały potrzebę weryfikacji stricte ekonomicznych 

konsekwencji członkostwa Polski w UGiW. Jednocześnie, poruszane we wspomnianym 

wcześniej opracowaniu podjęte przez UE w związku z kryzysem reformy UGiW powodują, 

że potencjalne konsekwencje zarówno członkostwa, jak i pozostawania poza unią walutową 

państw UE, muszą być ciągle weryfikowane w świetle nowych okoliczności i uwarunkowań. 

Reformy dotyczące funkcjonowania strefy euro m.in. wpłynęły na pogłębienie zróżnicowania 

integracji w ramach UE, której głównym kryterium jest członkostwo w strefie euro. W 

związku z tym, podejmując się oceny następstw przystąpienia albo pozostawania poza strefą 

euro, należy w coraz większym stopniu uwzględniać także konsekwencje o charakterze 

politycznym. W artykule pt. Członkostwo w strefie euro jako dylemat integracyjny Polski w 

warunkach reform Unii Gospodarczej i Walutowej (opublikowanym w pracy pod redakcją 

naukową: K. Czornik, M. Lakomy, M. Stolarczyk: Dylematy polityki zagranicznej Polski na 

początku XXI wieku, Katowice 2014) przedstawiono zagadnienia członkostwa Polski w unii 

walutowej państw UE w kontekście reform przeprowadzonych przez nią w związku z 

kryzysem gospodarczym. 

Od początku procesu integracji mieliśmy do czynienia z występowaniem szeregu 

różnic w stopniu zintegrowania pomiędzy państwami członkowskimi UE (WE). Jak się 

wydaje, od kilku lat zróżnicowanie to coraz mocniej pogłębia się i tym samym problem ten 

staje się coraz ważniejszy – zarówno z punktu widzenia teoretycznego, badawczego, jak i dla 
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funkcjonowania UE. W ramach zagadnienia zróżnicowania integracji i wzmocnionej 

współpracy opublikowane zostały jak do tej pory trzy artykuły. W pierwszym 

(Zdynamizowanie procesu integracji czy członkostwo różnych kategorii? Zagadnienie 

wzmocnionej współpracy w Unii Europejskiej, [w:] red. M. Stolarczyk: Unia Europejska i 

Polska wobec dylematów integracyjnych na początku XXI wieku, Toruń 2006) przedstawiono 

ewolucję podstaw prawnych wzmocnionej współpracy (w traktacie z Amsterdamu – w 

którym po raz pierwszy wprowadzono do prawa UE postanowienia umożliwiające podjęcie 

przez grupę państw członkowskich UE wzmocnionej współpracy, w traktacie z Nicei oraz w 

Traktacie ustanawiającym Konstytucję dla Europy) oraz dokonano próby analizy znaczenia 

wzmocnionej współpracy dla procesu integracji i funkcjonowania UE.  

Kontynuacja i rozwinięcie tych treści znalazły się w opracowaniu pod tytułem 

Wzmocniona współpraca państw Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony (,,Rocznik 

Integracji Europejskiej’’ nr 4 (2010)). Uwzględniono w nim zmiany postanowień dotyczących 

wzmocnionej współpracy w UE, jakie zostały wprowadzone na mocy traktatu lizbońskiego 

oraz wykorzystanie tych postanowień i ustanowienie przez grupę państw UE wzmocnionej 

współpracy po raz pierwszy. Artykuł kończą teoretyczne rozważania dotyczące znaczenia 

wzmocnionej współpracy dla procesu integracji w świetle ww. okoliczności. 

W trzecim artykule dotyczącym zróżnicowania integracji pomiędzy państwami UE 

(Kryzys gospodarczy i zadłużeniowy a zróżnicowanie integracji w Unii Europejskiej, ,,Studia 

Europejskie’’ nr 3 (63)/2012) m.in. postawiono tezę, że kryzys gospodarczy i jego następstwa 

oraz działania UE mające na celu złagodzenie jego skutków są okolicznościami, które bardzo 

mocno przyczyniają się do pogłębienia tego zróżnicowania oraz że członkostwo w unii 

walutowej staje się głównym kryterium podziału w ramach UE. W artykule wymieniono 

także przejawy zróżnicowania integracji pomiędzy państwami członkowskimi UE (WE) od 

momentu ustanowienia Wspólnot Europejskich oraz wskazano podjęte już przez państwa UE 

decyzje o ustanowieniu wzmocnionej współpracy.        

Kolejnym obszarem zainteresowań badawczych jest problematyka dotycząca 

stosunków zewnętrznych Unii Europejskiej oraz stosunków międzynarodowych. W jej 

ramach opublikowałem jak do tej pory pięć artykułów.  

W pierwszym z nich, zatytułowanym Czy państwa Unii Europejskiej mogą mieć 

wspólną politykę zagraniczną? Czynniki sprzyjające funkcjonowaniu i rozwojowi polityki 

zagranicznej, bezpieczeństwa oraz obrony UE i utrudniające je (opublikowanym w pracy 

zbiorowej pod redakcją naukową Mieczysława Stolarczyka pt.: Problemy polityki zagrani-
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cznej Polski i stosunków międzynarodowych na  początku XXI wieku. Wybrane aspekty, 

Katowice 2008) dokonana została identyfikacja i analiza uwarunkowań i okoliczności, które 

wpływają na funkcjonowanie i rozwój Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii 

Europejskiej. Pomimo tego, że pod względem formalnym WPZiB to od jej ustanowienia na 

mocy Traktatu o Unii Europejskiej (traktat z Maastricht) jeden z najdynamiczniej 

rozwijających się obszarów współpracy państw UE, to jednak jednolitej i spójnej polityki 

zagranicznej na podobieństwo tej, z jaką mamy do czynienia w przypadku państwa, UE nie 

posiada. Znaczenie tego faktu jest widoczne bardzo często, bo przy okazji każdego z różnego 

rodzaju kryzysów, z jakimi mamy do czynienia w sąsiedztwie UE.  

Instrumentem oddziaływania Unii Europejskiej na swoje otoczenie, który jak 

dotychczas okazuje się być chyba najskuteczniejszym, jest polityka rozszerzenia UE (a 

wcześniej WE). Jednym z najbardziej złożonych problemów w tej sferze jest kwestia 

ewentualnego członkostwa Turcji w UE. Chociaż negocjacje w tej sprawie toczą się już od 

2005 r., to ewentualne przystąpienie Turcji do UE jest ciągle sprawą nierozstrzygniętą. 

Należy jednak zwrócić uwagę, że nadanie Turcji oficjalnego statusu państwa kandydującego i 

rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych z tym państwem formalnie oznacza, że kraj ten spełnia 

wymogi (określone w art. 49 TUE) do tego, aby o członkostwo w UE się ubiegać, czyli m.in. 

uznano, że Turcja jest państwem europejskim. Biorąc pod uwagę specyfikę Turcji, bez 

względu na to, czy przystąpi ona kiedykolwiek do UE czy też nie, fakt ten będzie mieć bardzo 

doniosłe konsekwencje zarówno dla UE, Turcji czy dla regionu Bliskiego Wschodu. 

Problemowi członkostwa Turcji w UE poświęcony został artykuł (pt. Zagadnienie 

członkostwa Turcji w Unii Europejskiej) opublikowany w kwartalniku ,,Stosunki 

Międzynarodowe” (nr 3-4/2008). Dokonano w nim prezentacji i analizy najistotniejszych 

argumentów na rzecz i przeciwko członkostwu Turcji w Unii Europejskiej.  

W ramach wspomnianego już bardzo istotnego wydarzenia, jakim było sprawowanie 

przez Polskę prezydencji w Radzie UE, jedna z grup celów, jakie zostały zdefiniowane i 

postawione przez polską administrację rządową, dotyczyła oddziaływania UE na swoje 

otoczenie. Cele te oraz to, w jakim stopniu zostały osiągnięte przedstawione i 

przeanalizowane zostały w opracowaniu pt. ,,Europa korzystająca na otwartości’’ jako 

priorytet prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej, opublikowanym w pracy pod 

redakcją naukową Adama Kirpszy i Grzegorza Stachowiaka pt. Podsumowanie polskiej 

prezydencji w Radzie UE, Kraków 2012.    
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Bez wątpienia najważniejszym celem zainicjowanego w Europie Zachodniej 

kilkadziesiąt lat temu procesu integracji był pokojowy rozwój relacji pomiędzy państwami 

członkowskimi Wspólnot Europejskich oraz wyeliminowanie wojny jako sposobu 

rozwiązywania konfliktów i sprzeczności interesów pomiędzy nimi. Jak do tej pory cel ten 

udaje się osiągać a Unia Europejska jest organizacją, która bez wątpienia w znaczący sposób 

wpływa na zachowanie pokoju także w swoim sąsiedztwie. Jak się wydaje, w dłuższych 

okresach pokoju w Europie i jej bezpośrednim sąsiedztwie, często pokój ten uznawany jest za 

coś oczywistego i chyba należycie niedocenianego. Znaczenie pokojowych relacji 

międzypaństwowych w Europie jest powszechniej dostrzegane wtedy, gdy w samej Europie 

lub jej bliskim sąsiedztwie sytuacja polityczna ulega destabilizacji i/lub dochodzi do wybuchu 

konfliktów zbrojnych. Biorąc to pod uwagę oraz m.in. to, że państwom członkowskim UE, 

jak do tej pory, udało się tak mocno zredukować groźbę wybuchu konfliktu zbrojnego 

pomiędzy nimi, wydaje się, że problem tego, w jaki sposób taki stan rzeczy został osiągnięty, 

zasługuje na uwagę i refleksję naukową. Opracowaniem, w którym podjęto ten problem, jest 

artykuł pt. Pokój jako cel i efekt procesu integracji europejskiej po II wojnie światowej, 

opublikowany w pracy zbiorowej pod redakcją naukową Kazimierza Miroszewskiego i 

Mieczysława Stolarczyka pt.: Śląsk – Polska – Europa – Świat. Pamięci Profesora Jana 

Przewłockiego (Katowice 2013). Zidentyfikowano w nim i przeanalizowano czynniki – 

następstwa procesu integracji – które, jak się wydaje, mają kluczowy wpływ na utrzymanie 

pokoju w relacjach pomiędzy państwami członkowskimi UE.        

 Ostatnim jak do tej pory opublikowanym artykułem dotyczącym stosunków 

zewnętrznych UE i stosunków międzynarodowych jest opracowanie, w którym podjęto próbę 

pokazanie potencjalnych możliwości dalszej współpracy czterech państw Europy Środkowej 

(Polska, Czechy, Słowacja, Węgry) tworzących Grupę Wyszehradzką (Grupa Wyszehradzka 

– perspektywy dalszej współpracy, ,,Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne’’ vol. 

42/2014). W artykule skupiono się przede wszystkim na wskazaniu i analizie znaczenia 

głównych uwarunkowań, które będą mieć wpływ na dalszą współpracę w ramach ww. 

struktury w sytuacji, w której dwa główne cele tej współpracy, tzn. uzyskanie członkostwa w 

NATO i UE zostały osiągnięte.      

Republika Białoruś jest we współczesnej Europie niewątpliwie państwem 

specyficznym, i to zarówno jeśli chodzi o sytuację wewnętrzną w tym kraju, jak i o jego 

politykę zagraniczną. Stąd też m.in. moje zainteresowanie tym państwem jako obszarem 

badawczym, sięgające okresu jeszcze przed uzyskaniem stopnia doktora i opublikowania 
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artykułu na temat ewolucji systemu politycznego Białorusi w kontekście jego demokratyzacji 

(Ewolucja systemu politycznego Białorusi po rozpadzie ZSRR w kontekście przejścia do 

demokracji, [w:] red. W. Kaute, współpr. P. Świercz: Demokracja, liberalizm, społeczeństwo 

obywatelskie. Doktryna i myśl polityczna, Katowice 2004). Kontynuując i rozwijając badania  

dotyczące Białorusi, starałem się powiązać je z głównym moim obszarem zainteresowań 

naukowych, tzn. integracją europejską – dlatego skoncentrowałem się tutaj przede wszystkim 

na zagadnieniach dotyczących polityki UE wobec Białorusi oraz stosunków polsko-

białoruskich. Rezultatem są trzy opracowania na ten temat.  

Chronologicznie, w pierwszym z nich (Stosunki polsko-białoruskie w końcu XX i na 

początku XXI wieku [w:] red. M. Stolarczyk: Stosunki Polski z sąsiadami w pierwszej 

dekadzie XXI wieku, Katowice 2011) zidentyfikowane zostały uwarunkowania wpływające na 

treść stosunków Polski z Białorusią oraz opisane i przeanalizowane zostały polityczne i 

gospodarcze stosunki Polski z Białorusią w okresie przełomu XX i XXI wieku. Następny 

artykuł dotyczy polityki Unii Europejskiej wobec Białorusi, jaka została podjęta po 

wydarzeniach towarzyszących wyborom prezydenckim na Białorusi w grudniu 2010 r. (The 

EU Policy Towards Belarus in the Context of the Presidential Elections on 19 December 

2010, ,,Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne’’ vol. 30/2011). W podsumowaniu tego 

opracowania wskazano przyczyny nieskuteczności polityki UE wobec Białorusi. Szerzej, tzn. 

uwzględniając dłuższy okres czasu – od momentu odzyskania niepodległości przez Białoruś – 

polityka UE wobec tego państwa została przedstawiona i przeanalizowana w kolejnym 

opracowaniu (W poszukiwaniu rezultatów… Polityka Unii Europejskiej wobec Białorusi) 

opublikowanym w czasopiśmie ,,Studia Politicae Universitatis Silesiensis’’ (tom 10, 2013).       

 Tematyka czterech spośród opublikowanych do tej pory artykułów dotyka 

problematyki o charakterze politologiczno-ekonomicznej. W pierwszym z nich (Od złotego 

do euro? Polski pieniądz w procesie transformacji gospodarczej) przedstawione zostały losy 

polskiego pieniądza w okresie transformacji ustrojowej. Opracowanie to jest częścią książki 

(red. R. Glajcar, W. Wojtasik: Transformacja systemowa w Polsce 1989-2009. Próba bilansu, 

Katowice 2009), przygotowanej i wydanej w związku z dwudziestą rocznicą rozpoczęcia 

przemian systemowych w Polsce i w której dokonano próby podsumowania tych reform w 

czterech sferach: społeczeństwo, polityka, gospodarka oraz wymiar międzynarodowy. W ww. 

artykule m.in. podkreślono znaczenie – wykraczające daleko poza sferę gospodarczą – 

stabilnego i cieszącego się zaufaniem pieniądza oraz zobrazowano ewolucję tego, jak polski 

złoty spełniał podstawowe funkcje pieniądza w okresie transformacji ustrojowej.   
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W opracowaniu pt. Specjalne Strefy Ekonomiczne jako forma pomocy 

przedsiębiorstwom ze strony państwa (opublikowanym w książce pod redakcją M. 

Kolczyńskiego i W. Wojtasika pod tytułem: Innowacyjne i społeczne oddziaływanie 

specjalnych stref ekonomicznych i klastrów w Polsce, Katowice 2010) dokonano analizy 

znaczenia takich specyficznych podmiotów, jakimi są funkcjonujące we współczesnej postaci 

od kilkudziesięciu lat specjalne strefy ekonomiczne. Analiza ta została dokonana w 

kontekście relacji: polityka-gospodarka, czy też, pisząc innymi słowami: państwo-rynek. W 

artykule zawarto podstawowe informacje dotyczące funkcjonowania specjalnych stref 

ekonomicznych w Polsce, przedstawiono ewolucję regulacji prawa pierwotnego UE (WE) w 

zakresie pomocy publicznej oraz uwzględniono obowiązujące w momencie jego 

przygotowywania krajowe (polskie) i międzynarodowe (UE) regulacje określające działanie 

specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. Książka, w której zamieszczono to opracowanie, 

została przygotowana w ramach realizacji projektu Ministerstwa Rozwoju Regionalnego RP.          

Bardzo wiele uwarunkowań o charakterze politycznym, gospodarczym, prawnym, 

społecznym, geograficznym, demograficznym, infrastrukturalnym itp. wpływa na 

atrakcyjność danego miasta, regionu lub państwa jako miejsca lokowania inwestycji przez 

podmioty z zagranicy. Zagadnienie to zostało podjęte w odniesieniu do województwa 

śląskiego. W artykule pt.  Atrakcyjność inwestycyjna a napływ bezpośrednich inwestycji 

zagranicznych do województwa śląskiego (opublikowanego w pracy pod redakcją naukową 

Joanny  Podgórskiej-Rykały, Katarzyny Stelmach i Jarosława Wichury pt.: Vademecum 

Śląsk: badania śląskoznawcze, Katowice 2013) punktem wyjścia była, oceniana w różnego 

rodzaju rankingach i na podstawie różnych kryteriów, atrakcyjność inwestycyjna 

województwa śląskiego. Dla lepszego zobrazowania sytuacji, została ona przedstawiona w 

porównaniu do pozostałych województw w Polsce. Następnie, tak oceniana przez naukowców 

i instytucje badawcze atrakcyjność inwestycyjna została skonfrontowana z rzeczywistym 

napływem z zagranicy inwestycji bezpośrednich do województwa śląskiego i pozostałych 

polskich województw.  

 Ostatnim opublikowanym artykułem w tej grupie tematycznej jest opracowanie 

zamieszczone w czasopiśmie wydawanym przez Uniwersytet w Valladolid  ,,Investigaciones 

Históricas. Época Moderna y Contemporánea” (nr 34 (2014)) a tytuł artykułu to  ,,La isla 

verde” en el mar de la recesión? La economía de Polonia durante la crisis en comparación 

con otros países de la Unión Europea. Poświęcony jest on temu, jak polska gospodarka 

radziła sobie w okresie kryzysu gospodarczego (lata 2008-2012) na tle innych państw UE. 
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M.in. wskazano w nim te okoliczności, które miały wpływ na to, że w Polsce kryzys ten 

przebiegał relatywnie łagodnie. Publikacja ta jest rezultatem mojego pobytu na Uniwersytecie 

w Valladolid w roku 2013 w ramach programu LLP-Erasmus i wygłoszonych w jego czasie 

wykładów.       

Prowadząc swoją działalność naukową, kierowałem się kilkoma przesłankami. 

Pierwszą z nich było zdefiniowanie kilku dziedzin – przede wszystkim w ramach studiów 

europejskich – które stanowiły rdzeń (system instytucjonalny Unii Europejskiej) oraz główne 

obszary (Unia Gospodarcza i Walutowa, stosunki zewnętrzne UE, zróżnicowanie integracji i 

wzmocniona współpraca) moich badań. Ich uzupełnieniem są opracowania dotyczące 

Białorusi (także w kontekście relacji z UE) oraz problematyki politologiczno-ekonomicznej.   

Następnie, w ramach tak określonych obszarów, w miarę możliwości, starałem się 

badania nad podjętymi zagadnieniami kontynuować a ich rezultaty publikować w kolejnych 

opracowaniach.      

 Kolejną przesłanką, mającą wpływ na wybór najważniejszych tematów badawczych, 

było ich znaczenie dla funkcjonowania i rozwoju Unii Europejskiej. Podejmowane przeze 

mnie tematy badawcze z zakresu integracji europejskiej okazywały się być bardzo istotnymi 

dla funkcjonowania Unii Europejskiej a w wielu przypadków tezy, poglądy oraz wyniki 

analiz zawarte w zarysowanych wyżej publikacjach znajdowały pełne potwierdzenie w 

następujących po nich faktach i wydarzeniach. Tak było np. w przypadku znaczenia 

politycznych aspektów utworzenia i funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej (temat 

badań od ok. 2002 r.), zróżnicowania integracji i wzmocnionej współpracy UE (pierwszy 

artykuł na ten temat został przez mnie złożony do druku w 2005 r. a opublikowany w 2006 

r.), szeregu tez, poglądów i konkluzji zawartych w opracowaniach dotyczących systemu 

instytucjonalnego UE, członkostwa Turcji w UE czy też w przypadku artykułu nt. znaczenia 

pokoju w genezie i rozwoju procesu integracji w ramach Wspólnot Europejskich a później UE 

(kilka miesięcy po złożeniu do druku artykułu na ten temat, decyzją Norweskiego Komitetu 

Noblowskiego, Unii Europejskiej została przyznana Pokojowa Nagroda Nobla). 

 Przy upowszechnianiu rezultatów badań starałem się zachować równowagę pomiędzy 

publikacjami w specjalistycznych czasopismach oraz tymi, które zamieszczane były w 

opracowaniach zbiorowych. Podejmowane zagadnienia i praca badawcza nad nimi związana 

była z prowadzonymi zajęciami dydaktycznymi (wymienionymi niżej i w załączniku) oraz z 

ukończonymi studiami podyplomowymi (handel zagraniczny oraz prawo Unii Europejskiej).  
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      Razem, w okresie po uzyskaniu stopnia doktora, opublikowałem 30 artykułów 

naukowych oraz 5 recenzji książek naukowych. Ich szczegółowy wykaz znajduje się w 

załączeniu.  

 Prowadząc działalność naukową, po uzyskaniu stopnia doktora byłem wykonawcą 

(samodzielnie lub w ramach zespołu) 7 różnego rodzaju grantów/projektów – Narodowego 

Centrum Nauki, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju 

Regionalnego, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ich szczegółowy wykaz znajduje się w załączeniu.  

 Po uzyskaniu stopnia doktora, uczestniczyłem w około siedemdziesięciu 

konferencjach (kongresach, seminariach) naukowych (ogólnokrajowych i międzynarodo-

wych), spośród których na szesnastu wygłosiłem referat lub brałem udział w charakterze 

prelegenta. Uczestniczyłem także w kilku kongresach/konferencjach o charakterze 

biznesowym. Ich szczegółowy wykaz znajduje się w załączeniu.   

 W 2007 roku otrzymałem nagrodę indywidualną JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego 

w Katowicach za działalność naukowo-badawczą.  

 

 

6. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA I ORGANIZACYJNA 

 

 Pracując w wymienionych w części trzeciej autoreferatu  jednostkach naukowych, 

prowadziłem zajęcia (wykłady i ćwiczenia) z przedmiotów związanych z moimi 

zainteresowaniami naukowymi takich jak m.in.: integracja europejska, europejska integracja 

polityczna i gospodarcza, integracja europejska i prawo wspólnotowe, teoria integracji, 

instytucje i prawo Unii Europejskiej, prawo Unii Europejskiej, Polska w Unii Europejskiej, 

międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze oraz 

konwersatoria monograficzne na tematy dotyczące stosunków międzynarodowych. Dla 

studentów przebywających na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach od kilku lat prowadzę 

zajęcia w języku angielskim z następujących przedmiotów: European integration, European 

monetary integration, international relations oraz foreign policy of the United States after the 

end of the Cold War. Od roku 2013 prowadzę seminaria dyplomowe na studiach I stopnia, 

zakończone wypromowaniem kilku licencjatów.     

Moja działalność organizacyjna koncentruje się przede wszystkim w miejscu pracy, 

tzn. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Od października 2014 r. jestem kierownikiem  
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