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Renata Mieńkowska-Norkiene, politolog i socjolog, jest autorką publikacji pod ty-
tułem Efektywność koordynacji polityki europejskiej w Polsce. Przedstawiła wyni-
ki badań prowadzonych w obszarze efektywności koordynacji wszystkich rodzajów 
polityki unijnej w Polsce, które były fi nansowane ze środków przeznaczonych na ba-
dania statutowe w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Opra-
cowanie to jest również wynikiem wieloletniej pracy i analizy tego systemu w Polsce 
i innych krajach bałtyckich. Autorka zaznacza, że publikacja posiada wiele elemen-
tów mających charakter rekomendacji dotyczących praktycznego zastosowania na-
rzędzi zwiększających efektywność koordynacji rodzajów polityki unijnej. Praca jest 
oparta na badaniach wspieranych przez badaczy z fi rmy Cognitum sp. z o.o.

Książka jest dobrym źródłem informacji dla wszystkich zainteresowanych 
tym, w jaki sposób polskie interesy są przedstawiane na arenie Unii Europejskiej. 
Koordynacja polityki unijnej w Polsce była znaczącą kwestią członkostwa Polski 
w Unii Europejskiej. Autorka zaznacza, że publikacja jest analizą opartą na wy-
nikach badań prowadzonych w Polsce oraz kilku innych krajach członkowskich. 
Stanowi ona uzupełnienie analiz poświęconych sposobom badania oraz innym 
aspektom efektywności koordynacji polityki europejskiej w Polsce. 
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Publikacja nie wyczerpuje w żadnym wypadku tematu, co także zostaje za-
znaczone przez autorkę. Książka stanowi jedynie analizę i ocenę pewnych aspek-
tów efektywności oraz daje pewną podstawę dla dalszych rozważań w tym zakresie.

Publikacja składa się z dziewięciu szczegółowo opisanych części. Pierw-
sza mówi o koordynacji jako uzgadnianiu stanowisk krajowych reprezentowanych 
w instytucjach Unii. Wprowadza czytelnika w temat badań i analiz. Pokazuje, jak 
działa koordynacja oraz rządzenie na poziomie unijnym. Druga część opisuje ko-
ordynację jako wdrożenie rodzajów polityki unijnej na poziomie krajowym. Tutaj 
omówiony zostaje w sposób czytelny proces ich wdrażania. Trzecia część to efek-
tywność koordynacji rodzajów polityki europejskiej. Według autorki to kluczowa 
kwestia, ponieważ decyduje o słuszności istnienia sytemu koordynacji. Czwarta 
część została poświęcona efektywności koordynacji w kontekście efektywności 
funkcjonowania administracji publicznej. Tutaj mowa jest o europeizacji poli-
tyki (europeizacja to proces formalnych i nieformalnych zmian, jakie dokonują 
się w państwach kandydujących, a następnie członkowskich Unii Europejskiej 
w związku z określonymi w prawie Unii wymaganiami członkostwa). Kolejna, 
piąta, część omawia znaczenie efektywności prezydencji w Radzie Unii dla koor-
dynacji. Podkreśla, że koordynacja rodzajów polityki unijnej jest efektywna, jeśli 
istnieje współpraca państw. Powstają jednak tutaj problemy, o których opowiada 
część szósta. Siódma część przedstawia narzędzia stosowane w procesie koordyna-
cji, ósma omawia nowy model teoretyczny, a mianowicie efektywność koordyna-
cji, zaś dziewiąty, ostatni, rozdział odpowiada na pytanie, jak zwiększyć efektyw-
ność koordynacji. Wydaje rekomendacje w zakresie funkcjonowania administracji 
publicznej oraz wykorzystania nowych technologii.

Każda część jest oparta na badaniach innych naukowców. Zostają wycią-
gnięte wnioski końcowe. Jednak autorka zaznacza, że temat nie jest wyczerpa-
ny i oczekuje dalszej pracy innych badaczy nad zagadnieniem. Czynniki, które 
warunkują efektywną koordynację stanowią obszerną grupę instrumentów. Polska 
jest członkiem Unii od 10 lat, w związku z tym właściwa ocena dotychczasowej 
efektywności koordynacji zależy od zmieniających się warunków funkcjonowania 
Unii. Wpływ na ukształtowanie czynników i zmiany w koordynacji polityki unijnej 
ma również globalizacja.

Praca została oparta o prace kilkudziesięciu autorów oraz o źródła interne-
towe. O walorach książki stanowią aktualność i ranga podjętej tematyki. Uznanie 
również budzi logiczny podział na poszczególne części oraz zwarta sekwencja roz-
wiązań. Nie jest łatwo zarządzać w Unii Europejskiej wszystkimi sferami życia po-
litycznego, ekonomicznego i społecznego obywateli krajów członkowskich z po-
ziomu europejskiego. Dlatego też szczególnie trudnym elementem jest wdrożenie 
polityki unijnej w każdym z państw członkowskich i jej koordynacja. W związku 
z tym autorka zaznacza, że nie zostały poruszone wszystkie kwestie z tego zakresu.


