
 
 

EUROPA OBYWATELI? 
PROCES KOMUNIKOWANIA POLITYCZNEGO 

W UNII EUROPEJSKIEJ 
 

 
 
 
Praca ma charakter interdyscyplinarny, 
łączy zagadnienia z zakresu nauk 
politycznych, socjologii oraz prawa. 
Wnosi do literatury przedmiotu nowe 
spojrzenie na problematykę 
obywatelstwa europejskiego oraz 
komunikowania politycznego w Unii 
Europejskiej. W centrum refleksji 
znajduje się analiza dynamiki procesu 
komunikowania.  
 
Z recenzji prof. Iwony Hofman:  
Wybór tematu rozprawy Małgorzaty 
Winiarskiej-Brodowskiej oceniam jako 
przemyślany i ważny, gdyż w literaturze 
przedmiotu rzadko pojawiają się 
opracowania dotyczące sfery publicznej 
jako kanału partycypacji obywatelskiej i 
ekspresji tożsamości obywateli. 
 
Z recenzji prof. Krystyny Daniel: 
Autorka podejmując istotne i aktualne 
problemy dla współczesnej Europy, 
osadziła tematykę obywatelstwa 
europejskiego w perspektywie, w której 
jest ona stosunkowo rzadko ujmowana, 
tj. w perspektywie komunikacyjnej, a 
dokładnie w perspektywie 
komunikowania politycznego […] 
Dysertacja stanowi niekonwencjonalne 
ujęcie ważkiej problematyki związanej z 
identyfikacją i zaangażowaniem w 
sprawy Unii Europejskiej 
poszczególnych osób – obywateli 
unijnych.  
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Doktor nauk społecznych, politolog, kulturoznawca, absolwentka dziennikarstwa oraz 
europeistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim i Uniwersytecie Wiedeńskim.  
Zainteresowania naukowe: problematyka z pogranicza mediów, polityki i dyplomacji. 
 
 
Wprowadzenie obywatelstwa europejskiego postanowieniami Traktatu z Maastricht stało 
się podstawą dla komunikowania politycznego w UE. Zapisy kolejnych traktatów unijnych 
oraz orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE odnoszące się do kwestii obywatelstwa 
europejskiego mają ogromne znaczenie. Przekształcają bowiem stopniowo te kwestie w 
ważną autonomiczną kategorię prawną wzmacniającą pozycję jednostki w UE.  
 
 

 
 

 
W pracy rozważane są relacje procesu komunikowania politycznego w UE i procesu 
integracji europejskiej (zmiany w jakości komunikowania związane są z ważnymi 
wydarzeniami w historii Unii Europejskiej). Badaniu poddano powiązania pomiędzy 
procesem komunikowania politycznego w UE i rozwojem instytucji obywatelstwa 
europejskiego. Zaprezentowano złożoność analizowanego procesu i różnorodność form 
partycypacji obywateli UE związanych z komunikowaniem politycznym oraz poddano 
ocenie działania podjęte zarówno przez obywateli, jak i Komisję Europejską.  
 
Proces komunikowania politycznego analizowano w kontekście deficytu legitymizacji Unii 
Europejskiej, mediatyzacji polityki oraz w perspektywie procesów globalizacji. Do innych 
dyskutowanych kwestii należą także: problem skuteczności strategii komunikacyjnych w 
UE, jakości dialogu pomiędzy KE i obywatelami oraz implementacja regulacji dotyczących 
jawności i przejrzystości. 
 
Praca podzielona jest na pięć rozdziałów. Są one poprzedzone wprowadzeniem, w którym 
przedstawiono obecny stan dyscypliny akademickiej i informacje na temat metodologii 
zastosowanej w badaniach. W rozdziale pierwszym, podzielonym na części odnoszące się 
do teorii, historii i architektury instytucjonalnej, rozważana jest specyfika UE. Następny 
rozdział zawiera omówienie zagadnień z zakresu obywatelstwa europejskiego i roli 
obywateli we współczesnych społeczeństwach. W rozdziale trzecim uwagę 
skoncentrowano na polityce informacyjnej i komunikacyjnej w Unii Europejskiej. W kolejnej 
części ukazano i oceniono różne formy aktywności obywateli UE. Ostatni rozdział jest 
prezentacją wyników badań internetowego forum dyskusyjnego Debate Europe.  


