
Wymiary 
integracji europejskiej

REDAKCJA
Teresa Astramowicz-Leyk

Marcin Chełminiak
Kamil Sygidus

Oleksandr Gorbach

Olsztyn-Lwów
2017



SPIS TREŚCI

WSTĘP ....................................................................................................................................................... 7

CZĘŚĆ I: WYMIAR POLITYCZNY I BEZPIECZEŃSTWA........................................ 15

Jan Błaszczyk
Istota integracji europejskiej ................................................................................................................. 17

Bożena Kalisz 
Unia Europejska – w poszukiwaniu tożsamości bezpieczeństwa .................................................... 25

Kamil Sygidus 
Evolution of the European Union Security Strategy in the period of 2003-2016 ........................... 33

Ruslan Demchyshak, Oleksandr Gorbach, Liubov Luchyt
Poland: Stages of the European Way of Development ....................................................................... 43

Marta Ratuszyńska
Wpływ migracji na niemiecki rynek pracy ......................................................................................... 51

Marcin Orzechowski, Dominika Noskowska
Między europeizacją a tożsamością europejską. Dualizm polityczno-społeczny na Ukrainie .... 61

Vadym Zheltovskyy
European integration and perspectives for the Europeanization of local governments
in Ukraine ............................................................................................................................................... 75

Галина Луцишин, Наталія Пашина
Вплив національних меншин на розвиток європейської інтеграції України
(Eng. An Impact of the National Minorities on the Development of the Ukraine European
Integration) ............................................................................................................................................. 83

Roksana Shchukina
The OSCE Role in Conflict Resolution in Georgia and Ukraine: Achievements
and Shortcomings .................................................................................................................................. 91

✳ ✳ ✳

CZĘŚĆ II: WYMIAR PRAWNY .................................................................................................. 97

Микола Бучин
Рівність суб’єктів виборчого процесу як важлива умова демократичності виборів
в Україні: правові аспекти (Eng. The Equality of the Electoral Process Subjects as an
Important Condition of Democratic Character of Elections in Ukraine: Legal Aspects) .............. 99

Izabela Niczyporuk 
Unijna procedura kontroli praworządności...................................................................................... 113

Paulina Żarnowska-Grabarz
Karnoprawna ochrona polskich symboli narodowych a ochrona symboli europejskich ............. 121

Karol Stryjski
Międzynarodowe prawo rodzinne Unii Europejskiej. Uwagi na temat
fragmentaryzacji systemu norm jednolitych w Europie .................................................................. 131

Magdalena Michalska
Prawo pracy w świetle integracji europejskiej .................................................................................. 139

Lesław Krzyżak
Eutanazja w ustawodawstwie krajów Unii Europejskiej i w prawie kanonicznym .................... 147

Przyjęto do druku decyzją władz Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-
Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytutu Nauk Humanistycznych i Społecznych Narodowego 
Uniwersytetu “Politechnika Lwowska”

Recenzenci:
prof. dr hab. Arkadiusz Żukowski, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie
prof. dr hab. Yaryna Turchyn, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych, Narodowy 
Uniwersytet „Politechnika Lwowska”

Redaktorzy: 
dr hab. Teresa Astramowicz-Leyk, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-
Mazurski w Olsztynie
dr hab. Marcin Chełminiak, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie
mgr Kamil Sygidus, Instytut Nauk Politycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski 
w Olsztynie
dr Oleksandr Gorbach, Instytut Nauk Humanistycznych i Społecznych, Narodowy 
Uniwersytet „Politechnika Lwowska”

Redakcja językowa (j. angielski): Liubov Luchyt (Instytut Nauk Humanistycznych 
i Społecznych, Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”)
Opracowanie graficzne i typograficzne: Kamil Sygidus
Redakcja techniczna: Kamil Sygidus
Projekt okładki: Kamil Sygidus
Autor grafiki na okładce: Kamil Sygidus
Wydanie: Instytut Nauk Politycznych (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Instytut 
Nauk Humanistycznych i Społecznych (Narodowy Uniwersytet „Politechnika Lwowska”)
Sład i druk: «Wpis. Publikacje i Sympozja», «Сорока. Друк на потребу»

Wymiary integracji europejskiej, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Narodowy 
Uniwersytet „Politechnika Lwowska”, Olsztyn-Lwów 2017, 220 s.

Odpowiedzialność za treść artykułów ponoszą autorzy
Wszelkie prawa zastrzeżone

Różnorodność tematyczna tekstów zawartych w niniejszej pracy zbiorowej potwierdza 
złożoność i wieloaspektowość integracji europejskiej, która oprócz pozytywnych skutków, 
niesie ze sobą również szereg wynikających z niej wyzwań mogących przerodzić się w poważne 
zagrożenia. W związku z wielowymiarowością tej problematyki, preferowane jest podejście 
interdyscyplinarne wymagające zaangażowania badaczy wywodzących się z różnych dyscyplin 
i dziedzin nauki.

Książka dzieli się na 3 części, spośród których każdą poświęcono innemu wymiarowi 
integracji europejskiej. W pierwszej z nich znalazły się rozdziały skorelowane z politycznym 
wymiarem integracji europejskiej oraz ze sferą bezpieczeństwa europejskiego. Druga część 
poświęcona została aspektowi prawnemu tego procesu, zaś w trzeciej umieszczone zostały teksty 
poruszające rozmaite wątki społeczno-kulturowego wymiaru integracji europejskiej.

Autorzy prezentowanej publikacji mają nadzieję, że przyczyni się ona do wyjaśnienia 
niektórych aspektów tytułowego zjawiska, zachęcając badaczy do dalszych dociekań na ten 
temat i popularyzowania wyników badań w kolejnych tego typu przedsięwzięciach.

ISBN 978-83-89559-85-2



Spis treści

6

Wstęp

Do procesów integracyjnych na kontynencie europejskim dochodziło co 
najmniej kilkakrotnie, poczynając od okresu starożytności, a na współ-
czesności kończąc. Dokonania Unii Europejskiej na tym polu stanowią 

jednak swoisty precedens. Dotychczas integrowano się już bowiem politycznie, mi-
litarnie, gospodarczo i kulturowo, ale nigdy w takim zakresie, we wszystkich tych 
sferach równolegle. Nie bez przyczyny więc, pojęcie integracji europejskiej kojarzy 
się obecnie przede wszystkim z Unią Europejską i poprzedzającymi ją Europejską 
Wspólnotą Węgla i Stali (EWWiS), Europejską Wspólnotą Gospodarczą (EWG) 
i Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (EURATOM). Osiągnięcia UE trzeba 
docenić tym bardziej, że jej geneza sięga 1951 roku (18 kwietnia przedstawiciele 
RFN, Francji, Belgii, Holandii, Luksemburgu i Włoch podpisali tzw. traktat paryski 
zapoczątkowujący EWWiS), czyli okresu relatywnie bliskiego II wojny światowej. 

Chociaż często podkreśla się ekonomiczne przesłanki zapoczątkowanego 
wówczas procesu integracyjnego, to warto pamiętać o podjętej próbie załagodzenia 
kilkusetletnich napięć pomiędzy Niemcami i Francją. Oceniając to dzisiaj, nale-
żałoby stwierdzić, że zamiar ten udało się zrealizować, a obydwa państwa stały się 
ważnymi sojusznikami oraz głównymi aktorami rozszerzającego się procesu inte-
gracyjnego, który w 2004 roku objął także Polskę oraz inne państwa byłego bloku 
wschodniego.

Między innymi z powyżej przytoczonych powodów, integracja europejska nie-
zmiennie cieszy się dużym zainteresowaniem europejskiej opinii publicznej oraz 
mediów, fascynując także kolejne pokolenia badaczy. Mogłoby się nawet wydawać, 
że o integracji europejskiej powiedziano i napisano już w zasadzie wszystko. Nic 
bardziej mylnego. Jest ona bowiem niezwykle dynamicznym procesem podatnym 
na różnorodne uwarunkowania, zarówno o charakterze wewnętrznym, jak i ze-
wnętrznym. 

Integracja europejska stanowiła z początku marzenie, a następnie cel dążeń 
państw Europy Środkowej oraz Wschodniej, które w wyniku postanowień konfe-
rencji w Jałcie oraz Poczdamie, po zakończeniu II wojny światowej znalazły się pod 
kontrolą ZSRR. Do zakończenia zimnej wojny  kraje takie jak np. Polska, Czechy, 
Słowacja (do 1993 roku - Czechosłowacja), Węgry, Rumunia, Bułgaria, Litwa, Ło-
twa czy Estonia, były całkowicie pozbawione możliwości uczestnictwa w tym pro-
cesie. Kilkanaście lat po upadku symbolicznej Żelaznej kurtyny, kraje te uzyskały 
szansę ubiegania się o akcesję do UE, co przyczyniło się do apogeum integracji eu-
ropejskiej z pierwszej dekady XXI wieku. W wyniku największego w historii Unii 
rozszerzenia z 2004 roku i przyjęciu państw środkowo-wschodnioeuropejskich, 
mogło się wydawać, że istnieje tylko jeden kierunek procesu integracji - jego sukce-
sywny rozwój. Tymczasem, na skutek wielu złożonych przyczyn, po latach okazało 
się, że w obrębie Wspólnoty, poza pragnieniem integrowania się, występują rów-
nież silne tendencje dezintegracyjne. Najpierw w wyniku kryzysu gospodarczego w 
Grecji, jego negatywnego wpływu na wspólną europejską walutę i niechęci rządzą-
cych tym państwem do zmiany swojej polityki gospodarczej, usłyszeć można było 
głosy nawołujące do jej wykluczenia ze strefy euro lub strefy Schengen. Następnie, 
w referendum z dnia 16 czerwca 2016 roku decyzję o opuszczeniu Unii Europejskiej 
podjęli Brytyjczycy. Do tego trzeba wspomnieć o antyunijnych postawach przypi-
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rach działalności. Dzisiejsze problemy Unii zdają się tę hipotezę potwierdzać.
Problematyka integracji europejskiej jest, rzecz jasna, znacznie bardziej zło-

żona, niż zdążono to zaprezentować w kilku akapitach wstępu do niniejszej pra-
cy zbiorowej. Wywiera bowiem wpływ na wiele innych sfer życia, wliczając w to 
społeczną, kulturową, zdrowotną, edukacyjną ekologiczną i in. Jednak to właśnie 
to stwierdzenie było główną ideą przyświecającą jej powstaniu. Wbrew obiego-
wej opinii, problematyka integracji europejskiej nie powinna bowiem zajmować 
jedynie politologów. Złożoność tego zagadnienia, którą starano się zarysować 
czytelnikowi, wymaga podejścia cechującego się interdyscyplinarnością i oparte-
go również o inne dyscypliny, czy też dziedziny nauki. Pożądane jest, aby poszcze-
gólne kwestie były monitorowane przez badaczy wywodzących się z nauk o poli-
tyce, prawa, ekonomii, socjologii, pedagogiki, antropologii i innych nauk, a także 
stale popularyzowane.

Prezentowana książka stanowi realizację powyżej sformułowanego postu-
latu, dzieląc się na 3 sekcje, spośród których każda poświęcona została innemu 
wymiarowi integracji europejskiej. W części I znalazły się rozdziały skorelowane 
z politycznym wymiarem integracji europejskiej oraz ze sferą bezpieczeństwa euro-
pejskiego. Druga część poświęcona została aspektowi prawnemu tego procesu, zaś 
w ostatniej - III części książki, umieszczono artykuły poruszające rozmaite wątki 
społeczno-kulturowego wymiaru integracji europejskiej.

Część I książki otwiera rozdział autorstwa Jana Błaszczyka, który poświęco-
ny został dociekaniu istoty integracji europejskiej. Przedstawiono w nim definicję 
tego pojęcia, jego historyczne uwarunkowania, a także omówiono obszar ekono-
miczno-gospodarczy, wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa Unii, wymiar 
sprawiedliwości i sprawy wewnętrzne oraz takie aspekty jak: nabywanie i utrata 
członkostwa w UE oraz jej symbole.

Następne rozdziały dotyczą problematyki bezpieczeństwa UE: poszukiwania 
jej tożsamości oraz ewolucji unijnej strategii bezpieczeństwa w latach 2003-2016. 
W pierwszym ze wspomnianych tekstów, Bożena Kalisz scharakteryzowała gene-
zę politycznego i militarnego integrowania się w Europie po II wojnie światowej, 
uwzględniając także zakończone fiaskiem próby stworzenia Europejskiej Wspól-
noty Obronnej, a także trudny i trwający kilkanaście lat proces powstawania Euro-
pejskiej Wspólnoty Politycznej. Następnie w nawiązaniu do problematyki bezpie-
czeństwa, omówione zostało powołanie Unii Europejskiej i rozwój jej potencjału 
wojskowego. Tekst wieńczy prognozowanie dalszych perspektyw dla rozwoju Eu-
ropejskiej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony.

W kolejnym rozdziale dedykowanym zagadnieniu bezpieczeństwa w kontek-
ście integracji europejskiej, Kamil Sygidus przedstawił analizę dwóch strategii bez-
pieczeństwa UE - z 2003 i 2016 roku, porównując obydwa dokumenty od strony 
formalnej, a także pod kątem ich treści, omawiając wyszczególnione w nich wy-
zwania stojące przed Unią Europejską, grożące jej niebezpieczeństwa, cele, a także 
prognozowane przez autorów analizowanych dokumentów konsekwencje ich re-
alizacji. W podsumowaniu, autor dokonuje oceny Europejskiej Strategii Bezpieczeń-
stwa z 2003 roku, a także podejmuje próbę prognozowania skuteczności Globalnej 
strategii na rzecz polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Unii Europejskiej (2016).

W rozdziale pt. Poland: Stages of the European Way of Development, jego auto-
rzy: Ruslan Demchyshak, Oleksandr Gorbach i Liubov Luchyt, poddali analizie eta-

sywanych Węgrom rządzonym przez Viktora Orbana oraz kontrowersje związane 
z Trybunałem Konstytucyjnym w Polsce, które doprowadziły do wszczęcia wobec 
niej procedury kontroli praworządności. Do swoistego przewartościowania doszło 
również w obrębie innych europejskich społeczeństw, gdyż z różnych względów 
spadło wcześniej wysokie poparcie dla UE, dalszych akcesji oraz samego procesu 
integracji europejskiej, zaś w poszczególnych państwach członkowskich (m.in. w 
krajach założycielskich - Holandii i Francji) coraz większą popularność zdobywać 
zaczęły eurosceptyczne lub wręcz antyunijne ugrupowania polityczne jawnie kry-
tykujące dotychczasową otwartość oraz inne z podstawowych wartości UE.

Przyczyn wspomnianych powyżej komplikacji oraz sytuacji w jakiej znajduje 
się obecnie Unia Europejska, można upatrywać w wielu złożonych uwarunkowa-
niach. Często podkreślane w tym kontekście są zagrożenia zewnętrzne, na czele 
ze stale napływającą do Europy (głównie na obszar Niemiec i Francji) falą migra-
cji z regionu Bliskiego Wschodu, skorelowanym z tym zjawiskiem zagrożeniem 
w postaci terroryzmu islamskiego i nasilającymi się nastrojami antyimigranckimi, 
zjawiskiem wykluczenia społecznego oraz wzrostem popularności frakcji nacjona-
listycznych w wielu państwach UE. Za istotne zewnętrzne zagrożenie należałoby 
natomiast uznać konflikt toczący się na terytorium Ukrainy, czyli w państwie nie 
należącym do Unii, ale usilnie dążącym do integracji z nią, którego linia graniczna 
stanowi większość wschodniej flanki UE.

Wiele z powodów dzisiejszych trudności Unii ma naturę wewnętrzną. To bo-
wiem kryzys finansowy rozpoczęty w 2008 roku przy nierozsądnej polityce ekono-
micznej Grecji, doprowadził do sytuacji, w której państwo to znalazło się na skraju 
bankructwa, a podobny los zaczęto prognozować także m.in. dla Portugalii, Hisz-
panii czy Włoch. Niektórzy twierdzą, że napływ imigrantów z Biskiego Wschodu 
oraz coraz częstsze i jeszcze brutalniejsze zamachy terrorystyczne są skutkiem źle 
pojmowanej tolerancji, zbytniej i nie mającej oparcia w faktach otwartości oraz 
afirmacji wielokulturowości, które stanowić miały o sile UE, a coraz częściej uzna-
wane są za główny powód jej problemów. Trzeba też pamiętać, że obecna sytu-
acja, w której znalazła się Ukraina nie jest dziełem przypadku. Secesja Półwyspu 
Krymskiego oraz konflikt we wschodnich obwodach tego państwa są rezultatem 
chaosu powstałego w wyniku zmiany władzy wywołanej demonstracjami znany-
mi jako Euromajdan. Te z kolei, co sugeruje już sama ich nazwa, mają związek 
z niezadowoleniem społecznym spowodowanym odłożeniem podpisania umowy 
stowarzyszeniowej z UE przez ówczesnego ukraińskiego prezydenta - Wiktora Ja-
nukowycza, pomimo prowadzonego od lat programu zbliżenia z UE (np. w ramach 
Partnerstwa Wschodniego). I chociaż do niedawna postulat dalszego rozszerzania 
Unii w kierunku wschodnim znajdował wielu entuzjastów, to w wyniku wspomnia-
nych wcześniej problemów, proces ten wydaje się obecnie zahamowany, a na pew-
no znacznie bardziej skomplikowany, zwłaszcza w kontekście stanowczych działań 
podejmowanych przez Federację Rosyjską w obronie swojej strefy wpływów.

Wydarzenia na Ukrainie oraz kryzys migracyjny ujawniły słabość UE, która 
pomimo wspomnianych powyżej motywów jej zawiązania, najsilniejsza jest przede 
wszystkim w aspekcie gospodarczym, znacznie słabsza zaś pod względem polityki 
zewnętrznej i bezpieczeństwa. Fiasko Europejskiej Wspólnoty Obronnej oraz stałe 
trudności ze sformułowaniem spójnej unijnej polityki zagranicznej dobitnie poka-
zuje, że o wiele trudniej państwom UE porozumieć się w innych niż gospodarcza sfe-
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interwencji: w Gruzji (od 1992 roku) oraz na Ukrainie (pierwsza misja dotycząca 
budowy społeczeństwa demokratycznego z 1999 roku, a także misje przedsięwzięte 
w 2014 roku w związku z konfliktem we wschodnich obwodach tego państwa). 
W tekście scharakteryzowane zostały takie aspekty jak: sposób funkcjonowania 
OBWE (działania w terenie oraz madat do ich przeprowadzania), mocne strony 
i osiągnięcia w rozwiązywaniu konfliktów, a także ocena braków i słabych stron tej 
organizacji. 

Drugą część książki, dedykowaną problematyce prawnego wymiaru in-
tegracji europejskiej, otwiera rozdział autorstwa Mykoly Buchyna (Микола 
Бучин), który poddał analizie kwestię równości podmiotów uczestniczących 
w procesie wyborczym na Ukrainie, ukazując ją w charakterze istotnego czynnika 
dla demokratyzacji tego państwa. We wzmiankowanym rozdziale ukazano 
ewolucję regulacji prawnych dotyczących kandydatów oraz partii politycznych 
uczestniczących w wyborach, a także proces modyfikowania takich aspektów wy-
borów jak m.in.: finansowanie kampanii wyborczej, nominacje i rejestracja kandy-
datów, czy też agitacja przedwyborcza.

Ważną z polskiego punktu widzenia problematykę podejmuje kolejny roz-
dział - Unijna procedura kontroli praworządności, w którym Izabela Niczyporuk 
dąży do ukazania istoty unijnej procedury kontroli praworządności w kontekście 
obowiązującego prawa Unii Europejskiej, a także działań przez nią podjętych 
wobec Rzeczypospolitej Polskiej po kontrowersjach związanych z Trybunałem 
Konstytucyjnym. Ze względu na fakt, że procedurę tę wszczęto po raz pierwszy 
w historii, z zaistniałej sytuacji wynika szereg wątpliwości (w tym dotyczących 
prawa UE do tak daleko sięgającej ingerencji w suwerenność danego państwa 
członkowskiego), które wspomniana autorka stara się wyjaśnić, charakteryzując 
m.in. genezę tej procedury, jej ramy prawne, przedmiot kontroli oraz 
kontekst sytuacyjny.

W kolejnym rozdziale, Paulina Żarnowska-Grabarz w oparciu o interpretację 
przepisów polskiego prawa karnego rozpatruje inny interesujący aspekt integracji 
europejskiej, a mianowicie kwestię karnoprawnej ochrony polskich i europejskich 
symboli. Pod uwagę wzięto zarówno kwestię ochrony polskiej flagi narodowej oraz 
hymnu, a także symboli UE, ocenie poddając także stopień skuteczności odpo-
wiednich aktów prawnych.

W rozdziale pt. Międzynarodowe prawo rodzinne Unii Europejskiej. Uwagi 
na temat fragmentaryzacji systemu norm jednolitych w Europie, jego autor - Karol 
Stryjski, analizuje problematykę ujednolicania przepisów wskazanej w tytule gałęzi 
prawa, zróżnicowane tempo tego procesu dla poszczególnych państw, a także poja-
wiające się w ich obrębie obawy z nim związane, dotyczące konieczności uznawa-
nia na swoim terytorium zagranicznych związków partnerskich i jednopłciowych 
małżeństw, wskazując w podsumowaniu możliwe scenariusze rozwoju tego zagad-
nienia w przyszłości.

W kontekście postępującego procesu integracji warto również analizować jej 
wpływ na prawo pracy. To zagadnienie zostało poddane analizie przez Magdalenę 
Michalską, która w tekście pt. Prawo pracy w świetle integracji europejskiej, pod-
jęła się interpretacji międzynarodowych (przede wszystkim europejskich) źródeł 
prawa pracy, a także analizy integracji europejskiej przez pryzmat tej gałęzi prawa.

Drugą część książki zamyka rozdział autorstwa Lesława Krzyżaka, w którym 

py europejskiej drogi rozwoju Polski, zakładając, że z uwagi na szereg podobieństw 
historycznych oraz uwarunkowań (np. geograficznych), może ona stanowić wzór 
dla Ukrainy, dostarczając niezbędnych wniosków dla pomyślnego procesu jej euro-
integracji. Tekst przedstawia dążenia Rzeczypospolitej Polskiej do akcesji w ramy 
UE z uwzględnieniem istotnych dla tego procesu determinantów, omawiając pro-
ces transformacji tego kraju w obrębie sfery wewnętrznej i polityki zagranicznej, 
w celu dostosowania go do europejskich standardów.

Rozdział napisany przez Martę Ratuszyńską podejmuje głośny w ostatnim cza-
sie problem wpływu migracji na rynek pracy państw Unii Europejskiej, koncentru-
jąc się na przypadku Republiki Federalnej Niemiec, stanowiącej punkt docelowy 
dla większości migrantów, którzy w związku ze skomplikowaną sytuacją polityczną 
oraz w poszukiwaniu lepszej przyszłości wyruszyli do Europy z rejonu Bliskiego 
Wschodu. W tekście uwzględniono m.in. następujące aspekty: podstawy teore-
tyczne mobilności siły roboczej, zapotrzebowanie na siłę roboczą w Niemczech, 
korelacje pomiędzy zmianami demograficznymi, migracją a bezrobociem, liczeb-
ność i struktura imigracji w Niemczech oraz poziom bezrobocia w tym państwie 
w latach 2015 i 2016. 

Tekst Marcina Orzechowskiego oraz Dominiki Noskowskiej pt. Między euro-
peizacją a tożsamością europejską. Dualizm polityczno-społeczny na Ukrainie jest 
jednym z czterech kolejnych rozdziałów poświęconych różnym aspektom dążą-
cego do integracji z UE państwa ukraińskiego. Autorzy ci podjęli próbę konfron-
tacji rozwoju społeczno-politycznej sfery tego państwa z fenomenem europeiza-
cji oraz wschodnioeuropejskiej tożsamości. Wyjaśnione zostaje zatem pojęcie 
europeizacji, scharakteryzowana rzeczywista tożsamość Ukrainy, rola Federacji 
Rosyjskiej w kontekście analizowanego zagadnienia, a także omówione histo-
ryczne, społeczno-polityczne i ekonomiczne uwarunkowania obecnej sytuacji 
w państwie ukraińskim.

Problematykę europeizacji Ukrainy, z tym, że dotyczącej poziomu lokalnego, 
podjął autor kolejnego rozdziału - Vadym Zheltovskyy. W swoim tekście pt. Eu-
ropean integration and perspectives for the europeanization of local governments in 
Ukraine, przedstawił on teoretyczny kontekst europeizacji samorządu lokalnego 
na Ukrainie, jego rozwój oraz gotowość władz lokalnych do implementacji najlep-
szych europejskich praktyk, podejmując także próbę odpowiedzi na pytanie, czy 
dążenia te mają realne szanse na realizację, czy też istnieją dla niego jakieś inne 
alternatywne drogi?

Autorki kolejnego rozdziału - Halyna Lutsyshyn (Галина Луцишин) oraz Na-
taliya Pashyna (Наталія Пашина), w swoim tekście poddały analizie wpływ funk-
cjonujących w obrębie państwa ukraińskiego mniejszości narodowych na rozwój 
procesu integracji tego państwa z Unią Europejską, jak również ich znaczenie dla 
rozwoju międzypaństwowych relacji Ukrainy z państwami ich pochodzenia. Anali-
zie poddano polską, węgierską, rumuńską oraz słowacką mniejszość zamieszkującą 
ukraińskie terytorium.

W rozdziale pt. The OSCE Role in Conflict Resolution in Georgia and Ukraine: 
Achievements and Shortcomings, zamykającym część ksiązki poświęconą 
politycznemu wymiarowi integracji europejskiej oraz sferze bezpieczeństwa, jego 
autorka - Roksana Shchukina, poddała ocenie rolę Organizacji Bezpieczeństwa 
i Współpracy w Europie (OBWE, eng. OSCE) na przykładzie jej dwóch 
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Edyta Andrzejczak w tekście swojego autorstwa podjęła się zadania prezen-
tacji europejskiej integracji kulturowej realizowanej za pośrednictwem programu 
Erasmus. Autorka na podstawie wywiadów z jego polskimi uczestnikami (a także 
własnych doświadczeń) prezentuje ich sposób postrzegania Europy oraz kształto-
wanie kulturowej wspólnoty. Wymiany zagraniczne w ramach programu Erasmus 
stanowią przykład unijnej idei mentalnej integracji państw europejskich, przy-
czyniając się także do ułatwiania i wzbogacania interkulturowych relacji. Wśród 
rozpatrywanych w tekście aspektów znalazł się też wpływ omawianego programu 
na rzeczywistą integrację studentów oraz kształtowanie ich tożsamości. 

Tematyka korespondująca z wyżej omówioną znalazła się także w rozdziale pt. 
Życie obok. Problemy adaptacyjne ukraińskich studentów w Polsce. Autorzy - Agata 
Jagiełło i Jarosław Tondera, dostrzegają zanotowany od 2005 roku wyraźny wzrost 
współczynnika umiędzynarodowienia polskich szkół wyższych, w czym wydatny 
udział mieli studenci narodowości ukraińskiej - najliczniejsi spośród obcokrajow-
ców (w 2015 roku było ich w Polsce ponad 23 tysiące). W omawianym tekście ana-
lizie poddano też główne czynniki wpływające na podjęcie przez młodzież z tego 
kraju studiów w Rzeczypospolitej Polskiej, a także szereg innych kwestii, jak np.  
problem ich adaptacji do polskiej rzeczywistości oraz uwarunkowania negatywnie 
wpływające na ten proces, leżące zarówno po stronie przyjezdnych, jak i Polaków.

W zamykającym część III, a także całą publikację, rozdziale autorstwa Kata-
rzyny Nosek pt. Transformacja współczesnych europejskich rodzin, czyli o tendencjach 
przemian zachodzących w rodzinie i ich uwarunkowaniach, tytułowa współczesna 
rodzina zostaje poddana analizie w kontekście zmian zachodzących w społeczeń-
stwie pod wpływem takich uwarunkowań jak integracja państw europejskich, czy 
też globalizacja współczesnego świata. Wśród podjętych w tekście zagadnień są też 
ulegające zmianie modele życia rodzinnego oraz formuła rodziny. Autorka podjęła 
się odpowiedzi na pytanie o jakość życia we współczesnej rodzinie oraz ustalenia, czy 
nadal stanowi ona źródło życiowej satysfakcji dla poszczególnych jej członków, a tak-
że czy pomimo zmieniających się stylów życia społeczeństwa, pozostaje podstawową 
jednostką jego rozwoju?

Różnorodność tematyczna tekstów zawartych w prezentowanej pracy zbiorowej 
potwierdza, że integracja europejska stanowi niezwykle wieloaspektowe oraz zróż-
nicowane zjawisko, które poza szeregiem pozytywnych konsekwencji, niesie ze sobą 
również wiele wynikających z niej wyzwań oraz zagrożeń. Redaktorzy niniejszej pra-
cy zbiorowej mają świadomość, że poruszone na jej łamach zagadnienia stanowią za-
ledwie odsetek całości kwestii skorelowanych z tytułowym procesem. Jak już jednak 
zauważono, ze względu na jego dynamikę oraz złożony charakter, można ją uznać 
za przykład właściwego sposobu badania integracji europejskiej, zakładającego inter-
dyscyplinarne studia podejmujące bieżące problemy ujawniające się w obrębie wielu 
wymiarów tego zjawiska - politycznym, społecznym, ekonomicznym, prawnym oraz 
kulturowym i bezpieczeństwa.

Redaktorzy

przedstawiony został budzący wiele moralnych, a także prawnych kontrowersji 
problem eutanazji, ukazany w odniesieniu do ustawodawstwa państw członkow-
skich Unii Europejskiej oraz prawa kanonicznego. Ów autor scharakteryzował roz-
wój tego zagadnienia w ujęciu historycznym, kwestię traktowania ludzkiego życia 
w wymiarze ekonomicznym, problematykę osób starszych i chorych, kwestię ich 
osamotnienia i wyobcowania, a także prawne możliwości i działania eutanatyczne.

Trzecią część prezentowanej pracy zbiorowej (Integracja europejska: wymiar 
społeczno-kulturowy) otwiera tekst autorstwa Krzysztofa Gładkowskiego pt. Dzie-
dzictwo kulturowe a tożsamość narodowa. Europejskie tradycje naukowe Lwowa, któ-
rego założeniem było wskazanie źródeł rozwoju lwowskiej nauki, ze szczególnym 
uwzględnieniem relacji pomiędzy polskimi i ukraińskimi przedstawicielami nauki, 
co ujawnić miało fałszywe stereotypy na temat rzekomego wrogiego stosunku po-
między nimi. Wymiar integracyjny dostrzeżony został natomiast w dynamicznym 
rozwoju nauki w tym mieście, który był wynikiem tradycji oraz najlepszych wzo-
rów uprawiania nauki upowszechnionych we Lwowie przez uczonych przybyłych 
z różnych europejskich środowisk naukowych.

Kolejny rozdział dotyczy roli mediów publicznych oraz Internetu, które przez 
Tomasza Gajowniczka oraz Katarzynę Maciejewską-Mieszkowską rozpatrywa-
ne są w charakterze istotnych narzędzi dla zachowania własnej tożsamości przez 
mniejszości narodowe w Polsce. Media mogą pozytywnie wpływać na podtrzyma-
nie i rozwijanie tożsamości narodowej w środowiskach mniejszościowych, będąc 
zarówno istotnym kanałem komunikacyjnym, jak i nośnikiem kultury, tradycji, 
historii i języka. Wśród analizowanych determinantów aktywności mniejszości na-
rodowych i etnicznych w polskiej przestrzeni medialnej znalazły się: przepisy pra-
wa, finanse oraz inicjatywa tychże środowisk. W tekście analizie poddano również 
rosnącą rolę Internetu jako medium w coraz większym stopniu przyczyniającym 
się do zachowania tożsamości przez mniejszości narodowe i etniczne zamieszku-
jące Polskę, z uwagi na coraz większą jego dostępność, wolność oraz niskie koszty.

Autorka kolejnego tekstu - Ulyana Ilnytska (Уляна Ільницька), swoją uwa-
gę skoncentrowała na problemach zabezpieczenia suwerenności informacyjnej 
w obliczu napływu informacji z zewnątrz. Ów rozdział szczegółowo bada problem 
ochrony ukraińskiej przestrzeni informacyjnej przed negatywnym oddziaływa-
niem z zewnątrz, analizując rzeczywiste i potencjalne zagrożenia dla sfery infor-
macyjno-komunikacyjnej, omawiając dodatkowo ekspansjonistyczną politykę 
informacyjną innych państw. Analizie poddano też samo pojęcie „suwerenności 
informacyjnej”, jej przesłanki oraz zewnętrzne destrukcyjne oddziaływanie pro-
pagandowe i manipulacyjne wraz z określeniem ich przyczyn. W tekście zawarto 
również rekomendacje dotyczące polepszenia ukraińskiej państwowej polityki in-
formacyjnej oraz komunikacyjnej służącej ochronie niezależności tamtejszej sfe-
ry informacyjnej.

Następny rozdział poświęcony został problemom i wyzwaniom mniejszości 
polskiej na Litwie - najliczniejszej i posiadającej swoich przedstawicieli w tamtej-
szym parlamencie. Zamiarem jego autora - Andrzeja Jurkuna, było przedstawienie 
obecnej sytuacji polskiej mniejszości na Litwie, genezy jej obecności na terenie tego 
państwa, ocena przestrzegania w nim jej prawa w kontekście procesu integracji 
z Unią Europejską, a także nakreślenie szeregu innych istotnych problemów praw-
nej oraz instytucjonalnej natury tej problematyki. 


