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1. Imię i nazwisko: Vadyrn Zlreltovskyy

2. Wykształcenie, posiadane dyplomy, stopnie naukowe:

W 2003 roku rozpocząłen^l studia na kierunku filologia angielska na Wydziale Języków

Romańsko-germańskich na Narodowym Uniwersytecie 
',A|<adenria 

ostrogska'' w ostrogu' obwód

rówieński, rra Ukrairrie. Podstawę do uzyskania tytrrłu magistra stanowiła praca magisterska pt.

,,Wojskowe i polityczne eufemizmy w przenlówieniach polityków''. Pracę obroniłem z oceną

',bardzo dobrą''. od l6 września 2008 roku do l6 lipcaŻ0ll roku uczestniozyłem w senrinarium

doktoranckim na Wydziale Nauk Politycznych Akadenrii Hunranistycznej im. Aleksandra

Gieysztora w Pułtusku w ranrach programll Erasmus Mundus External Cooperatiorr Window Lot 6.

l2 grudrlia 20ll roku decyz1ą Rady Wydziału Nauk Politycznycli Akadenlii Hurrranistycznej im.

Aleksandra Gieysztora nadano nri stopień naukowy doktora nauk hurnanistycznych w zakresie nauk

o polityce. Pracę doktorską pt. ''lraq lssue in the Rhetoric of George W. Bush (Pre-war and War

Periods,200l-2008)'' pisałenl pod kierunkienl prof. dr hab' Krzysztota Michałka, a od 2009 roku -

pod kierunkiem prof'. dr hab. Arkadiusza Zukowskiego. Publikacja dysertacji doktorskiej została

dofinansowana przez Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego:

,,lraq lssue in the Rhetoric of George W. Bush (Pre-war and War Periods, 2001-2008)", Oficyna

Wydawnicza ASPRA-J R, Warszawa Ż0 I 0, ss. 290.

3. Informacje o dofychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych:

od 9 września 20l3 roku.iestem zatrudniony na Wydziale Nauk Politycznych Akadenrii

Humanistycznei im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku na stanowisku adiunkta.
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4. Wskazanie osiągnięcia* wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o

stopniach naukowvch i tytule naukolvym oraz o stopniach i Ętule lv zakresie sztuki (Dz. U.

2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. l3ll.):

a) tytuł osiągnięcia naukowego/artystycznego: Self-governance in Ukraine: Origin, Evolution

and Perspectives.

b) (autor/autorzy, tytuł publikacji. rok wydania' nazwa wydawllictwa. l'cccl]Zel]ci wydawniczy):

Vadym Zheltovskyy, Self-governance in Ukraine: Origin, Evolution and Perspectives,

Wydawnictwo Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Pułtusk

2019, ss. 320. Recenzent wydawniczy: Prol. Dr Hab. Arkadiusz Zukowski.

c) onrówienie celu naukowegolartystycznego Ww. pracy/prac i osiągniętych wyników wrazz

omówienietn ich ewentualnego wykorzystania:

Przedmiotem badań publikacji, wskazane.i jakcl clsiągrrięcie naukowe, jest prooes

decentralizacji władzy publiczne.i na Ukrainie ze szczegolnym uwzględrrienienl refbrrny samorządu

terytorialnego na Ukrainie'.|ej genezy oraz perspektyw. Analizie poddano działalność kluczclwyclr

podmiotów politycznyclr i społecznych w zakresie prób opracowania nowyclr strategii politycznycll

i regulac.ii prawnych nla.iących na celu rozwó.i sanlorządów lokalnych. Uwaga została równiez

poświęcona zagadnieniu nliędzynarodowych instrunlentów wsparcia procesu decentralizacji na

Ukrainie, ze szczegolnynr uwzglednieniem zrnian po 20 l4 roku.

***

- Celem pracy .iest analiza procesów decentralizacji władzy publicznej na Ukrainie i

clrarakteru zlnian politycznych na przykładzie refbrlTy Samorządowe.i. Rozważania objęły ewolucję

programów politycznych' ram prawnych' współpracę międzynarodową podejmowaną przez władze

centralne i regionalne na Ukrainie a takŻe zIniany we współpracy pomiędzy podnliotami

politycznynli ispołecznynli clraz ich wpływ na procesy transformacji. Do głównych problemów

badawczycIr nalezało sclrarakteryzowanie prze.iawów refbrmowania SyStemu samorządu

terytorialnego na Ukrainie w róznyclr okresach je.i suwerenności zaczyna.jąc od Ustawy o

Niepodległości z l99l r. a takŻe udzielenie odpowieclzi na pytanie o czynniki, które kształtu.ią

pozycję podmiotów odpowiedzialnych za ponlyślne wdrożenia reformy. Badanie charakteru zrnian

systenrowych objęło równiez kwestię dyskrrrsu politycznego jako narzędzia podnoszenia

świadomości obywatelskiej w nawiązaniu do planowanych zmian Konstytucji w zakresie

decentralizac.ii.

d*



>k**

Dla osiągnięcia postawionego celu badawczego odwołano się do koncepcji teoretycznych

doĘczących badań nad samorządem; kapitału społecznego; komunikowania politycznego. Tło teo_

retyczne dla konceptualizacji głównych pojęć, analizy modęli, elenrentów i zasad samorządów teryl-

torialnych, które mają Znaczący wpływ na ich skuteczne funkcjonowanie stanowiły prace nad sa-

morządem terytorialnym prowadzonę przez polskich profesorów J. Regulskiego, M. Kuleszę, S.

Wykrętowicza, H. Izdebskiego, M' Barańskiego' A. Lutrzykowskiego. J' Itrich-Drabarek, A. Pia-

seckiego, .I. Wojnickiego, A. Piekarę. W kontekście zasad funkcjonowania samorządu terytorialne-

go na Ukrainie oraz badań nad społeczeństwetn obywatelskim sięgnięto do prac teorety.cznycl-r

ukraińskich ekspertów A. Kolodiy, o. Lutser,ych, o' Burlyuk, N. Shapovalova, K. Zarembo' S.

Bulbeniuk, Y. Kovbasiuk, O. Harnec et al.

Reflel<sje R. Rhodes'a na temat elementów zatząd,zania. stosunków międzyrządowych ijego
podziału sieci politycznych Są wazne d\a z'rozumienia stopnia, w jakim członkowie sieci są ztnte-

growani i współzaleŻnl. Szczególną uwagę zwraca się na rosnącą rolę włączenia obywatelskiego w
zycie regionów. E. Sorensen i P. Triantaflllou rł'spierają tworzenie społeczeństwa aktywnych oby-

wateli i opowiadaj ą się za aktywizacj ą pozycji państwa w tworzeniu podstaw dla obywateli, wladz

lokalnych, organizac.ji pozarządowych i przeclsiębiorstw do podjęcia aktywnej roli rv Życiu poli-

t]_cznym. Z kolei J. Pierre i B. Peters wskazują na zrniany w sitrze zarządzania' prowacizące do

większego zaangaŻowania podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w clziałanla rządowe. A. Lu_

trzykowski podkreśla rolę ośrodków naukowych w opracowywaniu nowoczesnych rozwiązań dla

wyzwań., przed lttórymi stoi obecnie samorząd lokalny' Poszukiwano zatem zmjan w zaangaŻowa-

niu społeczęństrva obywatelskiego i przedstawicie1i ośrodkow naukor,r'ych w procesy refbrmowania

samorządów na Ukrainie .jak równieŻ zmlan folmatu współpracy między wymienionymi podmio-

tami.

Analiza partycypacji obywatelskiej bazowała się koncepcjach R. Putnama, który wyjaśnia

malejące zaangaŻowanie obywatelskie w USA wskazując na zmniejszenie poziornu zauf-ania do

rządu i brak zaangazowania obywateli w życie polityczne i T. Poguntke' który przedstawia przyliła-

dy podobnych tendencji w Europie. Badając europeizację procesów politycznvch na Ukrainie opar-

to się na załoŻeniach Page'a i Goldsmith'a przedstawiających hipotezy o tym, jak duzy wpływ mia-

ły zmiany sanlorządów lv ciągr-r ostatnich del<ad oraz na rozwa'Ż'aniach 'r' BÓrzel i C. Sprungl< o

wpł1'wie Unii Europejskiej na demokratyczne rządy w państwach członkowskich. W związku z

powyŻszyrn przeanalizowano instrumenty wparcia procesórł- decentralizacyjnych na Ukrainie w
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ramach Paftnerstwa Wschcldniego oraz współpracy między lokalnynli sanlorządami Pcllski i

Ukrainy.

Bada.iąc dyskurs polityczny r-rkraińskich polityków i retorykę prezydencką Petra Poroszenki

w kwestii pode.|ścia dcl refornly sanlorządtt oparto się na pracach B. Dobek-ostrowskiej, R. Perloffa

i R' Dentona na tenlat Znaczenia przekazów politycznych we współczesnej polityce oraz na

rozwaŻaniach M. Medhursta. M. Stuckey' L.Dorsey'a, G. Edwardsa. E. Kinga i S. Kernella w

nawiązaniu do roli retoryki prezydenckie.j w procesie decyzy.inynr i.ie.| wpływu na politykę wobec

kl uczowyclr problenrów.

*.*.*

W toku prac nad osiągnięcienl celu badarl postawiono następujące zadania badawcze:

przeprowadzic analizę r-trateriałów teoretycznych napisanych przez ekspertów w dziedzinie

studiów nadzarządzaniem i ich roli w pcllitologii;

przeprowadzic szczegółclwą analizę głównych prób refbrnly sarnorządu terytorialnego na

Ukrainie w róznych okresach .ie.i suwerenności Ze szczegolnym uwzględnieniem głównych

inicjatyw i nornr prawnych Zapropollowarrych przez władze ukraińskie po wydarzeniach na

Euroma.jdanie;

przedstawić kluczowe osiągnięcia polskiej refornry sanlclrządclwej iodpclwiedziec na pytanie, czy

polski nlodeI sanlorządności nloze byc wykorzystany dla Ukraillyl

skoncentrowac się na roli polskich doświadczerl dla ukraińskich regionów podkreślając

podobieństwa i różnice w regionalnynr podejściu do wdrazania europe_iskioh dobrych praktyk;

zbadac tradycje oraz obecny Stan współpracy nliędzy decyderrtarni politycznymi a podrniotanri

społecznynri, takirrri .iak dztałacze społeczeństwa obywatelskiego i przedstawiciele środowisk

akademickiclr w zakresie refbrnly sanrorządowej;

przeanalizować główne Strategie retoryczne czołowyclr polityków ukraińskich na temat refbrmy

samclrządowe.j i decentralizac.ii.

xx*

Na podstawie egzegezy źr(:deł i ich krytyczne.1 analizy sfbrrrlLrłclwano glówną hipotezę,

która brznri rrastępująco:

Rozu,ój ,samorzqdów lokalnych na Llkrainic u' i'.r'ttlln1'm s'/opniu.je'st 'ttzależniony od zaangazowania

się i wspólprttcy potlmiotow polityczn1lch i spolecznych. Na implementtlcję reforłn1l stlmorztldowej

ntt Llkrainie wpĄlwtyq pontttlkl zmittt'tyl tlofulnuf qce 'się u: rttmuch. systemtt pol.its;czno-ustn2joulego,

inic-jaą;ul1ł między;narodrnle u,spierajt1ce pr()CeS tlecentrttlizacji jak również d1lskurs polityczny

nlajqcy na celu podnie'sie nia śv;itłtlono'ści 'społecznej na temat reformy sumorzqdrlu'e.j'
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W celu przyb|izenia rozwiązania prą,jętego problemu badawczego zostały sformułowane

następujące hipotezy cząstkowe:

Hipoteza 1: Pomyślne wdrozęnie nowej koncepcji refbrmy samorządu i organizacji teryto-

rialnej na Ukrainie, przyjętej przez władze trkraińskie w 2014 r., oraz istniejące podstawy prawne Są

wystarcza.jącymi elementami do sprawnej transformacji samorządów lokalnych w regionach ukra-

ińskich'

Hipoteza 2: Rola polskich doświadczeń w ręformie samorządowej oraz aktualna współpra-

ca i programy edukacyjne w ramaclr Inicjatywy Partnerstwa Wschodniego są czynnikiem działąą-

cym na korzyść zaangaŻowania podmiotów społecznych na Ukrainie w proces refbrm.

Hipoteza 3: Sl<utecznośc refbrmy samorządowej na Ukrainie w drrzej mierze zaleĄ od go-

towości podmiotów społecznych do wykorzystania istniejących instrumentów prawnych dla wywie-

rania wpływu na procesy decyzyjne jak równiez od stopnia zaufanla do władz na poziomie lokal-

nym i centralnym.

Hipoteza 4: Regionalne ośrodki naukowe dysponują potencjałem do pełnienia roli mediato-

ra w dyskusjach między otgan:u;acjami społecznymi awładzami politycznymi na temat skali i fbrm

uczestnictwa podmiotÓw społecznych w zyciu politycznym regionu.

Hipoteza 5: Dyskurs polityczny słuzy jako narzędzie podnoszenia śrłiadonlości obyrł'atcl-

skiej w kwestii decentralizacji i refbrmy Samorządowej na Ukrainie i prowadzi do pogłębienia

rvspółpracy mięclzy podmiotan-ri politycznynri i społecznymi w tej rrraterii'

***

W odniesieniu do metodologii przeprowadzonych badań wafto Zaznaczyc, iz według Da-

vida F]. McNabba, duŻe znaczenie dla badań naukowych w naukaclr o polityce ma ,,odkrywanie in-

fórmacli potl"zetłnych tlo poszerzenia i podniesien.i'a poziorutt śv,iadomclści i zrozumienia jednegcl

lub więcej zjawisk poliĘcznych"t' W przypadku omawianej pracy takim zjawiskiem jest analiza re-

formy samorządu terytorialnego na Ukrainie w kontekście analizy podejmowania decyzji politycz.'

nych po 2014 roku' Badanie wspomnianej kwestii Wymaga Zastosowania róŻnych nretod badaw-

czych, takich jak: krytycznej analizv piśmiennictwa naukowego, porownawczej, systcn-rowe.j, kry-

tyczne.j ana|izy dyskursu. studiów przypadków, anaIizy decyzyjnej, instyttrcjonalno-prawnej.

Metoda kryĘcznej analizy piśmiennictwa naukowego została wykorzystana do analizy

szerokiego zakresu Źrodeł naukowych napisanych przez cenionych politologów i ekspeńow od stu-

diów zarządzanla i procesów decentralizaoy.jnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej ze

I David E. McNabb. Research Methods for Political Science: Quantitative and Qualitative
20t5, p. 79.

Methods. Routledge London
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SZcZegolnym uwzględnieniem rozwoju samorządu lokalnego w Polscę. Wykorzystanie danej meto_

dy pozwoliło podsumować główne próby transformacji ukraińskiego scentralizowanego modelu

zarządzanta w ciągu dwóch i pół dekady niepodległości państwa, określió kluczowe elemenfy re-

lormy samorządowej w Polsce i odpowiedzięć na pytanie, czy polski model reformy samorządu

moze słuzy c Za wzor dla Ukrainy' Dodatkowo, place napisane pTzęz ekspertów w dziędzinie komu-

nikacii politycznej były korzystnę dla przeana|lzowania związku między komunikowaniem w

sprawie lokalnego samorządu (prezydencka retoryka Petra Poroszenki i dyskurs liderów partii poli-

tycznych) i polityką, oraz d\a przeanaIizowania cech charakterysĘcznych poszczególnych strategii

re torycznych.

Jedną z najwaŻniejszych metod lr,rykorzystanych w pracy jest metoda porównawcza wyko-

rzystanie ktorej pozwoliło porównać regionalne podejście do reformy samorządowej w wybranych

częściach Ukrainy. W przypadku omawianej monografli nacisk połozono na pięć ukraińskich ob_

wodów (regionów) reprezentujących roŻne części (zachodnie, północno-zachodnię. środkowe,

wschodnie. południowo-wschodnie). Analiza porównawcza dotyczyła tendencji i wektorów wspóŁ

pracy regionalnej, zaangaŻowania działaczy społeczeństwa obywatelskiego w' inicjatywy rządowe,

udziału naukowców w procesie decyzyjnym i chęci władz regionalnych do stworzenia warunków

sprzyjających udziałorvi podmiotów społecznych w procesach ref-onnowania wybranego regionu.

Poza tym w badaniach kładzie się nacisk na efekty szkoleń z zakresu polskich doŚwiadczeń reformy

samorządowej organizclwanyclr przezAkadernię [_Iumanistyczną im' Aleksandra Gieysztora w Puł-

tusku we wspołpracy z partnerskimi uczelniami w trzech ukraińskich regionaclr.

Inną metodą o istotnym Znaczęniu dla przeprowadzonej ana|tzy jest metoda systemowa.

PodstaŃowa idea anaIizy SyStemóW opiera się na załoŻenltl, Ze wszystkie elemenry systemow poli-

tycznych i społecznych wspołdziałają ze sobą. Co więcej, gdy jeden element ulegnie zmianie, inne

muSZą się dostosować, aby to zrekompensowaó. Metoda systemowa została wykorzystana w celu

rv-vjaśnienia trendów interakcji między politykami, organizacjami społeczeństwa obywatelskiego i

pracownikami naukowyrnijako elementatni systernu. Ządania społeczeństwa obywatelskiego doty-

czące decentraiizacji władzy publicznej na Ukrainie mozna uznac za wejście do systemu politycz-

nego, podczas gdy przyjęte koncepcje polityczne i strategie dot-vczące refbrmy samorządu teryto-

rialnego wraz z dyskursem politycznym na ten tenrat lwaŻa się za wyjście z systemu. W zwlązku z

tym podjęto próbę analizy wpływu podmiotów społecznych na decydentów politycznych w kontek-

ście przyjętych lub planowanych zmian na temat decentralizacji w ramach Systemu politycznego

Ukrainy.
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7'danlęln Manheitna iRicha bardzo często w cęlu uz,vsl<ania niezbęcln.vclr infbrmacji na te-

rnat niektorych polifyków, politolog musi przeprowadzlĆ badania żrod,eł infbrmac.ji związanych z

danym,politykiem2. Dlatego teŻ przeprowadzono krytyczną analizę dyskursu, aby odkryć roŻne

ukryte iwyrazne pojęcia, opinie, atakŻę przykłady perswazji imanipulacji przedstawione w deba_

cie politycznej nad relbrmą sanrorządową W okresie rniędzy kwietniern 2074 r., kiedy koncepcja

reformy samorządowej została przyjęta pIZeZ nowy ukraiński rząd, a debatą w iipcu 2016 roku na

temat przyszłości samorządności na Ukrainie ze szczegolnym uwzględnieniem statusu okupowany-

ch terytoriów Donbasu.

Ponadto monograf-ta opiera się równieŻ na studiach przypadków dyskursji na temat Samo-

rządu terytorialnego prorvadzonych przez polityków. naukowcór'v i przedstawicieli społeczeństwa

obywatelskiego na fbrach rv Krjowie, jak równiezw ana],tz'owanych oŚrodkach regionalnych. Anali_

za pomysłów i oświad czeń przedstawianych przez liderów politycznych w ukr-aińskir-rr parlamencie

dała podstawy do sformułowania wniosków dotyczących podejścia politycznego do reformy Samo-

rządowej, nriejsca owego problemu w tworzeniu strategii retorycznych i perspektyw osiągnięcia

kompromisu r'v zakresie refbrmy samorządu. Dodatkowo. analiza wyników debaty z udziałem re-

gionalnych polityków, przedstawicieli organtzacji pozarządowych i pracowników naukowych w

trzech rłybranych obwodaclr na temat przyszłości refbrmy samorządu ujawniła stan wzajemnego

zrozumienia i gotowclści do pracy zespołowej oraz indywidualnego działaniakazdej Ze Stron.

Ponadto wykorzystana została metoda analizy decyzyjnej w celu wyjaśnienia l zbad'anla

kr'vestii' omawianvch w poszczególnych rozdztałacll. Metoda ta pomogła znaIeżc odpowiedzi na

pytania, dlaczego niektóre decyzje polityczne podejmowanę ptzez ukraińskiego prezydenta lub

ukralński parlament doprowadziły do konkretnego wyniku i przebiegu v,ryd'arze(l. Dało to również

moŻliwość prześledzenia roli retoryki podczas proceSu decyzyjnego w zakresie kluczowych dec1,zii

prezydenckich dotyczących samorządności i definicji statusu na okupowanych terytoriach regionu

Donbasu. Jedno z kluczowych ustaleń odnosi się do roli podmiotów społecznychw kontekście re-

gionalnym w odniesieniu do transfbrmacji lokalnych sarnorządów i wdraŻania międzynarodowych

dośrł'iadczeń w wybranym regiorrie.

Badanie obejmuje rór.ł'niez inne metody wvkorzystywane w naukach o polit-vcc. takie .iak

analiza insĘtucjonalno-prawna. Anallza inicjaĘw i propozycji prawnych wprowadzanych i

przedstawianych prz'ez' ukraińskich polityl<ów w róŻrrych okresach niepodległości tJkrainy ilustru.je

wektor politycznego kursu proll]owanego pIl'e'Zrvładze i poziorr-r jednoŚci r'r-riędzy politykalni' a ta]<-

2 Jarol B' Manhęirn, Richard C. Rrclr' Enpirical Political Analysis, Longman l995, p.269
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Że na1barclziej dyskusy.jne momenty proponowanych zmian do systemu samorządowego na Ukra-

inie.

8**

W odniesieniu do wkładu do dyscypliny nauki o polifyce i administracji, badanie przed-

stawione w rozprawie habilitacyjnej stanowi przeanalizowanie prob1emu samorządu na Ukrainie w
kontekstach, które nie były wcześniej analizowane' Badania koncentrrrją się głównie na istocie pro-

ponowanych zmian w ramach przebudowy systemowej na Ukrainie. Innym kontekstem jest rola
polskich doświadczeń reformy samorządowej dla procesów decentralizacyjnych Ukrainy po 2014

roku' Analiza koncentruje się na istniejących programach i strategiach skierowanvch na prz,ybliŻa-

nie polskich doświadczeri ukraińsl<im decydentom. I(olejną nowością jest anaiiza dyskursu poli-
tycznego na temat ustawodawstwa dotyczącego reformy samorządu i decęntralizac.jl na Ukrainie.
Podjęto próbę określenia roli komunikacji politycznej w procesie głosowania inicjatyw prawnych

dotyczących zmian organizacji ter'v*torialnej i decentrali zac.jl naUkrainie.

**ł<

Wdrożenie skutecznej reformy samorządowej na Ukrainie moze być trudne (eśli nie wIęcZ

niemożliwe) bez wspólnego wysiłku praktyków i teoretyków' Za wartość teoreĘczną moŻna

uznac podjęcie próby dalszego rozwoju badań dotyczących samorządności ze szczcgólnym
uwzględnieniem kwestii ukraińskiej i zdefiniowania kluczowych elementów wpĘwających na

tempo i istotę procesów refbnlowania. Dodatkowo. zostały przeprowadzone badania kwestii
samorządu z punktu widzenia komunikacji politycznej i wyjaśnienia roli dyskursu politycznego' a

zwłaszcza retoryki prezydenckiej na roŻnych etapach procesu decyąvjnego.

ł.**

Proces refbrmy samorządowej na Ukrainie .jest dynamiczny. Dlatego waŻne jest

zdef-rniowanie chronologicznego ograniczenia badań w ramach rozpraw habi1itacyjnej' które
moŻna podzielić na ttzy główne części. Analiza zaczyna się od Deklaracji Niepodległości z l 991 r..

która zapoczątkowała no\Ąry etap ukraińskiej histol'ii i transfbrmacji postkomuniStycznego systelnu
rządzenta. Uwagę zwrócono na głów'ne akta prawne dotyczące samorządu i głórvnych etapórł'

reformy po Ż4 sierpnia 199l r. Drugim waznym etapem jest pomarańczowa rewolucja zŻ0O4 r.,

która przyniosła nadzieję na większą swobodę idenlokratyczneprawa dla obywateli tjkrainy. a tym

Samym na lepsze moŻliwości dla działaczy społeczeństwa obywatelskiego do r'rdziału w życiu
politycznvm państwa' Wreszcie, zmiany polityczno-ustrojowe na Ukrainie po wydarzeniach

I
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Euroma-jdanul W 2013 r' Są postrzegana jako szansa na koie;ne (ponowne) rozpoczęcie
decentralizacji władzy. a Zatem niezwykle istotne jest przeprowadzenie szczegołowego badania
SZanS na zmianę funkcjonowania samorządu terytorialnego, a takŻę sposobu, w jaki zostały one
wykorzystane przez' rz'ądzące partie polityczne i społeczeństwo obywatęlskie. ostatnim punktem
analizy jest zakończenie czwartej sesji ósmej kadencji ukraińskiego parlamentu. Szczególny nacisk
w każdym ro'zdziale poświęcono trzeciemu okresowi analizy, aby przedstawić obecny stan

samorządu terytorialnego na Ukrainie, ptzeanaltzowac przyjęte przepisy w danej dziedzinie i

określić perspektywy dlaprzyszłości dęcentralizacli,oraz Samorządow ukraińskich regionów.

'<ł<*

Badania terenowe w'duŻej mierze opiera.ją się na wynikach.,okrągłyclr stołów,', dyskusji
panelowych w Równęm, ZaporoŻu i Dnipro na temat kierunków zmian,mechanizmów i moŻliwych
tbrrnatów współpracy w kwestii reformy samorządu terytorialne go z udziałem przedstawicieli
władz lokalnych i regionalnych, ośrodków akademickich, organizacji pozarządowych, ora.z

społeczeństwa obywatelskiego' Dodatkowo udztał Autora w międzynarodowych konf-erencjach.

rłyjazdy w ramach programu Erasmus ł. oraz ud,ziaL w Summer Institute tbr Civic Studies
dostarczyły cennych informacji na temat badań w zakresie samorządu i decentrali zac.ji, partycypac.ji

obywatel skiej, oraz procesów decentral izacyj nych.

Żrodła pierwotne zostały podzielone na dwie główne kategorie. Do pierwszej l<ategorii

naleŻy selektywny w1'bór lnięclzynaloclowy'ch dokurnentów dotyczących nortn i zasad' samorządu;
programów Partnerstr'ł'a Wsclrodniego; aktów prawnych doĘczących reformy samorządowej na
Ukrainie i w Polsce, sprawozdania, które dostarczają istotnych informacji na temat podstaw
tunkcjonowania samorządów, uczestnictwa obywateli i integracji w Europie, Polsce i na Ukrainie i

mają zasadnjcze znaczenie dla zrozumienta aktualnego stanu wydarzeń i perspektywicznych
kierunków ich rozwoju. Do drugiej kategorii zaliczono wystąpienia prezydenta Poroszenki i

czołowych polityków Ukrainy na temat decentralizacji i refbrmy samorządowej oraz ich wizji
z'njan' koniecznych dla ljkrainy W Warunkach napięć mi1itarnych w Donbasie'

Żrodła wtórne obejmują prace politologiczne autorów z Polski, Ukrainy, USA i Europy
Zachodnie j. które eksponują podstawowe elementi, określa.jące f urnkcjonowanie samorządu
terytorialnego Ze szczególnym uwzględnieniem państw Europy Srodkowo-Wschodniej.

JJJ

3 Ternlin "Etrromaidan".jest uĄwally w odniesierlir_r do serii antyrządowych protestów na Ukrainie, które rozpoczęły się2llistopada20l3r'naP]acuNiepodległości wKijowiejal<oreł<c_ja,iuó..yr;ęrząduoodłozenitrporjpisaniaumowy
stowarzyszeniowej z Unią Europejską.

.Ą

,?
,-rI '/



Struktura monografii jest wynikiem koncepcji, realizowanej na podstawie przyjętych metod

badawczych. Cząstkowe zamierzenia bad,awczę Zostały ujęte w sześciu rozdziałach. Inne części
pracy obejrnują wprowadzenie, wnioski i aneksy.

Pierwszy rozdział analizuje istotę i podstawowe elementy samorządu terytorialnego w
ujęciu teoretycznym. Szczegółowo przedstawiono problerny konceptualizacyjne' odnoszące się do

procesów decentra1izacji i re1brmy samorządu terytorialnego. Na podstawie analizowanych
definicji i podejść naukowych w pracy została wykorzystana de1inicja samorządu terytorialnego
jako zorganizowane.j społeczności lokalnej funkcjonującej w ramach administracji publiczne; i

w1' konu.j ące.j zadani a na zasadach decentral izacji i pomocniczości.

Celem drugiego rozdzjałujest przeprowadzenie analizy najistotnie.jszych zmian W Systemie

polityczno-r"istrojowym na Ukrainie i aktach prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu

terytorialnego na Ukrainie. W odniesieniu do pierwszej hipotezy cząstkowej, która zakłada Że

istniejące podstawy prawne są wystarczającymi elementami do sprawnej transformac.ji samorządow

terytorialnych w regionach ukraińskich, badania koncentrują się na anaIizje kwestii samorządu w
porządku obrad politycznychwładz Ukrainy ze szczegolnym uwzględnieniem zmianpo 2014 roku
przedstawionych w nowei koncepcji reformy samorządu i organizacj i władzy terytorialne"j na

Ukrainie. Ustalenia merytoryczne pokazały, Że po raz pierwszy zostały szeroko opracowane nowe
regulac.ie prawne' kttirych celem jest rozwó.j samorządów lokalnych. .Ie dnakżc. bez przy.jęcia znriat-t

konstytucyjnych. które posłuŻyłyby .jako podstawa prawna dla t1nalizacji refbrrny samorządu
terytorialnego na Ul<rainie przyszłośc refbrmy pozostaje nieznana' dlatego pierwsza hipoteza
cząstkowa nie moze być w pełni pozytywnie zweryfikowana'

i,r""j rozdziałkoncentruje się na polskich doświadczeniach transfbrmacji samorządów i ich
Znaczenl} dla Ukrainva' Celem rozdziału jest analiza refbrmy samorządorł,e.j w Polsce oraz
głównych kierunków ukraińsko-polskiej współpracy w kwestii skutecznego wdrażania reforrny
samorządu terytorialnego' Dodatkowo uwzględniono europejskie instrumenty i inicjatywy

a Nalezy podl<reśliĆ. Że ana'liza poIsl<iego rnodelu sanrorządu ter1torialnego ispecyfil<a refbllny sanlorządu tęrytolial-nego W Polsce są bralle pod uWagę w l<ontel<ście przeclstawiorry.l-r buduńźe rvrgIeiu tla del<laracje przywództwa poli-tycznego Ul<railly w 20 l4 r. I1a temat ich intencji.wc1rozenia polsl<iego modelr-r samorząclLt dla Ukrainy. Wspomnianedel<lalacje polityczne prowadzą do zaintęresowania naukowego istoĘ reformy samorządu Polski iol<oliczności poli-tycznych, w |<tórych owa refbrnla Została przeprowadzona. Po*nadto, tendenc.1a rosnącej'*rpoip.u.y między polskinli iul<raińskimi orgarrizacjanri pozarządowymi i surnorrądami w zakresie międzynarodowych mechanizmów wsparcia de-centralizac-ji na Ukrainie zainspirowała zainteresowanie Autora badaniem stinu igłównych obszarÓw współpracy pol-sko-trkrairisI<ie.i w kwestiirefornly salnorządu terytorialllego. Jędnoczęśnic warto za1wazyc1Że itlnytl kontekstem, war-tym analizy.-jest badanie ul<railisl<iego samorządLt'w kontJkście państw postradzieckich. Z trwagi lla to, Ze palistwa po-stradzieckie rrliały podobny pLrnl<t wyjścia clo funkcjonowania sanrorrąóó* po Lrpadku ZwiląziuRadziecl<iego,analiz'aporównawcza transformacji samorządowej na Ul<rainie w l<ontel<ście wybrarly9lr pu'i't*1yĘo Lwiąz-l<u Radzieckiegowydale się interesu.jącyrn pI'zedmiotem badari naLrl<owych. Jednal<Że tika 
'anali/a 

po.owńuw_.ra wychodzi poza ogra-niczniki przedmiotowe przeprowadzonych badań i dlatego nie została prżedstawiona W pracy'10 , ,4 ,/f /4// l4/
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dotyczące współpracy terytorialnej, skierowane na rozwój samorządu na Ukrainie' Wnioski

umożliwiaj ą pozytywnie zweryfikowaĆ drugą hipotezę cząstkową głoszącą' Żę rola polskich

doświadczeń w reformie samorządowei oraz al<tuaIna wspólpraca i programy edukacyjne w ramach

Inicjatywy Partnerstwa Wsclrodniego są czynnikiem dzlałąącyn na korzyść zaangaŻowania

podmiotow społecznych na IJkrainie w proces refbrm.

Celem czwafiego rozdziałujest analiza wpływu zaangaŻowania społecznęgo na proces re-

tbrmy satnorządu terytorialnego na Ukrainie po 2014 roku' Zostały przeanalizowane podstawowe

koncepcje i teorie dotyczące partycypacji obywatelskiej autorstwa amerykańskiclr i europejskich

badacz'y w odniesieniu do kwestii ukraińskiej. Konkluzje z przeprowadzonych badań pokazują. Że

działantanarzec7' reformy samorządowej mogą stać się elementem konsolidującym ukraińskie spo-

łeczeństwo obywatelskie, niezaIeŻnię od istniejących sporów. Na Ukrainie mozna zaobserwować

tendencję do zwiększania zainteresowania obywateli uczestnictwem w lokalnych inicjatywach, co

da.je podstawy na pozytywną wery,fikację trzeciej hipotezy pomocniczej dotyczącej wpływu pocl-

nriotów społecznych na proces itrrpletnentacji refbrmy Samorządowej jak równicz na pozytywne

oczekiwania w zakresie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie.

Ce1em piątego rozdztałujest analiza studiów przypadku współpracy między uniwersytetańi.

organizacjaml poza]:Ządoi,łymi i lłtadzami lokalnymi. Przeprowadzone badania pokazałv, Że obsza-

rem głównych zainteresowań podmiotów politycznych i społecznych w wybranych regionach jest

tematyka zwlązana z funkcjonowaniem samorządów lokalnych w Unii Europejskiej. procedurarni

administracyjnymi, oraz stanem ich współpracy Ze społecznościami lokalnymi i organizacjami po-

zarządolnymi' Ustalenia merytoryczne odnoszą się do znac'zącej roli regionalnych ośrodków aka-

demickich, które mają największy poziom zaufania co pozwala na wykonywanie funkcii moderato-

rów rł' dyskus.jach między przedstawicielami środowisk politycznych i obywatelskich' Wnioski z

przeprowadzonych badań dają podstałvy do pozytywnej weryfikac.ii czwartej hipotezy cząstkowej

doryczącej potencjału regionalnych ośrodków naukowych jako mediatorów debat na temat reformy

samorządu.

Celem szóstego rozdzjału rozprawy jest analiza wykorzystania kwestii decentralizacji i sa-

morządu terytorialnego W politycznym dyskursie prezydenta Petra Poroszenki oraz czoŁov\Tch

ukraińskich polityków Szereg propozycji prezydenckich w sprawie poprawek do konstytucji doty-

czących refbrmy samorządowej i definicji statusu okupowanvch obszarów regionow Dclniecl<a i

Ługańska spowodowała debatę między róznymi grupami politycznymi. Jednocześnie analiz a prze-

kazów retorycznych głółvnych partii politycznych na Ukrainie w odpowiedzi na prezydencką pro-

pozycję dotyczącą decentralizac.ii pokazała, Że retoryka nie była wykorzystywana W celu podnie-
11



sienia świadomości obywateli na temat istoty proponowanych zmian prawnych, a zostałav,rykgrzy-

stana jako narzędzie kryĘki oponenta' W związku z poll,ylŻszym, anahza politycznych wypowiedzi
i strateg.ii retorycznych czołowych polityków przedstar,viła argumenty na rzecz negatywne.j wery1i-

kacji piątej hipotezy cząstkowej, odnoszącej się do dyskursu politycznego jako narzęd,zia podno-

szenia świadomości obywatelskie.j w kwestii decentralizacji .

***

Uzyskane i przedstawione w purblikacji wyniki badań. pozwalająpozytywnie zweryfikowac
głów'ną lripotezę badawczą zakładającą, iŻ rozwo1sarnorządów lokalnych rra Ukrainie w istotnym

stopniu jest uzalezniony od zaangaŻowania się i współpracy podmiotów politycznych i

społecznych. Weryfikacja hipotez cząstko\\rych pozwoliła odpowiedzieć na pytania dotyczące

istniejących warunków polityczno-ustrojowych i regulacji prawnych funkcjonowania samorządu

terytorialnego na Ukrainie. a także stanu współpracy między podnriotami politycznynri i

społecznymi oraz' perspektyw zaangaŻowania naukowego w dialog międą, rł,spomnianą grupą

podmiotów. Ponizsze wnioski zawierają syntezę uzyskanych ustaleń merytorycznych.

' W nawiązaniu do ustaleń merytorycznycłr, regulacje prawne przyjęte przez władz,e

lJkrainy w latach 2014'2016 są w'aznym i niezbędnym elementem transformacji procesu

funkcjonowania samorządór'v terytorialnych na Ukrainie. Badania Wraźnie pokazały, Że

koncepcja relormy samorządu przyjętej przez, rząd premiera.Iaceniuka w 2014 roku powinna być

oceniana w porównaniu do głównych koncepcji i deklarac.ji z poprzednich lat' Analtza
dokumentów dot. funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego przyjętych przed 2014 rokiem

vykazała ze problem nie polegał na braku dobrych koncepcji i wizji, ale na woli politycznej i

gotowości podmiotów politycznych nadać przedstawicielom społeczeństwa obywatelskiego

możliwość wpł1'wać na decyzje dotyczące funkcjonowania wspólnot lokalnych.

' Pozytywną zmianą, która nastąpiła po 2014 roku jest fakt, iŻ władze centralne stworzyły
pal<iet refbrnl na r7'ec7' sukcesu retbnny sarnorządu' lJdorvodniono, Że przyjęcie znrian

konstytr-rcy.jnych w kontekście decentralizacji pozostaje podstawowym czynnikiem wpływa.jącynl

na t|tnalizację refbrmy Samorządowe'j na Ukrainie. Spory d,otyczące zmian konstytucyjnych w
sprawie ustawy o decentrallzacjt doprowadziły do kontrowersyjnego charakteru sojuszy
parlamentarnych podczas głosowania nad ustawą' Ponadto wykazano. Żę brak 300 głosów na

propozycję prezydencką w pierwszym czytaniu uniemozliwiłoby zgromadzenie większości
konstytucyjnej podczas drugiego głosowania W istniejacych warunkach po1itycznych' W
rezultacie przyjęcie ram prawnych dotyczących refbrmy samorządowej i decentralizacji zostało

opóznione, a zmiany konstytucyjne nie zostały wprowadzone.

12
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' Wyniki badań pokazują, ze mechanizmy wsparcia reformy samorządowej na Ukrainię w
ramach programów Partnerstwa Wschodniego tworzą warunki dla zaangaŻowanjaprzedstawicieli

społeczeństwa obywatelskiego vve wspólne projekty decęntralizacyjrre. W rzecz.vr'r,istości

istniejące inic.iatywy edukacyjne i porozumienia o współpracy między samorządami w Polsce i na

Ukrainie stwarza.ją podstawy do implementacji polskich dośrviadczeń w regionach ukraińskich.

Ponadto stwarza to moŻliwość uwzględnienia pozytywnych i negatywnych momentów polskiego

doświadczenia dla lJkrainy oraz przestrzegania dobrych praktyk zaangaŻowania społeczeństwa

obyr'vatelskiego i promowania zainteresowania obywateli dyskusją nad proponowanymi wizjanri

dotyczącymi procesów transformacj i w obecnych warunkach pol itycznych'

' Przeprowadzone badania dotyczące społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie wykazały

złoŻonośc tematyki partycypacji obywatelskiej na Ukrainie polegającej na róŻntcaclr w podejściu

obywatcli do Życia politycznego, historii l przyszłych kierunków rozwoju kraju .Iednocześnie

udowodniono, Żę decentralizacja i translbrmacja samorządów lokalnych Są ęlementem

konsolidującym ukraińskie społeczeństwo obywatelskie bęz względu na istniejące Spory

dotyczące wielu tematów. Na Ukrainie moZna zaobserwować tendencję do zwiększania

zainteresowania obywateli ukraińskich uczestnictwem w życitt państwa ibyciem decydentami rłe

własnvm regionie, co daje nadzieję na powodzenie refbrmy i aktywną postawę obywatelską w

tym procesie.

' Wnioski badań potwierdziły, Że wzrastające zaangażowanie regionalnych uniwersytetów

w debaty z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych i administracji państwowych

zwlększa poziom wzajemnego zaufanla. obserwacje badawcze wykazał1, zainteresowanie

udziałem przedstawicieli uniwersytetów Ze Strony władz i działacz'y społecznych. Co rvięce.j'

poziom zaufania do naukowcow Z obu stron jest wystarczającym, aby mogli oni działać jako

modęratorzy wspólnych projektów. Takie załoŻenie zostało udowodnione w studiach przypadków

r'v Równem, Dnipro l 7-,aporoŻu które wykazały znacznie większą gotowość przedstaw.icieli

sektora społeczeństwa obywatelskiego do przyjęciazaproszenia do rozmów z uniwersytetu niŻ z

administrac.ji lokalnej. Udowodniono równi eŻ, Że ośrodl<i naukowe muSZą aktywnie zaangaŻowac

się w proces' Wszystkie trzy strony procesu: clecydenci polityczni, działacze społeczeństwa

obywatelskiego i ośrodki edukacyjne powinny podjąó szereg działań mających na celu

wzmocnienie współpracy i porozunrienia'

' Analiza strategii retorycznych na temat nowelizacji l(onstytucji w zakresie decentralizacji

pokazuje brak porozumienia wśróci partii politycznych. Konkluzje dotyczące komunikowania
politycznego w procęsach decentralizacjl i samorządności na Ukrainie pokazały, że dyskurs
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polityczny idzie w parze Z procesęm decyzyjnym dotyczącym omawianej reformy. W badaniach

podjęto próbę ana|lzy głównych strategii retorycznych stosowanych przez polityków w

promowaniu określonej fbrmuĘ transfbrmacji samorządów Debata skupiała się głównie wokół

kwestii Zm\an konstiltucyjnych dotyczących specyfil<i firnkc.jonowania samorządu W

okupolvanych regionach Donbasu.

' Dyskurs polityczny na temat głosowania nad nowelizacją Konstytucji nie był

wykorzystany W celu podniesienia świadomości społecznej na temat proponowanych Zm|an.

Zarówno zwolennicy, jak i przeciwnicy ustawy uzyli retoryki, aby przekonaó publi cznośc

ukraińską i międzynarodową' Że pozycja przeciwne.j Stlony jest niepatriotyczna i szkodzi

Lrkraińskiej Suwerenności. Warto zauwaŻyc' ze w celu podniesienia świadomości społecznej

zostały utworzone oficjalne strony internetowe, które zawierują najnowsze informac'ie dot' zmian

w zakresie decentralizacji władzy publicznej na tJkrainie.

Podsumowując, przeprowadzona w pracy analiza potwierdziła, Że załoŻona hipoteza główna

została pozytyr,vnie zwc11,f-ikowana. Nowe reguiacje prawne. tendenc1e rozwoju partycypacji

obyrł'atelskiei tak równieŻ zmiany systemu polityczno-ustrojowego dają podstawy do oprymizmu w

odniesieniu do pozytywnych zrnian f'unkcjonowania samorządu na Ukrainie'

Wyniki badań zar.ł'artych w publikacji stanowiącej główne osiągnięcie naukowe będące

postawą złoŻenta wniosku habilitacyjnego zostały Zaprez,entowane na poniższych konf-erencjach

międzynarodowych:

1. Ref-erat: ,,Polsko-ukraińska współpraca w kontekście reformy samorządowej na Ukra_
inie'', IV ogolnopolski I(ongres Politologii ,.Państlł'o rv Czasacll Z'mtany", [Jnirł,ersytct
\4arii C-'urie-Skłodowskiej, l,ublin 18_20 rł'rześnia 2018 r.

2. Ref-erat: ,,A Politica| Approach to Decentralization in Post-Maiclan Ukraine'', Międz,v-
narodowa konferencja naukowa ,,Independence", Studium Europy Wschodniej Uniwersytet
Warszawski, 28-30 czer\Ą'ca 201 8 r.

3. Referat: 
',Regional dimension of decentralization reform in Ukraine - selected cases".

Międzynarodorva konf-erencja naukowa .'Społeczności lokalne wobec wyzwań współcze-
srrości: sanrorządnośc i inic.jatyrły oddolne w globalnym świecie'', Szkoła Główna Gospo-
darstwa Wiejskiego w Warszawie, 8 czerwca 2018 r.

4. Ret-erat: ,,Civic Society in Ukraine,1991-2014", Summer Institute tbr European Studies
zorganizor,vany przez Tulls University, University of Augsburg, University of Maryland;
Czerniowce, Ukraina, 31.07 -2011 - 12.08.2017.

5. Ref'erat: ,,Rola polskich doświadczeń reformy samorządowej dla Ukrainy''. Międzyna-
rodowa l(ont-erencja Naukowa .'Administracja a Bezpieczenstwo'', Wydział Administrac.ji.
Al<adenria llumanistyczna im' Aleksandra Gieysztora w Pułtusku' l0-11 pażdziernLka 2016
r.
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5. omówienie pozostaĘch osiągnięć naukowo badawczych:

Mój dorobek badawczo_naukowy po uzyskaniu stopnia

zakresie nauk o politvce obejrnuje 22 publikac.ii w tym:

doktora nauk humanistycznych w

' 2 monografie ledna z nich to opublikowana praca doktorska oraz pracawymieniona w ni-

niejszym poStępowaniu jako osiągnięcie naukowe);

20 ar1ykułów naukowych (w języku angielskim)'

Wyniki swoiclr badań przedstawiłem na 18 międzynarodowych konf-erencjach naukowych
organizowanych w Polsce, Rumunii, Ukrainie jak równiez pod czas wyjazdów w ramach programll

Erasmus* na uniwersytet w Klajpedzie, Litwa, oraz uniwersytet w Greifswaldzie, Niemcy. ponadto.

wyniki badań zostały przedstawione pod czas wykładów gościnnyclr na uniwersytetach partnerski-

ch na Ukrainie oraz uniwersytetach trzeciego wieku w Polsce' Dominu.jąca czeŚc lnoich pLrblikac.ii i

lł1-stąpień stanowi rezuitat prowadzenia baclań w trzech głównyclr obszarach tematycznych:

Proces decentralizacji władzy publicznej na Ukrainie w kontekście reformy samorządu teryto-

rialnego.

Partycypacj a obywate1 ska j ako eiement społeczeństwa dem okrafycznego.

3. Komunikowanie politycznę - roladyskursu politycznego w systemie politycznym.

Zaz'naczyc należy. iŻ przedstawione wryŻes obszary badań są z'wiązane z osiągnięciem na-

ukowym wskazanym jako praca habilitacyjna. Badania, jakie prow ad,ziłemprzygotowując poszcze-
gólne publil<ac.je 'jak i ref'erat1' na konf'erenc.je naukowe' oraz kclordynowanie projektu wsparcia re-

fbrrny sanlorządowej na Ukrainie w ramach umów o wspołpracy w zakresie oświaty i nauki pomie-

,dzy Akademią Humanistyczną irn. Aleksandra Gieys Ztoraw Pułtusku a insĘtucjami partnerskimi w
trzech obwodach na Ukrainie zainspirowały mnie do podjęcia tematu reformy samorządowej na
Ukrainie' Problematyka pracv habilitacyjnej nie jest zatem przypadkowo obranym tematem badaw-

CZłm,lecz stanowi nierozerwalną całość prowadzonych do tej pory clociekań naukowych'

1' Proces decentralizacji władzy pub|icznej na Ukrainie w kontekście refbrmy samorządu
terytorialnego

W nawiązaniu do obszaru badań związanych z

inic- moje głowne zainteresowania badawcze dot'vczą

decentralizacją władzy publicznej na Ukra-

zakresu zmian samorządów lokainych. oraz'
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charakteru tych zmian. Dany temat jest bezpoŚrednio zwlązany z głównym osiągnięciem nauko-

wynr wskazanym jako praca habilitacyjna. W z-wiązku z powyŻszrym Szereg artykułów został po-

święcony tematyce głownych kierunkow zmlan w wyrriku przebudowy Systemowej na lJkrainie po

l991 roku ze szczegolnym uwzględnieniem czynników wpływa.|ących na Stan i tempo procesów

decentral izacyj nych.

Jednym z czynn1kow wpĘwających na stan i tempo procesów decentralizacyjnych jest

czynnik odpowiedzialności politycznej. W odniesieniu do wątku odpowiedzialnoŚci politycznej,

seria wydanych przeze mnie artykułów skupia się na andrjzie prób reformowania systemu polit-vcz-

nego na Ukrainie z akcentem na l<rokach wybranych liderów politycznych w ramach refbrmy samo-

rządtt. AĘkuł pt. Political Approach to the Issue o/ SelJ-governance Reform in I.Jkrcłine under the

Presidencies o.f'Kral,chuk ancl Kuchma. (w: ,,Społeczeństwo i Poiityka'', Nr2 (51) 2017. Pułtusk

20L], ss. 85-97) przedstawiaanai'izę porównawcządotyczącądziałań podjętychw kierunku realiza-

c.ji relbrlny samorządu w' latach 1991-2004. AnaIiza uwzględnia rolę prezydentów Krawczuka i

I(uczmy w procesie zmiany systemu politycznego jak równteŻ odzwięrciedlenie tych zmian w ukra-

ińskiej konstytucji' Wnioski wynikające Zprzęprowadzonej ana|lzy pokazują, ze podczas prezyden-

tury I'eonida Kuczmy zostały utworzone podstalły prawne wystarczające dla pomyślnego rozpo-

cZęcB procesu decentralizacji władzy publicznej na Ukrainie i wzmocnienia pozycjt obywateli.

Jednakże przyjęte przypisy nie zostały w pełni implementowane w regionach i w praktyce działanie

samorządór,v ograniczały się do rvspierania władz wykonawczych, od których one były uzaleznione

finansowo.

i(olejn1,m artykułem pośr,vięconym miejscu retbrmv samorządu rv agendzle politycznej rł4a-

dz ukraińskich jest artykuł pt. Orange Revcllution andAttempts to Re.f'orm Local SelJ-(}gyęrnment in

Llh'ąine, "Społeczeństwo i Polityka'' Nr 1/2016, Pułtusk 2016, ss.27-39. W artykule podjęto próbę

realizac.ji dwoch zadań badawczych: po pierwsze, poddano anaItzie zml'any systemowe proponowa-

ne przez prezydenta Juszczenko w kontekście kryzysu politycznego na Ukrainie; po drugie, prze-

analizowano okoliczności polityczne, powody i skutki walki politycznej wewnątrz nowo wybrany-

ch władz oraz ich wpływ na przebudowę systemu politycznego. Konkluzje ar1ykułu podsumowują

czynnil<i q,pł1'wające na brak Znaczącego postępu w kwestii decentralizac.ii podczas l<adencji prc-

zydenckie.j Wiktora Juszczenki' Podsumowują takze podejście czołowych politykow do kwestii

zmian do Konstytucji. Rrak chęci dialogu iporozumienia wokoł krvestii nowelizacji l{onstytuc'ji

doprowadziły do impasu politycznego, lv wyniku którego nowelizacja nie została przyjęta przez

parlament.
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Anykułem podsumowującym badania podejścia władz ukraińskich do kwestii reformy sa-

morządu jako elernentu systemu politycznego jes1 artykuł pL. Pcl.sl-Maiclan Transftlrmątion Prclce,s-

se s in C]anlext of Locul Goyern.an.ce in Ulrraine, który jest częścią monografii, powstałej w wyniku I

Po1sko_t]]<raińskiego Forum Naukowego Współczęsna lJkraina. Konflikt-transfbrmac.ja-integracja

(.,Ukraina. I(onflikt-transformacja-integracja'', olsztyn_Lwów 2016, ss. 15I-16Ą. Celem badaw-

czym arĘ|<ułu jest analiza kierunków zmian systemu politycznego na Ukrainie w kontekście uryja-

śnienie istniejących inicjatyw skierowanych na podnoszenia kwalifikacji urzędników lokalnych na

Ukrainie.

W ramach omawianego obszaru tematycznego powstały równieŻ artykuły analizujące kwe-

stię wsparcia międzynarodowego dla procesów decentralizacji na Ukrainie' Jednyrn z artykułów

.jest praca por.vstała w r,wniku przygotowali dcl mięcizynarodowej konl'erenc.ii ]-lre F.IJI{INT 2016

International Conf-erence "The Eastern Partnership under strain - time for a rethink?" na uniwersy-

tecie Alexandru Ioan Cuza, Jassy, Rumunia. Artykuł pt. The Eąstern Partner,ship and its Impacl on

Self-governance Reform in ['Ilrraine został opublikowany w C-ES-' 'W12rking P-apęrs-, 2016, vo|. 8(3),

issue 3, 550-571, czasopiśmie indeksowanym w międzynarodowych bazach danych (CEE6L,

DOAJ, EBSCO, Index Copernicus, ProQuest, RePEc, Ulrich'S Periodicals Directory, World Cat).

Celem badawczym artykułu jest analiza wpłylvu europejskiej polityki Partnerstwa Wschodniego na

procesy refbrmacyjne na Ukrainie w warunkach kryzysu polityczrrego i wojskowego' Dla osiągnię-

cia postawionego celu' artykuł skupia się na trzęch zadaniach badawczych' Po pierwsze, przepro-

rł'adzona została ana]iza głównych tendencji współpracy porniędzy l]E a l1krainą rv zakresie poli-

tylti Partnerstwa Wschodniego' IJcl drugie. zostały przedstawione wybratre zagadnienia badań autclra

na temat roli podmiotow politycznycl't i społecznyclr we wdraŻaniu europejskich doświadczeń w

zakresie reformy samorządowej i procesów decentralizacji na Ukrainie. Po trzecie, w artykule pod-

jęto próbę oceny strategii UE w odniesieniu do Ukrainy i przedstawienia moŹliwych sposobów dal-

szej współpracy w zakresie decentralizacji systemu politycznego na Ukrairrie.

Doświadczenie zdobyte W ramach prowadzenia badań z zakręsu procesów decentralizacyj-

nych na tJkrainie i procesów transfbrmacji państw byłego Związku Radzieckiego umoŻliwiło spra-

wowanie funkcji promotora pomocniczego w 2 przewodach doktorskich: I ) mgr Katarzyny Nic-

zgody-Walczak' Praca doktor'ska pt. 
'"Przemiany kultury poiitycznej w Federacji Rosyjskiej" została

obroniona dnia ]9 listopada 20l8 roku na Radzie Wydziału Nauk Politycznych Akaclęmii Flumani-

styczna irr-r. Aleksandra Gieysztora w Pułtuskr'r. Promotorem pracy była dr hab' Ewa Maria Marci_

niak - Uniwersytet Warszawski; 2) mgr Sergiy Taran. Praca doktorska pt. ,,Relations between the

Regions and the Cęntral Government in Ukraine: Flistory and Perspectives'' (,.Relac.je między re-

1l
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J.

gionami a rządem centralnym na Ukrainie: historia i perspektywy'') została obroniona dnia

11.03.2019 roku na Radzie Wydziału Nauk Politycznych Akadęmii Humanistyc2na im. Aleksandra

Gieysztora w Pułtusku' Promotorem placy był prot' dr hab. Adam Koseski.

obecnie pełnię funkc.ję prcltnotora pomocniczego w 1 przewodzie doktorskim: mgr Aksana

Przybysz, ',Polityka ekologiczna Republiki Białoruś (1991-2015)''' Promotorem pracy jest prof' dr

hab. Adam Koseski.

Wyniki badań w ranrach omawianego obszaru zostały zaprezentowane na następujących

rłydarzeniach naukow},clr :

1. Referat: ..Transformational Changes in Contemporary Ukraine", seminarium doktorskie.
Wydział Historii, Uniwersytet w Greifśwaldzie, Niemcy' l8 czerwca 2018 r.

4.

Retbrat; ,,Korupcja jako czynnik destabilizacji systemu politycznego Ukrainy'', Międzyna-
rodowa Konf-erencja Naukowa 

'.Ukraina i 
jej aspiracje do członkostwa w-Unii Er'rropejskiej''

z'organizowana przez' IE WNPiSM UW oraz Stowarzyszenia Współpracy Polska-Wschód. 27
listopada 2017 r.

Ref-erat: ,,Ukraina a perspekĘwy członkostwa w UE. Konsekwencje dla procesów migra-
cyjnych w Europie'', Międzynarodowa Konf-erencja Naukowa .,Presja migracyjna - strategiiz-
ne wyzwania dla polityki bezpieczeństwa t]nii Europejskie.i w XXI wieku'', zorganizowana
przez lJniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, 10 czerwca2Ol6 r.

Ręferat: ,,Ukraina w procesie przebudowy systemowej'', Międzynarodowa Konf'erencja Na-
ukowa ..Ukraina na drodze do Unii Europejskiej z perspektywy doświadczenpolskiej trans-
fbrnlac.ii''. zorganizowana na I-}W przez Instyttrt Europeistyki WdiNĘ 19 maja ŻOt6 r.

5. Ref-erat:,,The Eastern Partnership and its Impact on Self-governance Reform in
Ukraine'', The EURINT 20 i ó International Conf-erence "The Eastern Partnership under strain -
time fbl a rethink?", Jassy, Rumunia, 21 maja 2016 r.

2. ParĘcypacj a obywatelska j ako element społeczeństwa demokratycznego

Temat partycypacji obyrvatelskiej jako elementu społeczeństwa demokratycznego zajmuje

równie waŻne miejsce w moich zainteresowaniach naukowych. Rozdział czwarty pracy habi1ita-

cyjnej został poświęcony analizie genezy dostępu społeczeństwa obywatelskiego na Ukrainie do

procesórv 1lolitycznych lv zakresie dccentra|izacjl i samorządu w latach 1991_2016. W nawiązarliu

do ogranicznikciw czasowych pracy' monografia nie zawiera analtzy kierunków rozwoju partycypa-

cji obywatelskiej po 20i ó roku' W tym celu, swoje dalsze badania w tej materii skupiam na kwestii
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udziału obywateli w Życiu politycznym regionów ukraińskich ze względu na aktualne zmiany

prawne dotyczące mechanizmów dostępu obywateli do procesów decyzyjnych'

Pierwsze wynil<i przeprowadzonych analiz zostały podsumowane w artyktrle pt. Ci:lil

,\ociety cts Actor of Political Processe's rln Self-govern.an.Ce ReJ'orru in Llkraine, który został

zatwierdzony do publikacji w numerzę 2l2OI9 ,.Srodkowoeuropejskich Studiów Politycznyclr'',

Wydawnictwo {.]AM. Artykuł kładzie główny nacisk na obecny Stan współpracy między

podmiotami społecznymi i politycznymi oraz na charakterystykę udziału społeczeństwa

obywatelsl<iego w- procesie decyzyjnym dotyczącym decentralizacji i refonny sanrorządu na

lJkrainie' Przedmiotem ańykułu jest analiza zmtan systemowych i ram prawnych umoŻliwiających

dostęp obywateli do Źycia politycznego na poziomie lokalnym. Konkluz.je artykułu pokazują. ze

refbrma decentralizacji na Ukrainie nie moze byc uznana za zakonczoną bez wprowadzenia

odpowiednich zrnian do Konstytucji. Wyniki badań udowadniają pozytywną dynamikę w zakresie

roSnącego z'aangaŻowania podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w proceSy zmian

instytucjonalnych i opracowania podstaw skuteczniejszego zarządzanta, oraz warunków do

pomyślnej reaIizacji lokalnych inicjatyw. Przykładem słuŻą zmiany odnoszące się do dobrowolnej

luzji i Statllsu Starosty, które prowadzą do połączenia hromady (ednostki terytorialnej Ukrainy)'w

rviększe społeczności terytorialne.

Dodatkowo zostaĘ opublikowanę 2 artykuły nawiązujące do obszaru badań zlłiązanych z

partycypacją obywatelską' Przedmiotem artykułu w czasopiśmie pt. In Search.fbr New Trends of

Cil.łil Participcttitlll in Ukruine,..Społeczeństwo iPolityka'' Nr 3/2016, Ptrłtusk 2016, ss. 155-170'

.jest analiza nowych trend<jw w społeczeństwie obywatelskim ze względu na zmiany systemou'e po

20l4 roku. Kolejny artykuł pt. European Integration ancl Perspectil;es fbr the Europeanization ol

Local Governments in Ukraine, praca zbiorowa .,Wymiary integracji europejskiej", red.T. Astra-

mowicz-Leyk, olsztyn-Lwów 2017, ss. 75-83, przeprowadzaanalizę perspekĘw integracji europej-

skiej dla Ukrainy rł'kontekście nastrojów społecznych na Ukrainie. Warto podkreślić, Że udz'jał lv

takich międzynarodowych wyclarzeniach jak The Civic Studies' In,yti.tute. który jest zorganizowany

przez Tufts University' University of Augsburg, University of Maryland pozwolił poszerzyć własną

wiedzę na temat partycypacji obywatelskiej jako elementu społeczeństwa demokratycznego jak

rowniez podzielic się wynikanri własnych badań w tej materii i stworzyc kontakty z przedstarvicie-

lami oŚrodl<tiw naukow1'ch i przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego Polski, Niemlec.

oraz Stanów 7,jednoczonych Ameryki w celu wspolnych dzlałan w tym obszarzę badawczym.

Wazne doświadczenie zdobyłem równieŻ pod czas koordynowania projektu wsparcia refor-

my Samorządowej na Ukrainie w ramach umów o współpracy w zakresie oświaĘ i nauki pomiędzy

?'*{/
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Akademią I'Iuimanistyczną im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku, Narodowym Uniwersytetem

'.Akadernia ostrogska'' a Administracją obwodu Rowieńskiego, Państwowym Uniwersytetem w

Dnipro oraz Radą Obrvodu Dnipropetrowskiego, Niepublicznym Uniwersytetem w 7'aporoŻLl oraz

Depar1amentem Edukac.ji i NaLrki i Departamentem stosunków zagranicz,nych i zagraniczne1 dzia-

łalności gospodarczej Administracji obwodu Zaporozskiego. W ramach projektu byłem moderato_

rem okrągłych stołów "Społeczni partnerzy władzy lokalnej'' z udziałem przedstawicieli władz lo-

kalnych. społeczeństwa obywatelskiego, oraz ośrodków naukowych w Dnipro, ZaporoŻe. Równern.

Sr'voJe badania w ramach omawianego obszaru partycypac.ii obywatelskie.j przedstawiłem

rownieŻ na ponizszych kont-erencjach międzynarodowych w Polsce, Litwie, i Ukrainie:

1. Referat: "Role of Universities in Reformation Processes of Post-Maidan Ukraine." Online-
conf'erence,.Finding a Way Forward in Ukraine: Reform Vs Inertia in Democrattztng Govern-
ment and Society", organizator: University of Alberta, l5-l 6.rr.2oj7 r.

2. Ref-erat: ,,Civic Society in Ukraine,1997-Ż014", Summer Institute fbr European Studies zor-
ganizowany przez Tufls University, University of Augsburg, University of Maryland; Czer-
niowce, Ukraina. 3L07-20I7 - 12.08.2017 r.

3. Referat: ,,Analysis of Civil Participation in Context of Transformational Changes in t]kra-
ine'', Seminarium doktorskie, Wydział Nauk Politycznych. tJniwersytet w Kla.jpeclzie. Litrva'
11 listopada 2016 r.

Referat: Universities as Partners of Self:governance Reform in Ukraine, International scien_
tific-practical seminar "Global Determinants of World Economic Development", Dnipro, tJkra-
tna,14 kwietnia 2016 r'.

3. Komunikowanie poliĘczne - rola dyskursu politycznego w systemie poliĘcznym.

Jak zaznaczono \łyze.j, struktura pracy habilitacyjnej zawiera rozdział dotycząc1, analizy

komunikowania politycznego. Szczególną uwagę poświęcono roli dyskursu politycznego władz

Ukrainy wybranych w 2014 rokr'r i jego roli w procesie podejmowania decyzji w kontekście decen-

tra|i'zacji. Jednocześnie. ternatyka korrrunikowania po1itycznego w kontekście dyskurrsu polityczne-

go w nroim dorobku naukowym zostałaprzedstawiona \\'5 artykułach naulrowyclr.

W dwóch artykułach poruszyłem wątek roli dyskursu politycznego w kontekście aneksji

Kryrnu przez lrederację l{os1'.iską. Artykttł pt. Lrkrainian C)ase" Dtles Rhetclric: Mąller/ w prace

zbiorowej "Współczesne \ĄTzwania polityki bezpieczeństwa _ wybrane zagadnienia'', M.Ilnicki, Z.

Nowakorł'ski (red.), Warszawa 2014, ss.211-224 przedstawi a analizę l,vypowiedzi kluczowych po1i-

tyków państw zachodrrich, które były zastosowane w reakcji.na interwencję Federacji Rosyjskiej na
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Krymie' Ustalenia merytotyczne zawieraj ą wykaz powiązan występujących pomiędzy intencjami

retorycznymi a działaniami wymierzonymi przeciwko Federacji Rosyjskiej, które zostaĘ pod1ęte

przez Stany Zjednoczone i Unię Europejską. Kolejny artykuł pt'. Media Promotion o.f'Political Di-

s'coLtl'se aS an Assisting '[ool Jor Kremlin Policy on L]lrraine; w: .,Współczesne wyzwania polityki

bezpieczeńStwa - wybrane zagadnienia'', M.Ilnicki, Z. Nowakowski (red.), Warszawa 2016, ss.

Ż85-Ż96 jest kontynr-racją badań nad wojną informacyjną pomiędzy Zachodem a Ros.ją na temat

Ukrainy. Analizuje kwestię wizerunku rnedialnego w dyskursie politycznym jako narzędz'ie w poli-

tyce Krenrla wobec Ukrain1,. Artyl<uł skupia się na trzech pytaniach badarvcz-vch" którę dotyczą

głownych narz,ęcIzi retoryki polityk(lw rosyjskich na temat Krymu i Ukrainy; okoliczności politycz-

nych, w ramach których odbywała się komunikacja pomiędzy przedstawicielami Kremla a iclr od-

biorcami, oraz roli mediów masowych w procesie promowania oficjalnego dyskursu wobec Ukra_

iny' Wnioski artykułu zawiera1ą podsumowania głównych elenrentów retoryki politykow rosy.jskich

na temat I{rymu i Ukrainy jak równieŻ chara|<terystykę strategii infbrmacyjnej. Ponadto konkluzje

pokazują wpływ stosowania naruędzt propagando\\rych w przekazach politycznych i mediach ma-

sowych.

Szereg artykułów z zakresu komunikowania politycZnego w rnoim dorobl<u naukowym sku-

pia się wokół retoryki prezydenckiei jako rodzaju dyskursu politycznego 7'e s7.Cz.ególnym r-rwzględ-

nieniem retoryki prezydenta Poroszenki. Artykuł pt. First 10() Da1ls o.f President Poroshenko;

]VATO Iss'ue in Presidential Agenda, Ante Portas Studia nad Bezpieczeństwem ISSN 2353-ó306,

NR 1(3), ostrowiec Swiętokrzyski 2014, ss. 87-101 analizuje aspekty, które mogą nrieć wpływ na

stanowisko Ukrainy i partnerów międzynarodowych na temat moŹliwych fbrrn współpracy Ukrainy

z NATo w najblizszej przyszłości. Celem empirycznym artykułu było zbadaĆ rolę kwestii NATo w

agendzie prezydenta Poroszenki podczas jego pierwszych miesięcy urzędowania i perspektyw dla

Ukrainy, które po"jawiły się w tym czasie'

obecnie. w ramach zainteresowań naukowych z zal<resu kotnunikowania politycznego. pra-

cuję nad artykułem dot. kwestii kampanii wyborczych kandydatów na prezydenta Ukrainy w nad-

chodzących wyborach ze szc'Zęgolnym uwzględnieniem strategii retorycZnych czołowych kandyda-

tów. Dodatkowo, od 20l 3 roku prowadzę wykłady i konwersatoria w ramach przedmiotu Komuni-

ktlv,anie polityczne na Wydziale Nauk Polit1,cznych Akademii Humanistycznęj im Aleksandra

(}ieysztora w Pułtusku' Ponadto dorobek naukony przypisany do omawianego obszaru zaintereso-

wań wykorzystywałem równieŻ do prowadzenia zajęc dydaktycznych'z przedmiotu Media w Zarzq-
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dzaniu kry4ł,gg\Ą,y|n jak równiez do tworzenia programu przedmiotu fakultatywnego w języku

angielskim Presidential Rheloric as an Indispensable Tool of Political Leadership.

Badania w ranlach omawianego obszaru komunikowania politycznęgo przedstawiłeffl na

pon iższyclr konferenc.i acIr nl i ędzynarodowych i wydarzen iach naukowych :

l . Referat: ,,Prezydencka retoryka w USA - wybrane zagadrrienia'', posiedzenia Koła
naukowego politologów na Wydziale Nauk Politycztlych Akademii Humanistycznej im.
Aleksandra Gieysztora Pułtusku' 28 lutego Ż0l6 r.

2. Referat: ,,Political Discourse on Self-governance Reform in Ukraine" XXII lnternational
Conference "Science and Higher Education'', Zaporoże,20 listopada Ż0I5 r.

3. Referat: ,,The Role of Rhetoric in Ukrainian Politics'', Konferencja nriędzynarodowa
"Philosophy as Cultural Policy of Nowadays", Uniwersytet Narodowy "Akademia Ostrogska",
Ukraina, 17-l8 października Ż0l4 r.

Podsumowuj ąc prezentację swo.iego dorobku naukowego, chcialbym podkreślić, iz stanowi

on efekt bardzo konsekwentnie i spójnie rozwijanego dorobku w zakresie procesów

decentraIizacyjnych na Ukrainie ze szczegolnym uwzględnieniem reformy samorządu

terytorialnego i zniian w relacjach podmiotów politycznych i społecznych jak i szeroko rozunrianej

tematyki procesów reformatorskioh w państwaclr Europy Srodkowo-Wschodniej. Podjęta w pracy

habilitacyjnej problematyka została zainspirowana udziałem w międzynarodowych konferencjach i

wydarzeniaclr naukowych poświęconych proceson] decentralizacji władzy publicznej na Ukrainie.

Tenratyka związana z refornrą sarlorządową rrie jest przypadkowo zatem obranym tematem

badawczym, lecz stanowi wynik spójnej koncepcji ijest uwieńczeniem kilkuletnich badań.

J
ń

-v

,.1/

-ż'"'?,ź,r' i ,'

Ż2


