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II.

Imię i nazwisko: Marek Świstak
Posiadane dyplomy, stopnie naukowe / artystyczne - z podaniem nazwy, miejsca i
roku ich uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej.
2010 - stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce nadany
Uchwałą Rady Naukowej Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z 14 września 2010 roku na podstawie
rozprawy doktorskiej Wpływ funduszy Unii Europejskiej na rozwój pozaekonomicznych
czynników wzrostu gospodarczego na przykładzie Polski (promotor: prof. dr hab. Jan W.
Tkaczyński, recenzenci: prof. dr hab. Marek Bankowicz, prof. dr hab. Marek Chmaj)
2008 - studia podyplomowe z zakresu Ekonomii społecznej, Uniwersytety Ekonomiczny
w Krakowie, ocena: bardzo dobry
2007 - studia podyplomowe z zakresu Zarządzania funduszami Unii Europejskiej,
Wydział Nauk Społecznych Stosowanych, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
ocena: bardzo dobry
2006 - magister europeistyki, Instytut Europeistyki, Wydział Studiów Międzynarodowych
i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, praca magisterska: Kreacja
funduszy Unii Europejskiej w Polsce a ich wkład w rozwój społeczeństwa obywatelskiego,
ocena: bardzo dobry -

III.

Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych/
artystycznych.
•

od października 2010 do lutego 2013 zatrudnienie na stanowisku asystenta w
Instytucie Europeistyki na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Uniwersytetu Jagiellońskiego.

•

od marca 2013 zatrudnienie na stanowisku adiunkta w Instytucie Europeistyki na
Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

IV.

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,
Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna.
optymalizacji publicznego działania.

Wobec potrzeby

b) (autor/autorzy, tytuł/tytuły publikacji, rok wydania, nazwa wydawnictwa,
recenzenci wydawniczy),
Marek Świstak, Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna.
Wobec potrzeby
optymalizacji publicznego
działania, 2018, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, ISBN 978-83-233-4383-7,
345 stron,
recenzent wydawniczy: prof. dr hab. Jacek Sroka.
c) omówienie celu naukowego/artystycznego ww. pracy/prac i osiągniętych wyników
wraz z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania.
Przedstawiana monografia jest wynikiem zainteresowań naukowych wnioskującego
dotyczących funkcjonowania
wybranych polityk publicznych Unii Europejskiej.
Głównym przedmiotem zainteresowania wnioskującego jest unijna polityka regionalna w
świetle nauki o polityce publicznej rozumiana jako nauka, która zasadza się także na
korzystaniu z szerokiej wiedzy odwołującej się do instrumentarium badawczego różnych
dziedzin nauk społecznych. Ta interesująca perspektywa poznawcza pozwala na
racjonalny namysł nad polityką postrzeganą jako sfera konkretnych działań (policy), a nie
tylko walki o władzę (politics). Jednocześnie autor podziela przekonanie, iż analiza oparta
na polityce publicznej tworzy wspólne ramy umożliwiające wyjaśnienie sposobów
rozwiązywania problemów o charakterze zbiorowym. Tymczasem o roli polityki
publicznej pisze się równie często i równie niejasno jak o powszechnym dobrobycie.
Rozwój nauki o polityce publicznej w Polsce prowadzi w sposób ograniczony do
upowszechnienia - w rozwiązywaniu problemów publicznych - dyrektyw kształtowania
programów publicznych. I to pomimo, że problematyka skutecznego zarządzania
politykami unijnymi w złożonym systemie politycznym UE stanowi ważki jednocześnie
element dyskusji nauki o polityce.
Celem osiągnięcia naukowego jest dokonanie oceny podejścia opartego na politykach
publicznych w analizie polityki regionalnej UE w kontekście jej optymalizacji. W tym
ujęciu, stosownie do podejścia opartego na politykach publicznych, przywiązuje się wagę
do środowiska instytucjonalnego, dekonstrukcji europejskiego procesu politycznego
rozumianego jako seria etapów angażujących różnych aktorów, instrumenty, procedury
oraz interakcje między nimi. Powyższe składa się na proces tworzenia polityki regionalnej
UE także w krajach członkowskich, a więc i w Polsce. W monografii stawia się
następujące pytanie badawcze: Czy podejście oparte na politykach publicznych pozwala
na identyfikację kryteriów optymalizacji polityki regionalnej UE? Tak postawione główne
pytanie badawcze w zestawieniu z celem monografii wymagało sformułowania
następujących pomocniczych pytań badawczych:
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1) Czy podejście oparte na politykach publicznych ma moc wyjaśniającą w kontekście
optymalizacji polityki regionalnej UE?
2) W jaki sposób tworzona jest agenda oraz formułowane są propozycje polityczne w
ramach polityki regionalnej UE w kontekście kryteriów optymalizacji?
3) Jaki jest cel oraz przedmiot podejmowania decyzji, implementacji i ewaluacji w
kontekście polityki regionalnej UE jako polityki publicznej?
4) Czy proces polityczny tworzenia oraz przeglądu śródokresowego Wieloletnich Ram
Finansowych (WRF) Unii Europejskiej uwzględnia kryteria optymalizacji polityki
regionalnej UE jako polityki publicznej?
Autor proponuje analizę polityki regionalnej UE z nieco innej perspektywy, gdyż
dominujące opracowania w literaturze przedmiotu odwołują się głównie do aspektów
normatywnych (prawnych i regulacyjnych), względnie rozstrzygnięć administracyjnych.
Tymczasem brak jest właśnie analiz odnoszących się do polityki regionalnej w kontekście
procesu politycznego, sposobu jej tworzenia, uzgadniania priorytetów rozwojowych, a
więc sposobów podejmowania decyzji. Zidentyfikowana luka obejmuje tworzenie agendy
politycznej oraz analizę wybranych narzędzi, którymi wdrażane są projekty publicznego
działania, jak i informacje zwrotne na temat efektów polityki. Nie oznacza to, iż aspekty
prawne i regulacyjne stają się zupełnie nieistotne. W ujęciu polityki publicznej stanowią
one ważną, aczkolwiek - co trzeba podkreślić już tutaj - jedynie część służącą analizie
polityki regionalnej UE.
Zaproponowane podejście może przyczymc się - zdaniem autora - do lepszego
zrozumienia nie tylko polityki publicznej jaką jest polityka regionalna UE, ale także
samych problemów, na które ta polityka odpowiada oraz związków przyczynowoskutkowych między nimi. Pozwala odpowiedzieć na pytania: jak i dlaczego polityka
regionalna została ukształtowana, jak jest wdrażana i jakie są jej efekty. Powyższe
upoważnia do stwierdzenia, iż sam kształt polityki przedstawiony najczęściej w formie
rozstrzygnięć legislacyjnych, nie pozostaje jedynym elementem mającym wpływ na jej
optymalizację. W demokratycznym państwie prawa nie mniej istotny pozostaje proces,
który prowadzi do jej sformułowania oraz mechanizmy wdrażania tak określonej polityki.
Zastosowane podejście analityczne oparte na politykach publicznych w sposób szczególny
uwzględnia rolę procesu politycznego sterowania zadaniami publicznymi. Na potrzeby
przedstawianego osiągnięcia proces polityczny traktuje się jako zbiór mechanizmów
kształtowania polityki publicznej, który odnosi się do szeregu działań rozumianych jako
sposób wypracowywania polityki 1. Zatem w odniesieniu do unijnej polityki regionalnej
pojęcie to traktuje się jako zbiór mechanizmów kształtowania działań i czynności, których
wspólnym mianownikiem jest wnoszenie wkładu w jej urzeczywistnianie rozumiane jako
osiąganie celów. W odniesieniu do polityki regionalnej, ale także innych polityk
decydenci obarczeni są koniecznością podejmowania decyzji w oparciu o ograniczony
zasób wiedzy i informacji. Nie chodzi wyłącznie o ograniczenia związane z temporalnym
postrzeganiem zjawisk społeczno-gospodarczo-politycznych,
na które ta polityka
oddziałuje. Mowa tutaj w warstwie operacyjnej o zrozumieniu ograniczeń, warunków
stosowania instrumentów, za pomocą których polityka publiczna stara się rozwiązywać
problemy publiczne. Orientacja metodologiczna oparta na politykach publicznych
poszerza wiedzę na temat warunków efektywnego sterowania polityką regionalną, gdyż
uwzględnia także pozaprawne aspekty polityki regionalnej.
Por. John A. Chandler, Public Policy and Private Interest: Ideas, SelfInterest and Ethics in Public Policy,
Oxon-New York 2017, s. 5-8; Andew Heywood, Politologia, Warszawa 2009, s. 494.
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Ujęcie polityki regionalnej w kontekście nauki o polityce publicznej skierowuje zatem
uwagę autora w stronę m.in. wymiaru strategicznego. Określenie działania danej polityki
jako strategiczne sprawia, iż ma ono na celu zmianę zachowania, przekonań innych
aktorów, które będą sprzyjać realizacji celów danej polityki. W tym ujęciu dostrzec należy
obszar interakcji społecznych między aktorami politycznymi (graczami), o których
traktuje m.in. teoria gier. Kreator polityki w tym ujęciu nie jest wszechwiedzącym i
wszechwładnym planistą. Staje się graczem, który - aby realizować cele polityki - musi
brać pod uwagę przekonania, motywacje i strategie pozostałych graczy takich, jak inni
decydenci, grupy interesu czy nawet wyborcy". Ma to miejsce nie tylko na etapie
planowania, ale także wdrażania polityki regionalnej.
W monografii postawiono hipotezę odnoszącą się do procesowego charakteru polityki
regionalnej UE. Dynamiczne projektowanie i realizowanie polityki regionalnej zwraca
uwagę na określenie najistotniejszych cech działań publicznych, których cel odpowiada
celowi polityki regionalnej UE. Stąd w pracy autor podejmuje się weryfikacji hipotezy, że
podejście oparte na politykach publicznych umożliwia identyfikację kryteriów
optymalizacji polityki regionalnej UE, a ich spełnienie wpływa na jej efektywność. Tym
samym zakłada się, iż podejście oparte na politykach publicznych posiada wartość
eksplanacyjną w zakresie identyfikacji kryteriów optymalizacji polityki regionalnej UE.
Mowa tutaj o wszystkich poziomach projektowania i wykonywania polityki regionalnej.
Autor skupia się na polityce w ujęciu całościowym z uwzględnieniem modelu regionalnej
polityki publicznej w Polsce i w związku z tym traktuje politykę regionalną UE szeroko,
tj. nie redukuje namysłu nad przedmiotową polityką wyłącznie do jej charakterystyki
formalno-prawnej.
Optymalizację rozumie się jako organizowanie pewnych działań, procesów, w taki
sposób, aby przyniosły one jak największe rezultaty przy jak najmniej szych nakładach. W
przypadku polityki regionalnej UE zakłada się, iż optymalizacja polega na kształtowaniu
działań instrumentów rzeczonej polityki tak aby uzyskać jak najlepsze efekty w zakresie
rozwoju regionów UE przy jak najmniej szych nakładach organizacyjnych, finansowych i
politycznych. W odniesieniu do procesu decyzyjnego optymalizacja polityki regionalnej
UE polega zatem na wyznaczeniu efektywnego rozwiązania danego problemu na
podstawie przyjętych kryteriów decyzyjnych.
Jak zostało podniesione wyżej rozstrzygnięcia formalno-prawne w kontekście polityki
regionalnej stanowią jej istotną treść, mimo to nie mogą być jednak z nią w pełni
utożsamiane. Zwłaszcza w polskiej literaturze przedmiotu dokonuje się rozlicznych prób
analizy, syntezy, oceny tych, czy innych uregulowań prawnych często pozostawiając na
boku okoliczności, które doprowadziły do ich przyjęcia. Tymczasem nie tylko wynik
interakcji między poszczególnymi decydentami, ale w otoczeniu decydentów, tj.
interesariuszy
polityki
regionalnej
(struktury
administracyjne,
przedsiębiorstwa,
organizacje pozarządowe, poszczególne grupy społeczne) decyduje o konkretnych
efektach. Wymieniona przykładowa lista interesariuszy polityki regionalnej naturalnie nie
aspiruje do uznania jej za wyczerpującą. Wskazuje jednak na okoliczności, które
każdorazowo należy brać pod uwagę, gdy mowa o kształtowaniu unijnej polityki
regionalnej także w Polsce, a która często redukowana jest do realizowania jej za pomocą
środków legislacyjnych.

Por. Giandomenico Majone, Wiarygodność polityki: dlaczego jest ważna i jak można ją osiągnąć, [w:]
Aleksander Surdej (red.), Analiza ekonomiczna w polityce publicznej, Warszawa 2012, s. 81.
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Wdrażanie polityki regionalnej UE z punktu widzenia podejścia opartego na politykach
publicznych oraz teorii wielopoziomowego zarządzania, to prowadzenie działań o
charakterze równoległym. W ujęciu dynamicznym polityka składa się właściwie z szeregu
procesów
politycznych
realizowanych
na
wszystkich
szczeblach
systemu
wielopoziomowego zarządzania. Stąd rozważania nad optymalizacją powinny odnosić się
do ustalenia poszczególnych prerogatyw tak, aby na każdym z poziomów zarządzania
polityką, działania były zestawiane z jej efektami. Autor nie pozostaje pod wpływem
złudzenia, iż można politykę regionalną kształtować podług wyłącznie wyłożonej wyżej
logiki efektywności w kontekście systemu wielopoziomowego zarządzania, ignorując
jednocześnie
kwestie polityczne.
Jest tak, ponieważ
przypisanie
prerogatyw
odpowiedniemu poziomowi zarządzania jest przedmiotem i efektem ustaleń natury
politycznej, a nie jedynie kalkulacji ekonomicznej według relacji nakład - rezultat.
Proponowane podejście ukierunkowuje wysiłki na wyznaczenie odpowiedniego modelu
akceptowalnego także z punktu widzenia adresatów polityki regionalnej UE.
Zastosowanie różnych ujęć teoretycznych w wyjaśnianiu procesu politycznego unijnej
polityki regionalnej w kontekście jej optymalizacji oraz ciągłe formułowanie teoretyczne
dyscypliny nauki o polityce publicznej' sprawia, że niniejsza praca ma charakter
interdyscyplinarny". Jest tak, ponieważ sięga się tu do instrumentarium pojęciowego
pochodzącego z różnych nauk, takich jak: ekonomiczne (rozwój regionalny, wzrost
gospodarczy),
polityczne
(polityka
regionalna),
o administracji
(działalność
wykonawcza), polityki publiczne (proces polityczny), prawa (implementacja prawa), a
nawet nauki o zarządzaniu (optymalizacja). Stąd w pracy konieczne było zastosowanie
wieloaspektowej analizy jako metody poznawczej. Metoda ta pozwala skutecznie nie
tylko przedstawić układ zależności w badanym procesie politycznym, ale również
wychwycić i wskazać kluczowe punkty badanych zagadnień. Autor w celu weryfikacji
tezy i udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze zastosował także analizę porównawczą,
analizę decyzyjną oraz metodę analizy i krytyki piśmiennictwa.
Przeprowadzone dowodzenie w ramach omawianej monografii pozwala twierdząco
odpowiedzieć na pierwsze pomocnicze pytanie badawcze w zakresie możliwości
eksplanacyjnego podejścia opartego na politykach publicznych. W coraz to bardziej
złożonych społeczeństwach, układach regionalnych, gdzie mamy do czynienia ze
zjawiskami o zintegrowanym charakterze, otwarcie się polityki regionalnej na innych pozapaństwowych i pozaunijnych aktorów - jest działaniem w kierunku zwiększenia jej
efektywności.
Wiąże się to z koniecznością
ustalania instrumentów
nie tyle
ustandaryzowanych, ile dopasowanych do potrzeb i oczekiwań adresatów, a jednocześnie
wypełniających optymalnie założone cele badanej polityki. Tego rodzaju dążenie jest
swego rodzaju szpagatem charakteryzującym wysiłek w kierunku podniesienia poziomu
optymalizacji, uzmysławiając jednocześnie, iż próba opisania systemu polityki regionalnej
UE według projektu z deski kreślarskiej jest zadaniem ryzykownym. Nie pozostawia
wątpliwości także fakt, iż nie sposób sformułować polityki regionalnej tak, aby zaspokoiła
potrzeby i oczekiwania wszystkich interesariuszy w takim samym stopniu. Ten element
jako pozostający na uboczu prezentowanych tutaj rozważań wymaga dalszej eksploracji
badawczej w kierunku ustalenia warunków, na jakich możliwy byłby konsensus społeczny
w zakresie kształtu polityki regionalnej. Konsensus, którego ramy składałyby się z jednej
Por. Marcin Zawicki, Koncepcje teoretyczne implementacji polityki publicznej, Kraków 2016, s. 26-55.
Interdyscyplinarność
rozumie się jako .interakcję dwóch albo większości dyscyplin posługującymi się
różnymi pojęciami czy danymi. Por. Organisation for Economic Co-operation and Development,
Iruerdisciplinarity; problems of teaching and research in universities, Washington 1972, s. 25-26.
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strony z ambitnych prorozwojowych celów, z drugiej zaś spełniałyby
mieszkańców regionów (rozumianych jako adresatów).

oczekiwania

Proces projektowania, formułowania, zarządzania i rozliczania polityki regionalnej,
abstrahując od jego wymiaru czysto proceduralnego, składa się z niezliczonych interakcji,
komunikowania różnych podmiotów mających wpływ na kształt praktycznych efektów
polityki regionalnej. Kształtowanie polityki, choć zazwyczaj postrzegane przez pryzmat
komitetów, grup roboczych, spotkań na najwyższym szczeblu, zgłaszanych propozycji
(politycznych jak również legislacyjnych), wiążącego prawodawstwa formułowane jest w
ramach interakcji. Rozmowy kuluarowe, debaty za zamkniętymi drzwiami, spotkania,
formalne konsultacje, relacje medialne stanowią jedynie garść przykładów tego typu
wzajemnego oddziaływania. To także działania w obszarze public relations, kampanie
informacyjne, ale również umiejętne korzystanie z wiedzy fachowej sprawia, iż tworzą
one współczesne środowisko decydowania w ramach polityki regionalnej.
Kluczowa cecha procesu politycznego polityki regionalnej to zdolność do stopniowej
ewolucji, krok po kroku, umiejętność procedowania w ramach wysoce technicznych
procedur formułowania regulacji. Analiza procesu programowania Wspólnych Ram
Finansowych (WRF) wskazuje, iż w ramach poszczególnych etapów poszukuje się usilnie
akceptacji przedstawianych
propozycji. Ważnym elementem staje wykorzystanie
dotychczasowego status quo jako punktu wyjścia do dalszych prac nad kształtem polityki
(rozdział siódmy i ósmy monografii). W większości obszarów polityki regionalnej jest to
proces "dostrajania" rzeczywistości do zakładanego celu lub odrzucania tego, co było
praktyką od wielu lat (np. we wcześniejszych perspektywach finansowych). Pojawiają się
jednak pewne wyzwania przed polityką regionalną, w ramach których decydenci stoją
przed koniecznością szybkiej odpowiedzi na pojawiające się wyzwania (np. przegląd
śródokresowy
WRF). Również i w tych sytuacjach dąży się do rozwiązań
kompromisowych,
które są odległe od rozwiązań nieprzewidywalnych,
czy też
radykalnych. Jednocześnie są one dalekie od oczekiwań stron przystępujących do
negocjacji. Jest to cecha sekwencji działań w ramach unijnej polityki regionalnej
analizowanej z perspektywy procesu politycznego, która wpływa na osiągane przez nią
rezultaty.
Począwszy od rozdziału drugiego na ósmym kończąc wykazano, jak podejście oparte na
modelu etapowym kształtowania polityki pozwala dostrzec oddzielne stadia, w ramach
których włączają się różne instytucje (unijne, krajowe, pozapaństwowe) reprezentujące
różne interesy, oczekiwania podejmujące różne strategie. W odniesieniu do analizowanej
polityki istotną determinantą procesu politycznego jest dotychczas prowadzona polityka w
danym obszarze. Innymi słowy, obecne decyzje oraz systemy implementacji
instrumentów polityki regionalnej pozostają mocno zakorzenione w dotychczasowych
doświadczeniach, administracyjnych i proceduralnych. Ustalono, iż o kształcie agendy
politycznej decydują wcześniej podjęte decyzje związane z wieloletnim programowaniem
wydatków, a co za tym idzie także działania polityki regionalnej. Analiza wykazała, że
znaczenie dokumentów o charakterze problemowym jest bardzo istotne dla etapu
przedstawienia przez KE pierwszego pakietu propozycji legislacyjnych, tj. do momentu,
w którym toczą się nieformalne negocjacje w zakresie programowania. Od momentu
przedstawienia przez KE formalnych propozycji otwiera się pole do negocjacji, w których
kluczową rolę odgrywają instytucje międzyrządowe (Rada UE oraz Rada Europejska).
Pozycja PE mimo, że formalnie wzmocniona w wyniku wejścia w życie Traktatu z
Lizbony, faktycznie nie jest kluczowa. Ostateczne rozwiązania, zwłaszcza o charakterze
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strategicznym należą, do państw członkowskich i są wynikiem ustaleń między nimi. Rola
KE wzrasta, zwłaszcza na poziomie operacyjnym reformy polityki regionalnej, tj. w
ramach rozwiązań szczegółowych o charakterze administracyjno-operacyjnym.
Ogląd
sposobu dochodzenia do porozumienia zwraca uwagę na znaczenie negocjacji w procesie
legislacyjnym.
Zwłaszcza
mowa tutaj o nieformalnych
interakcjach
między
poszczególnymi podmiotami.
W monografii przyjęto, iż warunkiem optymalizacji wdrażania polityki regionalnej jest
identyfikacja newralgicznych punktów badanego procesu politycznego. Nie chodzi tutaj o
konkretne miejsca na osi czasu wskazanego procesu politycznego, a raczej o cechy,
którymi omawiana polityka powinna się legitymować, aby osiągać rezultaty, co do
których relacja: nakład - rezultat ma charakter wzrostowy. Stąd zidentyfikowano kryteria
optymalizacji polityki regionalnej, które w kolejnej części procesu badawczego stały się
podstawą do oceny procesu politycznego unijnej polityki regionalnej. Kryteria zostały
zestawione z każdym etapem stadialnego modelu przebiegu procesu politycznego,
począwszy od etapu formułowania agendy na ewaluacji kończąc. Nie wszystkie kryteria
ze względu na swoją charakterystykę znalazły zastosowanie do każdego z etapów
(stadiów) procesu politycznego.
Ustalenia w zakresie tworzenia agendy polityki regionalnej wskazują na zróżnicowaną
rolę poszczególnych interesariuszy. Zakres agendy determinowany jest wcześniej
podejmowanymi decyzjami w zakresie polityki regionalnej, np. w ramach planowania
WRF. Agenda polityki w dużej mierze uzależniona jest od działalności diagnostycznej
instytucji unijnych, a także od bieżącej sytuacji, w jakiej znajduje się UE oraz, co ważne,
jej państwa członkowskie. Przykładem jest kryzys finansowy i gospodarczy, który dotknął
UE, a co miało daleko idące znaczenie w formułowaniu agendy polityki miejskiej na lata
2014-2020. W odniesieniu do przeglądu śródokresowego WRF 2014-2020 ważne były
inne kwestie, takie jak problemy migracyjne, czy Brexit. Podobnie miało to miejsce w
odniesieniu do poprzednich etapów ustalania agendy polityki regionalnej. W mniejszym
stopniu, aczkolwiek nie pozostaje to bez znaczenia w odniesieniu do kształtu agendy
politycznej. Pewnym wyjaśnieniem jest fakt, iż efekty działania polityki regionalnej są
odczuwalne, a zatem poddające się pomiarowi, mają miejsce w dłuższej perspektywie
czasowej, co jednocześnie powoduje, iż opis, charakterystyka tego, co udaje się osiągnąć
na danym etapie procesu politycznego jest niepełny.
Powołując się na teorię wielopoziomowego zarządzania ustalono, iż formułowanie agendy
na poziomie krajowym i regionalnym determinowane jest kształtem agendy na poziomie
unijnym. Jeśli priorytety na poziomie unijnym nie zawierają ewentualnych preferencji
lokalnych, to ze względu na konstrukcję polityki regionalnej, propozycje choćby
najbardziej trafne nie mogą być procedowane na etapie podejmowania decyzji. Stąd
ustalanie agendy w wymiarze krajowym w dużej mierze uzależnione jest od jej kształtu na
poziomie unijnym. Rola państw członkowskich na poziomie unijnym jest o tyle
skuteczna, o ile udaje się na tym poziomie zapewnić odzwierciedlenie interesów szczebla
regionalnego lub lokalnego. W przypadku państw członkowskich wstępujących do UE w
2004 roku i po tej dacie, skuteczność przedmiotowego działania jest bardzo ograniczona.
Ustalono, iż może się odbywać nie tylko poprzez oficjalne kanały prezentowania
stanowisk, np. Rady UE, czy komitety konsultacyjne, ale także poprzez działania mniej
sformalizowane. Tym samym udzielono odpowiedzi na drugie oraz częściowo czwarte
pytanie badawcze postawione w pracy.
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Na etapie formułowania polityki dochodzi do identyfikacji propozycji rozwiązań bądź
uzupełnienia zdefiniowanego wcześniej wstępnego rozwiązania. W przypadku polityki
regionalnej identyfikacja propozycji rozwiązań przebiega w sposób rozproszony, tj. biorą
w niej udział poszczególne instytucje UE, a także partnerzy społeczni i gospodarczy.
Ustalono, iż główną rolę pełnią KE, PE, Rada UE oraz, w ograniczonym zakresie
kierunkowych dyrektyw politycznych, Rada Europejska. W szczegółowych kwestiach
odnoszących się do sterowania badaną polityką kluczową rolę pełni DG ds. Polityki
Regionalnej i Miejskiej, która jest gospodarzem procesu formułowania propozycji
politycznych. Instytucja ta nie jest jednak podmiotem, który może działać w oderwaniu od
otoczenia, do którego zaliczyć należy inne instytucje unijne, państwa członkowskie, czy
grupy interesu. DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej w formułowaniu propozycji
rozwiązań działa w ramach ograniczeń ekonomicznych (wysokość środków przekazanych
na omawianą politykę), politycznych (konieczność osiągnięcia kompromisu w następnym
stadium decydowania) oraz instytucjonalnych. Inaczej mówiąc DG formułuje propozycje,

które są przedmiotem uzgodnień w procedurze legislacyjnej właściwej ze względu na
przedmiot procedowania.
Skuteczny wpływ na propozycje formułowane na poziomie unijnym wymaga dużego
zaangażowania tak na poziomie krajowym jak i regionalnym. W ten sposób dokonuje się
proces europeizacji rozumiany jako transfer priorytetów z poziomu unijnego na krajowy,
a nawet regionalny w zakresie polityki regionalnej. Na podstawie rozważań w rozdziale
trzecim udzielono odpowiedzi na drugie pomocnicze pytanie badawcze w części
dotyczącej formułowania przedmiotowej polityki.
Etap formułowania polityki jest tym stadium, które bywa najczęściej pomijane w
badaniach procesu politycznego. Jest tak głównie dlatego, że etap ten często jest łączony
w analizie polityki z kształtowaniem agendy. Należy zaznaczyć, iż stosownie do podejścia
stadialnego przedmiotem dalszych rozważań są problemy, które w pierwszej kolejności
uzyskają taką uwagę, iż stają się przedmiotem analiz i konstruowania wstępnych
rozwiązań. Ustalono, iż większą uwagę należałoby w tym procesie zwrócić na
uwzględnianie interesu społecznego, po to, aby w większym stopniu przeciwstawić się
wstępnym propozycjom o charakterze partykularnym, przyczyniając się tym samym do
wyważenia korzyści poszczególnych interesariuszy zaangażowanych
w ten etap.
Zidentyfikowano, iż jednym z ważniejszych problemów jest utrudniony dostęp do
informacji na temat stanowiska poszczególnych instytucji na kolejnych etapach ustalania
kształtu propozycji politycznej będącej podstawą opracowania
danego środka
legislacyjnego.
W odniesieniu do etapu podejmowania decyzji zidentyfikowano, iż pomimo stosowania
tzw. nowych metod zarządzania, w zdecydowanej większości zastosowanie ma w
naj istotniej szych kwestiach metoda wspólnotowa, która sprowadza się do przyjmowania
aktów prawnych. Stąd w pewnym uproszczeniu zaznacza się, iż przedmiotem decyzji
może być to, co wymaga odwołania się do środka legislacyjnego. Z badań wynika, że o ile
więcej uwagi poświęcono na proces rozważań nad daną propozycją, o tyle rozwiązanie w
sposób pełniejszy odpowiada na oczekiwania tych do których jest adresowana.
Zidentyfikowano, iż efektywność jest tym większa, im różne stanowiska podczas
deliberacji (dyskusji) odzwierciedlają różnorodność interesów w społeczeństwie. Jest to
istotne, ponieważ ukierunkowanie określonego wsparcia, np. dotacji dla podmiotów, które
oczekują zupełnie czegoś innego, może powodować nieefektywną alokację środków
finansowych w ramach polityki, o efektach nie wspominając.
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Wpływ poszczególnych podmiotów, które wchodzą ze sobą w interakcje, na kształt
ostatecznych decyzji w trakcie procesu legislacyjnego jest zróżnicowany. Interesujące
spostrzeżenia przynosi spojrzenie na przedmiotowe zagadnienie z punktu widzenia teorii
decydowania politycznego w ujęciu kręgów politycznych. Najważniejsze znaczenie w
procesie decydowania odnotowują aktorzy znajdujący się w pierwszym kręgu. Lokalizują
się tam zarówno instytucje wspólnotowe jak i międzyrządowe, te ostatnie reprezentujące
w pierwszej kolejności narodowy punkt widzenia. Stąd nie ma wątpliwości, iż o kształcie
decyzji w ramach polityki regionalnej w najwyższym stopniu decydują instytucje unijne
pierwszego kręgu, w tym państwa narodowe. Pozostałe kręgi mimo, iż ich znaczenia nie
należy zupełnie bagatelizować, to ich wysiłki są ograniczone. Potwierdza to dowodzenie
zawarte w rozdziałach siódmym i ósmym, z których wynika, iż decydującą rolę w
procesie programowania oraz przeglądu śródokresowego WRF odgrywają państwa
członkowskie. Powyższe rozważania potwierdzają udzielenie odpowiedzi na trzecie
pytanie badawcze.
Proces implementacji unijnej polityki regionalnej, koncentruje się na zjawiskach i
procesach dziejących się w pewnej odległości od adresatów, ale jednocześnie nie ma
wątpliwości, iż są oni ich uczestnikami. Na podstawie podejścia opartego na politykach
publicznych zwraca się uwagę, iż z jednej strony jest to wdrażanie polityki jako tworzenie
reguł administracyjnych, a z drugiej strony jest to faktyczna praca wdrożeniowa
polegająca na zastosowaniu konkretnych instrumentów, realizacji form wsparcia. Mowa
m.in. o dostarczeniu usług głównie na poziomie odbiorcy (beneficjenta) polityki w ramach
procesu politycznego na wszystkich poziomach systemu zarządzania polityką regionalną.
W pracy ustalono, iż szczególną rolę w procesie wdrażania należy przypisać KE jako
strażniczce traktatów oraz podmiotowi odpowiedzialnemu za należyte wdrażanie prawa
unijnego. W polityce regionalnej rola tej instytucji jest bardzo widoczna zwłaszcza z
punktu widzenia krajowego, w szczególności kiedy mowa o ustalaniu systemu polityki
regionalnej, czy też wdrażaniu samych Programów Operacyjnych (PO). Na tym rola KB
się nie kończy, bowiem wspomniana instytucja steruje polityką wydając różnego rodzaju
komunikaty, wytyczne", które w istocie rzeczy stanowią okólniki określające sposoby
realizacji prawa unijnego, zwłaszcza w sytuacji, gdy sprawę można interpretować w
różnoraki sposób, bądź gdy unijne prawo milczy.
Implementacja polityki na poziomie krajowym pozwala zidentyfikować, iż ważną rolę
odgrywa formalna implementacja prawodawstwa unijnego do krajowego porządku
prawnego. Faktyczna implementacja na poziome państwa to wprowadzanie w życie, także
w praktykę administracyjną konkretnych działań PO. Efektywność procesu wdrażania
polega na współpracy między poszczególnymi
poziomami: unijnym, krajowym,
regionalnym. Mechanizmy służące wdrażaniu instrumentów polityki regionalnej stanowią
mozaikę, wymogów unijnych, tradycji administracyjnej państwa beneficjenta oraz
zdolności absorpcyjnych na poziomie regionu. Tymczasem polski system wdrażania
charakteryzuje
się wysokim
poziomem
skomplikowania,
wysokim
poziomem
zbiurokratyzowania, koniecznością spełnienia rozlicznych wymogów od prawnych do
czysto proceduralnych. Sprawia to, iż w polskim systemie funduszy unijnych mniejsze
znaczenie ma osiąganie celów merytorycznych, a więcej przykłada się do odpowiedniego
sprawozdawania z wydatkowanych środków tak, aby wykazać zgodność podejmowanych
działań nie tylko z prawem krajowym, ale przede wszystkim z regulacjami europejskimi.

Por. Jan Wiktor Tkaczyński, Rafał Willa, Marek Świstak, Fundusze Unii Europejskiej 2007-2013. Celedziałania-środki, Kraków 2008, s. 40-41.
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Skomplikowany system implementacji polityki regionalnej na poziomie krajowym
naj trafniej można podsumować za Sonją Bugdahn''. Twierdzi ona, iż optymalna
konstrukcja danej polityki to taka, która stanowi zestaw krajowych wyborów, opcji w jej
obszarze, z których część została określona przez UE. W tym duchu dochodzi do
europeizacji polityki regionalnej, tj. wpływu UE na wybory polityczne kraju
członkowskiego (a w jego ramach regionu) w danym obszarze. Wybór, co naturalne, z
perspektywy np. procesu programowania (rozdział siódmy monografii) ograniczony jest
do zestawu priorytetów ustalonych na poziomie unijnym. Państwa mogą dokonać wyboru
priorytetów pozostających poza tymi ustalonymi na poziomie unijnym, ale ich realizacja
już nie podlega wsparciu ze strony unijnej polityki regionalnej. W kontekście
optymalizacji efektów polityki regionalnej wypadnie skonstatować, iż implementacja
omawianej polityki to połączenie procesów europeizacji
oraz "udomowienia"
(domestication), rozumianego jako dominacja narodowych czynników w danej polityce
UE. Te dwa procesy pozostają wobec siebie komplementarne.
Część monografii poświęcona ewaluacji dowodzi, iż jedną z jej ról jest dostosowanie
(adaptacja) technik wdrażania polityk publicznych na podstawie nowej wiedzy i
informacji po to, aby dokonać optymalizacji
osiągnięcia założonych
celów.
Zidentyfikowano,
iż ewaluacja nie stanowi remedium na wszystkie problemy z
optymalnym kształtem polityki regionalnej. Wiąże się to z problemami natury
metodologicznej i politycznej. W pierwszym przypadku wyzwanie polega na problemach
natury metodologicznej, które sprawiają, iż użyteczność ewaluacji może być podważana.
Zdiagnozowano, że dostępne dane uzyskane w trakcie badań, często są nieadekwatne
oraz, że istnieją niepokonywalne (jak dotąd) przeszkody metodologiczne w prowadzeniu
skutecznej ewaluacji. Głównie odnosi się to do hipotetycznej sytuacji, która miałaby
miejsce w przypadku niepodjęcia żadnych działań. Mimo to, w polityce regionalnej UE
ewaluacja zyskuje na znaczeniu.
W regulacjach polityki regionalnej UE w kolejnych okresach programowania kładzie się
duży nacisk na odpowiednie procedury oraz systemy monitoringu i ewaluacji.
Obligatoryjność stosowania przepisów prawa UE spowodowała, iż kraje członkowskie zwłaszcza kraje kohezyjne - musiały się zaangażować w stworzenie systemów
monitoringu i ewaluacji stosownie przepisów prawa unijnego. Odnosząc się do roli
ewaluacji w optymalizacji badanej polityki wypadnie zaznaczyć, iż wyniki tego działania
nie są jednoznaczne w kontekście rekomendacji w zakresie korekty polityki regionalnej.
Jest tak, ponieważ przeprowadzone ewaluacje pokazują zróżnicowane wnioski w zakresie
rezultatów osiągniętych dzięki wydatkowaniu środków w ramach Europejskich Funduszy
Strukturalnych Inwestycyjnych. Zwraca to uwagę na problemy tkwiące nie tylko w
konstrukcji kształtowania polityki regionalnej, ale w samej ewaluacji, mianowicie we
wzmiankowanym już podejściu metodologicznym. Na przykładzie ewaluacji polityki
regionalnej w Polsce należy stwierdzić, iż wzrost liczby przeprowadzonych badań
ewaluacyjnych nie przełożył się wprost w sposób proporcjonalny na korektę samej
polityki. Przeprowadzona ocena ewaluacji wskazuje na częściowo instrumentalne
podejście do przedmiotowego
zagadnienia, także wśród decydentów. Głównym
problemem ewaluacji polityki regionalnej w Polsce jest fakt, iż zasadnicza siła napędowa
ewentualnej zmiany pozostaje na zewnętrz ewaluacji, na poziomie politycznym.

6

Por. Sonja Bugdahn, Oj Europeanization and domestication: the implementation oj the Environmental
Information Directive in Ireland, Great Britain and Germany, [w:] Joumal of European Public Policy,

12(2005), s. 177-179.
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v.

Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo - badawczych
W dorobku publikacyjnym habilitanta znajduje się 7 obszernych monografii naukowych,
spośród których 5 powstało po uzyskaniu stopnia doktora (2010). Pięć z nich zostało
przygotowanych we współautorstwie, a 2 samodzielnie, w tym jedna przedstawiana jako
osiągnięcie naukowe. Habilitant jest również autorem lub współautorem 9 rozdziałów w
monografiach naukowych (po doktoracie) oraz autorem 8 artykułów w czasopismach
naukowych, w tym 6 po doktoracie. Wnioskodawca pełnił funkcję współredaktora
naukowego jednego opracowania zbiorowego (po doktoracie). Do dorobku habilitanta
zaliczyć należy także 6 publikacji badawczych i popularyzatorskich, spośród których 5
zostało wydanych po doktoracie. Szczegółowy wykaz publikacji został umieszczony w
pkt II.A -C załącznika nr 3.

.

T a b eal l Wryjk az d oro bk u pu blik
l aCyJnego
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Wyszczególnienie

1.

3.

Autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych
w czasopismach znajdujących się w bazie (JeR) lub na
liście ERIH plus
Autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji
naukowych w czasopismach międzynarodowych lub
krajowych, w tym:
- monografie naukowe autorskie

4.

- monografie naukowe współautorskie

5.

-

artykuły
czasopismach
w
wykluczeniem publikacji z pkt 1)

6.
7.
9.
10.

2.
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doktora
2
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doktora

Razem

-

2

17

4

21

2

-

2

2

2

4

4

2

6

- rozdziały w monografiach naukowych

9

-
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Redakcja naukowa opracowań zbiorowych
Pozostałe publikacje badawcze i popularyzatorskie
Razem

1
5
25

-

1
6
30

naukowych

(w

1
5

Aktywność publikacyjna przekłada się na całościową liczbę cytowań wynoszącą 100.
Łącznie cytowanych było 9 prac habilitanta. Całościowy indeks Hirscha wynosi 4 (na
podstawie bazy Google Scholar, Program Publish or Perish).
Do najważniejszych obszarów, na których do tej pory skupiała się aktywność naukowa
habilitanta należy zaliczyć:
1) Fundusze unijne i zarządzanie projektami europejskimi,
2) Politykę regionalną UE,
3) Wybrane polityki publiczne UE.
Chronologicznie zainteresowania na początkowym etapie ścieżki naukowej habilitanta
obejmowały głównie fundusze unijne i ich aplikację w Polsce. Kolejnym etapem było
przeniesienie punktu ciężkości na politykę regionalną z perspektywy efektywności jej
funkcjonowania i znaczenia dla Polski. Kolejnym obszarem zainteresowań wnioskodawcy
stały się wybrane polityki publiczne UE. Elementem spajającym wszystkie wymienione
obszary jest podejście oparte na politykach publicznych jako perspektywie badawczej
wielu zjawisk występujących we wskazanych obszarach.
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Ad. 1. Fundusze unijne i zarządzanie projektami europejskimi
Na początkowym etapie kariery naukowej w sposób szczególny zainteresowania autora
kierowały się w stronę refleksji nad znaczeniem funduszy unijnych dla Polski, analizy
możliwości pozyskiwania środków unijnych. Stąd pierwszą ważniejszą pracą jest książka
Fundusze
Unii Europejskiej
2007-2013.
Cele-działania-środki
(Kraków 2008,
Wydawnictwo UJ) napisana wspólnie z Janem W. Tkaczyńskim i Rafałem Willą. Książka
jest pierwszym na polskim rynku wydawniczym tak obszernym (łącznie 585 stron)
opracowaniem, które kompleksowo ukazuje różne instrumenty finansowe ówczesnych
Wspólnot na lata 2007-2013. Książka identyfikuje oddziaływanie poszczególnych
funduszy także w szerszym kontekście. Co ważne, stanowi całościowe opracowanie, które
jest pokłosiem żmudnej kwerendy, rozproszonych informacji na temat poszczególnych
instrumentów finansowych. Dokonano przy tym analizy mało wówczas przebadanego
mechanizmu decyzyjnego UE w obszarze funduszy. Z polskiego punktu widzenia była to
kwestia o kapitalnym znaczeniu, gdyż szczegółowa znajomość dróg wspólnotowej policy
making umożliwiła naszemu krajowi sprawniej zabiegać o interes polskiej racji stanu. A
przyjmując perspektywę beneficjenta środków wspólnotowych orientacja w szczegółach
systemu dystrybucji funduszy i zasad ich pozyskiwania może przesądzić o powodzeniu
całego "polskiego projektu europejskiego".
Cechą charakterystyczną- publikacji jest ponadto jej interdyscyplinarny charakter. Potrzeba
przygotowania książki o takiej tematyce wynikała z dużych możliwości finansowych,
jakie niosły ze sobą Fundusze Unii Europejskiej nie tylko na poziomie centralnym, ale
także regionalnym (Programy Operacyjne, krajowe i regionalne). W książce poddano
analizie nie tylko powszechnie znane instrumenty (fundusze strukturalne), ale także takie,
których układ priorytetowy wówczas nie był powszechnie znany (np. 7 Program Ramowy
czy inne instrumenty przeznaczone na innowacje itp.). Rozproszone informacje nie tylko
na temat funduszy strukturalnych, ale także funduszy rolnych, czy przeznaczonych na
innowację (np. 7 Program Ramowy) zostały uzupełnione analizą zasad ogólnych pomocy
finansowej UE, cząstkową ewaluacją polityki regionalnej UE w Polsce. Całościowe
podejście do tematyki funduszy UE pozwoliło na ogląd różnych obszarów (dziedzin)
aktywności tego ugrupowania. W książce poruszono także zagadnienia związane z
dotychczasowym wykorzystaniem środków unijnych w perspektywie 2004-2006 oraz
trwającym okresie na lata 2007-2013. Pozycja okazała się doceniona przez odbiorców, a
także środowisko naukowe ponieważ doczekała się (według bazy Google Scholar) 41
cytowań (stan na 11.09.2018). Udział procentowy pracy habilitanta w książce wynosi
33%.
Kolejną ważną pozycją współautorską wnioskującego jest Leksykon funduszy Unii
Europejskiej napisana wspólnie z Janem W. Tkaczyńskim i Rafałem Willą (Warszawa
2009, Wydawnictwo C.H. Beck). Wysoki poziom skomplikowania procesu aplikowania o
środki unijne spowodował konieczność wydania publikacji, która w sposób przystępny
przybliży kluczowe pojęcia ważne w procesie pozyskiwania funduszy unijnych. Na 484
stronach zebrano hasła dotyczące nie tylko różnych instrumentów finansowych UE, ale
także pojęcia, zasady bez których znajomości trudno mówić o efektywnym procesie
absorbcji funduszy unijnych w Polsce. W książce poruszono zagadnienia takie jak rozwój
regionalny, projektowanie, pomoc publiczna, ewaluacja, czy koszty kwalifikowane.
Ważną częścią leksykonu stały się hasła dotyczące, przygotowania, selekcji i realizacji
projektów w okresie programowania na lata 2007-2013. Istotną cechą leksykonu jest to, iż
łączy on ugruntowane podejście teoretyczne z aspektami praktycznymi. Książka
adresowana jest do tych, którzy poszukują informacji na temat pozyskiwania i rozliczania
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środków w ramach
pozarządowe), ale
urzędnicy). Według
11.09.2018). Wkład

funduszy UE (przedsiębiorstwa, instytucje publiczne, organizacje
także tych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę (studenci,
bazy Google Scholar praca została zacytowana 17 razy (stan na
autora w pracę dotyczy opracowania 33% haseł w leksykonie.

Doświadczenia związane z pracą nad poprzednimi książkami stały się bardzo pomocne
przy opracowaniu kolejnej monografii zbiorowej, tym razem z obszaru praktyki projektów
unijnych. Mowa tutaj o książce Projekty europejskie. Praktyczne aspekty pozyskiwania i
rozliczania dotacji unijnych napisanej we współautorstwie z Janem W. Tkaczyńskim i
Elżbietą Sztorc (Warszawa 2011, Wydawnictwo C.H. Beck, s. 584). Wzrastające
zainteresowanie tematyką pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych spowodowało
potrzebę opracowania pozycji, która wskaże optymalny sposób procedowania podczas
starania się o dofinansowanie. Książka prowadzi czytelnika po meandrach związanych z
przygotowaniem i realizacją projektów europejskich. Dokonano analizy poszczególnych
etapów począwszy od przygotowania projektu, przez wdrażanie po rozliczenie, kontrolę,
audyt i ewaluację. Omówiono poza tym uniwersalną metodologię przygotowania projektu
zgodną z metodą zarządzania cyklem projektu, zawarto wskazówki, w jaki sposób
przygotować dobry wniosek o dofinansowanie, biznesplan, studium wykonalności.
Książka jest przykładem wykorzystania w praktyce wiedzy teoretycznej, w tym
przypadku pozyskiwania i zarządzania projektami europejskimi. Zważywszy na ciągle
zmieniające się szczegółowe zasady aplikowania oraz wysoki poziom skomplikowania
całego procesu aplikowania, udało się opracować zestaw wskazówek uniwersalnych, aby
z powodzeniem można było je stosować także w kolejnych rozdaniach funduszy unijnych
w Polsce. Ponieważ praca ma poza solidnym warsztatem naukowym, także wymiar
praktyczny, habilitant był odpowiedzialny nie tylko za opracowanie poszczególnych
części, ale również przykładów, które obrazują omawiane zagadnienia z punktu widzenia
praktycznego. Autor odpowiedzialny był jednocześnie za opracowanie tych części książki,
które związane są z myśleniem projektowym, formalnymi składowymi projektu, oceną
projektów, czy pomocą publiczną. Książka została wyróżniona w konkursie na najlepszą
publikację ekonomiczną roku akademickiego 2008/2009 w kategorii Nauki Polityczne.
Pozycja cieszy się popularnością wśród praktyków, jak również naukowców, co
potwierdza liczba 17 cytowań (według bazy Google Scholar stan na 11.09.2018). Wkład
autora w pracę dotyczy opracowania 33% treści.
Na podstawie zmienionej wersji rozprawy doktorskiej habilitant opublikował monografię
autorską Fundusze Unii Europejskiej a pozaekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego
(Kraków 2012, Wydawnictwo Lettra-Graphic, s. 295). W przedstawionej pozycji autor
dokonał weryfikacji tezy, czy fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności posiadają
takie cechy, które mogą wpływać na rozwój wybranych pozaekonomicznych czynników
wzrostu gospodarczego. W pracy wzięto pod uwagę takie czynniki jak kapitał społeczny,
kapitał ludzki, społeczeństwo obywatelskie, bądź edukacja. W pracy udało się ustalić, iż
pozaekonomiczne czynniki wzrostu gospodarczego zostały uwzględnione w sposób
zróżnicowany w zależności od programu operacyjnego. Ma to miejsce na poziomie celów,
osi priorytetowych programów operacyjnych w sposób pośredni. Największe znaczenie
przypisano pozaekonomicznym
czynnikom wzrostu gospodarczego w przypadku
programów Europejskiego Funduszu Społecznego, czy też Funduszu Spójności,
najmniejsze zaś Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego.
Wnioskodawca jest także autorem artykułów naukowych z zakresu aktualnych zagadnień
dotyczących poszczególnych obszarów wdrażania funduszy unijnych i projektów
europejskich. Zagadnienia te obejmują system wdrażania środków unijnych w Polsce, na
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który składają się z jednej strony system aktów prawnych, z drugiej zaś stworzony na ich
bazie system instytucjonalny. W pierwszym przypadku mowa o rozporządzeniach
unijnych, krajowych ustawach, rozporządzeniach czy nawet wytycznych. W drugim o
systemie instytucji powołanych do zarządzania i kontroli wydatkowania środków. Wiele
problemów związanych z implementacją funduszy unijnych w Polsce brało się i nadal
bierze z nieadekwatnej nieznajomości szczegółowych wymogów funduszowych, a co za
tym idzie niepoprawnego ich stosowania na poziomie wykonawczym. Niedoceniane
często w literaturze przedmiotu aspekty proceduralno-administracyjne
wpływają na
opóźnienia w wydatkowaniu środków, a co za tym idzie także na ich efektywność. W tej
perspektywie decydująca jest zdolność absorpcyjna polskiej administracji zajmującej się
wydatkowaniem środków unijnych. W sensie administracyjnym zasadnicze elementy
składają się z wytycznych
do realizacji programów
operacyjnych,
systemu
administracyjnego
w rozumieniu
relacji
między
poszczególnymi
strukturami
administracyjnymi, procedury wydatkowania środków unijnych. Powyższe zagadnienia są
trudne do wprowadzenia do praktyki, ponieważ wraz z kolejnym okresem finansowania
szczegółowe priorytety, warunki finansowania kształtują się odmiennie. Stąd raz ustalony
system dystrybucji środków unijnych na poziomie krajowym musi wraz z nowymi
ramami finansowymi ciągle podlegać niezbędnym modyfikacjom. Powyższe kwestie
zostały poruszone w następujących artykułach:
(1) Polityka spójności w działaniu. Pomiędzy koncepcjq a praktykq wdrażania funduszy
Unii Europejskiej w Polsce, [w:] Forum Europejskie 16 (2009), s. 46-66.
(2) Administracyjno-prawne aspekty wdrażania funduszy strukturalnych, [w:] Przegląd
Prawa i Administracji 83 (2010), s. 165-182.
(3) Proceduralno-administracyjne
aspekty uruchomienia funduszy polityki spójności UE
w Polsce, [w:] Unia Europejska.pl231 (2015), s. 35-43.
(4) Fundusze unijne na lata 2014-2020. Programowanie na poziomie unijnym i krajowym,
[w:] Unia Europejska.pl224 (2014), s. 16-24.

Ad. 2 Polityka regionalna UE
Zainteresowania naukowe, a co za tym idzie aktywność publikacyjna habilitanta skupia
się nie tylko na analizie tych, czy innych instrumentów finansowych. Z czasem spojrzenie
na te zagadnienia nabrało szerszego wymiaru. Wynika to z rosnącego z czasem
przekonania autora, iż fundusze stanowią jedynie część wachlarza instrumentów polityki
regionalnej. W takim układzie należy postawić pytanie o znaczenie i efekty tych
instrumentów. Interesujący dla autora jest wpływ instrumentów omawianej polityki na
roZWO]regionamy, w szczegomosci w poiskicn regionacn. zsuma środków przeznaczonycn
dla Polski nie może stanowić jedynej obserwacji konsekwencji integracji Polski z UE.
Innymi słowy wśród sposobów wspierania rozwoju regionalnego należy traktować
fundusze jako jeden z ważnych, ale nie jedyny instrument.
Jednym z bardziej istotnych opracowań w tym zakresie jest Encyklopedia polityki
regionalnej i funduszy unijnych, we współautorstwie z Janem W. Tkaczyńskim
(Warszawa 2013, Wydawnictwo C.H. Beck). Książka powstała w odpowiedzi na rosnące
w naszym kraju zapotrzebowanie na kompleksowe opracowanie w zakresie wiedzy o
polityce regionalnej i funduszach Unii Europejskiej. W Encyklopedii przedstawiono
wykładnię kluczowych dla polityki regionalnej pojęć. W agendzie unijnej polityki
regionalnej na lata 2014-2020 pojawiają się nowe określenie i pojęcia, które powodują
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konieczność ich włączania w dotychczas istniejące instrumenty tej polityki, bądź do
praktyki funduszowej. Stąd w Encyklopedii uwzględniono hasła z zakresu m.in. podejścia
zintegrowanego oraz terytorialnego, inteligentnej specjalizacji, unijnych i krajowych
dokumentów programowych związanych z okresem na lata 2014-2020. Tymczasem
odpowiednie zrozumienie nowych zasad, na jakich dystrybuowane są środki unijne,
nastręcza bardzo wiele problemów nie tylko potencjalnym beneficjentom, ale także
specjalistom. Podmioty te niejednokrotnie mają problemy z jednoznaczną interpretacją, a
co za tym idzie z właściwym stosowaniem fachowego języka unijnego w praktyce
aplikacyjnej.
Pozycja zawiera analizę i interpretację naj nowszych instrumentów finansowych UE, w
tym formy wsparcia, np. instrumentów inżynierii finansowej. W publikacji wyłożone
zostały wreszcie hasła szczegółowe, dotyczące sposobu zarządzania funduszami unijnymi
w Polsce i obejmujące takie zagadnienia jak ocena projektu, ewaluacja, pomoc publiczna,
ocena oddziaływania na środowisko. W układzie haseł nie brakuje również zagadnień,
stosunkowo rzadko analizowanych a odnoszących się do praktyki funduszowej, tj.
myślenia projektowego, realizacji projektów i ich rozliczania (np. kwalifikowalność
kosztów). Pozycja cieszy się popularnością wśród specjalistów, jak również naukowców,
co potwierdza liczba 20 cytowań (według bazy Google Scholar stan na 11.09.2018).
Wkład autora w pracę odnosi się do opracowania 50% treści.
W obszarze polityki regionalnej autor skupiał się także na szerszym odziaływaniu
instrumentów polityki regionalnej, a także jej efektami w wymiarze tematycznym, czy
przestrzennym. Jednym z takich obszarów jest polityka miejska UE, którą ze względu na
to, że korzysta z instrumentów polityki regionalnej, należy traktować jako jej element
składowy. Ocena tych instrumentów, ich oddziaływania jest przedmiotem następujących
artykułów naukowych oraz rozdziałów w pracach zbiorowych:
(1) Fundusze unijne a rozwój podmiotów ekonomii społecznej, [w:] J. Paweł Gieorgica
(red.), Jak Polska wykorzystała środki Unii Europejskiej, Warszawa 2014, s. 237-254.
(2) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne jako instrument polityki regionalnej, [w:]
Konstanty Adam Wojtaszczyk, Józef Tymanowski, Paweł Stawasz (red.), Integracja
europejska. Główne obszary badawcze, Warszawa 2015 s. 341-363.
(3) Fundusze Unii Europejskiej w Polsce: dekada doświadczeń, [w:] Przegląd Europejski
41 (2016), s. 48-75.

Ad. 3 Wybrane polityki publiczne UE
Dojrzewające przekonanie o tym, iż o znaczeniu integracji Polski z UE nie może
przesądzać jedynie ten bądź inny fundusz unijny, a nawet cała polityka regionalna jako
taka, sprawiło, iż autor skierował swoje zainteresowanie w zakresie innych polityk
unijnych na sposoby ich koordynacji w zakresie wspólnych standardów ich kreowania. W
tym obszarze ustalenia autora obejmują możliwość większego zastosowania nowych
metod zarządzania w politykach wspólnotowych UE, inkorporację zasad dobrego
rządzenia w UE jak również w politykach publicznych kształtowanych przez państwa
członkowskie w tym Polskę. Dotyczy to również możliwości wykorzystania dorobku
pomocy regionalnej do działań zewnętrznych UE w ramach Europejskiej Polityki
Sąsiedztwa. Nie bez znaczenia pozostaje także wkład funduszy UE w kształtowanie
unijnych polityk publicznych w Polsce. W tym ostatnim przypadku ustalenia autora nie
pozostawiają wątpliwości, iż w wielu dziedzinach, w których władze w Polsce nie
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prowadziły jak dotąd aktywnej polityki, aktywność została wymuszona środkami
unijnymi. Dla przykładu można wymienić wsparcie w ramach wspólnotowych polityk
unijnych takich jak: rolna, regionalna czy ochrony środowiska naturalnego. Znaczący
wpływ ma miejsce w tych politykach, w których państwa członkowskie nie wypracowały
dotychczas własnej agendy politycznej, instrumentów implementacji lub nie mają
doświadczenia w jej prowadzeniu. Do takich obszarów można w Polsce zaliczyć dla
przykładu wsparcie w zakresie ekonomii społecznej, polityki miejskiej czy innowacji.
Problemy z efektywnością zarządzania tymi politykami wynikają właśnie z konieczności
nabycia doświadczenia, w jakim kierunku i zakresie należy wspierać określone dziedziny.
Do artykułów, które poruszają tę tematykę zaliczyć należy:
(1) Nowe metody zarzqdzania zadaniami publicznymi w UE w świetle Traktatu
Lizbońskiego, [w:] Athenaeum 37 (2013), s. 128-144.
(2) Good Governance jako nowy sposób działania Unii Europejskiej i jej państw
członkowskich, [w:] Jan Wiktor Tkaczyński (red.), Lizbońska Unia Europejska.
Zagadnienia wybrane, Kraków 2013, s. 117-132.
(3) Znaczenie funduszy Unii Europejskiej w realizacji Europejskiej Polityki Sąsiedztwa na
przykładzie Gruzji, [w:] Julita Karwacka (red.), Gruzja w procesie integracji
europejskiej, Warszawa 2015, s. 91-116.
(4) Good Governance as a new form oj management in the context oj the Europe 2020
Strategy, [w:] Politeja 4/43 (2016), s. 43-61.
(5) Znaczenie funduszy UE w kreowaniu polityk publicznych w Polsce, [w:] Studia
Europejskie 1/81 (2017), s. 206-227.
Przedmiotem zainteresowania habilitanta są także inne polityki unijne znajdujące
odzwierciedlenie w kształcie budżetu UE. Poszukiwanie sposobu interpretacji, analizy,
oceny tych polityk skierowało uwagę autora na naukę o polityce publicznej. Nie ma
wątpliwości, iż z punktu widzenia politologicznego analizowanie polityk unijnych w
świetle podejścia opartego na politykach publicznych może mieć charakter istotny
poznawczo. Spojrzenie na polityki unijne w tej perspektywie pozwala zidentyfikować
także te obszary, które nie często są przedmiotem badań, a które mają wpływ na ich
rezultat. Analiza polityk unijnych w perspektywie procesu politycznego 7 pozwala na
identyfikację nie tylko tego, co jest tradycyjnie przedmiotem badań, tj. akty formalnoprawne je konstytuujące, ale także proces dochodzenia do konkretnych rozstrzygnięć (np.
ustalanie agendy, formułowanie polityki), metody jej implementacji, czy oceny. Jedną z
ważniejszych publikacji na powyższy temat jest redakcja pracy zbiorowej wspólnie z
Janem W. Tkaczyńskim pt. Wybrane polityki publiczne Unii Europejskiej. Stan i
perspektywy (Wydawnictwo UJ Kraków, 2015, s. 322). Habilitant jest autorem bądź
współautorem 4 rozdziałów w powyższej pracy i są to:
(1) Polityki publiczne - zagadnienia teoretyczne (wspólnie z Janem W. Tkaczyńskim), s.
11-30.
(2) Polityka regionalna, s. 57-97.
(3) Wspólna polityka rolna, s. 127-167.
(4) Polityka ochrony środowiska (wspólnie z Janem W. Tkaczyńskim), s. 253-284.
Autor podjął się w omawianej pracy analizy polityk, które są ze sobą powiązane, głównie
za pośrednictwem głównego instrumentu, jakim są środki unijne. Ich badanie w

7

Rozumiany jako zbiór mechanizmów kształtowania polityki publicznej, który odnosi się do szeregu działań
rozumianych jako sposób wypracowywania polityki. Por. Giandomenico Majone, Wiarygodność polityki:
dlaczego jest ważna ijak można jq osiqgnqć, [w:] Aleksander Surdej (red.), Analiza ekonomiczna w polityce
publicznej, Warszawa 2012, s. 81.
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perspektywie polityk publicznych ma także i inne uzasadnienie merytoryczne, tj.
nierzadko mamy tutaj czynienia ze wspólnymi obszarami priorytetowymi. W pracy udało
się ustalić, iż wybrane polityki publiczne są dalekie od optimum, jakie można oczekiwać z
punktu widzenia polskiej strategii integracyjnej. W książce podjęto starania nie tylko w
zakresie wskazania na najbardziej aktualne problemy każdej z polityk w wymiarze
unijnym, krajowym, ale wskazano na zagrożenia tych polityk w kontekście ich
efektywności. Wskazano także na konsekwencje tychże dla Polski, biorąc pod uwagę 11
letnią perspektywę uczestnictwa naszego kraju w tych politykach. Ustalono, iż pośród
wielu zjawisk, z jakimi mamy do czynienia w procesie integracji Polski z UE, wskazane
polityki mają bardzo duże znaczenie. Jest to także (aczkolwiek nie tylko) pokłosiem, iż w
ramach polityk w budżecie UE przeznacza się na nie najwięcej środków. Są to zatem
jedne z bardziej czytelnych obszarów naszego uczestnictwa w UE. Odnotowano, iż
sposób zarządzania tymi politykami na poziomie krajowym w Polsce jest bardzo
zrozmcowany.
Zidentyfikowano,
iż nie
wszystkie
polityki
unijne
swoim
ukierunkowaniem strategicznym odpowiadają na problemy definiowane na poziomie
krajowym. Dotychczasowe doświadczenia odnoszą się do konieczności zwiększenia
potencjału administracyjnego uczestnictwa w omawianych politykach.
W politykach, których instrumenty zostały sformułowane w sposób sztywny (tj.
niepodlegające znaczącej modyfikacji na gruncie krajowym), działania implementacyjne
mają charakter mechaniczny, a objawiają się m.in. w przyjmowaniu krajowych aktów
prawnych. Ich celem jest nie tylko dostosowanie polskiego prawa do unijnego, ale
mającego umożliwić poprawne z punktu widzenia formalnego wdrożenie instrumentów na
poziomie krajowym. Powyższe zubaża etap ustalania agendy, czy formułowania polityki i
powoduje niejako automatyczne
przejście do etapu podejmowania
decyzji i
implementacji. Skutkuje to tym, iż nie zawsze są one dopasowane do specyfiki naszego
kraju o błędnej interpretacji prawa unijnego nie wspominając.
Ponieważ w
poszczególnych politykach (zwłaszcza rolnej, czy ochrony środowiska) cele i instrumenty
zostały zdefiniowane dość sztywno, to nie pozostawia polskiej władzy wykonawczej pola
do modyfikacji tej polityki. Praca nad książką była na tyle interesująca, iż autor
postanowił w dalszych badaniach zająć się polityką regionalną UE z perspektywy
podejścia opartego na politykach publicznych. Efektem tego jest proponowane osiągnięcie
naukowe - monografia: Polityka regionalna Unii Europejskiej jako polityka publiczna.
Wobec potrzeby optymalizacji publicznego działania.

VI.

Działalność dydaktyczna i organizacyjna, popularyzująca naukę
Habilitant prowadzi zajęcia dydaktyczne od 2008 roku. Na początku jako uczestnik
studiów doktoranckich, od 2010 roku jako asystent, następnie od 2013 roku jako adiunkt.
W całym okresie pracy dydaktycznej w ramach regularnych studiów habilitant prowadzi
następujące zajęcia:
(1) Studia licencjackie (Polityka regionalna UE, Wspólna Polityka Rolna, Seminarium
licencjackie)
(2) Studia magisterskie (Prawo i polityka ochrony środowiska naturalnego Unii
Europejskiej, System polityczny państwa w kontekście przynależności do UE,
Polityczno-społeczne
aspekty realizacji Wspólnej Polityki Regionalnej
UE,
Transformacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Fundusze Unii Europejskiej,
Projekty europejskie, Rynek pracy w UE
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(3) Studia podyplomowe (Budżet i polityka regionalna UE, Fundusze unijne w Polsce,
Myślenie projektowe - metodyka zarządzania projektami współfinansowanymi ze
środków pomocowych UE, Biznesplan w projektach unijnych, Pomoc publiczna,
Audyt ewaluacja projektów unijnych, Wdrażanie projektów inwestycyjnych,
infrastrukturalnych w tym rozliczenie finansowe, Seminarium dyplomowe
Aktywność publikacyjna w zakresie funduszy unijnych oraz projektów europejskich
przełożyła się na wzbogacenie programu studiów na kierunku europeistyka o kursy
związane z pozyskiwaniem środków unijnych takich jak projekty europejskie, czy
polityczno-społeczne aspekty polityki regionalnej UE. Prowadzone zajęcia dydaktyczne
uzyskują wysokie oceny studentów w badaniach ankietowych jakości kształcenia (więcej
pkt IlU, załącznik nr 3). Działalność publikacyjna w obszarze projektów europejskich
przełożyła się na współautorstwo programu studiów podyplomowych "Fundusze Unii
Europejskiej: pozyskiwanie i rozliczanie", które zostały uruchomione w 2011 roku.
Dotychczas odbyło się 6 edycji tych studiów prowadzonych w Instytucie Europeistyki UJ.
Habilitant jest koordynatorem merytorycznym ww. studiów, którego zadaniem jest
kontrola o poziomu merytorycznego oferowanych kursów oraz organizacja i nadzór nad
tokiem studiów. W latach 2011-2018 autor był promotorem 53 słuchaczy tychże studiów.
Od 2014 roku jest członkiem zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiego Towarzystwa
Nauk Politycznych ds. łączności z członkami Oddziału oraz członkiem Polskiego
Towarzystwa Studiów Europeistycznych Oddział Krakowski. W latach 2014-2016
wnioskodawca pełnił w Instytucie Europeistyki opiekę nad studentami realizującymi
praktyki studenckie (szczegóły w pkt III.J, załącznik nr 3).
Działalność popularyzująca naukę sprowadza się nie tylko do udziału w konferencjach
naukowych, ale także branżowych dla praktyków zarządzania funduszami unijnymi i
projektami europejskimi. Habilitant promuje wiedzę poprzez różnego rodzaju działania na
polu pozyskiwania i rozliczania funduszy unijnych. W tym zakresie istotna jest aktywność
szkoleniowa, doradcza i ekspercka niżej podpisanego. Autor jest lub był członkiem
kilkunastu komisji oceny merytorycznej projektów europejskich. Jest wpisany na listę
ekspertów do oceny projektów w unijnych programach operacyjnych na lata 2014-2020,
zarówno krajowych jak i regionalnych. Współpracuje w tym zakresie z szeregiem
instytucji krajowych i regionalnych dystrybuujących fundusze UE w Polsce. Jako
działalność popularyzującą naukę należy potraktować także udział habilitanta w dwóch
trzymiesięcznych stażach w podmiotach gospodarczych współfinansowanych ze środków
UE, których celem był transfer wiedzy poprzez nawiązanie współpracy sfery nauki i
przedsiębiorstw.
Działalność popularyzatorska
naukę obejmuje także publikacje
eksperckie w branżowych, specjalistycznych periodykach (szerzej pkt ILe załącznika nr
3). Dodatkowe informacje na temat działalności dydaktycznej organizacyjnej
popularyzacji nauki zostały zamieszczone w załączniku nr 3, pkt IIU-J, N-M).
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