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1. Podstawa opracowania recenzji 

 

 Formalną podstawą opracowania recenzji jest uchwała Rady Naukowej Instytutu 

Stosunków Międzynarodowych i Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w 

Kielcach z dnia 10 lutego 2022 roku, na podstawie której zostałem powołany na recenzenta 

rozprawy doktorskiej pt. „Koncepcja unii energetycznej – uwarunkowania i bariery realizacji” 

w przewodzie doktorskim Pani mgr Eweliny Paszkiewicz. Recenzja ma na celu określenie, 

czy niniejsza rozprawa doktorska spełnia wymogi określone w art. 13 ustawy z dnia 14 marca 

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

(Dz. U. 2017 poz. 1789 z późń. zm.).  

 

2. Ocena merytoryczna 
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Problematyka bezpieczeństwa energetycznego ma strategiczne znaczenie dla państw 

Unii Europejskiej. Szczególnie teraz w kontekście wojny na Ukrainie rozpoczętej w lutym 

2022 r. uwidaczniają się partykularne interesy państw członkowskich, o których dyskutuje się 

od wielu lat. Niektóre państwa członkowskie – w tym Polska – wykorzystały ostatnie latach 

na wzmocnienie infrastruktury energetycznej służącej do dywersyfikacji źródeł dostaw 

surowców energetycznych, zgodnie z założeniami projektów wspólnego zainteresowania. 

Inne państwa  

w ostatnich latach zwiększały systematycznie zależność energetyczną od dominującego 

dostawcy nośników energii jakim jest dla Unii Europejskiej - Federacja Rosyjska. W 

kontekście współczesnych okoliczności zewnętrznych, do których zaliczają się skutki wojny 

na Ukrainie, a także wpływ pandemii koronawirusa dyskusja o uwarunkowaniach i barierach 

realizacji koncepcji unii energetycznej staje się tym bardziej aktualna. Kluczowe dla 

procesów integracji europejskiej są decyzje państw Europy Zachodniej. Autorka pracy 

dostrzegała, że Republika Federalna Niemiec utrzymując zbyt bliskie relacje z Federacją 

Rosyjską stwarza główne zagrożenie dla powodzenia realizacji unii energetycznej. Obecnie te 

bliskie relacje polityczne wskutek wojny na Ukrainie uwidaczniają skalę ryzyka i 

jednocześnie instrumentarium rosyjskiego wpływu na niemiecki sektor energetyczny.  

Niniejsza praca zyskuje nową aktualność ze względu na bieżącą sytuację 

międzynarodową. Przeprowadzona przez doktorantkę kwerenda istniejących prac naukowych 

o tematyce bezpieczeństwa energetycznego potwierdza, że brakuje tego typu opracowań. 

Praca wpisała się zatem w lukę badawczą. Polityka energetyczna Unii Europejskiej jest 

polityką kompetencji dzielonych, a to oznacza, że państwa członkowskie mają swoje 

prerogatywy, które pozwalają im na kształtowanie struktury bilansu energetycznego oraz 

podejmowanie decyzji o kierunkach i źródłach dostaw surowców energetycznych. Z drugiej 

strony są kompetencje po stronie instytucji unijnych, które w dużej mierze oparte są na 

polityce konkurencji oraz polityce klimatycznej, która stała się swoistym katalizatorem 

technologicznym oraz obszarem pośredniego oddziaływania na strukturę bilansu 

energetycznego państw, a więc sfery dotychczas zarezerwowanej wyłącznie dla rządów. 

Autorka podjęła się oceny analizy koncepcji unii energetycznej w okresie od jej ogłoszenia aż 

do momentu jej realizacji. Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności, które wskazują, że 

polityka energetyczna jest swoistą grą partykularnych interesów, istotne jest określenie, jaką 

rolę unia energetyczna odgrywa  

w wymiarze zewnętrznym oraz wewnętrznym Unii Europejskiej.  
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Doktoranta tworzy nową wykładnie wiedzy w zakresie unii energetycznej, co jest 

mocną stronę niniejszego opracowania. Pozytywnie należy ocenić, że autorka oparła się nie 

tylko o literaturę naukową, ale również akty prawne, które stanowią formalną podstawę 

niniejszej problematyki oraz wskazują na instrumenty w niej zawarte. Szkoda, że nie 

zdecydowano się rozszerzyć zakres badań własnych o badania jakościowe w postaci 

wywiadów z osobami bezpośrednio uczestniczącymi w procesach decyzyjnych problematyki 

poruszonej w pracy. Z pewnością dodałoby to całości wywodu dodatkowego waloru 

praktycznego, wzmacniając tym samym wnioski końcowe. 

Doktoranta w sposób prawidłowy zdefiniowała temat pracy i uzasadniła potrzebę 

prowadzenia badań w tym obszarze wiedzy. Tytuł „Koncepcja unii energetycznej – 

uwarunkowania i bariery realizacji” jest precyzyjnie określony i odpowiada treści zawartej  

w pracy. Biorąc pod uwagę strukturę pracy, treść, a także sposób prezentacji problemu 

badawczego wyraźnie widać, że praca mieści się w zakresie nauki o polityce i administracji, 

stanowiąc element uzupełniający istniejącego dorobku wiedzy na temat polityki energetycznej 

Unii Europejskiej.  

 Autorka w sposób precyzyjny sformułowała przedmiot badań wskazując, że jest to 

„stan obecny sektora energetycznego UE oraz uwarunkowania realizacji koncepcji unii 

energetycznej”. Ponadto określony został główny cel pracy, którym jest „kompleksowa 

analiza koncepcji unii energetycznej od jej ogłoszenia poprzez realizację aż do oficjalnego 

oświadczenia, że koncepcja została zrealizowana”. Z tego względu słuszne było założenia 

badawcze, aby ocenić poziom realizacji założeń pod względem prawnym oraz praktycznym. 

Jednakże już we wstępie można było wyraźniej zarysować pytania badawcze, na które 

autorka będzie szukać odpowiedzi, które co do zasady są spójne z hipotezami zawartymi w 

pracy. Odnośnie hipotez, to pozytywnie należy ocenić ich podział na główną oraz 

szczegółowe, co potwierdza umiejętność identyfikacji kluczowych aspektów. Hipoteza 

główna zakładała, że „koncepcja unii energetycznej to kolejny, bardziej pogłębiony etap 

integracji sektora energetycznego, który rozpoczął się wiele lat wcześniej zanim powstała 

koncepcja unii energetycznej. Jednak koncepcja ta w sposób bardziej kompletny i całościowy 

pozwoli na prowadzenie wspólnej polityki energetycznej, która będzie uregulowana prawnie 

poprzez akty prawnie wiążące. Unia energetyczna umożliwi nawiązanie ściślejszej 

współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie energii co przełoży się na wzrost 

bezpieczeństwa energetycznego całej UE, ujednolicenia europejskiego rynku energii oraz 

zwiększenia konkurencyjności”. Tak sformułowana hipoteza główna składająca się z kilku 
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zdań powinna być bardziej precyzyjnie określona. Podobnie hipotezy szczegółowe, które 

składają się  

z dwóch, a nawet trzech zdań złożonych. Powoduje to, że autorka w niektórych hipotezach 

szczegółowych zawarła kilka wątków. Spośród pięciu hipotez szczegółów pierwsza jest 

swoistym truizmem. Stwierdzenie, że „główną barierą dla realizacji unii energetycznej jest 

posiadanie przez państwa członkowskie UE rozbieżnych interesów w zakresie prowadzenia 

polityki energetycznej wynikającej m.in. z rozbieżnych bilansów energetycznych oraz 

uwarunkowań geograficznych. Przekazanie kompetencji na poziom unijny oznaczałoby 

częściowe zrzeczenie się kompetencji w zakresie energii co z kolei budzi obawy odnośnie 

zapewnienia ich bezpieczeństwa energetycznego” (s. 7). Natomiast pozostałe cztery hipotezy 

sformułowane przez autorkę są ciekawe. Zadeklarowane przez doktorantkę metody badawcze 

tj. metoda analizy literatury przedmiotu, metoda historyczno-opisowa, metoda normatywna 

oraz analiza prognostyczna zostały zastosowane w pracy. Podobnie w zakresie 

deklarowanych technik badawczych tj. analiza, synteza oraz kwerenda. Praca jest spójna pod 

względem badawczym.  

 

2.1. Struktura pracy 

Oceniając strukturę rozprawy dostrzega się, że jest spójna i dobrze przemyślana. 

Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny i odnosi się do podstaw unii energetycznej. 

Wprowadza w omawianą tematykę w zakresie integracji sektora energii, rozpoczynając od 

genezy. Istotne było wyjaśnienie modelu integracji sektorowej. Pozytywnie należy ocenić 

wnikliwą analizę doktorantki, gdyż wskazała również mniej znane powszechnie przykłady 

wspólnych zakupów rudy i paliwa atomowego, a także embargo na ropę naftową dla 

Holandii. W obszarze definicyjnym odnosi się do podstawowych pojęć, w tym unii 

energetycznej analizując ją przez pryzmat zakresów: podmiotowego, przedmiotowego, a 

także przestrzennego. W rozdziale tym sformułowane zostały również ryzyka i szanse 

związane  

z realizacją koncepcji unii energetycznej. Należałoby rozważyć, czy w pierwszym rozdziale 

definicyjnym nie powinny znaleźć się podstawowe pojęcia, które są kluczowe dla całego 

wywodu pracy, a więc definicja polityki energetycznej oraz bezpieczeństwa energetycznego. 

Na uwagę zasługuje bardzo dobry przegląd literaturowy w odniesieniu do procesów integracji 

europejskiej. Doktoranta na poszczególnych etapach pracy udowadnia bardzo dobrą 

znajomość literatury przedmiotu, a także potwierdza dużą dbałość o spójność wywodu. Jakże 
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aktualny jest dzisiaj szósty filar koncepcji unii energetycznej, w którym wskazano 

konieczność wzmocnienia Wspólnoty Energetycznej oraz integrację UE z rynkami 

energetycznymi Ukrainy i Mołdawii. Jednocześnie doktorantka w sposób dojrzały i słuszny 

wskazuje, że aspekty wynikające z założeń unii energetycznej w postaci wspólnych zakupów 

gazu są mało realne. Wniosek ten został w pracy bardzo dobrze obudowany argumentami, 

które pokazują dojrzałość badawczą autorki (s. 40-42).  

Rozdział drugi pracy dotyczy charakterystyki unii energetycznej. Przedstawia 

uwarunkowania unii energetycznej, a także definiuje zagrożenia, wyzwania i szanse związane 

z koncepcją unii energetycznej. Autora wskazuje na główne wyzwania, przy czym jedno z 

nich w postaci partykularnych interesów jest czymś, co było zawsze, jest i będzie. Istotą 

procesów integracji europejskiej jest dążenie do jedności w różnorodności. Jednakże 

integracja europejska nie wyklucza interesów narodowych. One pozostaną, bo wynikają z 

priorytetów polityki zagranicznej oraz strategicznych celów geopolitycznych poszczególnych 

państw.  

Z tego względu decyzje politycznych niektórych państw, które przywołuje doktorantka tj. 

Niemiec, Francji czy Węgier o ile nie wpisują się w założenia unii energetycznej w sposób 

bezpośredni, to wynikają z krajowych interesów tych państw i prowadzonej przez nie polityki 

zagranicznej. Doktorantka w części odnoszącej się do interesu narodowego w świetle teorii 

realizmu słusznie dostrzega przyczyny, które powodują, że określone państwa dążą do 

realizacji interesów unijnych zgodnych z interesem własnym (s. 64). Pogodzenie interesów 

Europy Zachodniej i Europy Środkowo-Wschodniej w sektorze energii jest trudne. 

Argumenty przywołane w tym rozdziale pokazują nawet, że niektóre działania zgodne z 

partykularnym interesem danego państwa są sprzeczne z koncepcją unii energetycznej (s. 75). 

Autorka w tym rozdziale wskazuje na szanse wskazując przede wszystkim na politykę 

energetyczno-klimatyczną UE. Szkoda, że doktoranta w taki niewielkim zakresie odniosła się 

w tym rozdziale do teorii nauk o polityce, przywołując teorię realizmu i teorię liberalizmu. 

Można było  

w szerszym zakresie powiązać wywód pracy doktorskiej z założeniami teoretycznymi pracy.  

Trzeci rozdział pracy zawiera przede wszystkim opis i analizę najważniejszych 

założeń unii energetycznej, a więc jej poszczególnych filarów. Analizując każdy z nich 

autorka przedstawiła również działania jakie mają zostać podjęte, aby zwiększyć 

bezpieczeństwo energetyczne oraz rozbudować wspólny rynek energii Unii Europejskiej. 

Doktorantka dostrzegła, że rekomendacją Komisji Europejskiej jest wprowadzenie zmian w 
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zakresie oceny zawierania umów w dziedzinie energii przez państwa członkowskie z 

państwami trzecimi (s. 93). Nie zabrakło odniesień do efektywności energetycznej oraz 

rozwoju energetyki odnawialnej, które są istotne z perspektywy zwiększenia 

samowystarczalności energetycznej państwa oraz ograniczenia zależności importowej, co 

szczególnie dzisiaj w kontekście wojny na Ukrainie jest niezwykle istotne. Końcowym 

elementem tego rozdziału jest analiza działań w zakresie badań naukowych, innowacji oraz 

konkurencyjności.  

Rozdział czwarty pracy koncentruje się na regulacjach prawnych. Doktoranta 

wykorzystując deklarowane metody badawcze analizie poddała regulacje w zakresie miękkich 

aktów prawnych Unii Europejskiej. Istotną tych dokumentów jest wpływanie na kierunek 

działań politycznych UE. Istotną rolę pełnią sprawozdania o stanie unii energetycznej 

wydawane jako Komunikaty Komisji. Pozytywnie należy ocenić, że autorka odniosła się 

również do bieżących trendów unijnych oraz strategii wodorowej. Potrafiła również wskazać 

istotne aspekty tj. regulacje odstępstwa od zasady TPA (s. 138).  

Rozdział piąty stanowi pogłębioną analizę badawczą priorytetowych projektów, które 

mają przyczynić się do osiągnięcia celów realizacji unii energetycznej z podziałem 

przedmiotowym na sektor gazu, energii elektrycznej, ropy naftowej oraz odnawialnych źródeł 

energii. Doktorantka pokazała, w jaki sposób poszczególne działania i projekty w ich ramach 

przełożą się na wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego, a także w jakim zakresie 

pomogą w osiągnięciu celów wynikających z unii energetycznej. Należy zauważyć, że 

autorka opisała projekt gazociągu Baltic Pipe według pierwotnych założeń, z których 

wynikało, że będzie on łączył Polskę bezpośrednio z norweskimi złożami gazu. Natomiast 

ostatecznie gazociąg Baltic Pipe jest połączony z gazociągiem Europipe 2, o czym 

doktorantka nie wspomina (s. 161).  

Ostatni, szósty rozdział pracy przedstawia trzy scenariusze przyszłości unii 

energetycznej. Autorka wychodzą z założeń teoretycznych analizy scenariuszowej 

zdecydowała się na zaprezentowanie trzech, a więc pozytywnego, neutralnego oraz 

negatywnego. Doktorantka przyjęła założenia badawcze, w jaki sposób będzie rozumieć 

poszczególne scenariusze, słusznie zauważając, że może być ich więcej niż wymieniła.  

Całość pracy kończą wnioski końcowe, w których autorka odnosi się w sposób 

prawidłowy do zamierzeń badawczych. Autorka udowodniła postawioną w pracy hipotezę 

badawczą. Ostatnią częścią pracy jest spis ilustracji, spis tabel oraz obszerna bibliografia, 
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która zawiera pozycje polskojęzyczne oraz anglojęzyczne. Oprócz pozycji naukowych 

stanowiących podstawą opracowania autorka wykorzystała liczne akty prawne oraz 

rozporządzenia, co potwierdza umiejętność łączenia aspektów teoretycznych z praktycznym 

postrzeganiem analizowanej rzeczywistości i podnosi wartość dysertacji.  

 

2.2.  Ocena formalna pracy 

Niniejsza rozprawa napisana jest w sposób poprawny, czytelny oraz zrozumiały. 

Znajdują się w niej niewielkie błędy stylistyczne oraz literowe, które w żaden sposób nie 

wpływają na ogólną bardzo dobrą ocenę. Doktorantce zdarzają się drobne błędy literowe (np. 

na s. 47 jest zapis „miĘdzysystemowych”, a powinno być „międzysystemowych”, na s. 123 

zapis „60GW” powinno być „60 GW”). Niektóre wyrazy używane w języku łacińskim  

w przypisach powinny być zapisane kursywą, a nie są (np. Ibidem, op. cit.). Należałoby 

rozważyć w pracy stworzenie wykazu skrótów, który powinien być na początku pracy. 

Poszczególne rozdziału mogłyby dla lepszej przejrzystości pracy zaczynać się stroną tytułową 

danego rozdziału. Doktorantka wstawiła wykresy (s. 32, 33), które mają angielską legendę w 

polskiej pracy. Wydaje się, że dla spójności całości można było zrobić opracowanie własne 

tych wykresów i pokusić się o dane za 2020 r., które w 2021 r., kiedy doktorantka kończyła 

pracę były dostępne, pozwoliłoby to na bardziej aktualny obraz struktury bilansu 

energetycznego Unii Europejskiej. Zdarzają się również pewne błędy formalne o charakterze 

merytorycznym, które wynikają z zapomnienia doktorantki. Przykładowo w pracy pisze, że 

Wielka Brytania nie jest już w Unii Europejskiej, co jest prawdą, lecz w niektórych miejscach 

z roztargnienia zapisuje, że Unia Europejska liczy 28 państw (np. na s. 78).  

Poszczególne akapity w pracy są spójnie połączone, zarówno pod względem zasady 

przyczyno – skutkowej, a także logiki wywodu. Autorka ma dobry styl, zaś pracę dobrze się 

czyta. Nie występują zbędne powtórzenia. Jest bardzo dobra płynność przekazu. Ilość 

wyrażeń będących naturalnym łącznikiem pomiędzy poszczególnymi akapitami i myślami 

jest zadowalająca.  

Powyższe uwagi dotyczące błędów literowych w żaden sposób nie wpływają na dobrą 

ocenę dysertacji naukowej. Jednakże wskazują na konieczność dokładnej korekty językowej 

zanim dysertacja naukowa zostanie wydana drukiem w formie publikacji naukowej, co jako 

recenzent rekomenduję. Ilość i jakość zastrzeżeń ze strony recenzenta nie przesłania w żaden 
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sposób znaczących zalet pracy, w której autorka potrafiła w umiejętny sposób przekazać 

wielowątkowe zagadnienie.  

 

3. Ocena końcowa 

 Przedłożona przez mgr Ewelinę Paszkiewicz rozprawa doktorska pt. „Koncepcja unii 

energetycznej – uwarunkowania i bariery realizacji” podejmuje ciekawy problem badawczy. 

W dysertacji widoczne są dobre umiejętności warsztatowe, potwierdzające spójną i logiczną 

pracę. Doktorantka bardzo dobrze klasyfikuje poszczególne wymiary unii energetycznej. 

Pogłębienie tej tematyki ma charakter nowatorski, chociaż zdarzyła się hipoteza, która jest 

oczywista (hipoteza szczegółowa nr 1). Przeważają jednakże hipotezy szczegółowe, które 

przyczyniły się do rozwoju wiedzy w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. Zabrakło  

w pracy jasnego rozpoczęcia, że polityka energetyczna Unii Europejskiej jest obszarem 

kompetencji dzielonych i powinno to stanowić fundamentalny element wyjściowy. Niemniej 

jednak autorka miała wiedzę i świadomość tych aspektów, co potwierdziła również  

w zakończeniu wskazując, że koncepcja unii energetycznej przyczyniła się do przejścia 

niektórych prerogatyw narodowych na poziom unijnych kompetencji. O ile metody badawcze 

oraz techniki, które zostały wykorzystane w pracy są adekwatne z założeniami badawczymi,  

a także deklaracjami doktorantki, o tyle wykładania teoretyczna odnosząca się do teorii nauk  

o polityce została zaprezentowana w niewystarczającym stopni. Można było ten aspekt 

pogłębić, tym bardziej, że nawiązania do szkoły realizmu i liberalizmu były jak najbardziej 

zasadne. Niemniej jednak – pomimo pewnych braków - przeważają aspekty potwierdzające 

dobre przygotowanie merytoryczne i metodologiczne doktorantki.  

 Należy podkreślić, że został zrealizowany cel pracy w postaci odpowiedzi na pytanie, 

„czy faktycznie unia energetyczna została osiągnięta pod względem prawnym jak też 

praktycznym”. Autorce udało się ukazać rolę i znaczenie unii energetycznej w ramach 

polityki energetycznej Unii Europejskiej. Doktoranta zweryfikowała hipotezę główną oraz 

hipotezy szczegółowe. Wkładem naukowym w rozwój dyscypliny jest m.in. udowodnienie, że 

unia energetyczna wpłynęła na niemal wszystkie akty prawne sektora energetycznego, a także 

przyczyniła się do ujednolicenia przepisów prawnych.  

 Istotne jest, że doktorantce udało się poprzez odpowiednią konstrukcję pracy 

uporządkować znaczący materiał badawczy o charakterze wielowątkowym. Uchwyciła ona 

również istotne zagadnienia oraz nadała im nadrzędny charakter względem pozostałych 
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aspektów, a to potwierdza umiejętność selekcji materiału badawczego i wyciągania 

określonych wniosków. Spójność wywodu oraz odpowiednie zastosowanie zasady 

przyczynowo - skutkowej udowadniają, że doktorantka umiejętnie wyciąga wnioski 

badawcze. Bardzo dobrze zastosowała odpowiednie metody i techniki badawcze, które 

przyczyniły się do wskazania ograniczeń, zawężenia głównego tematu badawczego i 

skupienia się na kluczowych aspektach pracy. W sposób staranny i dokładny zgromadzona 

została bibliografia pracy. Godna wysokiej oceny jest wnikliwość badawcza doktoranta oraz 

jej umiejętności analityczne.  

 Podsumowując, uważam, że dysertacja naukowa doktorantki mgr Eweliny 

Paszkiewicz jest oryginalnym opracowaniem naukowym, które stanowi istotny wkład w 

rozwój dyscypliny nauki o polityce i administracji. Spełnia ona wszystkie cechy pracy 

doktorskiej. Praca udowadnia, że autorka posiada wystarczającą wiedzę teoretyczną oraz 

metodologiczną, a także umiejętnie prowadzi badania naukowe, które posiadają nie tylko 

istotny walor poznawczy, ale również mają wymiar praktyczny. W związku z powyższym 

rozprawa naukowa pt.  „Koncepcja unii energetycznej – uwarunkowania i bariery 

realizacji” spełnia wszystkie wymogi zawarte w art. 13 ust 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie 

sztuki (Dz. U. 2017 poz. 1789 z późn. zm). Z tego względu wnioskuję, aby rozprawa 

doktorska została skierowana do dalszych etapów postępowania przez Radę Naukową 

Instytutu Stosunków Międzynarodowychi Polityk Publicznych Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach w przewodzie doktorskim.  

 

 

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz 

 

  


