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Podstawa formalna:

Art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz.U. poz. 1668) - dalej ustawa pswn, powołanie przez Radę Dyscypliny Naukowej Nauki
o Polityce i Administracji Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia
22 października 2021 w skład Komisji (w charakterze recenzenta), w celu przeprowadzenia
postępowania habilitacyjnego dr Karoliny Borońskiej-Hryniewieckiej.

l. Przedmiot i kryteria recenzji:

W zakresie stanu faktycznego podstawą do przygotowania recenzji jest publikacja
Habilitantki wskazana jako osiągnięcie naukowe oraz dokumentacja postępowania
habilitacyjnego przygotowana przez Kandydatkę i przedłożona niżej podpisanemu przez prof.
dr hab. Mirosława Dymarskiego przewodniczącego Rada Dyscypliny Naukowej Nauki o
Polityce i Administracji, Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Na
dokumentację habilitacyjną udostępnioną Recenzentowi składa się: (1) autoreferat (z 26 maja
2021), (2) wykaz osiągnięć naukowych, albo artystycznych, stanowiących znaczny wkład w
rozwój określonej dyscypliny (z 26 maja 2021), (3) uaktualnienie informacji do wykazu i
autoreferatu (z l września 2021), (3) potwierdzenia pobytów naukowych, stypendiów w
jednostkach naukowych za granicą (kopie), (4) pozostały dorobek publikacyjny udostępniony
w wersji elektronicznej (pendrive z pozostałą dokumentacją Habilitantki - data utworzenia
plików 28 sierpień 2021).

W ocenie osiągnięć naukowych Habilitantki stosownie do art. 219 ust. l pkt 2 ustawy pswn
wzięto pod uwagę następujące wymogi stawiane osobom ubiegającym się o stopień doktora
habilitowanego tj.: ,,1) posiada stopień doktora;
2) posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo artystyczne, stanowiące znaczny wkład w
rozwój określonej dyscypliny, w tym co najmniej: a) 1monografię naukową wydaną przez
wydawnictwo, które w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w
wykazie sporządzonym zgodnie zprzepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit.
a, lub b) 1 cykl powiązanych tematycznie artykułów naukowych opublikowanych w
czasopismach naukowych lub w recenzowanych materiałach z konferencji
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międzynarodowych, które w roku opublikowania artykułu w ostatecznej formie były ujęte w
wykazie sporządzonym zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit.
b, lub c) 1zrealizowane oryginalne osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne
lub artystyczne;
3) wykazuje się istotną aktywnością naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż
jednej uczelni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej".

2. Sylwetka Habilitantki

Pani Doktor Karolina Borońska-Hryniewiecka uzyskała stopień doktora nauk
humanistycznych w zakresie nauk o polityce 1 lipca 2011 na podstawie przedstawionej
rozprawy doktorskiej Partycypacja Baskijskiej Wspólnoty Autonomicznej w procesie
tworzenia polityk UE: ewolucja w stronę rządzenia wielopoziomowego, promotor prof. dr
hab. Jacek Sroka, recenzenci: prof. dr hab. Ryszard Herbut, prof. dr hab. Tomasz Grzegorz
Grosse, prof. Pablo Antonio Fernandez-Sanchez, prof. Vit Hlousek, dr. Svetlozar Andreev.
Należy zaznaczyć, iż Habilitantka w 2012 roku otrzymała Nagrodę Prezesa Rady Ministrów
za wyróżniającą się rozprawę doktorską. Od 3 listopada 2011 (z przerwą od 30 kwietnia 2012
do 4 listopada 2013) dr Borońska-Hryniewiecka zatrudniona jest w Instytucie Politologii na
Uniwersytecie Wrocławskim na stanowisku adiunkta. Pani Doktor zatrudniona jest także od 1
grudnia 2014 roku w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych. W okresie 1 grudzień-30
kwiecień 2016 jako starszy specjalista analityk w Biurze Badań i Analiz, od l maja 2016 jako
kierownik projektu Unia Europejska" w Biurze Badań i Analiz.

3. Ocena rozprawy habilitacyjnej

Dr Karolina Borońska-Hryniewiecka jako osiągnięcie naukowe przedłożyła monografię
swojego autorstwa pt. Parlamenty narodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej. Role,
ambicje i ograniczenia, (Warszawa 2021,Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, ISBN 978-83-
66470-75-0 - dalej książki). Stosownie do art. 219 ust. 1 pk 2 ustawy pswn osiągnięcie może
stanowić m.in. monografia naukowa wydana przez wydawnictwo, które w roku
opublikowania monografii w ostatecznej formie było ujęte w wykazie sporządzonym zgodnie
z przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 lit. a ustawa pswn. Stwierdza się, iż
w przypadku ww. monografii warunek ten został spełniony.

3.1 Wybór tematu

Przedmiotem rozprawy Habilitantka uczyniła zagadnienie aktywności parlamentów
narodowych w systemie politycznym Unii Europejskiej. Jeśli uznać doniosłość problemu
deficytu demokracji w kontekście demokratycznej odpowiedzialności i reprezentacji UE, to
tematykę rozprawy habilitacyjnej należy ocenić jako ważną z perspektywy całego procesu
integracji europejskiej. Biorąc pod uwagę powyższe nie sposób odmówić tematyce rozprawy
doniosłości tak w wymiarze naukowym, jak i społecznym.
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Nie ulega wątpliwości, iż postanowienia Traktatu z Lizbony wzmocniły rolę parlamentów
narodowych w procesie legislacyjnym UE. Tym bardziej znaczenia nabrały badania
dotyczące aktywności parlamentów narodowych we współkształtowaniu polityk unijnych.
Wskazana tematyka nie jest zupełnie nowa mimo, iż przywołany Traktat z Lizbony wszedł w
życie dopiero w grudniu 2009 roku. Pozycja parlamentów narodowych w sprawach
europejskich, jak również poziom ich emancypacji były przedmiotem badań różnych autorów
tj. prawników, jak i politologów, krajowych (m.in.: Jan Barcz, Jarosław Sozański, Robert
Grzeszczak, Witold Góralski, Kondrat Głębocki, Tomasz Grzegorz Grosse, Cezar Mik,
Zbigniew Czachór) i zagranicznych (m.in. Gracia Vara Arribas, Katrin Auel, Thomas
Christiansen, Arthur Benz, Afke Groen, Anna-Lena Hogenauer, Claudia Hefftler, Philipp
Kiiver, Christine Neuhold Olivier Rozenberg, Angela Tacea, Katjana Gattermann). Stąd
zdefiniowaną przez Habilitantkę lukę badawczą można odnieść jedynie do literatury krajowej
i to także dlatego, iż wcześniejsze badania nie miały charakteru kompleksowo wyjaśniającego
wielowymiarową aktywność parlamentarną na forum UE w ujęciu porównawczym w
odniesieniu do bardziej aktualnych danych empirycznych (o zakresie badań będzie jeszcze
mowa poniżej).

Dotychczasowe prace wymienionych jedynie dla przykładu autorów wskazują, iż część
materii składającej się na ocenianą rozprawę habilitacyjną jest już powszechnie znana (np.
deficyt demokracji, ustrojowa rola parlamentów narodowych w kontekście poszczególnych
uregulowań traktatowych), co nie oznacza, że jest dostatecznie zbadania. Deskrypcję
Habilitantki w tym zakresie ocenić można jako uzasadnioną koniecznością nakreślenia
szerszej perspektywy teoretycznej. Istotny wkład Habilitantki a zarazem swego rodzaju
novum polega na poprawnym zastosowaniu koncepcji tzw. gracza na wielu arenach (multi-
arena players), po to aby uczynić badania nad aktywnością europejską parlamentów
narodowych kompleksowymi, ze względu na próbę uchwycenia różnych obszarów
aktywności parlamentów narodowych. Co więcej, badań obejmujących parlamenty we
wszystkich 27 krajach członkowskich UE, w szczególności ról jakie pełnią de facto
parlamenty narodowe w systemie politycznym UE (s. 6 autoreferatu). Wyzwanie jakie przed
sobą postawiła dr Borońska-Hryniewiecka jest bardzo ambitne co najmniej z dwóch
powodów. Po pierwsze, badania zostały nakreślone szeroko w zakresie przedmiotowym jeśli
wspomnieć tylko areny aktywności parlamentów narodowych tj. kontrola rządu (arena 1),
system wczesnego ostrzegania (arena 2), dialog polityczny (arena 3), procedura tzw. "zielonej
kartki" (arena 4), konferencje międzyparlamentarne (arena 5). Po drugie, ze względu na
podjęcie próby zbadania aktywności izb parlamentarnych w całej UE (uwagi na temat
metodologii w tym zakresie zostaną omówione niżej).

W wymiarze społecznym praca odnosi się do ważnej materii tj. czy parlamenty narodowe
powinny zwiększać swoją rolę w polityce europejskiej, a jeśli tak, czy będzie to sprzyjać
integracji, czy też będzie osłabiać dynamikę procesów integracji europejskiej. Innymi słowy
przyczyni się obniżenia skuteczności procesów decyzyjnych w UE. Autorka zajmuje tutaj
jednoznaczne stanowisko. Pośrednio społeczne znaczenie pracy sprowadzić można do
oczekiwanego przez część europejskiej opinii publicznej zwiększenia wpływu obywateli na
decyzje podejmowane w Brukseli za pośrednictwem parlamentów narodowych.
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Podsumowując wybór, temat należy uznać za trafny i istotny z punktu widzenia naukowego
oraz społecznego.

3.2 Zakres przedmiotowy rozprawy ijej struktura

Celem rozprawy jest "wypełnienie istniejqcej luki badawczej poprzez dokonanie
zaktualizowanej analizy porównawczej aktywności parlamentów państw członkowskich UE w
obrębie pięciu aktywności" (stosownie do koncepcji gracza na wielu arenach Katrin Auel,
Christine Neuhold 2017, s. 17 książki). Pani dr Borońska-Hryniewiecka wskazała, iż
zakresem badań porównawczych objęła parlamenty krajowe wszystkich państw
członkowskich (autoreferat, s. 6), co niewątpliwie podkreśla nie tylko kompleksowość
podejścia, ale także ambitny zakres badań. Jeśli dać wiarę takiemu zamierzeniu, to dobór
grupy parlamentów nie budzi wątpliwości, został sprowadzony właściwie do kryterium
geograficznego i ma charakter reprezentatywny. Pewien dysonans budzi przy tym wzmianka
w innym miejscu, iż praca nie stanowi kompendium wiedzy o aktywności wszystkich 27
parlamentów krajów członkowskich w UE, a jest jedynie studium przekrojowym
zorientowanym wedle aren aktywności. (s. 19 książki). Naturalnie nakreślony przez
Habilitantkę cel pracy nie wskazuje na zamiar opracowania kompendium, ale wzmiankowane
w autoreferacie zamierzenie wyraźnie sprowadza się do przeprowadzenia badań wśród
wszystkich parlamentów narodowych państw członkowskich. Jest to także jeden z
argumentów Autorki przemawiających za nowatorskim charakterem pracy, a mianowicie jej
kompleksowość (dotychczas prowadzone badania dotyczyły poszczególnych aren albo
wybranych tylko parlamentów krajów członkowskich UE). Nie da się tego wyjaśnić inaczej
jako albo niespójność zamierzenia, albo unik przed argumentem niskiego stopnia
reprezentatywności wybranej do badań grupy parlamentów. Wątpliwość budzi także
uwzględnianie w niektórych arenach aktywności parlamentu Wielkiej Brytanii, mimo, iż
autorka w samym autoreferacie wspomina o wykluczeniu brytyjskich izb parlamentarnych
z analizy (np. s.148, 167 książki).

o ile zakres przedmiotowy i podmiotowy pracy został dość precyzyjne zdefiniowany o tyle
zakres czasowy nie jest klarownie określony. Lektura rozprawy habilitacyjnej oraz
autoreferatu wskazuje, iż przedmiotem badań jest "aktywność parlamentów krajowych w
sprawach europejskich" (s. 13 autoreferatu, s. 68 książki) oraz ,,poziom autonomii, tudzież
asertywności, z jakim dana izba parlamentarna działa w sferze spraw europejskich." (s. 14
autoreferatu, s. 68 i nast. książki). Generalnie rzecz ujmując zakres merytoryczny badań
został stosunkowo precyzyjnie określony, służy temu poprawne zidentyfikowanie zmiennych
zależnych prowadzonych badań, a także zakres podmiotowy tj. izby parlamentarne państw
członkowskich UE.

Praca ma charakter problemowy, mimo to nie zwalania powyższe z przeprowadzenia
zapowiadanej komparatystyki aktywności parlamentów w zbliżonych jednostkach czasu.
Autorka wskazuje, iż ogólny zakres badań nad aktywnością parlamentów narodowych
obejmuje okres 2010-2019. Jednocześnie kontrola europejskich działań rządów dotyczy
jedynie okresu 2014-2019 (s. 7 autoreferatu), a w kwestionariuszach stanowiących podstawę
empirycznej części badań mowa jest o okresie 2015-2019 (s. 236 i nast. książki). Spod rygoru
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spójnej czasowo przeprowadzonej analizy tematu wyłamują się także rozważania
przeprowadzone dla przykładu w rozdziale 2, gdzie mowa jest o zainteresowaniu udziałem
parlamentów narodowych we wpływie na kształtowanie polityk unijnych począwszy od lat 60
XX wieku. Argument o niespójności, ulega osłabieniu tym, iż w przywołanym rozdziale
nakreślono szersze tło tj. jak zmieniała się rola i znacznie parlamentów narodowych, istotne z
perspektywy głównego problemu badawczego i przywołanej teorii instytucjonalnej. Jednak i
ta materia nie jest bezpośrednio spójna z nakreślonymi pytaniami badawczymi, a tym bardziej
z hipotezami. Wszystko to przy interesującym z punktu widzenia poznawczego treści
rozdziału 2. Podobnie jest w przypadku rozdziału 4, gdzie analizowano m.in. korekty do
stanowisk rządu wprowadzane przez komisje ds. europejskich litewskiego Seimasu w 2007
roku (s. 91 książki), czy powoływanie się na opnie komisji Sejmu RP z 2020 (Opinia nr 3
Komisji ds. Unii Europejskiej Sejmu RP z 12 lutego 2020).

Ogólna konstrukcja pracy jest poprawna i składa się z wprowadzenia, 8 rozdziałów,
wniosków i refleksji końcowych. Rozprawa rozpoczyna się wprowadzeniem w którym
nakreślono cel badań, postawiono 4 pytania badawcze, ale nie przedstawiono hipotez, które
pojawiają się dopiero w rozdziale 5 (tj. od s. 108 książki), co sprawia wrażenie, iż konstrukcja
logiczna badań została dostosowana do planowanego układu książki. Fakt, iż hipotezy zostały
sformułowane dopiero od 5 rozdziału sugeruje jakby odnosiły się one jedynie do rozdziałów o
charakterze empirycznym, a wcześniej nie miały zastosowania. Zatem rozdziały 1-2 pozostają
W pewnym oderwaniu od sformułowanych hipotez, pomimo tego, iż są z tematyką badań
bezpośrednio, merytorycznie związane. Założony dość sztywny podział na część teoretyczną i
empiryczną sprawia wrażanie, jakby część teoretyczna nie służyła wyjaśnieniu stawianych aż
13 hipotez.

Struktura pracy jest zadowalająca jeśli pominąć fakt, iż nie wszystkie części pracy pozostają
w bezpośrednim i ścisłym związku ze stawianymi pytaniami badawczymi i hipotezami o
czym była mowa wyżej. W pierwszej części recenzowanej pozycji Autorka nakreśla szersze
tło teoretyczne, instytucjonalne: (a) systemu politycznego UE w kontekście jego reprezentacji
oraz deficytu demokratycznego (rozdział 1); (b) ewolucji roli parlamentów narodowych w
systemie politycznym UE, gdzie Habilitantka słusznie zauważa, iż parlamenty narodowe w
procesie integracji europejskiej utraciły najwięcej kompetencji w procesie integracji
europejskiej na skutek przeniesienia na poziom unijny licznych kompetencji państw
członkowskich (rozdział 2); (c) zróżnicowania krajowych systemów parlamentarnej
koordynacji polityk europejskich. Nie sposób bowiem pominąć milczeniem faktu, iż
aktywność parlamentów narodowych w UE zdeterminowana jest krajowymi praktykami i
przepisami dotyczącymi stosunków między wadzą ustawodawczą i wykonawczą (rozdział 4).
W części teoretycznej, rozdział 3 przedstawiono cele badawcze, ramy konceptualne,
perspektywę teoretyczną. Ponieważ rozdział l i 2 stanowi komplementarną cześć pracy,
zasadnym byłoby umieścić rozdział 3 traktujący o aspektach teoretycznych na samym
początku, zamiast tego można odnieść wrażenie, iż przywołane ramy konceptualne odnoszą
się tylko do badań empirycznych roli parlamentów narodowych jako graczy na wielu arenach.

Część druga rozprawy stanowi konsekwentną empiryczną analizę zaangażowania
parlamentów narodowych w układzie koncepcji "graczy na wielu arenach". W przypadku
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aktywności parlamentarnej w ramach sprawowania nadzoru (rozdział 5) Habilitantka skupia
się nad: formalną siłą parlamentu, rolą komisji branżowych, poziomie eurosceptyzycmu
większości parlamentarnej, składzie większości parlamentarnej oraz składzie i funkcji drugiej
izby parlamentu. Kolejną areną która stanowiła przedmiot badań stała się kontrola zasady
pomocniczości w ramach tzw. systemu wczesnego ostrzegania (rozdział 6). Skupiono się tutaj
nad rolą parlamentów narodowych jako graczy blokujących a także proaktywnych
dyskutantów polityki. Rozdział 7 to badania kolejnych aren tj. dialogu politycznego oraz
inicjatywy "zielonej kartki". Pracę zamyka w części empirycznej współpraca
międzyparlamentarna w Unii Europejskiej (rozdział 8).

Na uwagę zasługuje konsekwencja badawcza Habilitantki w procesie dociekań i weryfikacji
postawionych pytań. Mimo kilku uwag krytycznych konstrukcję pracy należy uznać za
poprawną, ze względu na klarowność wywodu, dociekliwość prezentowanych
analizowanych ujęć aktywności parlamentów narodowych w sprawach europejskich.

3.3 Hipotezy, zastosowana metodologia i wnioski

Nie ma wątpliwości, iż dużym wyzwaniem była próba ustalenia ram analitycznych dla tak
złożonego zagadnienia jakim jest wielopłaszczyznowe zjawisko europejskiej aktywności
parlamentów narodowych. Tym bardziej uchwycenie wszystkich czynników jest niesłychanie
wymagające. Z tym zadaniem Habilitantka poradziła sobie na satysfakcjonującym poziomie.
Przystępując do oceny hipotez oraz zastosowanej metodologii w pierwszej kolejności należy
odnieść się do perspektywy teoretycznej oraz ram analitycznych.

Prawidłowo zdefiniowano kierunki badania aktywności parlamentów narodowych
wykorzystując teorię instytucjonalną (a zwłaszcza klasyczną i nowego instytucjonalizmu
historycznego, socjologicznego oraz racjonalnego wyboru), koncepcję multilevel governance,
europeizację, czy mikrokoncepcję tzw. graczy na wielu arenach. Powyższe pozwala na
maksymalnie szeroki ogląd determinantów działań parlamentów narodowych w sprawach
europejskich. Uzupełniająco można dodać, iż należało wziąć pod uwagę także podejście
behawioralne oraz analizę decyzyjną, aczkolwiek tak nakreślone tło teoretyczne jest
satysfakcjonujące, biorąc pod uwagę specyfikę ujęcia tematyki. Niemniej jednak pewną
uwagę wypadnie także sformułować do próby operacjonalizacji koncepcji tzw. graczy na
wielu arenach. Otóż traktowanie parlamentów jako graczy, które przejawia się w działaniu
i wpływie jest co najmniej zasadne w kontekście wielu poziomów aktywności (aren) tych
podmiotów. Niemniej jednak w znacznej części pracy można odnieść wrażenie, iż Autorka
traktuje parlamenty jako aktorów, które po prostu odgrywają formalnie przypisane im role
(np. rozdział 2 i 4, a nawet częściowo 6 i 7), co nie odpowiada w pełni duchowi przyjętej
przez Habilitantkę mikrokoncepcji graczy na wielu arenach jako ramy analitycznej.

W celu doprecyzowania problemu badawczego Habilitantka określiła cel badań oraz
sformułowała pytania badawcze (s.18 i nast. książki) oraz hipotezy (s. 108 i nast. książki).
Charakterystycznym jest fakt, iż pytania badawcze zostały sformułowane we wstępie pracy,
co pozwoliło na dookreślenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego pracy. Hipotezy
sformułowano dopiero w części badawczej począwszy od rozdziału 5, co sprawia wrażenie
jakby odnosiły się jedynie do części empirycznej pracy. Powyższy zabieg powoduje brak
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ścisłego powiązania między 4 postawionymi pytaniami, a 13 formułowanymi w połowie
pracy hipotezami. Potwierdza to także układ wniosków końcowych, gdzie autorka szereguje
swoje konkluzje w odniesieniu do postawionych pytań, a do niektórych hipotez odnosi się
ogólnikowo.

Postawione pytania badawcze zostały sformułowane szeroko, ale mieszczą się w ramach celu
pracy i umożliwiają eksplorację głównego zjawiska wokół którego koncentrują się badania
Habilitantki. Odnoszą się do: identyfikacji czynników warunkujących aktywność
parlamentów (1 pytanie), poziomu ich autonomii (lub jej braku - pytanie 2), ograniczeń
(pytanie 3), autoidentyfikacji parlamentów (gracz na wielu arenach, czy kontroler rządu -
pytanie 4 (s. 18-19 książki)). Poprawność sformułowania pytań badawczych podkreśla fakt,
iż wszystkie odnoszą się do zidentyfikowania kontekstu w którym funkcjonują parlamenty
narodowe, mimo, iż nie w pełni odzwierciedlają mieszany charakter przeprowadzonych badań
(ilościowo-jakościowych).

Stosownie do deklaracji Habilitantki główną osią badań są dwa zjawiska: aktywność
parlamentów oraz poziom autonomii ich działań. Aktywność parlamentów została
zdefiniowana bardzo szeroko jako: "instytucjonalne i polityczne działania parlamentów
krajowych mające na celu uzyskanie kontroli i wpływu na europejski proces decyzyjny
(obejmujący także cykl tworzenia polityk w UE)". (s. 13 autoreferatu). Wskazano, iż
aktywność parlamentarna mierzona jest za pomocą wskaźników ilościowych tj. na podstawie:
"liczby opinii lub rezolucji wydanych przez parlament w ramach kontroli działań rządu
(arena 1), liczby uzasadnionych opinii w ramach kontroli zasady pomocniczości (arena 2),
liczby opinii w ramach dialogu politycznego (arena 3) oraz liczby przedłożonych "zielonych
kartek" (arena 4)" (s. 68 książki). Konsekwencję wywodu potwierdza fakt, iż w części
empirycznej zidentyfikować można wszystkie wskazane elementy, co świadczy bardzo
dobrze o warsztacie naukowym Habilitantki. Autorka deklaruje, iż na potrzeby
komparatystyki aktywności parlamentów narodowych posługuje się analizą porównawczą.
Zasadnym zatem jest stosowanie pomiarów danych cech aktywności parlamentów
narodowych w analogicznym przedziale czasowym. Tymczasem aktywność w postaci liczby
opinii (arena 1) za okres 2014-2019, porównuje się z liczbą uzasadnionych opinii w ramach
SWO (arena 2), liczbą opinii w ramach dialogu politycznego (arena 3) za okres 2010-2019 (s.
123, 148, 165, 167książki).

.Poziom autonomii" izb parlamentarnych został zdefiniowany jako stopień w jakim dany
parlament lub izba parlamentarna mają ambicje odgrywania roli podmiotowego gracza w
procesie kontroli i kształtowania polityki europejskiej (" ...w jakim stopniu dany parlament
lub izba parlamentarna majq ambicje odgrywania roli podmiotowego gracza..." s. 14.
autoreferatu, s. 68 książki). Tak zdefiniowana zmienna zależna nie została wystarczająco
klarownie zweryfikowana w toku badań z dwóch powodów. Po pierwsze, wskazano, iż ów
poziom autonomii mierzony jest za pomocą wskaźników jakościowych tj. "charakteru opinii,
ich treści oraz zakresu przedmiotowego" (s. 68 i nast. książki). Tymczasem w bibliografii
rozprawy w części dokumenty instytucjonalne znajdujemy tylko jedną opinię z której
skorzystano a mianowicie Opinię Sejmu RP z 12 lutego 2020. Autorka częściej korzysta ze
stenogramów posiedzeń komisji ds. europejskich, względnie zapisów wideo posiedzeń
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niektórych tylko parlamentów, co nie jest zgodnie z przyjętą wcześniej definicją. Po drugie,
odwołano się do pytania ankiety skierowanej do urzędników reprezentujących komisje ds.
europejskich (s. 14 autoreferatu, s. 68 książki), które dotyczyło udzielania instrukcji rządom
dotyczących sposobu prowadzenia negocjacji na szczeblu UE przez parlamenty (tj. "Czy w
opiniach/rezolucjach opublikowanych w ramach kontroli rządu w obszarze spraw
europejskich Twoja izba zwykle udziela instrukcji dotyczących sposobu prowadzenia
negocjacji na szczeblu UE, czy raczej popiera stanowisko rządu?" s. 69 książki). Z tak
sformułowanego pytania o postawę nie sposób wnioskować o skali w zakresie stopnia
autonomii lub asertywności danej izby parlamentu.

Hipotezy zostały na ogół przemyślane mają charakter przekonujący i poprawnie
sformułowany. Jeśli przyjąć za Johndon, Reynolds, Mycdoff", iż hipoteza jest otwartym
stwierdzeniem, w którym badacz wskazuje jak według niego powiązane są badane zjawiska,
to przyjdzie stwierdzić, iż z tego zadania Habilitantka wywiązała się zadowalająco. Poza
zmiennymi zależnymi sformułowano szereg zmiennych nieżelaznych. przy czym nie
wszystkie mają charakter oryginalnych w znaczeniu dotychczas niebadanych tj.
niewystępujących dotychczas w literaturze przedmiotu o czym informuje sama Habilitantka
(np. hipoteza la). O ile koncepcja którą wykorzystała Autorka do badań empirycznych tj. tzw.
graczy na wielu arenach pozwoliła ustruk:turyzować proces badawczy, skomplikowało to
jednak formułowanie jasnych hipotez, które niejednokrotnie odnoszą się do konkretnych aren.
Powyższe zaciemnia formułowanie klarownej listy zmiennych niezależnych, które pozostają
według Autorki aktualne tylko w odniesieniu do konkretnych aren. Habilitantka wskazuje na
następujące zmienne niezależne stanowiące główny element poszczególnych 13 hipotez:
• "istnienie formalnego mandatowanid" (hipoteza la), co zostało niefrasobliwie

sformułowane i może wprowadzać w błąd, ponieważ w rzeczywistości chodzi o zakres
uprawnień w zakresie formalnych kompetencji nadzorczych,

• słabsza pozycja kontrolno-mandatującą (hipoteza 1b),
• zdecentralizowany system nadzoru (hipoteza 2),
• eurosceptyczne nastawienie większości parlamentarnej (hipoteza 3a, 3 b),
• poziom eurosceptycyzmu wśród społeczeństwa (hipoteza 3c),
• znaczenie danego sektora polityki dla państwa (hipoteza 4),
• jednopartyjny charakter większości parlamentarnej (hipoteza Sa),
• skład i profil ideologiczny większości kolacyjnej danego parlamentu (hipoteza Sb),
• postrzeganie przez parlamenty własnej aktywności jako efektywnego mechanizmu

wpływu (hipoteza 6a), mechanizmu legitymizacji UE (hipoteza 6b),
• rola parlamentów jako reprezentanta interesów regionalnych/lokalnych (hipoteza 7a),
• skład drugiej izby niepowiązany z większością parlamentarną i z rządem (hipoteza 7b).

Zestawienie 4 pytań badawczych i 13 hipotez prowadzi do dwóch wniosków. Po pierwsze, w
treści rozprawy niezbyt jasno sprecyzowano związek między poszczególnymi pytaniami a
konkretnymi hipotezami, co sprawia, iż wskazane wyżej zmienne niezależne w różnej

l Janet Buttolph-Johnson, Henry T. Reynolds, Jason D. Mycoff, Metody badawcze w naukach politycznych,
Warszawa 2010.

Strona 8 z 15



konfiguracji mogą przyczyniać się do zmiany zmiennej zależnej i udzielenia odpowiedzi
niemalże na dowolne z 4 pytań badawczych. Po drugie, ma to swoje konsekwencje w
prezentacji wniosków końcowych, które nie odnoszą się wystarczająco klarownie do
poszczególnych hipotez a co za tym idzie zmiennych zależnych (np. H7a, H7b), względnie są
tylko szkicowo obecne (np. H3c). W większym stopniu skupiają się po prostu na opisie
europejskiej aktywności parlamentów w poszczególnych arenach. Nie mniej jednak
obserwacje które poczyniła Autorka uzasadniają stawiane wnioski w stopniu zadowalającym.

Pomimo pozytywnej oceny zawartości pracy, w odniesieniu do zastosowanego przez Dr
Borońską-Hryniewiecką podejścia badawczego, nasuwają się następujące uwagi, częściowo
o charakterze polemicznym:
• Pewnym niedostatkiem metodologicznym jest badanie aktywności parlamentów przez

pryzmat ankiety skierowanej do komisji ds. europejskich a w szczególności urzędników
pracujących w ich sekretariatach (w liczbie 25 zwróconych ankiet na 39 izb), czy też
parlamentarzystów tylko wybranych państw członkowskich np. Grupy Wyszehradzkiej,
Francji w liczbie tylko 5. W pierwszym przypadku należy zauważyć, iż sprawami
europejskimi zajmują się także branżowe komisje parlamentarne, które mimo, iż ich rola
została zauważona przez Habilitantkę nie zostały empirycznie przebadane. Należy
zauważyć, iż jest to uproszczenie mające wpływ na sformułowane wnioski końcowe. W
drugim przypadku chodzi o szczupłość liczebną badanych w stosunku o całej populacji
parlamentarzystów członków komisji ds. europejskich, której wartości nie podano w
pracy, ale można szacować na setki osób. Znaczenie powyższego podkreśla fakt, iż w
toku badań ustalono, iż praktyki parlamentarne w zakresie spraw europejskich są
różnorodne, a więc wymagają większej liczby respondentów.

• Innym przykładem skromnej bazy empirycznej dla formułowania uogólnień jest dla
przykładu potwierdzenie ogólnej hipotezy, "o większej aktywności izb, które spełniają
funkcję terytorialnej reprezentacji i nie są związane z egzekutywą relacją partyjnej
lojalności" (s. 126 książki) na podstawie treści i charakteru publikowanych opinii i
rezolucji tylko dwóch parlamentów tj. Polski i Francji. Powyższe stanowi główną oś
argumentacji w przypadku odpowiedzi na pytanie badawcze nr 2 (s. 19 i nast.
autoreferatu).

• Udzielając odpowiedzi na pytanie badawcze nr 4 odwołano się m.in. do zmiennej
wyjaśniającej w postaci kultury politycznej (s. 222 książki). Pojęcie to pojawia się co
prawda w uszczegółowieniu hipotezy lb (s. 10 autoreferatu), ale nie zostało na potrzeby
badań zdefiniowane, zoperacjonalizowane, co więcej przebadane. Odnosząc się do
ogólnej definicji wzmiankowanego pojęcia', wypadnie stwierdzić, iż nie wszystkie jego
desygnaty znalazły swoje odzwierciedlenie w przeprowadzonych badaniach (np. wzorce
postępowania, hierarchia wartości).

• Autorka udziela odpowiedzi na pytanie badawcze które nie zostało sformułowane jako
takie "dlaczego parlamenty traktują niektóre areny priorytetowo względem innych lub w
ogóle z nich nie korzystają" (np. s. 219 książki).

2 Andrzej Antoszewski, Ryszard Herbut,Leksykon politologii, Wrocław 2003.
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• Brak konsekwencji w przywoływaniu formalnej nazwy Traktatu z Lizbony (w części
pracy traktat lizboński, w części Traktat z Lizbony).

• Sformułowano wnioski dotyczące postrzegania systemu wczesnego ostrzegania danej izby
parlamentu narodowego, jedynie na podstawie 1 wywiadu z przedstawicielem danej izby
(np. Assemblee nationale, s. 154 książki).

• Autorka wykorzystuje metody i techniki badań mieszanych tj. ilościowych
i jakościowych, które w większości przypadków zostały poprawnie użyte. Niemniej
jednak nie zawsze zostały dostatecznie opisane np. brak scenariusza dla wywiadów
telefonicznych, co nie pozwala zweryfikować charakteru uzyskanych odpowiedzi.

• Nie wszystkie spostrzeżenia znajdują odzwierciedlenie w przeprowadzonych badaniach
np. tabela 9 (s. 167 książki). Porównanie poziomu aktywności parlamentów ramach
poszczególnych aren nie znajduje odzwierciedlenia we wcześniejszych ustaleniach
w zakresie systemu wczesnego ostrzegania np. w odniesieniu do diagramu 4 (s. 148
książki).

• Niektóre szczegółowe rozważania nad aktywnością parlamentów narodowych w systemie
politycznym UE zostały oparte na wcześniejszych publikacjach Autorki. Jedynie dla
przykładu można wskazać na: (a) aktywność parlamentów Grupy Wyszehradzkiej (s. 113-
116 książki), wcześniej publikowane jako Borońska-Hryniewiecka, K., Grinc, J. (2021),
Actions speak louder than words? The untapped potential ofV4 parliaments in EU affairs,
East European Politics and Societies (in press); (b) aktywność polskiego i francuskiego
parlamentu w obszarze kontroli rządu (s. 119-121 książki), wcześniej opublikowane jako
Borońska-Hryniewiecka, K. (2020), National parliaments as 'multi-arena players' in the
European Union? Insights into Poland and France, Journal of European Integration,
Published online 3 August 2020. Powyższe, choć dopuszczalne obniża oryginalność
rozprawy habilitacyjnej (osiągnięcie naukowe) i jej wkład w rozwój dyscypliny, skoro
prezentowane ustalenia miały miejsce już wcześniej we własnym dorobku Habilitantki.
Jest tak pomimo faktu, iż wskazane publikacje związane z tym samym nurtem
badawczym, rozprawy habilitacyjnej, są odrębnymi dziełami autorskimi (lub
współautorskimi). Multiplikacja publikacyjna tych samych wyników badań własnych nie
przyczynia się, bowiem do zwiększenia liczby osiągnięć naukowych Habilitantki.

Powyższe uwagi natury krytycznej zasadniczo nie umniejszą wagi przeprowadzonych badań,
walorów rozprawy habilitacyjnej. Autorka z powodzeniem postawiła trafne pytania
badawcze, sformułowała hipotezy, przeprowadziła w dużej mierze adekwatne badania
ilościowe i jakościowe. W szczególności należy zwrócić uwagę na konsekwencję badania
aktywności parlamentów narodowych w kontekście koncepcji tzw. graczy na wielu arenach
oraz identyfikacji czynników, ograniczeń warunkujących aktywność izb parlamentarnych w
sprawach europejskich. W toku badań zweryfikowała w stopniu zadowalającym postawione
hipotezy, na tej podstawie sformułowała wnioski, które mimo pewnych nieścisłości ocenić
wypadnie jako zasadne i poprawne. Biorąc pod uwagę powyższe, przedstawioną monografię:
Parlamenty narodowe w systemie politycznym Unii Europejskiej. Role, ambicje i
ograniczenia, (Warszawa 2021) należy ocenić jako istotne osiągnięcie naukowe stanowiące
znaczny wkład w rozwój dyscypliny nauki o polityce i administracji.
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4. Ocena dorobku naukowego

Stosownie do przywołanego we wstępie art. 219 ust. 1 pkt 2 ustawy pswn stopień doktora
habilitowanego nadaje się osobie która "posiada w dorobku osiągnięcia naukowe albo
artystyczne, stanowiące znaczny wkład w rozwój określonej dyscypliny". Powyższe obliguje
do oceny całości zadeklarowanego przez Habilitantkę dorobku naukowego. Nie ulega
wątpliwości, iż główna działalność naukowa Kandydatki jest skoncentrowana wokół
problematyki aktywności parlamentów narodowych w sprawach europejskich. Stąd niektóre
wyniki badań które zostały wykorzystane w rozprawie habilitacyjnej były przedmiotem
wcześniejszych publikacji autorskich Habilitantki. Pani Doktor jest autorem, bądź
współautorem 39 publikacji o charakterze naukowym (wliczając rozprawę habilitacyjną) tj.:
• 2 monografie naukowe (tj. rozprawa habilitacyjna, rozszerzona wersja rozprawy

doktorskiej);
• 1współredakcja pracy zbiorowej (po uzyskaniu stopnia doktora);
• 16 rozdziałów opublikowanych w pracach zbiorowych (w tym 10 po uzyskaniu stopnia

doktora);
• 20 artykułów naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych (w tym 16 po

uzyskaniu stopnia doktora) w tym dwa artykuły współautorskie;
Do dorobku zaliczyć można także 18 publikacji, ale o charakterze eksperckim, popularno-
naukowym, wynikającym m.in. z pracy Pani Doktor w Polskim Instytucie Studiów
Międzynarodowych (m.in. Biuletyn PISM, PISM policy Paper itp.).

Analizując dorobek Habilitantki przez pryzmat ilościowy można stwierdzić, iż jest on
wystarczający aczkolwiek średnio imponujący biorąc pod uwagę fakt, iż Pani Doktor jest 10
lat po uzyskaniu stopnia doktora. Autorstwo dwóch monografii z których jedna to doktorat, a
druga rozprawa habilitacyjna zgłoszona przez Habilitantkę jako osiągnięcie naukowe, sytuuje
dorobek jako nie najlepiej świadczy o aspiracji do bycia samodzielnym pracownikiem nauki.
Przekonanie to ulega osłabieniu jeśli zwrócić uwagę, iż znaczna część publikacji Habilitantki
to pozycje o zasięgu międzynarodowym, tylko wśród 20 artykułów, aż 14 zostało
opublikowanych w międzynarodowych periodykach naukowych. Wśród nich znajdują się
artykuły w czasopismach międzynarodowych z Impact Factor tj.:
• Borońska-Hryniewiecka, K., Grinc, J. (2021), Actions speak louder than words? The

untapped potential of V 4 parliaments in EU affairs, East European Politics and Societies
(in press) - brak wyodrębnionego indywidualnego, merytorycznego udziału Habilitantki
w powstanie pracy;

• Borońska-Hryniewiecka, K. (2021), Accountability Revisited. Parliamentary perspectives
on the Inter-parliamentary Conference on Stability, Economic Coordination and
Govemance, Politics and Governance, 9(3);

• Borońska-Hryniewiecka, K. (2020), National parliaments as 'multi-arena players' in the
European Union? Insights into Poland and France, Journal of European Integration,
Published online 3 August 2020;

• Borońska-Hryniewiecka, K. (2017), Differential Europeanization? Explaining the impact
of the Early Warning System on subnational parliaments in Europe, European Political
Science Review, 9(2).
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Biorąc pod uwagę ilościowy wymiar publikacji Kandydatki należy zwrócić uwagę, iż na 16
rozdziałów w pracach zbiorowych, w tym 6 autorskich, 2 współautorskie (brak wskazania
wyodrębnionego, indywidualnego, merytorycznego udziału Habilitantki w powstanie
osiągnięcia), zostały opublikowane w obiegu międzynarodowym w takich prestiżowych
wydawnictwach jak Routledge, Oxford University Press, Palgrave MacmilIan, czy
Bloomsbury Publishing (poziom II Wykazu wydawnictw publikujących recenzowane
monografie naukowe). Uwzględniając profil naukowy Kandydatki można byłoby oczekiwać
większej ilości publikacji. Jednak pomimo umiarkowanej aktywności publikacyjnej
opracowania Habilitantki są przedmiotem cytowań innych autorów. Liczba cytowań w bazie
Scopus wynosi: 22, w Google Scholar: 143, co przekłada się na Indeks Hircha wg. Scopus: 3
oraz Google Scholar: 6 (dane na grudzień 2021). Nie ulega wątpliwości, iż Habilitantka
rozpoznawana jest nie tylko na rynku krajowym. Dzięki publikacjom w wydawnictwach jak
i periodykach międzynarodowych pod względem ilościowym, objętościowym a przede
wszystkim jakościowym dorobek należy ocenić jako satysfakcjonujący.

Samą aktywność międzynarodową Habilitantki ocenić należy jako wyrozmąjącą,
Potwierdzają to liczne występy na konferencjach międzynarodowych (18), udział w
komitetach organizacyjnych także konferencji międzynarodowych,realizowane projekty
badawcze (m.in. grant NCN, uczestnictwo w dwóch granach 7 Programu Ramowego, Komisji
Europejskiej) i mobilnościowe (grant NAWA), czy członkostwo w międzynarodowych
towarzystwach naukowych tj.: European Consortium of Political Research, Council for
European Studies, ECPR Standing Group on European Union. Łącznie Habilitantka
uczestniczyła 5 projektach grantowych z czego w jednym przypadku (Grant NAWA,
"Parlamenty narodowe a przejrzystość unijnego procesu decyzyjnego: Socjo-instytucjonalna i
polityczna perspektywa Francji") była kierownikiem, w pozostałych projektach pełniła rolę
wykonawcy (2 projekty 7 Programu Ramowego, finansowany przez Uniwersytet Masaryka,
grant finansowany przez Komisję Europejską,) działań fragmentów projektów. Obecnie
Kandydatka zaangażowana jest w realizację dwóch grantów tj. .Political preferences of
members of parliaments towards EU institutional and economic reforms" fmansowany przez,
Universite Panthćon-Sorbonne, gdzie pełni role koordynatorki odpowiedzialnej za badania
terenowe, oraz projekt OPUSI5: "Parlamenty narodowe jako "multi-arena players" w Unii
Europejskiej?, fmansowanie przez Narodowe Centrum Nauki, (OPUSI5), gdzie pełni rolę
kierownika projektu. Co ważne, działania grantowe znajdują swoje odzwierciedlenie w
publikacjach naukowych, a przez to wniosły wkład w osiągnięcia naukowe Habilitantki.

Wymiar ilościowy dorobku naukowego, naturalne nie może przesłonić oceny jakościowej.
Uważny ogląd listy publikacji Pani Doktor pozwala na wyróżnienie trzech obszarów badań..
Zdecydowanie najwięcej uwagi Habilitantka poświęciła aktywności parlamentów
narodowych w procesie integracji europejskiej. Nie da się uniknąć konstatacji, iż właściwie
rozprawa habilitacyjna jest swego rodzaju podsumowaniem różnego rodzaju wcześniejszych
aktywności badawczych w tym projektu OPUS15 realizowanego ze środków NCN pt.
"Parlamenty Narodowe jako multi arena players w Unii Europejskiej". Jak zostało wyżej
wskazane są to pozycje publikowane często w renomowanych międzynarodowych
periodykach naukowych. także posiadających Impact Factor (por. zestawienie powyżej), co
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naturalnie podkreśla znaczenie pozostałych osiągnięć naukowych Habilitantki. Część
artykułów (w tym rozdziałów w pracach zbiorowych) odnosi się do badań aktywności
poszczególnych parlamentów narodowych takich jak Wielka Brytania, Francja, Polska, czy
państw Grupy Wyszehradzkiej. Prace prezentują różnorodność podejść badawczych,
pracowitość i systematyczny rozwój naukowy Habilitantki, zwłaszcza w ostatnich latach.

Jako drugi obszar biorąc pod uwagę ilość a także jakość publikacji należy wskazać rolę
regionów w Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieni hiszpańskich regionów
autonomicznych, subsydiarności. Tym zagadnieniom poświęcona została m.in. monografia
będąca rozszerzoną wersją pracy doktorskiej pt.: Multilevel governance and regional
empowerment. Basque Country in the European Union. Centre for Basque Studies, University
of Nevada, Reno (USA) 2016. W książce autorka skupiła się nad dynamiką uczestnictwa
Basków w procesie kształtowania polityk UE wykorzystując podejście multilevel governance.
Biorąc pod uwagę przeprowadzony wywód, zastosowaną argumentację pracę należy uznać za
udaną próbę zbadania warunków upodmiotowienia regionu. Trzeci nurt jaki można
zidentyfikować w dorobku naukowym Kandydatki, to aspekty ustrojowe UE, w szczególności
te związane z wejściem w życie Traktatu z Lizbony, procesu europeizacji, Brexitu. Do tego
nurtu zaliczyć wypada publikacje dotyczące europejskiego systemu legislacyjnego, roli
regionów i zasady subsydiarności po Traktacie z Lizbony, roli organizacji pozarządowych
w Unii Europejskiej, Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej, stanowisk poszczególnych
państw wobec kwestii Brexitu (licząca 64 strony praca pod redakcją, Borońska-Hryniewiecka,
K., Płóciennik S. (red.), Relacje Unia Europejska-Wielka Brytania po ewentualnym Brexicie.
Stanowiska Niemiec, Francji, Włoch, Hiszpanii i Polski, Warszawa 2016, Polski Instytut
Spraw Międzynarodowych). Mimo, iż nie jest to główny nurt badań autorki to jednocześnie
jest niesłychanie ważny bowiem próbuje się tutaj odpowiedzieć na pytanie o inkluzyjność
europejskiego systemu politycznego.

Biorąc pod uwagę wymiar ilościowy jak i jakościowy stwierdza się, iż dorobek naukowy
Habilitantki mieści się w ramach dyscypliny nauk o polityce i administracji, jest poważny
i zasługuje na pozytywną ocenę. Jednocześnie stanowi wkład w rozwój nauk o polityce
i administracji. W większości publikacje są dojrzałe pod względem metodologicznym
i dopracowane pod względem warsztatowym. Na uwagę zasługują teksty anglojęzyczne,
publikowane w indeksowanych czasopismach międzynarodowych. Habilitantka jest bardzo
aktywna w wielu konferencjach naukowych, na których wygłosiła referaty, które następnie
w części zostały opublikowane. Podsumowując nie ma wątpliwości, iż dorobek autorski ma
istotny charakter. Jest satysfakcjonujący i wystarczający do ubiegania się o nadanie stopnia
doktora habilitowanego, pod względem ilościowym, pomimo wyrażonych wątpliwości,
spełnia wymogi.
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5. Ocena istotnej aktywności naukowej albo artystycznej realizowanej w więcej niż
jednej uczelni, instytucji, w szczególności zagranicznej

Stosownie do art. 219 ust. 1 pkt 3 ustawy pswn należy pokreślić, iż Habilitantka wykazała
szereg aktywności, które dotyczą pobytów badawczo-dydaktycznych, zatrudnienia
w placówkach, zagranicznych, polskich a także współpracę naukową w ośrodkami za
graniczą. Należy tutaj wymienić:
• Pobyt w Centre europeen de sociologie et science politique (CES SP), Pantheon-Sorbonne

w Paryżu w okresie marzec 2020 - luty 2021 roku (zawieszony od kwietnia do września
2020 ze względu na COVID-19). Pobyt polegał na realizacji własnego projektu
badawczego ,,National parliaments and EU policy-making transparency: The French
socio-institutional and political perspective" w ramach stypendium im. Bekkera
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Tematyka projektu badawczego
koresponduje z przedstawionym przez Habilitantkę osiągnięciem naukowym dotyczącym
roli parlamentów narodowych w systemie politycznym UE.

• Pobyt w Centre d'etudes europćennes et de politique comparee, Sciences Po w Paryżu, w
okresie marzec 2019 - luty 2020. Badaczka realizowała część projektu OPUS 15 pt.
Parlamenty narodowe jako" multi-arena palyers" w Unii Europejskiej finansowanego w
ramach Narodowego Centrum Nauki, co również pozostaje w związku z przedstawianym
osiągnięciem naukowym (w szczególności rozdziały 3-8 rozprawy habilitacyjnej).

• Zatrudnienie na stanowisku postdoc w Department of International Relations and
European Studies, Uniwersytet Masaryka (Brno) w okresie wrzesień 2013 - styczeń 2015
w ramach projektu: Internationalization, Innovation, Practice: Social Science Education
jor 21st Century. Do zadań Habilitantki należało tworzenie sylabusów oraz wykładów w j.
angielskim: Dynamics oj European Integration; Lobbying and politics oj interest groups;
Policy-making in times oj economic crisis; Comparative Public Administration.

• Zatrudnienie w Robert Schuman Centre for Advanced Studies, European University
Institute (Florencja) w okresie wrzesień 2012 - sierpień 2013 jako post-doctoral
fellowship. Praca polegała na realizacji projektu własnego pt Multilevel governance and
EU policy control: the role oj institutional actors in the early warning system".

• Wykłady w ośrodkach zagranicznych: tj. Centre d'etudes europeennes et de politique
comparee, Sciences Po (Paryż, Francja) w okresie październik - listopad 2020, Centre
d'Etudes et de Recherches de Science Administrative (CERSA), Pantheon-Assas (Paryż,
Francja) - listopad 2018, Department of Political Science, LUISS Guido Carli, (Rzym,
Włochy) - lipiec 2013.

• Zatrudnienie w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych: w okresie grudzień 2014
kwieceiń 2016 jako starszy specjalista-analityk, w okresie od maja 2016 jako kierownik
programu "Unia Europejska" w Biurze Badań i Analiz.

Pewien niedosyt budzi fakt, iż przy wskazaniu ogólnikowego charakteru niektórych z wyżej
wymienionych pobytów, nie wskazano które konkretnie publikacje stanowią pokłosie
odbytych wyjazdów badawczych. Nie zmienia to jednak faktu, iż aktywność Habilitantki
uzyskiwana w innej uczelni, instytucji naukowej, miała wpływ na osiągnięcia naukowe
podlegające ocenie jak również przyczyniła się do tworzenia własnego dorobku naukowego
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Pani Doktor. Analizując poszczególne pozycje bibliograficzne Habilitantki nie ulega
wątpliwości, iż mamy tutaj do czyruerua z istotną aktywnością naukową, która
w szczególności przyczyniła się do powstania osiągnięć naukowych będących podstawą
niniejszej recenzji.

6. Konkluzja recenzji

Po zapoznaniu się z osiągnięciami naukowymi, aktywnością naukową, współpracą
z otoczeniem społeczno-gospodarczym, należy skonstatować, iż: (1) Wskazana jako rozprawa
habilitacyjna, monografia naukowa pt. Parlamenty narodowe w systemie politycznym Unii
Europejskiej. Role, ambicje i ograniczenia, Warszawa 2021 stanowi osiągnięcie naukowe.
Struktura rozprawy jest generalnie prawidłowa, pytania badawcze, hipotezy zostały
prawidłowo zidentyfikowane i poddane analizie. Mimo, iż pewne elementy rozprawy mogą
wzbudzać zastrzeżenia, w tym metodologiczne, które wpływają na przejrzystość argumentacji
oraz skłaniają do uwag krytycznych, nie zmienia to pozytywnej oceny monografii. Praca
wnosi wkład w badania nad aktywnością parlamentów narodowych w systemie politycznym
Unii Europejskiej. (2) Dorobek naukowy Habilitantki jest wystarczająco dostateczny zarówno
pod względem ilościowym jak i jakościowym. Na uwagę zasługują liczne publikacje
o zasięgu międzynarodowym, co jest pokłosiem aktywności badawczej realizowanej
w prestiżowych ośrodkach naukowych za granicą, a także działalności w pozyskiwaniu
grantów zewnętrznych. Analizując postęp publikacyjny w wymiarze chronologicznym
dostrzec można systematyczny rozwój intelektualny Habilitantki. (3) Pani Doktor legitymuje
się odpowiednim doświadczeniem dydaktycznym (w tym międzynarodowym),
organizacyjnym, popularyzującym naukę. (4) Wykazuje się istotną aktywnością naukową
realizowaną w więcej niż jednej uczelni. Na podstawie powyższych ustaleń niżej podpisany
stwierdza, iż Pani dr Karolina Borońska-Hryniewiecka spełnia wymogi o których mowa
wart. 219 ust. 1 pkt 1-3 ustawy pswn, tym samym wnioskuje o dopuszczenie Habilitantki
do dalszych etapów procedury nadania stopnia doktora habilitowanego.

Kraków, 20 grudnia 2021 dr hab. Marek Świstak, prof. UJ
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