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Recenzja  rozprawy  doktorskiej   Pana  mgra  Mateusza  Pazdeja  zostala  przygotowana  na

podstawie  decyzji  Rady  Naukowej   dyscyplin:  nauki  o  polityce  i  administracji,  nauki  o

komunikacji  spolecznej  i  mediach  oraz  nauki  o  bexpieczehstwie  Uniwersytetu  im.  Adama

Mickiow.roza  w  Pozri:firm  toismo  z  dnia  28  wrzesnia  2020  r.  podpisane  przez  Dziekana

Wydzialu Nouk Politycznych i Dziennikarstwa, Prof. UAM dr hab. Andrzej a Stelmachdy.

Przedmiot, eel i zakres badah oraz cezura czasowa

Przedmiotem roaprawy mgr  Mateusz  Pazdej  uczynil  „bezpieczeristwo  energetyczne

Unii  Europejskiej  w XXI wieku,  w wymiarze politycznym,  ekonomicznym i prawnym"  (s.

11 ). Nalezy zauwazy6, Ze Autor dokonal trafhego wyboru problemu badawczego; znajduje on

uzasadnienie w wymiarze teoretycznym i praktycznym.

Zamierzeniem Doktoranta bylo „zwr6cenie uwagi na problem globalnych zaleino§ci

surowcowych oraz implikacji polityki energetycznej Unii Europejskiej w XXI wieku" (s.  12).

Za   wazna   cz?S6   badah   uznal   on   „przeanalizowanie   zagadnieh   dotycz?cych   wymiaru

politycznego",   przy   czym   „szczeg61ny   nacisk   [...]   polozy   na   aktualna   pozycj?   Unii

Europejskiej  na  arenie  mi?dzynarodowej.  [...]  konieczne  b?dzie  z  pewnoscia  zarysowanie

kontekstu   ekonomiczno-prawnego   [...]"   (12-13).   Co   wi?cej,   celem   bylo   z.definiowanie

bezpieczehstwa  energetycznego  „w  odniesieniu  do  region6w  i  kraj6w,   a  takze  poprzez

wskazanie  na  jego  r62norodno§6   inteapretacyjna  w  literaturze  przedmiotu  [...]"  (s.   13).

Punktem   odniesienia   dla   tak   nakre§lonego   problemu   badawczego  jest   g16wne   pytanie

badawcze: „Jakie sa skutki zaleznosci od surowc6w (dla bezpieczehstwa energetycznego Unii



Europejskiej,  a co za tym idzie -bezpieczehstwa politycznego,  ekonomicznego i prawnego

poszczeg6lnych kraj6w czlonkowskich)  oraz ich wykorzystywania jako narz?dzia osiqgania

cel6w  politycznych?"   i   szczeg61owe  pytania  badawcze:   1)   „Czym  jest  bezpieczehstwo

energetyczne w XXI wieku? 2) Jaka jest geneza i rozw6j europejskiej polityki energetycznej?

3) Na czym polega proces  tworzenia polityki  energetycznej  Unii  Europejskiej? 4)  Jakie  sa

priorytety  i  cele  polityki  energetycznej  kraj6w  UE?  5)  Na  czym  opiera  si?  zewn?trzny  i

wewn?trzny wymiar polityki energetycznej Unii Europej skiej? 6) Jaka funkcj? pelnia systemy

regulacyjne  rynk6w  energetycznych  w  krajach  Unii  Europejskiej?  7)  Na jakich  Zr6dlach

prawa oparty jest system prawny Unii Europejskiej? 8) Czym sa odnawialne Zr6dia energii?

9) Na czym opiera si? rynek odnawialnych Zr6del energii w krajach Unii Europejskiej?  10)

Jaka  jest   przyszlos6   altematywnych   Zr6del   energii   i   scenariusze   rozwoju   w   polityce

energetycznej Unii Europejskiej?" (s.14-15). Pytania badawcze zostaly sformulowane bardzo

konkretnie; watpliwo6ci dotycza koniecznosci stawiania pytania o istot? odnawialnych Zr6del

energii (pytanie badawcze ur 7).

Jako cezur? pracy mgr Pazdej przyjal umownie XXI wiek, przy czym kohcowa cezur?

wyznacza rok 2016 zwiazany z zakohczeniem prowadzenia badah przez Doktoranta (s.  14).

Doktorarit przyjal g16wna hipotez?: „zapewnienie beapieczehstwa energetycznego j est

wsp61czeinie  zasadniczym  determinantem  bezpieczehstwa  pahstwa  i  jednym  z  g16wnych

cel6w  jego  polityki  beapieczehstwa.  Od  sektora  energetycznego  uzaleznione  sa  gospodarki

padstw na calym §wiecie, zwlaszcza kraje nalezace do Unii Europejskiej, a surowce energetyczne

niejednokrotnie   w   historii   stanowily   przedmiot   konflikt6w.    Wsp61cze§nie   zas,   stanowia

instrument  oddzialywania  politycznego  na  obszarze  Unii  Europejskiej  i  ksztaltowania  zalo2eri

geostrategii     uczestnik6w     Zycia     mi?dzynarodowego     w     r6Znych    regionach     i     krajach

czlonkowskich" (s.15). Sformulowal r6wniez hipotezy szczeg6Iowe: H1. „Unia Europejska to

jeden z naczelnych §wiatowych konsument6w surowc6w energetycznych a kwestia samego

bezpieczehstwa energetycznego staje si? zasadhiczym wyznacznikiem jej funkcjonowania na

forum  mi?dzynarodowym";  H2.  „Energia  ze  Zr6del  odnawialnych  stala  si?  wsp61cze§nie

wainym uczestnikiem europejskiego rynku energii, za§ altematywne fr6dia energii stanowia

powainq  konkurencj?  dla  Zr6del  konwencjonalnych,  nie  tylko  ze  wzgl?d6w  polityczno-

ekonomicznych, ale r6wniez ekoloalcznych"; H3. „Kwestia odpowiedniego uj?cia prawnego

beapieczehstwa  energetycznego  moze  bye jedna  z  kluczowych  dla  przyszlo§ci  Wsp6lnoty

Europejskiej.   W   momencie,   w   kt6rym   w   wielu   pahstwach   na   sile   zyskuja   ruchy

eurosceptyczne   coraz  bardziej   realna   staje   si?   perspektywa  roapadu  Unii   Europejskiej,

wystapienia  z  niej   cz?§ci  pahstw  lub  co  najmniej   zahamowania  post?pujapej   integracji.
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Przeprowadzona analiza historyczno-ekonomiczna, w odniesieniu do obowiqzujacych akt6w

prawnych, zwraca uwag? na fakt, iz bexpieczehstwo energetyczne jest wsp6Icze§nie waznym

elementem stabilizujqcym sytuacj? w ka2dym kraju z osobna, jak i w calej Unii Europejskiej i

gdyby tego bezpieczehstwa zabrakfo, cala Wsp6lnota Europejska moglaby bye zagrozona" (s.

15).  Nale2y  stwierdzi6,  Ze  hipotezy  badawcze  nie  zostaly  sformulowane  og6lnikowo,  co

umozliwilo  ich  empiryczne  zweryfikowanie.  Watpliwo§ci  dotycza nazbyt rozbudowanego  i

kategorycznego stwierdzenia zawartego w H3.

Uwagi metodologiczne

Realizacji  przyj?tych  w  pracy  cel6w  i  weryfikacji  hipotez  badawczych  posfuzyly

stosowane w naukach spolecznych teoretyczne,  empiryczne i „mieszane" metody badawcze

(s.  16).  Przy  czym,  jak  pisze  we  wst?pie  mgr  M.  Pazdej,  „na  etapie  badari  wlasciwych"

zostaly  zastosowane   metody   „mieszane":   obserwacja   po§rednia,   metoda  por6wnawcza,

analiza  i  synteza,  wnioskowanie  dedukcyjne  i  indukcyjne,  wnioskowanie  przez  analogi?  i

metoda  scenariuszy  rozwoju.  Metody  i  narz?dzia  badawcze  zostaly  szczeg61owo  opisane

przez Doktoranta (s.  16-18). Dob6r metod i narz?dzi badawczych naledy uzma6 zasadniczo za

poprawny,  nieniniej  jednak  przy  tak  sformulowanym  problemie  badawczym  wydaje  sic

uzasadnione  wykorzystanie  r6wnie2  metody  analizy  instytucjonalno-prawnej  (studiowanie

akt6w normatywnych).

Struktura i tre§6 rozprawy

Roaprawa  doktorska  obejmuje  sze§6  rozdzial6w,  wstep,  wnioski  i  bibliografie.  Na

koricu pracy zostaly zamieszczony wykaz  tabel  i  rysunk6w.  Konstrukcja  dysertacji  zostala

podporzadkowana  zalozeniom  merytoryczno-metodologicznym;  kryterium  chronologiczno-

przedmiotowe wyodr?bnienia poszczeg6lnych rozdzial6w/podrozdzial6w j est uzasadnione.

We  wst?pie  Doktorant przyblizyl  kolejno  przedmiot,  eel  i  zakres  rozprawy,  cezury

pracy, sformulowal g16wne i szczeg6Iowe pytania badawcze oraz nakreslil hipotez? g16wna i

hipotezy  szczeg6lowe,  scharakteryzowal  metody  i  narz?dzia  badawcze,  om6wil  struktur?

pracy oraz dokonal przegladu podstawy Zr6diowej rozprawy. Wst?p cechuje wla§ciwy uklad i

odpowiada przyj9tym  standardom, jednakze Doktorant nie  odni6sl si?  szerzej .do podstawy

Zr6diowej  dysertacji  piszac,  Ze  „podstawowq  baz?  fr6dlowa  stanowi6  b?da  Zr6dia  unijne  i

opracowania literatury obcej" (s. 20). Niejasny jest przekaz zawarty w nast?pujacym zdaniu:

„Jezeli   chodzi   o   dokumenty,   deklaracje,   strategie   polityczne,   a   takze   przem6wienia

przyw6dc6w politycznych, szczeg6lnie przydatne moga okaza6 si? opracowania statystyczne,
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in.in.: raporty roczne BP Statistical Review, World Energy Outlook, a tak2e analizy Country

Analysis Briefs EIA" (s. 22). Podobne watpliwosci odnosza si? do mast?pujacych stwierdzeh:

„Roaprawa traktuje o problemach wsp61czesnego wymiaru bezpieczehstwa energetycznego"

oraz  „Praca  stanowi ponadto pr6b?  calo§ciowego  spojrzenia na wymienione  zagadnienia,  i

poniekad syntetyczna analiz? aktualnego bilansu energetycznego §wiata" (s.  12).

W    rozdziale    pierwszym    majacym    charakter    wprowadzajacy    [A4z.?c7zy#cz7ioc7owe

bezpz.ecze7isfM;a    e7?e7`gefycz#e    w   Xxr   wz.eha]    Doktorant   przedstawil    ewolucj?    poj?cia

„bexpieczehstwo"  w teorii  stosunk6w mi?dzynarodowych (w ukladzie:  realizm/neorealizm,

1iberalizm/neoliberalizm, konstruktywizm) oraz w nauce o beapieczehstwie (sec#7'z.fy sfz/c7z.eLs).

Zaprezentowal uj?cia definicyjne energetyki oraz techniczne  aspekty energetyki w podziale

na  sektory:  elektroenergetyka,  gazownictwo  i  energetyka jadrowa.  Nast?pnie  przedstawil

wplyw  polityki  energetycznej  na  beapieczehstwo  gospodarcze  pahstwa.  W  ostatniej  cz?§ci

rozdziafu odni6s±  si? do istoty beapieczeristwa energetycznego,  opisal instytucje  i podmioty

uczestniczqce w  ksztaltowaniu bezpieczehstwa  energetycznego,  zagrozenia  i  wyzwania  dla

bezpieczehstwa   energetycznego   oraz   zestawil   elementy   oceny  systemu  bezpieczehstwa

energetycznego (w formie tabeli). Nietrafue sa nastepujace stwierdzenia: „Beapieczeristwo w

naukach  mi?dzjmarodowych  [...]"  (s.  31)  oraz  „[...]  w  takim  czterofazowym  modelu  na

gruncie nauk o bezpieczeristwie, uksztaltowaly si? zalozenia bezpieczehstwa energetycznego

jako oddzielnej  dyscypliny poznawczej" (s.  50), jak r6wniez „Bezpieczehstwo energetyczne,

jego   polityka,   strategia   [...]"   (s.   93).   Nie   moina   si?   zgodzi6   z   mgr   Pazdejem,   Ze

„Bexpieczehstwo  energetyczne  obok konkurencyjno§ci  i  ochrony §rodowiska jest jednym z

trzech fundamentalnych kierunk6w polityki energetycznej Unii Europejskiej" (s.  69). Jest to

jeden z cel6w polityki energetycznej Unii Europej skiej.

Ttozjdz:+al  dru& VGeneza  i  roz:w6j  europejskiej  polityki  energetycznej  (od  Wsp6lnot

Ez4rape/-sfaz.cfe   c7o   U7€jz.  E24rape/.s4z.e/)]   poswi?cony  zostal   ewolucji   polityki   energetycznej

WE/UE, poczqwszy od Europejskiej  Wsp6lnoty W?gla i  Stali oraz Europejskiej  Wsp6lnoty

Energii Atomowej.  DuZo miejsca w rozdziale Auror po§wi?cil kwestii  Swiatowego kryzysu

naftowego   w  kontek§cie   koncepcji   wsp61nej   polityki   energetycznej   przed  Traktatem   z

Maastricht.   Jest   to   interesujaca   cz?S6   roaprawy,   niemniej  jednak  wydaje   si?,   Ze   zbyt

szczeg61owo przedstawiona zostala problematyka eksploatacj i ropy naftowej , cz.y Swiatowego

rynku ropy naftowej na tle uwarunkowah historyczno-gospodarczych. W drugim podrozdziale

natomiast  zaprezentowana  zostala  kwestia  beapieczehstwa  energetycznego  w  Traktacie  z

Mf atlstrichi, Zielonej Ksi?dze. Europejshiej strategii na rzecz zr6wnowazonej , konharencyjnej i

bezpz.ecz#e/.   e#L>rgz-z.   z   8   marca   2006   r.    i   Traktacie   Lizbohskim.   Wqtpliwo§ci   budzi
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zamieszczenie w cz?Sci rozprawy dotyczacej Euratomu informacji o zawarto§ci traktatu przed

kr6tkim  opisem  genezy  tejze  organizacji  (s.111).  Mgr  Pazdej  bl?dnie  pisze  o  „polityce

energetycznej  Europy"  (s.  146),  podobnie  w  zdaniu:  „Ostatnim  etapem  rozwoju koncepcji

bezpieczehstwa energetycznego w Europie - na najwyzszym szczeblu prawnym jest Traktat

lizbohski  [. . .]" (s.  150).  W obu przypadkach rzecz dotyczy Unii Europejskiej. Niejasne jest

stwierdzenie Doktoranta dotyczace odrzucenia „drugiego traktatu o konstytucji UE" (s.  150).

Daleko idacym uproszczeniem jest stwierdzenie, Ze „Unia Europejska tak jak kazde paristwo

demokratyczne posiada struktury jak Parlament czy Sqdownictwo.  W Strasburgu  i Brukseli

obraduje Parlament Europejski, w kt6rego sklad wchodza przedstawiciele wszystkich kraj6w

wsp6lnoty.   W  Luksemburgu  swoja  siedzib?  rna  Sad,  a  dokladniej   Europejski  Trybunal

Sprawiedliwosci, czuwajacy in.in mad legalno§cia akt6w prawnych wydawanych przez organy

ustawodawcze Unii, a tak2e roapatrujacy spory i konflikty pomi?dzy pahstwami i podmiotami

prawnymi"    (s.     99).     Ponadto    nalezaloby    uzupelni6     informacje    dotyczace    pahstw

czlonkowskich OPEC  (s.  115)  wedfug stanu z 2016  r.,  zgodnie  z przyj?t?  cezura kohcowq

pracy.  B1?dem jest  nazywanie  opublikowanego  10  stycznia  2007  r.  dokumentu Ec4rape/.sAcz

po/j.fyfrtz e77ergefycz#cz (COM(2007)  1) Zz.e/o#¢ Ksz.egg (s.  156), byl to Komunikat Komisji do

Rady Europej skiej i Parlamentu Europejskiego.

W rozldz;rche trzj3c;Ira (Wymiary wsp6lnej polityki energetycznej UE) ormbwierle zostady

etapy   budowania   polityki   energetycznej   Unii   Europejskiej,   przy   czym   duzo   miejsca

po§wi?cono   kwestii   liberalizacji   sektora  energetycznego.   Zaprezentowane  zostaly  cele   i

priorytety  polityki   energetycznej,  a  takze  zewn?trzny  (S/rz{4Z#rcz  ry77fr#  e#ergetycz77ego   z.

strategia  jej   zmiany,   Dywersyfihacja   Zr6del   surowc6w   energetycznych,   Dywersyfihacja

dostowc6w,  Wsp6lpraca UE  z ugrapowaniami mi?dzynarodowymi  i pahstwami  trzecimi na

rzecz bezpz.ecze73sJwcz e77ergetycz7?ego) i wewn?trzny wymiar polityki energetycznej  UE oraz

problem  zarzadzania  kryzysowego  w  sytuacji  zagrozenia  bezpieczehstwa  energetycznego.

Przy czym w odniesieniu do tej ostatniej cz?§ci rozdziafu nalezy odnotowa6 zbyt szczeg61owe

uj?cie  kwestii  Wsp61nej  Polityki  Bezpieczehstwa i  Obrony,  nie  do  kohca korespondujape z

zakre§lonym problemem badawczym. Watpliwo§ci budzi powolywanie si? przez Doktoranta

na  schemat  „triady  cel6w  polityki  klimatyczno-energetycznej   Unii  Europejskiej"  (za:   I.

Mic:who, Polityka energetyczna Unii Europejskiej  do  2030 roha w ramach zr6vynowdeonego

rozwo/.c¢,  „ Studia  i  Prace Wydziafu Nauk Ekonomicznych  i  Zarzadzania",  ur 42(2)/2015,  s.

58-65),  w  ramach  kt6rej  wymienione  zostaly  „zmiany  klimatu"  (s.   179).  Tr6jkat  cel6w

polityki  energetycznej  obejmuje beapi9czehstwo  dostaw,  konkurencyjno§6  i  zr6wnowazony

rozw6j  (cz?sto formulowany jako uwzgl?dnianie wymog6w ochrony §rodowiska i klimatu).

5



Daleko  idacym  uproszczeniem jest  stwierdzenie,  Ze  „[...]  energetyka  w UE  oparta jest  na

w?glu, a to napotyka na silny sprzeciw ze strony pahstw czlonkowskich Europy Zachodniej"

(s.177). Doktorant bl?dnie pisze o ropociagu Baku-Tbilisi-Cejlon (s.184), prawidiowa nazwa

brzmi: Baku-Tbilisi-Ceyhan. Niepoprawne jest zaliczenie przez mgr Pazdeja Nigerii i Mali do

„producent6w    p6inocno-afrykahskich"    surowc6w    energetycznych    (s.     185).    Ponadto

niefortunne jest  wyja§nienie,  Ze  „Towary  energetyczne  pozyskiwane  albo  wychorytywane

bezpo5rednio z zasob6w naturalnych nazywa si? fr6diami energii pierwotnej , z kolei towary

energetyczne wytwarzane ze fr6del energii pierwotnej w zakladach przetwarzania nazywa si?

produktami pochodnymi" (s.  199).  W powyzszym kontek§cie powinno  si? uzywa6 kategorii

moiniki energii" zamiast „towary energetyczne".

W  rozdziale  czwart)in  (Sysze77'ay  regrt/c7c}7.77e  ry7346w  e77crgetycz77};cfe)  przedstawione

zostaly systemy regulacji rynk6w energetycznych, poczawszy od monopolistycznego sposobu

organizacji  zaopatrzeria  w  dobra  i  usfugi  w  zarzadzaniu  energetyka,  po  obecny  system

regulacji energetyki. Zastrzezenia do tej cz?§ci rozdziafu dotycza zbyt szczeg61owo opisanych

kompetencji  prezesa   URE.   Ponadto  w   rozdziale   duzo   miejsca  po§wi?cono   om6wieniu

system6w  regulacji  w  wybranych  padstwach  czlonkowskich  Unii  Europejskiej  -  Francji  i

Republice Federalnej Niemiec, oraz beapieczedstwu energetycznemu UE w kontek§cie relacji

z  Rosja.  Nie  moina  si?  zgodzi6  ze  stwierdzeniem,  Ze  ,Polityka  energetyczna  Francji jest

zatem  dobrze  zdywersyfikowana  pod  wzgledem  kierunk6w  dostaw  (ropy naftowej  i  gazu)

oraz paliw (energia konwencjonalna,  energia jadrowa i  odnawialne fr6dia energii)  [. . .]"  (s.

254).  Co to znaczy zdywersyfikowana polityka energetyczna? Dywersyfikacja odnosi si? do

Zr6del  energii,  dostawc6w  i  szlak6w  dostaw.  Doktorant  blednie  pisze,  ke  ,regulacj?  w

sektorze  prowadzily przede  wszystkim  stanowe  organv  regulacvine  [podkre§lenie  -  BM],

kt6re w kazdym landzie dysponowaly innym zakresem uprawnieh"  (s.  261).  Sa to krajowe

urz?dy    regulacji     (£cz73c7esregr/z.erz!#grbefeo.rc7e).     Daleko     idapym     uproszczeniem    jest

stwierdzenie:  „Stalo  si?  tak po  powolaniu  w  polowie  2005  roku Niemieckiego  Regulatora

Sektorowego   ds.   Rynku   Energii   Elektrycznej   -   Bundesnetzagentur,   na   mocy   Ustawy

energetycznej  z  13  lipca 2005  roku.  Jego  nadzorem  obj?to  tylko  dzialalno§6  sieciowq,  a w

ramach niej najwi?ksze przedsi?biorstwa, kt6re funkcjonuja co najmniej w kilku landach. [. . . ]

Wszystkie  natomiast mniejsze  przedsi?biorstwa,  kt6rych jest ponad  800,  pozo§tawiono  pod

nadzorem  stanowych  organ6w  kontrolnych"  (s.  262).  Na  mocy  znowelizowanej  w  2005  r.

usta::wy   o   gosipode[Ic;e  energetyc;I:rlej  (Gesetz  ijber   die   Elektrizitats~  und   Gasversorgung,

E72ergz.ei4v.rtscfecz#sgeLre/z)  powofano  Federalna  Agencj?  ds.  Sieci  (B"7?c7es#e/zczge#Z"r;  pelna

rrfl:z:Iwa..  Bundesnetzagentur ftir  Elektrizitat,  Gas,  Telemmunikation,  Post  und  Eisenbahnly, w
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miejsce  dotychczasowego Urz?du Regulacji Telekomunikacji  i Poczty (Regaf/z.er24#grbcfeo.rc7

/#r re/e4omrm##z.kcz/I.o72 "7zc7 PoS/). Federalna Agencja ds.  Sieci dzieli z krajami zwiazkowymi

kompetencje  w dziedzinie  regulacji.  Krajowe  urz?dy regulacji  s?  odpowiedzialne  za  firmy

majace  mniej  niz  100  000  klient6w,  kt6rych  sieci  dostaw  znajduja  si?  w  granicach  kraju

zwiazkowego. Pie6 kraj6w zwiazkowych (Berlin, Brandenburgia, Brema, Szlezwik-Holsztyn,

Turyngia)  przekazalo  swoje  zadania  Federalnej  Agencji  ds.  Sieci,  kt6ra  dziala  w  imieniu

krajowego urz?du regulacji.

TN    roz!dziahe   p±Erfym   (Prawne   aspekty    bezpieczehstwa   energetycznego   w    UE)

szczeg6Iowo zostala om6wiona kwestia prawnego wymiaru beapieczehstwa energetycznego

w Unii Europejskiej . Przedstawione zostaly wybrane akty prawne, w tym prawa pierwotnego,

jak traktat EWwis, Traktaty rzymskie (EWG i Euratom), traktaty rewizyjne i akcesyjne, oraz

prawa wt6mego Unii Europejskiej  (regulacje dotyczqce dostawy ropy naftowej  i produkt6w

ropopochodnych,  dostawy w?gla  i  energii jadrowej,  regulacje  dotyczace  energii  ze  Zr6del

odnawialnych;  akty prawne odnoszace si? do transeuropejskich sieci energetyczne (TEN-E),

efektywne   korzystanie   z    energii).    Powt6rzony   zostal   bledny   zapis    dotyczacy   daty

opublikowania Zielonej Ksi?gi E#rape/.sfacr a/rcz/egz.cz 72c7 rzccz zr6w#owczZo#e/.,  fo#hare77c)!/.73c/.

i bezpz.ecz7ze/. e72Grgjz. -byto to 8 marca 2006 r., a nie jak pisze Doktorant  10 stycznia 2007 r.

(s. 296). Doktorant piszac o regulacjach nakladajacych na pahstwa czlonkowskie obowiqzek

utrzymywania   minimalnych   zapas6w   ropy   naftowej    lub   produkt6w   ropopochodnych

przywofuje   dyrektyw?   2006/67/WE,    kt6ra   zostala   uchylona   przez   dyrektyw?   Rady

2009/119/WE z dnia  14 wrzeinia 2009 r.  (s.  304 i n.).  Ponadto powofuje si? na nieaktualne

dane:  „Obecnie jednak tylko 6,4% wykorzystywanej  w UE energii jest produkowane dzi?ki

odnawialnym Zr6diom, w tym 4,2% z biomasy i odpad6w,  1,5% w elektrowniach wodnych,

0,4% z energii slonecznej, 0,3% z energii wiatru a 0,3% z energii geotermalnej" (s. 318-319).

Pochodza one  z polowy pierwszej  dekady XXI wieku.  Podobna uwaga  dotyczy informacji

dotyczacych program6w ramowych  Europejskiej  Wsp6lnoty  Energii  Atomowej  w  zakresie

dzialah  badawczych  i  szkoleniowych  w  dziedzinie  jqdrowej  („Obecny  -  si6dmy  program

ramowy,  obejmujacy lata  2007-2011  [...]",  s.  316).  Zbyt uproszczone jest  stwierdzenie,  Ze

„Na  przelomie  marca  i  kwietnia  2010  r.  Nord  Stream  rozpoczal  ukladanie  podwodnego

fragmentu gazociagu.  Projekt stal si? tym samym faktem" (s.  331). Odnotowa6 nalezy brak

precyzji   w   podawanych   informacji   dotyczqcych   wydobycia  w?gla  kamiennego   w  UE:

„Stanowi on ok.  18,2% wszystkich uzywanych w UE surowc6w energetycznych. Aktualnie w

Unii  Europejskiej  dziewi?6  pahstw  czlonkowskich  wydobywa w?giel",  (s.  311).  A]rfualnie,



tzn. kiedy? Przykladowo w 2018 r. w pi?ciu pahstwach czlonkowskich UE byl wydobywany

w?giel kamienny: Polska, Czechy, Niemcy, Wielka Brytania i Hisapania.

Ftoz!dz;lad  sz!6try  (Stan  i  perspeltryvvy  rozwoju  nowych  Zr6del  energii)  po§Iviecony

zostal rozwojowi odnawialnych fr6del energii w Unii Europejskiej. Zaprezentowane zostalo

uj?cie    definicyjne    odnawialnych    Zr6del    energii,    ich   podzial    i    ocena    efektywno§ci

energetycznej, jak r6wniez plany dzialah zapobiegawczych  i  sytuacji nadzwyczajnych oraz

inwestycje w odnawialne Zr6dia energii. W rozdziale om6wiony zostal problem zwi?kszenia

efektywnosci  energetycznej  poprzez  optymalne  wykorzystanie  odnawialnych Zr6del  energii

oraz  perspektywy  polityki  energetycznej  UE.  Wydaje  si?,  Ze  Doktorant  zbyt  duzo  uwagi

po§wi?cil  technicznym  aspektom  odnawialnych  fr6del  energii.  Mankamentem  jest  brak

odeslania  w  przypisie  do  przywolanego  w  tek§cie  zasadniczym  dokumentu  „[...]  Zielona

Ksi?ga:  W  kierunku  europejskiej  strategii  bezpieczehstwa  dostaw  energii"  (s.  382),  kt6ry

zostal   opublikowany  29   listopada   2000   r.,   COM(2000)   769   final.   Czy  plany  budowy

hydroelektrowni o kt6rych pisze Doktorant („Planuje sie budow? kolejnych hydroelektrowni

w systemie kaskadowym: ponizej Bydgoszczy w rejonie Chelmna, Opalenia i Tczewa, przed

Bydgoszcza  -  w  Solcu  Kujawskim  i  Ciechocinku  oraz powyzej  Wloclawka  w  Plocku  i  w

Wyszogrodzie.  Realizacja  rna  kosztowa6  2-3  miliardy  dolar6w,  a  elektrownie  wodne  maja

dostarcza6 5 + 7% obecnego zapotrzebowania na energie elektryczna, co stanowi 30% energii

zuzywanej w godzinach szczytu", s. 387), powofujac si? na publikacj?: W. M. Lewandowski,

Proefro/ogz.cz77e,   oc7#crwz.cr/72e  Zr6c7/c7  e#crgz.z.,  Warszawa  2012,   s.   78-107,  byly  aktualne  do

2016 r. (cezura kohcowa przyj?ta w pracy)?.

Calo§6  rozwazari  wiehczy podsumowanie  zawierajace  wnioski  z przeprowadzonych

badah  (W7ijoLsfrz.,  s.  405-411).  Sa  one  w  znacznej  cz?Sci  poprawne,  niemniej  jednak  og6lna

konkluzja, zgodnie z tytulem pracy i pytania badawczymi zwartymi we wst?pie, powinna bye

bardziej sp6jna. Mgr Pazdej zawari w tej cz?§ci pracy opinie i oceny odnoszace si? do fakt6w,

zdarzeh i zjawisk nie zwiazanych bezpo§rednio z przedmiotem badawczyrn i wykraczajqcych

poza   przyj?t?   cezur?    (np.    pandemia    SARS-CoV-2).    Niezrozumiale   jest   nastepujace

stwierdzenie  Doktoranta:   „Nie   czu±aby  si?   [Europa  -  BM]   szczeg61nie  komfortowo   w

systemie zdominowanym przez nastawione merkantylnie Chiny, wymagajape duzej uleglo§ci

od  slabszych  pafistw.  Dlatego  nie  mog?  jej  zdoby6,  ale  jedynie  zneutralizowa6  poprzez

podzial i kooptacj? kilku jej cz?Sci" (s. 406). Doktorant sfusznie pisze, Ze „[. . .] dzialania [. . .]

w  dziedzinie  energii  sa  niesp6jne.  Dobrym  przykladem  moga  bye  tutaj  nitki  rurociagu

Nordstream".  Niemiej  jednak  nie  moina  si?  zgodzi6  ze   zbyt  uproszczona  diagnoza  w

odniesieniu do braku konsekwencji w laczeniu r6inych obszar6w „polityki z partykulamymi
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interesami   poszczeg6lnych   pahstw   czlonkowskich.   Dlatego   trzeba   to   zmieni6   pomimo

oczekiwah  luiniejszych  relacji.  Trudno  odgrywa6  znaczacq  rol?  globalnie  bez  wsp6lnych

mianownik6w, poniewa2 ich brak oslabia skuteczno§6 dzialania. Tym bardziej, Ze w polityce

do glosu ponownie dochodzi populizm" (s. 409).

Tekst  roaprawy  uzupelniaja  liczne  tabele,  schematy  i  rysunki,  kt6re  niewatpliwie

uatrakcyjniaja przekaz zawarty w kolejnych cz?§ciach pracy.

Naledy stwierdzi6, struktura dysertacji jest czytelna i zgodna z przyj?ta przez Autora

konwencja  badawcz?.  Tre§ci  zawarte  w  poszczeg61nych  rozdzialach  i  podrozdzialach  sa

zasadniczo adekwatne do ich tytul6w.

Podstawa Zr6dlowa

Istotnym  elementem  rozprawy jest bibliografia  liczaca  okolo  60  stron  (s.  412-471).

Zgromadzenie tak obszemej bibliografii na temat zagadnieh podejmowanych w rozprawie jest

efektem badah Doktoranta. Wykorzystane Zr6dia i literatura przedmiotu zostafy podzielone na

mast?pujape   kategorie:    1)    Zr6dia,    2)   opracowania,    3)   prasa,   4)    adresy   intemetowe.

Wqtpliwo§ci moina mie6 do nazewnictwa ostatniej z wymiermych kategorii ~ zasadne wydaje

si?  udywanie  okre§lenia  „fr6dia  intemetowe".  Mgr  Pazdej  zapoznal  sis  z  materialami  i

dokumentani Unii  Europejskiej  - prawem pierwotnym  i  wt6mym  w dziedzinie  energii  (w

tym   dyrektywami,   rozporzadzeniami,   decyzjami,   Komunikatami   Komisji   Europejskiej,

Zielonymi   i   Bialymi   Ksi?gami,   rezolucjami   Parlamentu  Europejskiego),   z  ustawami   i

rozporzadzeniami,  komunikatami  prasowymi  oraz  raportami  i  danymi  statystycznymi.  Na

wykorzystanq  w   roaprawie   literatur?  przedmiotu   skladajq   si?  monografie,   opracowania

zbiorowe i artykuly w czasopismach naukowych. Doktorant si?gnat do rezultat6w badah oraz

ekspertyz instytut6w naukowych i  fundacji; przydatne byly r6wniez materialy publikowane

na  stronach  intemetowych prasy  (in.in.  „The  Washington  Post",  „The  New  York  Times",

„The  Guardian",  „The  Wall  Street  Joumal",  „Stiddeutsche  Zeitung",  „Gazeta  Prawna").

Dob6r  Zr6del   i   literatury  przedmiotu   oraz   ich   wykorzystanie  jest   satysfakcjonujace   w

odniesieniu do podj?tej tematyki badawczej.

Strona formalno-warsztatowa rozprawy

Praca  zostala napisana  zrozumiakym j?zykiem;  czasem  zdarzaja  si?  1iter6wki,  bl?dy

skladniowe i stylistyczne. Ponizej niekt6re z nich:

-„[. . .] jeden z naczelnych §wiatowych konsument6w [. . .]" (s.  15),

-„[. . .] zostanie zanalizowany [...]" (s. 20),
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-„[. . .] Muller-Kranner [ . . .]" (s. 22), poprawny zapis: Sascha Mtiller-Kraenner,

-„[. . .] Zwiazhi Sobeckiego [. . .]" (s. 27), chodzi o Zwiazek Radziecki,

-„[...]   pr6by  przezwyci?Zenia   narodowych   cel6w  partykulamych   wsp6lnym   interesem

energetycznej calej Unii Europejskiej" (s. 71 ),

• „[. . .] w rejonie Europy i §wiata [. . .]" (s. 91),

-„[. . .] i Brunea [. . .]" (s. 92),

-  „Jednakee  w  pewnym  sensie  aspekty  te  zawierafy  si?  w  modemizacji  i  restrukturyzacji

w?gla i stali -jako fundamentalnych surowc6w energetycznych" (s.  100),

-  „Europa  musi  mie6  ambicje  i  dziala6  w  spos6b  zintegrowany,  kt6ry b?dzie  pozytywnie

promowal cele lizbohskie UE" (s.  145),
-„[. . .] gdyz bezpieczehstwo energetyczne stalo si? odr?bna dzialalno§cia" (s.160),

- „Za posrednictwem Wsp61noty Energetycznej (utworzonej w pazdziemiku 2005 roku) Unii

Europejskiej    pracuje    takze    mad    zintegrowaniem    pahstw    sasiadujacych    ze    swoim

wewnetrznym rynkiem energii" (s.  199),

-„Prognozy na najblizsze lata, wedfug kt6rych zapotrzebowanie na energi? wyniesie: w 2020

r. i 657 EJ w 2025 r., r6wniez nie napawaja optymizmem" (s. 339),

-K.M. Prohska (i. 266, 268, 270, 273), poprawny zapis: K.M. Pronihska.

Pod    wzgl?dem    formalno-warsztatowym    roxprawa    jest    zasadniczo    poprawna,

aczkolwiek  w  odniesieniu  do  cz?Sci  przypis6w  nalezy  zaznaczy6  brak  konsekwencji  w

zapisywaniu tytul6w czasopism naukowych w cudzyslowiu (np. przypisy 96, na s. 64, przypis

98 na s. 66, przypis  14 na s.165, przypis 24 na s. 233, przypis 48 na s. 293) i stosowaniu op.

cz.Z. (np. przypis  15 na s.108, przypis  18  na s.109, przypis 36 na s.119, przypis 40 na s.121,

przypisy 8  i  10 na s.  282, przypis 44 na  s.  380),  oraz podawanie link6w intemetowych bez

pehego opisu bibliograficznego (np. przypisy 86,  87, na s.  59, przypis  102 na s. 69, przypis

60  na  s.   131,  przypis  51  na  s.   181).  Ponadto  brakuje  odsylaczy  do  cytowanych  danych

statystycznych  (np.  s.  58)  czy tez w odniesieniu do tre§ci zawartych w cudzyslowiu (np.  s.

114,   281).   Odnotowa6   nalezy  brak  konsekwencji  w  u2ywariu  przez  Doktoranta   czasu

przeszlego  w  np.  w  odniesieniu  do  cel6w  polityki  energetycznej   UE  wymienionych  w

Zz.e/o#e/. J[gz.?c7ze z 8 marca 2006 r.  (s.  72) czy tez pierwszej  nitki gazociagu IVorc7 S/7`ec7m (s.

330 i n.). W pracy zdarzaj? si? powt6rzenia np. informacja o podpisaniu przez Francj?, RFN,

Wlochy,   Belgie,   Holandie   i   Luksemburg   w   1951   r.   w   Paryfu   traktatu   o   powolaniu

Europejskiej  Wsp6lnoty  W?gla  i  Stali,  pojawia  si?  in.in.  na  s.  98,   102  i  162.  Ponadto  w

stosunkach mi?dzynarodowych kategoriq jest „pahstwo", a nie „kraj" (np. s.  15).
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Konkluzja

Mgr Mateusz Pazdej przedstawil wazny w sensie poznawczym i praktycznym problem

badawczy  obejmujacy  polityk?  i  bezpieczehstwo  energetyczne  Unii  Europejskiej  w  XXI

wieku   w   wymiarze   politycznym,   ekonomicznym   i   prawnym.   Znaczenie   zagadnienia

podkre§1one   zostalo  w  celu  prowadzonych  badari   i   hipotezach  badawczych,   a  ponadto

waino§6  tematyki  badawczej  wynika z jej  aktualno§ci.  Doktorant wykazal  si?  znajomoscia

badanej problematyki. W dysertacji widoczny jest duzy wysilek mgr Pazdeja zmierzajqcy do

realizacji   cel6w  badawczych.   Pomimo  uwag  krytycznych   zamieszczonych  w   niniejszej

recenzji  nalezy  og6lnie  stwierdzi6,  Ze  roaprawa  odpowiada  wymogom  stawianym  pracom

promocyjnym na stopieri doktora w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. W zwiazku z

powyzszym wnosz? o dopuszczenie roaprawy mgra Mateusza Pazdeja do publicznej obrony.

-3de# q ue
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