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I. Charakterystyka rozprawy oraz uzasadnienie wyboru tematu pracy 

Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska Bezpieczeństwo wewnętrzne w okresie 

II Rzeczypospolitej Polskiej (1918-1939) na przykładzie województwa kieleckiego. Studium 

politologiczne została napisana pod opieką naukową prof. dr hab. Jerzego Szczepańskiego. 

Recenzowana praca składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia oraz bibliografii. 

Praca według Autora osadzona jest w nurcie teoretyczno-empirycznym, co związane jest z 

wyborem konkretnych narzędzi badawczych. Proponowane ujęcie sytuuje rozprawę deklara-

tywnie w dyscyplinie nauk o polityce. Pamiętać musimy, że samo wyartykułowanie „studium 

politologicznego”, czy podejścia teoretyczno-empirycznego, nakłada na Autora obowiązki 

umieszczenia stosownych elementów w przedstawionym do recenzji tekście. Ustawodawca w 

zakresie procedury ubiegania się o stopień naukowy doktora nauk zaznaczył, że rozprawa 

doktorska „powinna stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego (…)” (Art. 13. 

pkt 1. Ustawa o stopniach i tytule naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. 

2003, nr 65, poz. 595). Stąd też kluczowe wydaje się ustalenie, czy takie zadanie zostało w 

pracy powzięte i jaki jest jego skutek. Powyższe sformalizowanie ma charakter stosunkowo 

lakoniczny, co od lat wzbudzało wątpliwość, czy mamy do czynienia z pracą stricte naukową, 

stanowiącą fragment intersubiektywnie ocenianego dorobku nauki, czy z tzw. pracą na sto-

pień [naukowy]. Ma to swoje konsekwencje w postaci samych wyborów podejścia badawcze-
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go, ponieważ nierzadko bywało tak, że deklarowane są elementy, które w toku pracy pojawia-

ły się sporadycznie lub wcale, a ich odnalezienie stanowiło poważne wyzwanie dla uważnego 

czytelnika. Stąd kluczowe dla oceny jest rozpoznanie i rozumienie kategorii wybranych przez 

Doktoranta. Zasadniczo cenną wydaje się uwaga, że podjęta zostaje próba wykorzystania za-

równo podejścia interpretacyjnego, jak empirycznego (s. 17). Od momentu silnego rozwoju 

metod empirycznych w naukach społecznych, w tym w nauce o polityce, następowało sukce-

sywne wypieranie treści interpretacyjnych, normatywnych, które często pojmowano jako spe-

kulatywne. Dokonywano redukcji treści teoretycznych do klaryfikacji pojęć politologicznych. 

W dobie dominacji badań zachowań wyborczych, każda próba syntezy ujęć wydaje się godna 

uwagi. Ważnym jest to, jak Autor identyfikuje problem badawczy, nadając mu cechy pozna-

nia naukowego. Szczególnie duży nacisk winniśmy kłaść na język pracy. Chodzi tu szczegól-

nie o kwestie komunikacji naukowej. Nauki o polityce, używają nieścisłego języka naturalne-

go, który ma swoje ograniczenia. Politolodzy współcześnie potęgują to zjawisko, ponieważ 

przywołują mniej lub bardziej świadomie pojęcia z języka potocznego, mające dokładnie opi-

sywać przywołane zjawisko polityczne. Inne kryterium to recenzja użycia pojęć w ich współ-

czesnym i ówczesnym rozumieniu, względnie stosowanie terminów w ich specyfice kulturo-

wej do wydarzeń przeszłych. Warto także wskazywać na przypadki przejmowania języka 

źródła, co szczególnie może dotyczyć analizy historycznych dokumentów urzędowych. 

Autor powziął próbę odtworzenia historycznej genezy zjawiska bezpieczeństwa, od-

nosząc to do województwa kieleckiego w czasach II Rzeczypospolitej, na tle zjawisk i proce-

sów ogólnopolskich. Taki wybór można uznać za naukowo ważny, jednak sam powzięty ca-

sus jest pewną ilustracją problemu, który musi być właśnie „czytany” w tym kontekście, a nie 

stanowić zbioru różnych elementów, połączonych wskaźnikami bezpieczeństwa wewnętrzne-

go. Już we Wstępie pojawia się poważna wątpliwość, być może jedynie jest to niezręcz-

ność komunikacyjna, jednak Doktorant używa nieprawidłowo sformułowania „obszar badaw-

czy” do terminu „przedział czasowy obejmujący lata 1918-1939”. O ile obszarem badawczym 

jest województwo kieleckie, na tle II RP, to lata są jedynie cezurą wyznaczającą przedział 

czasu. We wstępnej części Autor koncentruje uwagę na umiejscowieniu swojego badania w 
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domenie nauki o polityce. O ile sama kategoria „bezpieczeństwa” doczekała się odrębnej dys-

cypliny w administracyjnym porządku nauki w Polsce, to niewątpliwie wywodzi się ona 

wprost z dociekań politologicznych, a przyporządkowanie tematu do politologii jest według 

Autora zasadne, ponieważ jest tu mowa o analizie na pograniczu dyscyplin naukowych, które 

zachowały status subdyscyplin nauki o polityce, w tym ujęciu bezpieczeństwa w kategoriach 

polityki publicznej. Co więcej samo bezpieczeństwo traktujemy wciąż w nauce jako termin in 

statu nascendi, tak więc ujęcie tego w systemie decyzji politycznych, ale również przywódz-

twie czy komunikacji politycznej daje duże pole do analizy. Autor przywołując stan badań w 

ujęciu przedmiotowym i temporalnym uzasadnił konieczność wyboru celem przygotowania 

opracowania komplementarnego, będącego omówieniem polityki bezpieczeństwa wewnętrz-

nego państwa w II Rzeczypospolitej w ujęciu politologicznym, którego brak jest na rynku 

wydawniczym. 

 

II. Ocena teoretyczno-metodologiczna rozprawy 

 

 

 Przygotowanie dysertacji doktorskiej nie stanowi celu samego w sobie, ale jest opisem 

powziętych badań, z wyraźnym odniesieniem do kwestii teoretycznych, jak i metodologicz-

nych. Autor wykazał się znajomością podstawowych pojęć w ich specyfice politologicznej, 

prezentując ich dyscyplinowe rozumienie. Tym niemniej warstwa teoretyczna i metodolo-

giczna momentami budzi jednak poważne zastrzeżenia. Kluczowe dla tej oceny jest niewąt-

pliwie przyjrzenie się konceptualizacji. Pojęcia bezpieczeństwa wywiedzione ze współcze-

snych dokumentów państwowych nie mogą bez określonego filtru historyczno-kulturowego 

stanowić bezpośredniego narzędzia analizy. Oczywiście na bardzo dużym stopniu ogólności 

kwestia bezpieczeństwa jest porównywalna, ale taki katalog nie został stworzony, kosztem 

podkreślenia de facto różnic w obu epokach. W tym zakresie Doktorant wykazał się jednak 

dość dużą naiwnością poznawczą. Nie sposób jednocześnie nie odnieść wrażenia, że w pre-

zentowanej pracy jest relatywnie dużo treści współczesnych, które co prawda odnoszą się do 



	

	 4	

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Gmach Audytoryjny WNPiSM (Collegium Politicum), 00-927 
Warszawa  
tel.: (22) 55 20 218 
e-mail: wnpism@uw.edu.pl, www.wnpism.uw.edu.pl 
 

zagadnienia polityki bezpieczeństwa, jednak nie stanowią przydatnego narzędzia analizy dla 

rzeczywistości sprzed stulecia. Oczywiście można to traktować jako kontynuację w aspekcie 

przedmiotowym, jednak aby móc te współczesne kategorie wykorzystać musiałby Doktorant 

dowieźć ich historycznej ciągłości, czego jednak nie dokonał. Omówienie zagrożeń współ-

czesnych w ich pełnej specyfice, bez odniesienia się do przykładowo heglowskiej reguły wy-

nikania stanów historycznych, stanowi raczej wyraz osobliwej ciekawostki, która mogłaby 

znaleźć się w przypisie, a nie w głównym tekście. Autor pisze o „dużym znaczeniu w ewolu-

cji polityki bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, interpretacji pojęć bazowych i określeniu 

celów” Strategii Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej z lat 2007, 2014 i 

2020. O ile nie sposób nie zgodzić się z wartością merytoryczną i polityczną tych dokumen-

tów, to nie dowiadujemy się ostatecznie jaki to ma związek z bezpieczeństwem wewnętrznym 

II RP, bądź z województwem kieleckim w tamtym okresie. Samo pojęcie „bezpieczeństwo 

wewnętrzne” wyinterpretowano z Białej Księgi Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospoli-

tej Polskiej, co uznać niestety trzeba za nadużycie kategorialne, ponieważ tak użyte nie tyle 

prezentuje abstrakcyjną treść słownikową, ile wprost intencjonalną, podporządkowaną celom 

oficjalnego stanowiska instytucji państwa. Za właściwą przyjmuję refleksję Autora, że klu-

czowe jest odpowiedzenie na pytanie, czy można dokonać porównania aspektów bezpieczeń-

stwa wewnętrznego państwa w okresie międzywojennym i współczesnym (s. 27). Sama świa-

domość, skądinąd słuszna, nie może być pozostawiona domysłom i staraniom kolejnych auto-

rów. O ile Autor sam przyznaje, że nie stosuje wprost metody komparatystycznej, o tyle już 

samo deklarowanie podobieństw powinno być omówione, a nie pozostawione domniemaniom 

czytelników. 

Przyjęte kategorie metodologiczne. Za główny cel dysertacji Autor przyjął „pogłębioną, 

interdyscyplinarną analizę polityki bezpieczeństwa wewnętrznego II Rzeczypospolitej Pol-

skiej na przykładzie województwa kieleckiego” (s.10). Jest to niewątpliwie poważne zobo-

wiązanie, które jednak należy ocenić dwojako. W zakresie wybranych narzędzi badawczych, 

a także spojrzenia z perspektywy subdyscyplin politologii, można pozytywnie zaopiniować 

powzięte działania. Z kolei trudno uznać za wyczerpujące założenie o samej analizie polityki 
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bezpieczeństwa. Zabrakło przede wszystkim skatalogowania kryteriów polityki bezpieczeń-

stwa, a tak opracowane narzędzie stanowiłoby kluczowy element analizy w dysertacji. W 

zamian za to Autor przywołał pewne elementy bezpieczeństwa, nie stanowiące całościowego 

obrazu, a można odnieść wrażenie, że za taki wykaz posłużyły mu dokumenty archiwalne, 

które niejako narzuciły kryteria przedmiotowe. Zabrakło szerszego ujęcia zjawiska bezpie-

czeństwa wewnętrznego w województwie kieleckim, jakie uwzględniałoby specyfikę geogra-

ficzną, społeczną oraz gospodarczą, a te dane przecież Autor przywołuje w tekście wielokrot-

nie. Polityka bezpieczeństwa to nie prosta i domyślna suma zawartych weń elementów, ale 

programowe i instytucjonalne działania władzy publicznej, która rozwiązuje zastane sytuacje 

problemowe lub przeciwdziała ich powstawaniu. Wysiłek odtworzenia reguł polityki bezpie-

czeństwa w omawianym okresie nie może spoczywać wyłącznie na odbiorcy treści, ale przede 

wszystkim na twórcy, który poświęcił sporo uwagi detalicznie rozpatrywanym aspektom bez-

pieczeństwa, co należy docenić, ale nie poszedł o krok dalej w celu ich ujęcia strukturalno-

funkcjonalnego. 

 Autor nie formułuje explicite problemu badawczego, jednak uwzględniając posta-

wione pytania w pracy, można je zakwalifikować jako tegoż elementy. W metodologii odróż-

niamy od siebie problem badawczy od bardziej szczegółowych pytań badawczych. Doktorant 

używa sformułowania „dwa kluczowe pytania” (s.14). Są to: „z jakimi problemami przyszło 

się zmierzyć mieszkańcom województwa kieleckiego II Rzeczypospolitej” oraz „na ile me-

chanizmy zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom badanego obszaru wpłynęły na później-

szy jego rozwój społeczno-polityczny”. Pierwsze z nich ma charakter ogólny, jednocześnie 

zbyt otwarty, tak naprawdę nie kreśli sytuacji problemowej, a już na pewno nie odnosi się 

bezpośrednio do kwestii bezpieczeństwa. Na tak postawione pytanie każda odpowiedź może 

być jednocześnie właściwa i błędna. Z kolei drugie pytanie ma już znaczący potencjał po-

znawczy, mimo jego dyskusyjnej formy gramatycznej. Obawiam się jednak, że w pracy zrea-

lizowano jedynie pierwszą jego część, w odniesieniu do „mechanizmów zapewniania bezpie-

czeństwa”, natomiast kwestia oceny późniejszego rozwoju społeczno-politycznego w zasa-

dzie w pracy się nie pojawia. 
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 Kolejny element to zaproponowane hipotezy. Pojawia się tu  następna pojęciowa 

nieprecyzyjność, co ma kluczowe znaczenie w języku badań naukowych. Autor używa frazy 

„próba udowodnienia następujących hipotez”. Co do zasady hipotezy możemy weryfikować, 

zatem udowodnić ich prawdziwość lub zaprzeczyć tej prawdziwości. Zatem można mieć wąt-

pliwości, co Autor dysertacji rozumie przez „udowodnienie”, zwłaszcza że hipotezy stosuje-

my w badaniach empirycznych, mających na celu wykazanie relacji przyczynowo-skutkowej, 

tj. związku pomiędzy zmiennymi. Hipoteza I jest banalna, nie pozwalająca na precyzyjne 

określenie „kluczowości” związku między problemami egzystencjalnymi a jak się domyśla-

my publicznymi działaniami na rzecz poprawy losu mieszkańców województwa kieleckiego. 

Hipoteza II wykracza poza zakres temporalny pracy, ponieważ Doktorant bada zjawisko bez-

pieczeństwa wewnętrznego w latach 1918-39 na obszarze województwa kieleckiego i pośred-

nio całego państwa, nie podejmuje się zaś oceny późniejszego rozwoju społeczno-

politycznego Kielecczyzny. Za przedmiot weryfikacji przyjmuje się w pracy „kwerendę pu-

blikacji dotyczących bezpieczeństwa”. Dotarcie do szczegółowych źródeł stanowi war-

tość poznawczą, którą trudno przeceniać, jednak sama kwerenda co do zasady nie służy wery-

fikacji hipotez. Natomiast stopień i zakres wykorzystania w pracy źródeł na pewno można 

ocenić jednoznacznie pozytywnie, w połączeniu z zaproponowanymi metodami badawczy-

mi. Te ostatnie należy w recenzowanej rozprawie ocenić pozytywnie. Podstawowy wybór 

padł na metodę monograficzną i jest to dobry pomysł, kiedy uświadomimy sobie jak wiele 

dokumentów musiał Autor poddać analizie i interpretacji. Ma to swoje konsekwencje w po-

staci indywidualnej interpretacji zjawisk i wydarzeń, kosztem podejścia empirycznego, które 

zostało zadeklarowane we Wstępie. Oparcie podejścia na zasadzie historyzmu i analizie sys-

temowej uważam za metodologicznie optymalne dla tej pracy.  

Ostatnia kwestia metodologiczna to operacjonalizacja, zgodnie bowiem z deklaracją Dokto-

ranta wyrażoną choćby na stronie 17., „dysertacja należy do kategorii opracowań teoretyczno-

empirycznych”. Idąc w ślad za tym powinno się ocenić w jaki sposób pozyskane dane ilo-

ściowe, ujęte problemowo, pozwalają na wyprowadzenie określonych wniosków. Ponownie 

musimy w przedstawionej dysertacji ustalić co Autor rozumie przez tę deklarację. Po lekturze 
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tekstu wnioskuję, że określa w ten sposób wykorzystanie urzędowych danych empirycznych, 

które zostały ujęte na potrzeby badania w tabele. Są to elementy badań empirycznych, tym 

niemniej w konkretnym przypadku jest to co najwyżej ilustracja zjawiska na tle epoki i pań-

stwa, bez próby ujęcia tych problemów w ich specyfice. Warto byłoby choćby wykorzy-

stać do oceny polityki bezpieczeństwa strukturę demografii Kielecczyzny. Dowiadujemy się 

dużo o poszczególnych przypadkach łamania miru społecznego, jednak Doktorant nie próbuje 

się pokusić o szersze spojrzenie przyczynowe, kiedy przedstawione dane pozwalają na to. 

Przekształcenie badanych pojęć w we wskaźniki i zmienne, wykorzystujące dane zastane, bez 

wątpienia wzbogaciłoby deklarowane w tytule „studium politologiczne”. Tym niemniej sa-

mą próbę zmierzenia się z elementami empirycznymi oceniam pozytywnie.  

 

III. Ocena merytoryczna rozprawy 

 

Część zasadniczą dysertacji, na którą składa się pięć kolejnych rozdziałów, należy 

ocenić pod kątem doboru treści, będącej interpretacją i częściowym wyjaśnieniem badanych 

zjawisk, ujętych problemowo. Ustawodawca zobowiązał również recenzenta do jednoznacz-

nego stwierdzenia o istocie i ważności badania, a zatem czy mamy do czynienia z rozwiąza-

niem oryginalnego problemu naukowego, względnie twórcze rozwinięcie problemu badanego 

wcześniej. Opowiadam się za odczytywaniem przedstawionych do recenzji rozpraw doktor-

skich pod kątem ich naukowości, a nie jako prac na stopień naukowy, czego wyrazicielem był 

ustawodawca w nowelizacji ustawy – prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

Do silnych stron rozprawy zaliczam pozyskanie i wykorzystanie danych archiwalnych, 

będących ilustracją problemu powziętego w tekście. Najważniejsze części dysertacji znalazły 

się w rozdziale III oraz IV. Oczywiście zarysowanie tła epoki, w tym przywołanie i ocena 

politycznej sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej, a także wykazanie cech specyficznych woje-

wództwa kieleckiego w okresie II RP, pozwoliły dokonać wartościowych opisów przede 

wszystkim w aspekcie interpretacyjnym. Próby wykorzystania strategii naukowego rozumie-

nia to również wartościowy segment rozprawy. Przegląd najważniejszych determinantów 
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kształtujących politykę bezpieczeństwa II Rzeczypospolitej, jak również jej segmenty na Kie-

lecczyźnie, stanowią źródło cennej wiedzy dla czytelnika. Szczególnie specyfika samorządno-

ści w II RP może być nie tylko atrakcyjnym opisem historycznym, ale pozwala wyrobić sobie 

opinię w kwestii kierunków ewolucji tego podziału, zwłaszcza w sytuacjach obiektywnie kry-

zysowych. Pewne, nawet nieliczne, próby interpretacji zachowań i danych empirycznych ilu-

strujących zachowania społeczne w województwie kieleckim także przyjmuję z satysfakcją. 

Szczególnie owocne wydają się wysiłki na rzecz oddania ducha epoki z perspektywy instytu-

cji i urzędników i wydawanych przez nich opinii. W tym znaczeniu zaliczam to jako indy-

widualny wkład Doktoranta w rozwój nauki, a także częściowo udaną próbę znalezienia 

i rozwiązania oryginalnego programu naukowego. 

Do słabości dysertacji zaliczyłbym pewne braki w części empirycznej. Autor w roz-

dziale III przywołuje szereg danych, ujmując je w tabele, natomiast nie są to źródła pierwot-

ne, lecz opracowania. Często też indywidualne wnioski zastępowane są cytatami innych ba-

daczy. Tworzone w IV rozdziale własne tabele mają pewną wartość empiryczną, lecz nie są 

opracowane zgodnie ze sztuką badań. Nie można w jednej tabeli mieszać ze sobą wartości 

sumarycznych i procentowych, w taki sposób staje się ona nieczytelna. Autor nagminnie po-

sługuje się językiem źródła, co obniża wartość interpretacyjną badania. W pracy eksponowa-

ne jest wiele wątków pobocznych, luźno związanych z tematem lub oddające specyfikę 

współczesną, bez próby ujęcia tego w porządku linearnym. W przypadku opisu zjawisk 

współczesnych Autor posługuje się danymi sprzed ponad dekady, co obniża ich wiarygod-

ność wobec zaproponowanych wniosków. Narracja w pracy naukowej powinna mieć charak-

ter spójny, w logiczny sposób treści późniejsze wynikają z poprzednich, bądź stanowią ich 

uszczegółowienie. W przeciwnym razie mamy do czynienia z katalogiem różnych treści, któ-

re w jakimś aspekcie łączą się z pojęciem bezpieczeństwa, ale tylko implicite. Brakuje rów-

nież konsekwencji w przywoływanych danych, czego przykładem jest choćby posługiwanie 

się liczbą mieszkańców Kielecczyzny w II RP. Tylko na jednej stronie 172, liczba ta różni się 

o 117 osób, stąd nie wiemy, która jest właściwa. W ostatnim rozdziale przywołane są dane dla 
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poszczególnych województw i wobec tego szczególnie mocno razi brak próby analizy ich 

relacji, co mogłoby wzmocnić argumenty na rzecz powziętego obszaru badawczego. 

 

IV. Ocena języka pracy i błędy rzeczowe 

 

Kompetencje językowe Autora dysertacji oceniam wysoko. Opracowanie zostało przy-

gotowane z dużą dbałością na poziomie języka narracji, a także interpunkcji, co wciąż nie jest 

standardem w dysertacjach doktorskich. Jedyne poważne zastrzeżenie językowe kieruję w 

stronę błędnego stosowania pojęcia „ilość”, które traktowane jest jako synonim „liczby”. Jak 

wiemy ilość odnosimy do zjawisk i obiektów niepoliczalnych, liczba zaś zawsze policzal-

nych, w tym każdorazowo do terminu „ludzie” czy „osoby”. Do pewnych niekonsekwencji 

zaliczam zamienne użycie skrótu ZSRR i ZSSR. Poza tym Doktorant powinien wystrze-

gać się języka spekulatywnego czy stereotypizacji, kiedy formułuje indywidualne opinie, któ-

re w taki sposób stają się częścią opracowania naukowego. 

Przywołam w tym miejscu błędy rzeczowe. Na stronie 69 czytamy, że Biuro Bezpie-

czeństwa Narodowego sprawuje zwierzchnictwo nad Siłami Zbrojnymi, co jest oczywistą 

nieprawdą, ponieważ prowadzi ono zadania z zakresu bezpieczeństwa narodowego, powie-

rzone przez prezydenta. Na stronie 75 za rok 47. Sesji Plenarnej ONZ został przyjęty 1916 (!). 

Dwa istotne błędy pojawiają się na stronie 137 dysertacji. Autor stwierdza, że „Polska w cza-

sie I wojny światowej utraciła około 30% majątku narodowego” oraz „utraciła przedwojenne 

rynki zbytu, przez co zmniejszył się eksport i import”. Brak państwowości polskiej przez 

1918 rokiem uniemożliwia postawienie takich wniosków, zarówno w aspekcie posiadania 

dóbr, jak i zobowiązań politycznych i gospodarczych. Na stronie 140 czytamy, że w latach II 

RP - LOT realizował połączenia lotnicze w porozumieniu między innymi z węgierskimi li-

niami Malev, kiedy te powstały dopiero w roku 1946 (!). Kolejny rażący błąd to zakwalifiko-

wanie muzułmanów jako tragarzy „wyznania mojżeszowego” (s. 39). Autor swobodnie stosu-

je zamiennik Polak – katolik oraz Żyd – przedsiębiorca wyznania mojżeszowego, co do zasa-

dy nie musi być tożsame (s.199-200). 
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Pewną uwagę można również zgłosić do konstrukcji bibliografii, która w przedstawio-

nej formie nie informuje nas o hierarchii ważności źródeł, które sam Doktorant uznał za klu-

czowe. 

 

V. Konkluzja 

 

Bez wątpienia Doktorant wykazał się znajomością opisywanego zjawiska. Zebrał, upo-

rządkował i zrelacjonował wydarzenia pod względem chronologicznym, przedmiotowym oraz 

podmiotowym. Całość została bogato udokumentowana i opracowana. W pewnym stopniu 

dokonał autorskiej interpretacji i analizy zagadnienia polityki bezpieczeństwa wewnętrznego 

w okresie II Rzeczypospolitej na podstawie casusu województwa kieleckiego. 

Uwzględniając powyższe uwagi, uwypuklające silne i słabe strony rozprawy doktor-

skiej mgra Tomasza Sztaby stwierdzam, że powzięty problem naukowy stanowi oryginalne 

rozwiązanie, praca badawcza została wykonana w sposób samodzielny, a Kandydat wykazał 

się właściwą wiedza teoretyczną i na podstawie art. 13. pkt 1. Ustawy o stopniach i tytule na-

ukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki, Dz. U. 2003, nr 65, poz. 595 w związku z 

artykułem 179 pkt 2 i 6 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1669) uznaję, że recenzowana rozprawa 

doktorska spełnia w stopniu podstawowym ustawowe wymagania i warunki oraz wnioskuję o 

dopuszczenie do publicznej obrony. 

 

 

Łukasz Młyńczyk 

 


