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Zgodnie z postanowieniami art.187 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668) rozprawa doktorska powinna 

prezentować ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz 

umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej. Jej przedmiotem 

powinno być oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie 

zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej albo 

oryginalne dokonanie artystyczne. Zgodnie z regulacjami ustawowymi rozprawę doktorską 

może stanowić praca pisemna, w tym monografia naukowa, zbiór opublikowanych i 

powiązanych tematycznie artykułów naukowych, praca projektowa, konstrukcyjna, 

technologiczna, wdrożeniowa lub artystyczna, a także samodzielna i wyodrębniona część pracy 

zbiorowej.  

Odnosząc się do przedstawionych powyżej regulacji prawnych należy przyjąć, że ocena 

przedłożonej pracy doktorskiej powinna uwzględnić następujące elementy: 1) uzasadnienie 

wyboru tematu i zakresu pracy, a przez to także wskazanie na jej oryginalność; 2) podstawę 

teoretyczną pracy; 3) stronę metodologiczną; 4) konstrukcję pracy i jej zawartość 

merytoryczną; 5) stronę językową i techniczną.  
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Uzasadnienie wyboru tematu i zakresu pracy. Doktorant podjął próbę uzasadnienia wyboru 

tematu i zakresu pracy już we Wstępie. Rozważania w tym zakresie przeprowadził jednak w 

sposób dosyć mało uporządkowany, zmuszając odbiorcę tekstu do samodzielnego 

poszukiwania zasadności w kolejnych jego akapitach. Wstęp rozpoczyna odniesienie się do 

dwóch kategorii: bezpieczeństwa i polityki bezpieczeństwa. Działanie to oceniam bardzo 

pozytywnie. Są to wszak centralne kategorie, jakimi Doktorant posługuje się w swojej pracy. 

W zdecydowanie bardziej uporządkowany sposób pojęcia te scharakteryzowane są w rozdziale 

I. Zawarte tam informacje wskazują na wieloznaczność samego pojęcia bezpieczeństwo, 

którym posługują się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych. Zarówno pierwsze trzy 

strony Wstępu, jak i rozważania zawarte w rozdziale I wskazują na to, że monografia 

zdecydowanie mieści się w obszarze nauk społecznych, lecz ze względu na wybór pojęcia 

bezpieczeństwa jest umiejscowiona na pograniczu kilku różnych dyscyplin naukowych. 

Szczególne światło na sprawę rzuca jednak wyjaśnienie umieszczone na s. 10, określające cel 

pracy. Zgodnie z założeniami Autora: „Celem niniejszej pracy jest pogłębiona, 

interdyscyplinarna analiza polityki bezpieczeństwa wewnętrznego II Rzeczypospolitej Polskiej 

na przykładzie województwa kieleckiego (…)”. W ten sposób podkreślone zostało, że pomimo 

faktu, iż wiele elementów pracy mogłoby z powodzeniem zostać umieszczone w obszarze nauk 

o bezpieczeństwie lub nauk historycznych, główny cel pracy będzie realizowany w obszarze 

nauk o polityce i administracji. Wątpliwości w  tym względzie rozwiewa także tytuł i zawartość 

rozdziału I: Polityka bezpieczeństwa państwa. Aspekty teoretyczne.  

Ponadto Doktorant już we Wstępie, a następnie także w rozdziale II i III, podkreślił 

znaczenie badań nad rozwiązaniami administracyjnymi, które miały swoje reperkusje dla 

realizacji polityki bezpieczeństwa państwa polskiego w województwie kieleckim, w okresie 

międzywojennym. Szczególne znaczenie w tym względzie mają podrozdziały 2.4 (Działalność 

administracji centralnej i terenowej) oraz 2.5 (Samorząd terytorialny), a także 3.2 (Struktura 

samorządu województwa kieleckiego). Tym samym Autor potwierdził, że znaczna część badań 

będzie realizowana w ramach tej właśnie dyscypliny nauki.    

 Ważnym elementem Wstępu jest uzasadnienie wyboru województwa kieleckiego jako 

zakresu terytorialnego badań. Dokładna lektura Wstępu – a w szczególności jego końcowej 

części – pozwala stwierdzić, że tematyce polityki bezpieczeństwa województwa kieleckiego 

nie poświęcono dotąd zbyt wielu opracowań naukowych. Autor – choć w dość zawiły dla 

czytelnika sposób – dostrzegł jednak ważną lukę w badaniach na ten temat. Na s. 11 zauważa 

bowiem, że województwo kieleckie jest ciekawym obszarem badawczym w zakresie problemu  
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polityki bezpieczeństwa choćby ze względu na fakt, że posiada bogate tradycje przemysłowe, 

a w czasach współczesnych swoje siedziby mają w nim dobre szkoły średnie i wyższe uczelnie. 

Nie bez znaczenia dla sprawy jest także fakt, że to właśnie w Kielcach odbywają się znaczące 

w skali międzynarodowej targi przemysłu obronnego. Można tylko wyrazić ubolewanie, że 

Autor nie wyeksponował tych  wątków nieco wyraźniej. Ukazanie tak znaczącego sukcesu ziem 

byłego województwa kieleckiego – od terytorium borykającego się u progu XX wieku z 

poważnymi zapóźnieniami, wynikającymi z polityki zaborców, do bardzo dobrze 

rozwijającego się województwa,  będącego dla każdego podmiotu związanego obecnie z 

polityką bezpieczeństwa państwa ważnym punktem na mapie Polski – stanowiłoby ciekawą 

analizę politologiczną.  Z ubolewaniem stwierdzam także, że tego typu odniesienia nie znalazły 

się w Zakończeniu. Wyeksponowanie wątku oddziaływania sukcesów struktur 

administracyjnych międzywojennego województwa kieleckiego w zakresie podnoszenia 

poziomu bezpieczeństwa obywateli Rzeczypospolitej na dzisiejsze realia województwa 

świętokrzyskiego byłoby pożądanym elementem, wskazującym związki pomiędzy 

rozwiązaniami przyjętymi w przeszłości i teraźniejszością. I nawet jeśli intencją Autora była 

analiza realiów okresu międzywojennego, w Zakończeniu można było wskazać na możliwość 

podjęcia dalszych badań w tym zakresie. Taki wątek pojawia się, co prawda, we Wstępie, na s. 

27. Doktorant stwierdza tam, że „W opracowaniu niniejszym, kluczowym pytaniem jest to, czy 

można dokonać porównania aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego państwa w okresie 

międzywojennym i współczesnym. Trudna jest odpowiedź na to pytanie, aczkolwiek możliwa, o 

czym świadczą przedstawione w niniejszej pracy badania. Przeprowadzone analizy należy 

wciąż pogłębiać w następnych pracach badawczych, dokonując komparatystyki na wielu 

płaszczyznach polityki bezpieczeństwa wewnętrznego.” Jednak pomimo zadania tak ważnego 

pytania, eksponującego element komparatystyczny przeprowadzonych badań, finalnie nie 

uzyskujemy na nie w pełni satysfakcjonującej odpowiedzi. W Zakończeniu zabrakło bowiem 

pogłębionej refleksji nad tym, które elementy składające się na politykę bezpieczeństwa w 

okresie międzywojennym mogą być porównane z tymi, które kształtują ją w dniu dzisiejszym. 

 Ten sam zarzut można postawić w odniesieniu do wyboru cezur czasowych pracy. Na 

s. 12 Doktorant wskazuje, że będą one obejmowały lata 1918-1939. Uzasadnia także w 

prawidłowy sposób ich znaczenie i przedstawia specyfikę badanego okresu. Nie zmienia to 

jednak faktu, że w pracy z zakresu nauk o polityce i administracji powinna znaleźć się choć 

wzmianka na temat oddziaływania badanych zjawisk na czasy współczesne. Ów element 

odróżnia prace o charakterze historycznym od prac politologicznych. Co jednak istotne: takie  
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odniesienia można w pracy dostrzec. Szkoda zatem, że ów aspekt nie został przez Doktoranta 

lepiej opisany. 

 

Podstawa teoretyczna pracy. Zgodnie z regulacjami ustawowymi, rozprawa doktorska 

powinna prezentować ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach. 

Uważna lektura przedłożonej do oceny pracy pozwala stwierdzić, że przedstawiona 

charakterystyka podstawowych pojęć zasadniczo jest poprawna. Takie pojęcia jak 

bezpieczeństwo oraz polityka bezpieczeństwa wewnętrznego zostały scharakteryzowane w 

rozdziale I pracy i wyraźnie wyeksponowano ich centralną pozycję strukturze teoretycznej 

dysertacji.  

Moje zastrzeżenia budzi jednak fakt, że Autor opisał kluczowe pojęcia głównie w 

oparciu o literaturę i źródła współczesne, a zasadnicze badania, przeprowadzone na poczet 

powstania niniejszej dysertacji, dotyczyły okresu międzywojennego. Z treści rozdziału I nie 

dowiadujemy się za bardzo, jak takie pojęcia jak bezpieczeństwo i polityka bezpieczeństwa były 

postrzegane i rozumiane w latach 1918-1939. To bardzo poważny niedostatek części 

teoretycznej. Trudno bowiem opisywać badane zjawiska, przykładając do nich siatkę 

pojęciową stworzoną niemal sto lat później. Wydaje się sprawą oczywistą, że zupełnie inaczej 

definiowało się pojęcie bezpieczeństwa w dopiero co odrodzonym państwie, odtworzonym z 

ziem peryferyjnych, dość mocno przez zaborców zaniedbanych, niż w czasach współczesnych, 

zupełnie innych pod względem realiów społecznych, ekonomicznych, politycznych i 

technologicznych.  

Nie do końca satysfakcjonująca jest także część poświęcona problemowi decentralizacji 

II Rzeczypospolitej. Skoro praca jest poświęcona województwu kieleckiemu w okresie 

międzywojennym, ów temat powinien był zostać dopracowany bardziej dokładnie.  

Jednak pomimo wymienionych powyżej braków analiza zawartych w pracy aspektów 

teoretycznych pozwala mi na stwierdzenie, że Doktorant posiada ogólną wiedzę teoretyczną w 

dyscyplinie nauk o polityce i administracji, a także częściowo w dyscyplinie nauk o 

bezpieczeństwie.    

W przedstawionej charakterystyce stanu badań nad problemem polityki bezpieczeństwa 

wewnętrznego w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej (1918 – 1939) na przykładzie 

województwa kieleckiego Doktorant wskazał obszar, który rzeczywiście wymaga 

pogłębionego namysłu naukowego. Pozwala mi to na konkluzję, że spełniony został tym 

samym warunek oryginalności pracy. 
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Strona metodologiczna pracy. Strona metodologiczna przedłożonej do oceny dysertacji 

wymaga kilku słów komentarza. Pierwsza uwaga dotyczy konstrukcji samego Wstępu. 

Prawidłowa struktura tej części pracy powinna zawierać następujące elementy: 

1. Uzasadnienie wyboru pola badawczego. 

2. Analizę aktualnego stanu literatury przedmiotu. 

3. Wskazanie luki badawczej, którą Doktorant zamierza wypełnić. 

4. Charakterystykę zakresu terytorialnego i cezur czasowych. 

5. Cel pracy. 

6. Pytania badawcze. 

7. Hipotezy badawcze. 

8. Źródła i metody ich zbadania. 

9. Charakterystykę struktury pracy. 

 

Przygotowany Wstęp zawiera opisane powyżej elementy. Jednak nie zostały one 

przedstawione we właściwej kolejności, co potęguje u czytelnika poczucie zagubienia wobec 

braku konsekwentnej i logicznej narracji. Doktorant rozpoczął bardzo dobrze, wskazując na 

znaczenie pojęcia bezpieczeństwa w życiu człowieka oraz interdyscyplinarności tego pojęcia. 

Ów wątek powinien być wstępem do rozważań na temat znaczenia polityki bezpieczeństwa. 

Jednak tego elementu w owym miejscu zabrakło. Następnie Autor powinien był krótko 

scharakteryzować aktualny stan badań i wskazać czytelnikowi lukę, którą zamierza wypełnić. 

Tymczasem w poszukiwaniu tego elementu trzeba udać się dopiero na koniec omawianej części 

pracy. Prawidłowo z kolei scharakteryzowany został zakres terytorialny i czasowy pracy, lecz 

niestety dość mało jest informacji na temat związku przeprowadzonych badań z czasami 

współczesnymi.  

Byłoby także dobrze, gdyby już w uzasadnieniu konstrukcji pracy znalazły się informacje 

na temat pytań badawczych i hipotez, które stały się punktami wyjścia do napisania kolejnych 

rozdziałów. Taki zabieg w znacznej mierze ułatwiłby Doktorantowi prowadzenie badań i 

pisanie pracy. Ponadto opis każdego rozdziału powinien informować czytelnika o tym, jaki 

rodzaj źródeł, przy zastosowaniu jakich metod, narzędzi  lub technik, zostanie przeanalizowany 

w celu udzielenia odpowiedzi na pytania badawcze i weryfikacji przyjętych hipotez. Owe 

informacje zostały umieszczone we wstępie, co oceniam bardzo pozytywnie. Jednak 

wprowadzenie porządku do sposobu pracy nad dysertacją ogromnie ułatwiłoby pracę. 
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Wśród metod badawczych, które zostały wykorzystane podczas tworzenia pracy, Doktorant 

wskazał metodę monograficzną i metodę analizy treści. Wymienił także dwie zasady 

metodologiczne: zasadę historyzmu oraz zasadę podejścia systemowego. Lektura dysertacji 

wskazuje także jednoznacznie na zastosowanie metody porównawczej (np. w zakresie analizy 

potencjału poszczególnych województw II RP). Zastosowane metody pozwalają mi na 

stwierdzenie, że praca jednoznacznie mieści się w obszarze nauk o polityce i administracji. 

 

Konstrukcja pracy i jej zawartość merytoryczna. Doktorant postawił przed sobą zadanie 

znalezienia odpowiedzi na dwa pytania badawcze oraz weryfikacji dwóch hipotez.  Pytanie 

pierwsze brzmiało: „Z jakimi problemami przyszło się zmierzyć mieszkańcom województwa 

kieleckiego II Rzeczypospolitej Polskiej?” Natomiast pytanie drugie: „Na ile mechanizmy 

zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom badanego obszaru wpłynęły na późniejszy jego 

rozwój społeczno-polityczny?” 

Pochodną postawienia pytań badawczych było przyjęcie dwóch hipotez: 

Hipoteza I: „Wśród wielu problemów z jakimi przyszło się zmierzyć mieszkańcom województwa 

kieleckiego do kluczowych należały warunki egzystencjalne, walka o przetrwanie.” 

Hipoteza II: „Dzięki zapewnieniu bezpieczeństwa obywatelom, województwo kieleckie 

przetrwało trudny okres i odniosło liczne sukcesy, które wpłynęły na późniejszy poziom rozwoju 

społeczno – politycznego kielecczyzny.” 

 

Wyniki przeprowadzonych badań Doktorant postanowił zaprezentować w pięciu 

rozdziałach dysertacji. Pierwszy z nich jest zatytułowany: Polityka bezpieczeństwa państwa. 

Aspekty teoretyczne. Autor dobrze rozpoczął swoje rozważania od zdefiniowania pojęcia 

bezpieczeństwa i wskazania na jego  interdyscyplinarność. Wątpliwości budzi tylko fakt dość 

znacznego rozwinięcia w tej części pracy problemu rozumienia pojęcia bezpieczeństwa w 

czasach współczesnych. Oczywiście trudno dyskutować z tym, że czynnikami zagrażającymi 

mu obecnie są: brak kontroli nad handlem bronią, terroryzm, przestępczość imigrantów, 

przestępczość transgraniczna, ataki na sieć internetową, narkotyki i dopalacze, handel ludźmi, 

przemyt migrantów, czy zagrożenia terrorystyczne. Problem jednak w tym, że są to zagrożenia 

występujące współcześnie, a Autor wyraźnie zaznaczył w tytule, że zakres jego badań  dotyczy 

okresu międzywojennego.  

Te same zastrzeżenia można sformułować w odniesieniu do podrozdziału 1.2. Skoro 

zakres czasowy pracy obejmuje głównie lata 20 i 30 XX wieku, za nico zbędne można uznać  
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omówienie takich pojęć jak: bezpieczeństwo ekologiczne, czy bezpieczeństwo 

telekomunikacyjne. 

Kluczowe dla pracy pojęcie, czyli polityka bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, 

została zdefiniowana w  podrozdziale trzecim. Zawarte tam rozważania należy uznać za istotne, 

choć znów pojawia się w nim zbyt wiele odniesień do czasów współczesnych (np. do Strategii 

Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z 13 listopada 2007 r.). Z podrozdziału 

nie dowiadujemy się za bardzo czym było pojęcie polityki bezpieczeństwa wewnętrznego 

państwa w okresie międzywojennym. Byłoby lepiej, gdyby Doktorant w podrozdziale 1.4 

przedstawił pojęcie bezpieczeństwa wewnętrznego przez pryzmat aktów prawnych, 

obowiązujących w II Rzeczypospolitej. W tym miejscu zdecydował się jednak na 

przeprowadzenia analizy aktów prawnych, uchwalonych i obowiązujących w III 

Rzeczypospolitej, a nawet odniósł się do założeń Agendy 2030 na rzecz Zrównoważonego 

Rozwoju. Tą samą wątpliwość można sformułować w odniesieniu do podrozdziału piątego. 

Przedstawianie determinantów systemu instytucjonalnego bezpieczeństwa wewnętrznego we 

współczesnej Polsce, przy wiodącym temacie okresu międzywojennego, było zabiegiem 

zbędnym. 

 

Rozdział II opatrzono tytułem Druga Rzeczpospolita w perspektywie systemowej. Autor 

rozpoczął swoje rozważania od charakterystyki sytuacji Polski na arenie międzynarodowej. Bez 

wątpienia jest to ważny aspekt, dotyczący bezpieczeństwa każdego państwa. Trochę szkoda, że 

rozważania zawarte w tej części dysertacji nie zostały przedstawione w kontekście analizy 

otoczenia systemu politycznego II RP. Bez wątpienia wskazanie na ów aspekt wzbogaciłoby 

pracę w kontekście rozważań systemowych.   

Kolejna część rozdziału jest poświęcona problemowi wyzwań i możliwości w zakresie 

ochrony granic Polski. To także temat ważny, lecz trudno zaliczyć go do kategorii zagadnień 

systemowych. Gdyby ta właśnie część została zaprezentowana w rozdziale I, odbiorca pracy 

mógłby uzyskać niezbędne informacje na temat instytucji, których zadaniem było stanie na 

straży bezpieczeństwa państwa w okresie międzywojennym. Mamy zatem do czynienia z 

ważnym fragmentem, umieszczonym jednak w niewłaściwym miejscu. 

W podrozdziale trzecim przedstawione zostały rozważania na temat ewolucji polskiego 

ustroju w latach 1918-1939. Moim zdaniem  pewna część tego fragmentu pracy mogłaby zostać 

umieszczona w rozdziale I, prezentującym prawne podstawy bezpieczeństwa wewnętrznego 

państwa w pierwszych dwóch dekadach  po odzyskaniu niepodległości. Natomiast informacje  
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dotyczące tworzenia się kolejnych zalążków państwowości polskiej w 1918 roku oraz wyników 

pierwszych wyborów uważam za zbędne w tym rozdziale.  

Ciekawie został zaplanowany podrozdział 2.4, który – jak przypuszczam – w założeniu 

miał przedstawić rolę administracji rządowej i samorządowej w zakresie zapewnienia 

bezpieczeństwa wewnętrznego II RP. W pierwszej kolejności muszę tu jednak wskazać na dość 

rażący błąd merytoryczny na stronach 112 i 113. Dotyczy on zdania: „Na mocy ustawy z dnia 

15 lipca 1920 r. utworzono województwo śląskie, z przyłączonej do Polski części Górnego 

Śląska i Śląska Cieszyńskiego.” Należy jednoznacznie stwierdzić, że jest to zdanie 

nieprawdziwe. Rozstrzygnięcie w sprawie przynależności części Górnego Śląska do Polski 

nastąpiło dopiero 12 października 1921 roku na forum Ligi Narodów i zostało ostatecznie 

zatwierdzone przez Radę Ambasadorów 20 października 1921 roku. Ustawa konstytucyjna z 

15 lipca 1920 roku opisywała jedynie warunki, jakie państwo polskie proponowało Ślązakom 

jeszcze przed przeprowadzeniem plebiscytu i które obowiązywały na ziemiach województwa 

śląskiego, formalnie utworzonego dopiero w 1922 roku.  

Nie do końca satysfakcjonująca jest dla mnie część poświęcona samorządowi 

terytorialnemu w okresie II RP. O ile bowiem fragmenty dotyczące samorządu gminnego oraz 

powiatowego są rozbudowane dostatecznie, o tyle nieco rozczarowuje część poświęcona 

samorządowi - tytułowego z resztą - województwa. Ta część pracy powinna była zostać 

dopracowana zdecydowanie bardziej. Szczególnie w kontekście wybranej do badań części 

państwa polskiego. Należy bowiem podkreślić, że mówimy o obszarze, który nie wyniósł z 

okresu XIX wieku tradycji samorządu regionalnego. Dlatego tym bardziej ciekawe byłoby 

przeanalizowanie jak powstawały struktury, których zadaniem miało być stanie na straży 

bezpieczeństwa wewnętrznego państwa.  

Ważne i wartościowe w kontekście założonego planu badawczego są natomiast 

podrozdziały 2.6 oraz 2.7. Przedstawiają one bowiem problemy rozwarstwienia społecznego i 

konsekwencje tego zjawiska, a także sytuację gospodarczą badanego obszaru w okresie 

międzywojennym. Ta część pracy jest opracowana bardzo dobrze i pozwala na udzielenie 

odpowiedzi na pierwsze pytanie badawcze oraz na weryfikację pierwszej przyjętej hipotezy. 

Pozytywną opinię wyrażam w odniesieniu do rozważań zawartych w rozdziałach III, IV 

oraz V. Przeprowadzona w nich analiza pozwoliła na udzielenie odpowiedzi na drugie pytanie 

badawcze oraz weryfikację drugiej hipotezy.  

W poprawny sposób zostało także przygotowane Zakończenie. Są w nim zawarte 

najważniejsze wnioski, podsumowujące proces badawczy.  Szkoda tylko, że nie zamieszczono  
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w nim szerszego komentarza, ukazującego oddziaływanie sukcesów międzywojennego 

województwa kieleckiego na czasy nam współczesne. 

 

Strona językowa i techniczna. Bardzo pozytywnie oceniam stronę językową pracy. Tekst 

napisany jest pięknym językiem polskim. Ów element zasługuje na szczególne wyróżnienie w 

czasach, w których język państwowy – wobec wymagań związanych z koniecznością 

publikowania wyników badań głównie po angielsku - coraz rzadziej stosowany jest do 

tworzenia prac naukowych.  

 Kilku uwag wymaga natomiast strona techniczna pracy. Dokładna analiza zapisu 

bibliograficznego skłania mnie do wskazania na fakt, że źródła – jako materiał pierwotny - 

powinny być wymienione w pierwszej kolejności. W mojej ocenie jako pierwsze powinny być 

zatem podane akty prawne, przedstawione w kolejności zgodnej zarówno z chronologią, jak i 

polską hierarchią aktów prawnych. Tymczasem zostały one umieszczone w końcowej części 

Bibliografii, w części zatytułowanej Źródła internetowe. Ponadto prawidłowo nie został 

podany ich zapis bibliograficzny. Bowiem poza dokładnym tytułem powinien być także podany 

rok wydania, a także numer i pozycja dziennika urzędowego [np. Ustawa z dnia 17 marca 1921 

r. - Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1921 nr 44 poz. 267)]. Należy tak uczynić 

nawet wówczas, jeśli w dalszej kolejności jest podany dokładny link, odsyłający do 

elektronicznej wersji dokumentu.  

Ta sama uwaga dotyczy części zatytułowanej Archiwalia. Umieszczenie jej na 

pierwszej lub drugiej pozycji pokazałoby czytelnikowi, która grupa dokumentów była dla 

Doktoranta najważniejsza w procesie badawczym. Szkoda także, iż Autor nie wymienił w spisie 

bibliograficznym tytułów najważniejszych dla swoich badań zespołów archiwalnych. Taki 

zabieg zapewne podniósłby wartość poznawczą pracy i byłby ważną wskazówką dla przyszłych 

badaczy, które zespoły archiwalne zostały już dobrze zbadane. 

Pozytywnie oceniam natomiast wybór reprezentatywnych pozycji literatury 

przedmiotu. 

 

* 

 

Wnioski. Konkludując należy stwierdzić, że Pan mgr Tomasz Sztaba przedłożył dysertację 

będącą oryginalną analizą problemu bezpieczeństwa wewnętrznego w województwie 

kieleckim, w okresie II Rzeczypospolitej Polskiej (1918 – 1939). Doktorant zawarł w nim wiele 
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istotnych spostrzeżeń i konkluzji, wykazując się przy tym  ogólną wiedzą teoretyczną z zakresu 

nauk o polityce i administracji. Sposób przygotowania pracy, zastosowane metody badawcze, 

a także dobór i analiza źródeł oraz pozycji reprezentatywnej literatury przedmiotu świadczy o 

umiejętności przeprowadzenia przez Doktoranta samodzielnego procesu badawczego.  

 

Praca wykazuje pewne niedostatki, w szczególności konstrukcyjne oraz w zakresie 

nadmiernego wyeksponowanie wątków pobocznych, mniej związanych z głównym kierunkiem 

prowadzonego badania. Należy jednak podkreślić, że uwagi zawarte powyżej uwagi nie mają 

charakteru dysertację dyskwalifikującego. Praca została bowiem przygotowana w sposób 

rzetelny, wnosi wkład w poszerzenie stanu wiedzy na gruncie nauk o polityce i administracji, a 

jej cechy pozytywne przeważają nad wymienionymi mankamentami.  

 

Stwierdzam, że przedłożona rozprawa doktorska pt.: Bezpieczeństwo wewnętrzne w 

okresie II Rzeczypospolitej Polskiej (1918 – 1939) na przykładzie województwa kieleckiego. 

Studium politologiczne spełnia wymagania określone art.187 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), wobec czego składam 

wniosek o dopuszczenie Pana mgr. Tomasza Sztaby do dalszych etapów przewodu 

doktorskiego. 

 

 

 

     Katowice, 18 listopada 2021r.                                                         Małgorzata Myśliwiec 

 

 

 

 

 

 


