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Prof. dr hab. Marian Edward Haliżak 

 

 Recenzja pracy doktorskiej mgr Eweliny Paszkiewicz pt. „Koncepcja Unii 

Energetycznej – uwarunkowania i bariery realizacji”, napisanej pod naukowym 

kierownictwem Prof. dr hab. Pawła Soroki. 

 We wstępie mojej recenzji pracy doktorskiej mgr Eweliny Paszkiewicz pt. „Koncepcja 

Unii Energetycznej – uwarunkowania i bariery realizacji” oświadczam jednoznacznie, że 

spełnia ona merytoryczne i formalne kryteria stawiane pracom doktorskim, a sformułowane w 

ustawie o stopniach i tytule naukowym (Dz. U. nr 195, 2003 r.). 

 Podstawą tak brzmiącej konkluzji jest jednoznacznie pozytywna ocena następujących 

aspektów pracy doktorskiej mgr Eweliny Paszkiewicz. 

I. Kryterium wyboru tematu rozprawy 

Nieczęsto się zdarza, aby wybór tematu rozprawy doktorskiej był tak trafny, nie ze 

względu na bieżące wydarzenia, które stwarzają zagrożenia dla bezpieczeństwa 

energetycznego poszczególnych państw Unii Europejskiej, ale przede wszystkim dlatego, że 

europejska integracja w sektorze energetycznym postępuje bardzo powoli. Dla porównania w 

innych dziedzinach poziom uwspólnotowienia i koordynacji jest o wiele bardziej 

zaawansowany, żeby wymienić: Wspólną Politykę Rolną, Wspólną Politykę Handlową i 

Transportową, nie wspominając o zinstytucjonalizowaniu czterech swobód w ramach 

jednolitego rynku. Udało się ustanowić także całkiem sprawne mechanizmy koordynacji 

Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa.Taki stan rzeczy sprawia,że dla polityków 

europejskich jak i badaczy koncepcja Unii Energetycznej UE jest wielkim wyzwaniem. 

Praca doktorska mgr Eweliny Paszkiewicz jest wartościowym wkładem w debatę o 

integracji UE w dziedzinie energetyki. Jest to całościowe ujęcie tego problemu, począwszy od 

narodzin integracji zachodnioeuropejskiej, jaką było utworzenie Europejskiej Wspólnoty 

Węgla i Stali. Sukces tamtego przedsięwzięcia był ewidentny, ponieważ zapewniał większą 

racjonalizację i efektywność w sektorze węglowym i stalowym – co doprowadziło do spadku 

cen energii i stali z korzyścią dla konsumentów i producentów. 

W następnych latach proces integracji zachodnioeuropejskiej obejmował inne dziedziny, z 

wyjątkiem sektora energetycznego, co nie oznaczało, że nie była ona obecna w sferze 

dyskursu i praktycznych działań. Autorka recenzowanej rozprawy podjęła ten problem 

czyniąc przedmiotem badań koncepcję unii energetycznej Unii Europejskiej. Zatem 

przedmiotem rozważań są pomysły, plany, idee, propozycje rozwiązań, czyli to wszystko co 

składa się na pojęcie koncepcji Unii Energetycznej. Analiza tego wszystkiego co konstytuuje 

treść tej koncepcji jest zaletą recenzowanej pracy, ponieważ doktorantka w sześciu 

rozdziałach rozpatrzyła takie kwestie jak: teoretyczne podstawy unii energetycznej, jej 

uwarunkowania i założenia oraz podstawy normatywne. Podjęła także śmiałą  próbę oceny jej 

realizacji oraz scenariusze rozwoju. Takie ujęcie spełnia w moim przekonaniu kryterium 

całościowości ujęcia badanego problemu. 

 

II. Założenia badawcze. 



Ten aspekt recenzowanej pracy odnosi się do oceny zastosowanej procedury badawczej, 

która jest podstawą do wnioskowania o kompetencjach badawczych autorki pracy doktorskiej. 

Chodzi o założenia badawcze, które zostały przedstawione we wstępie na stronach 4 – 14. Są 

one skromne, ale spełniają wymogi merytoryczne stawiane tego rodzaju pracom naukowym. 

Zgodnie z przyjętymi zasadami, doktorantka najpierw uzasadniła wybór tematu wskazując 

na rolę energii, począwszy od rewolucji przemysłowej, aż do czasów współczesnych. 

Dokonała tej oceny w krótkim akapicie na s. 4 – co budzi pewien niedosyt, ponieważ 

należałoby oczekiwać bardziej pogłębionej analizy jako czynniku produkcji i jego roli w 

gospodarce i życiu społecznym. 

Doktorantka słusznie zauważyła, że państwa UE nie prowadziły wspólnej polityki 

energetycznej i dopiero w 2015 roku zgłoszono pierwsze projekty zacieśnienia współpracy w 

tej dziedzinie w postaci koncepcji Unii Energetycznej, która jest przedmiotem rozważań 

recenzowanej pracy doktorskiej. Z tego punktu widzenia przedmiot rozprawy doktorskiej 

został dobrany nie tylko trafnie, ale i dokładnie określony. 

Z powyższym wiąże się inny ważny aspekt w postaci stanu badań na ten temat. We 

wstępie doktorantka spełniła to kryterium, wskazując na najważniejsze publikacje krajowe i 

zagraniczne na ten temat. 

Kolejne kryterium oceny założeń badawczych odnosi się do sformułowania celu badań. W 

sposób zwięzły i przejrzysty został on przedstawiony na s. 7. 

Na tej samej stronie wstępu doktorantka przedstawiła główną hipotezę badawczą w 

następującym brzmieniu: „Koncepcje unii energetycznej to kolejny bardziej pogłębiony etap 

integracji sektora energetycznego, który rozpoczął się wcześniej zanim powstała koncepcja 

„unii energetycznej”. Takie sformułowanie z punktu widzenia kryterium istotności i logiki 

twierdzenia nie budzi zastrzeżeń. Ze stylistycznego punktu widzenia byłoby bardziej zasadne, 

gdyby treść hipotezy ograniczała się do pierwszej części zdania, ponieważ druga część zdania 

jest zbędna z merytorycznego punktu widzenia. 

Doktorantka sformułowała też pięć dodatkowych hipotez, wśród których pierwsza i 

trzecia implikują znaczący potencjał badawczy, podczas gdy druga i czwarta nic nie wnoszą, 

ponieważ są wewnętrznie sprzeczne. 

We wstępie na s. 9 – 10 doktorantka  w sposób zwięzły opisała metody i techniki 

badawcze. W pracy o takim przedmiocie badania są one adekwatne i w sposób właściwy 

stosowane w toku wywodu. Warto podkreślić, że w samej pracy doktorantka odwołuje się 

także do metod ilościowych w postaci danych statystycznych ujętych w formie wykresów i 

tabel. 

 

III. Sposób rozwiązania postawionego problemu badawczego 

 

W wymiarze realizacyjnym recenzowana praca doktorska mgr Eweliny Paszkiewicz 

prezentuje się bez zarzutu. To bardzo profesjonalnie przygotowana analiza postawionego 

problemu badawczego z wykorzystaniem adekwatnych źródeł (przede wszystkim 

dokumentów i raportów różnych organów UE). Dzięki temu rozprawa ta jest bezcennym 

źródłem wiedzy o koncepcji unii energetycznej UE, tj. jej genezy, założeń i stanu realizacji. 

Jest to zasługa ujęcia badanego problemu w postaci spójnej i komplementarnej struktury 

pracy w postaci sześciu rozdziałów, które w sposób zwięzły zostaną przeze mnie ocenione. 



 

Rozdział pierwszy zatytułowany „Teoretyczne podstawy unii energetycznej” jest bardzo 

dobrym wprowadzeniem do problematyki badań dysertacji. Na s. 42 doktorantka przedstawiła 

operacyjną koncepcję unii energetycznej, a na następnej s. 43 jej zakres podmiotowy, 

przedmiotowy i przestrzenny. W moim przekonaniu, sposób i styl rekonstrukcji pojęcia unii 

energetycznej w tym rozdziale, zasługuje na najwyższą ocenę. 

 

Rozdział drugi nosi tytuł „Uwarunkowania unii energetycznej. Jest on trochę sztucznie 

wydzielony, ponieważ problematyka w nim zawarta mogłaby się z powodzeniem znaleźć w 

rozdziale drugim, trzecim, a nawet szóstym. W rozdziale tym doktorantka niepotrzebnie 

wdaje się w tematyczne rozważania o różnicy między wyzwaniem, a zagrożeniem (chodzi o 

podrozdział 2.1). To sztuczne rozróżnienie, które nic nie wyjaśnia, a powtórzenie takich 

stwierdzeń bezkrytycznie za innymi uczonymi, nic nie wnosi do badań. Najlepszą częścią 

tego rozdziału jest podrozdział 2.2, w którym doktorantka bardzo dobrze zidentyfikowała 

zagrożenia dla unii energetycznej, pisząc na s. 71, że najważniejszym z nich jest egoistyczna 

polityka energetyczna państw, w tym przede wszystkim, takich jak Niemcy, Węgry i Francja. 

To rzecz jasna nie wyczerpuje listy zagrożeń i szkoda, że doktorantka nie wyspecyfikowała 

jeszcze innych w tym tych wynikających z zależności od zewnętrznych dostawców energii do 

UE. Podrozdział 2.3 pod tytułem „Szanse dla realizacji unii energetycznej” powinien znaleźć 

się w rozdziale szóstym. 

 

Rozdział trzeci, kluczowy w strukturze recenzowanej pracy doktorskiej nosi tytuł 

„Założenia unii energetycznej”. Jego najważniejszą zaletą jest zwięzłość, ponieważ na 

stronach 88 – 106 doktorantka  w sposób przejrzysty i kompletny przedstawia pięć 

podstawowych filarów konstytuujących koncepcję unii energetycznej. To bardzo dobra 

analiza i rekonstrukcja treści tego pojęcia. 

 

Rozdział czwarty. Bogata treść empiryczna, jak i logiczny spójny przekaz zaświadczają o 

wysokich umiejętnościach doktorantki. To kluczowy rozdział w recenzowanej rozprawie, w 

którym dokonano bardzo profesjonalnej analizy aktów prawnych na podstawie których opiera 

się koncepcja unii energetycznej. 

 

Rozdział piąty nosi tytuł „Stan obecny realizacji koncepcji unii energetycznej”. Na 

nieomal 50 stronach tego rozdziału (s. 151 – 199) doktorantka zaprezentowała w sposób 

szczegółowy i kompetentny stan realizacji uzgodnionych przedsięwzięć na rzecz unii 

energetycznej w sektorze gazu, energii elektrycznej, odnawialnych źródeł energii, ropy 

naftowej i innych filarów. Interesującym fragmentem jest podrozdział 5.2.2 poświęcony 

tworzeniu wewnętrznego rynku energii elektrycznej (s.170 – 174). To bardzo dobrze dobrane 

studium przypadku, w którym wykazano jak wielce złożony jest proces tworzenia jednolitego 

rynku energii, nawet w jednym tylko segmencie – jakim jest rynek energii elektrycznej. 

 

Rozdział szósty zatytułowany „Scenariusze realizacji unii energetycznej”, aczkolwiek 

krótki, zawiera w sobie duże walory poznawcze dzięki przedstawieniu trzech scenariuszy 

realizacji unii energetycznej, określonych jako scenariusze pozytywne, negatywne i neutralne. 



Doktorantka wybrała kryterium „solidarności energetycznej” do skonstruowania tych 

scenariuszy. Takie rozwiązanie uważam za właściwe, ponieważ wcześniej doktorantka 

uznała, że największym zagrożeniem dla unii energetycznej jest egoizm w polityce 

energetycznej państw członkowskich. Tak więc przy osiągnięciu wysokiego poziomu 

„solidarności energetycznej” szanse na utworzenie „unii energetycznej” zgodnie ze 

„scenariuszem pozytywnym” są duże. Odwrotnie rzecz ma się w przypadku „scenariusza 

negatywnego”. 

Kiedy doktorantka skończyła swoje badania, nie przypuszczała zapewne, że wkrótce 

wydarzenia w postaci agresji Rosji na Ukrainę wykluczą scenariusz negatywny i neutralny i 

stworzą jednocześnie warunki dla realizacji scenariusza pozytywnego, kiedy niektóre państwa 

jak Niemcy zmuszone zostały do porzucenia egoizmu na rzecz większej „solidarności 

energetycznej”, co stwarza pozytywne perspektywy dla utworzenia pełnej unii energetycznej 

UE. 

 

IV. Charakter rozprawy doktorskiej. 

 

Recenzowaną rozprawę doktorską mgr Eweliny Paszkiewicz kwalifikuję jako projekt 

naukowy o wysokich walorach analitycznych oraz praktycznej użytecznośći związanej z 

zastosowaniem konkretnych rozwiązań na rzecz tworzenia unii energetycznej. Potwierdzają 

one wysokie umiejętności badawcze autorki tej rozprawy doktorskiej. Chciałbym podkreślić, 

że założenia pracy, przeprowadzone w sześciu rozdziałach, wywód oraz konkluzje są spójne 

pod względem metodologicznym i merytorycznym. Jakość wnioskowania oceniam bardzo 

wysoko. 

Najważniejszym osiągnięciem badawczym recenzowanej pracy doktorskiej jest 

wszechstronna i całościowa analiza koncepcji unii energetycznej UE z uwzględnieniem 

najważniejszych uwarunkowań. Biorąc pod uwagę stan badań na ten temat w Polsce – to 

pierwsze tak kompleksowe opracowanie, które ze wszech miar zasługuje na opublikowanie w 

postaci monografii, z uwzględnieniem najnowszych trendów rozwojowych w tej dziedzinie. 

 

V. Styl i język rozprawy. 

 

Biorąc po uwagę to kryterium, praca prezentuje się bardzo dobrze. Zwrócić należy uwagę 

na rzetelność w posługiwaniu się termianmi, które tworzą spójny język naukowy rozprawy. 

 

 

VI. Charakterystyka bazy źródłowej. 

 

Ten aspekt recenzowanej pracy oceniam bardzo wysoko ze względu na wykorzystanie źródeł 

pierwotnych. Wielką zaletą jest opracowanie danych statystycznych w postaci tabel, 

wykresów i map, które uzasadniają przeprowadzony wywód. 

 



VII. Konkluzja. 

Rozprawa doktorska mgr Eweliny Paszkiewicz zasługuje na bardzo dobrą ocenę. Spełnia 

wszelkie wymogi formalne i merytoryczne stawiane tego rodzaju pracom  na stopień 

naukowy. Całościowa analiza koncepcji unii energetycznej jest wkładem w rozwój wiedzy o 

ważnym wymiarze integracji w ramach UE. 

 

 Biorąc pod uwagę wszystkie te zalety, wnioskuję o dopuszczenie Pani mgr Eweliny 

Paszkiewicz do dalszych etapów w procedurze doktorskiej. 

 

Prof. dr hab. Marian Edward Haliżak 

 

 

 


