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Ocena

osiągnięć dra Mirona Lakomego w postępowaniu habilitacyjnym dla Rady

Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego

Dr Miron Lakomy jest z wykształcenia politologiem, stopień doktora nauk

humanistycznych w zakresie nauk o polityce otrzymał w maju 2010 roku na podstawie

rozprawy doktorskiej nt Stany Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji w okresie

pozimnowojennym, obronionej na macierzystym Wydziale Nauk Społecznych

Uniwersytetu Śląskiego. Od 2007 roku, po ukończeniu studiów magisterskich, pracuje na

tym wydziale, aktualnie na stanowisku adiunkta. Po uzyskaniu stopnia naukowego

doktora pracował także do stycznia 2014 roku w szkołach prywatnych, gdzie prowadził

zajęcia dydaktyczne w języku angielskim.

1. Osiągnięcia naukowo-badawcze

Dorobek naukowy dra Mirona Lakomego ma charakter politologiczny o czym

świadczy przedmiot i metodologia Jego badań. Ta generalna ocena dotyczy zarówno

wskazanego - na podstawie art. 16 ust. 2 ustawy (z dnia 14 marca 2003 roku) o

stopniach naukowych i tytule naukowym - osiągnięcia naukowego po uzyskaniu stopnia

naukowego doktora, jak i pozostałych dokonań. W całości dorobek Habilitanta dotyczy

współczesnych stosunków międzynarodowych.

a) Osiągnięcie naukowe w rozumieniu art. 16 ust. 2 ustawy o stopniach

naukowych I tytule naukowym

Jako podstawowe osiągnięcie naukowe w postępowaniu habilitacyjnym dr Miron

Lakomy zgłosił książkę pt. Cyberprzestrzeń jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy

państw (Katowice 2015, ss. 488). Jest to dość obszerne dzieło naukowe, w którym Autor

podejmuje stosunkowo nowy problem badawczy, nieopracowany w literaturze

politologicznej a mieszczący się na styku nauk społecznych i technicznych. Jak przyznaje

sam Autor, pracę nad znaczeniem cyberprzestrzeni w polityce państw rozpoczął tuż po

skończeniu studiów doktoranckich w 2010 roku, a poważnym dla Niego ułatwieniem i

impulsem do kontynuacji badań był uzyskany grant od rządu Kanady pt The Signijicance

ofCyberspace in Canadian Security Policy, który realizował w latach 2011-2012. Niejako

po drodze do napisania ww. książki Habilitant opublikował cztery artykuły poświęcone

podjętej problematyce, a mianowicie 1) Znaczenie cyberprzestrzeni dla bezpieczeństwa

państw na początku XXI wieku (2010); The Signijicance of Cyberspace in Canadian

security policy (2013); Cyberwojnajako rzeczywistość XXI wieku (2013) i Zagrożenia dla

bezpieczeństwa teleinformatycznego państw - przyczynek do typologii (2013). W tekstach

tych zawarł zasadnicze ustalenia pojęciowe, składające się na budowaną siatkę

terminologiczną z zakresu cyberbezpieczeństwa, zastosowane w późniejszym głównym

dziele naukowym. Następne Jego publikacje poświęcone były empirycznym aspektom

wykorzystania cyberprzestrzeni przez politykę zagraniczną państw. Stopniowo

Habilitant dochodził do wniosku, że na początku XXI wieku tylko nieliczne państwa,
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takie jak USA, Rosja, Chiny i Izrael doceniały potrzebę zwalczania zagrożeń w

przestrzeni teleinformatycznej. Kontynuując swoje badania dr M. Lakomy formułował

tezę o tym, że cyberprzestrzeń stała się nowym wymiarem stosunków między

państwami. Ta wstępna teza posłużyła Mu do napisania monografii pt. Cyberprzestrzeń

jako nowy wymiar rywalizacji i współpracy państw.

Metodologia i warsztat naukowy

Praca dra M. Lakomego ma dobry oraz odpowiedni warsztat i metodologię dzieła

naukowego stanowiącego podstawę do uzyskania stopnia naukowego.

Autor jasno określił cel naukowy swojej monografii, jako "wyjaśnienie czy

państwa rywalizują i współpracują w cyberprzestrzeni, czym to się przejawia to

przejawia oraz jakie są tego konsekwencje dla praktyki polityki zagranicznej państw

oraz całokształtu stosunków międzynarodowych" (s. 11).

Autor nie sformułował założeń badawczych, lecz od razu postawił główną

hipotezę pracy, która ma charakter raczej tezy, a została zawarta w stwierdzeniu, iż

"cyberprzestrzeń stała się nowym wymiarem polityki zagranicznej. Państwa w XXI

wieku coraz częściej wykorzystywały cyberataki, aby realizować interesy w środowisku

międzynarodowym, co implikuje zjawisko ich rywalizacji w sferze teleinformatycznej.

Ze względu na jej właściwości techniczne, otwartą architekturę, potencjał dla szeroko

pojętej sfery informacyjnej czy brak regulacji prawno-politycznych środki te jawią się

jako dogodna i coraz skuteczniejsza metoda osiągania celów na arenie

międzynarodowej. Rodzi to jednak zarazem poważne zagrożenia dla bezpieczeństwa

państw, a szerzej: dla całego systemu międzynarodowego. Warunkuje to zatem również

proces wzrastającej współpracy państw w zakresie bezpieczeństwa

teleinformatycznego" (s. 10-11). Obok tej hipotezy Autor sformułował aż osiem hipotez

roboczych, wśród których najbardziej istotna zawarta jest w stwierdzeniu, iż w XXI

wieku można odnotować przewagę rywalizacji państw w cyberprzestrzeni nad

przejawami koncyliacji i współpracy, a to rodzi poważne konsekwencje dla systemu

międzynarodowego, takie jak osłabienie efektywności prawa międzynarodowego oraz

skuteczności mechanizmów współpracy politycznej i wojskowej (s. 11).

W pracy Habilitant postawił dziewięć pytań badawczych, które miały ułatwić

realizację celu głównego. Za szczególnie istotne uważam pytanie o to, jaki jest wpływ

rywalizacji i współpracy państw w cyberprzestrzeni na bezpieczeństwo

międzynarodowe.

Kluczowe znaczenie przy ewaluacji metodologii prac naukowych ma ocena

przyjętej orientacji teoretycznej i stosowanych pojęć i terminów. Habilitant słusznie

odwołuje się do elementów teorii polityki zagranicznej, w tym jej celów i środków.

Kluczowe w Jego podejściu wydaje się wyróżnienie "teleinformatycznych" środków

polityki zagranicznej oraz próba ich przyporządkowania do zakładanych przez państwa

celów na arenie międzynarodowej. Słusznie zwraca uwagę na dwa poziomy analizy

polityki zagranicznej, a mianowicie państwowy i międzynarodowy. Posługuje się dwoma

często występującymi w nauce o stosunkach międzynarodowych pojęciami rywalizacji i

współpracy. Jednak w przypadku tego drugiego pojęcia, posługując się źródłem z

..drugiej ręki", powołuje się na nieznanego mi autora Roberta Koehna. A może chodzi o

Roberta Keohane'a? Trudno mi rozsądzić, czy jest to błąd literowy w nazwisku, czy

poważniejsza pomyłka?

Bardzo ważnym pojęciem, wręcz kategorią nauki o stosunkach

międzynarodowych (a także nauk o bezpieczeństwie), jest "bezpieczeństwo". Niestety w

tym wypadku Habilitant nie wykorzystał utrwalonych na gruncie nauk o polityce

ustaleń pojęciowych, które dostrzegają istotę bezpieczeństwa różnych podmiotów, w
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tym państw, w zapewnianiu pewności ich przetrwania, stanu posiadania oraz

funkcjonowania i rozwoju. Niezręcznie mi szerzej rozwijać to spostrzeżenie z uwagi na

fakt, że jestem autorem licznych publikacji na ten temat Generalnie odnoszę wrażenie,

że Habilitant nieco zbyt skrótowo powoływał się we Wstępie swojej książki na ustalenia

definicyjne kategorii bezpieczeństwa funkcjonujące w nauce polskiej, także nie

sformułował własnej definicji bezpieczeństwa teleinformatycznego

(cyberbezpieczeństwa), a jedynie ograniczył się do przywoływania definicji innych

autorów (s. 15-17).

W pracy zostały zastosowane metody badawcze stosowane w naukach

społecznych, a mianowicie: metoda historyczna, analiza treści oficjalnych dokumentów

oraz wypowiedzi polityków i analityków, analiza decyzyjna i analiza instytucjonalno

prawna a także metoda komparatywna. W książce jest widoczne stosowanie przez

Autora metod ogólnologicznych (analiza, synteza) i empirycznych (obserwacja, opis).

jednak we Wstępie niektóre metody naukowe zostały pomieszane a raczej ujęte razem z

technikami (metodykami) badawczymi. Szkoda, że Autor nie posłużył się do ich

wyraźnego rozróżnienia pracami teoretycznymi nieżyjących już profesorów józefa

Kukułki i jacka Ziemowita Pietrasia.

Cezura pracy też nie została we Wstępie wyraźnie określona. Możemy ją jednak

domniemywać na podstawie treści, dostrzegając w treści wywodów, że chodzi o

analizowanie praktyki polityki zagranicznej państw i stosunków międzynarodowych w

XXI wieku.

Struktura pracy ma charakter problemowy i uznaję ją za prawidłową.

Sekwencja rozdziałów jest właśCiwa i odpowiada kolejnym etapom rozwiązywania

podjętego problemu badawczego. W rozdziale pierwszym Autor przedstawił źródła,

istotę i konsekwencje rewolucji informatycznej rozpoczętej pod koniec XX wieku. W

rozdziale drugim przedstawił kluczowy dla pracy termin cyberprzestrzeni. Ukazał jej

cechy techniczne i jako nowego wymiaru bezpieczeństwa państw, charakteryzując

najważniejsze trendy ich ewolucji. Następnie (w rozdziale trzecim) wskazał główne

podmioty dokonujące szkodliwej działalnośCi w przestrzeni teleinformatycznej, a więc

państwa, sojusze wojskowe i korporacje międzynarodowe, a także podmioty

nieustrukturalizowane, takie jak: hakerzy, aktywiści "cyberwojownicy" oraz amatorzy.

Dalej scharakteryzował metody cyberataków. W rozdziale tym zaproponował

przedmiotową typologię form zagrożeń dla bezpieczeństwa teleinformatycznego państw

obejmującą: haking, haktywizm, haktywizm patriotyczny, cyberprzestępczość,

cyberterroryzm, cyberszpiegostwo oraz operacje zbrojne w cyberprzestrzeni; omówił

także zjawisko cyberwojny. W kolejnym, bardzo obszernym, rozdziale czwartym

Habilitant przeanalizował osiem przykładów incydentów teleinformatycznych: w

relacjach estońsko-rosyjskich, litewsko-rosyjskich, gruzińsko-rosyjskich, kirgisko

rosyjskich, izraelsko-syryjskich, izraelsko-amerykańsko-irańskich, amerykańsko

chińskich oraz stosunkach Korea Północna-Korea Południowa. W tej analizie ukazał

przyczyny, przebieg oraz skutki ww. incydentów teleinformatycznych. W ostatnim,

piątym, rozdziale Habilitant podjął próbę analizy międzynarodowych prób współpracy

w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na przykładzie dziewięCiU organizacji:

Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego, Organizacji Narodów

Zjednoczonych, NATO, Unii Europejskiej, Rady Europy, Szanghajskiej Organizacji

Współpracy, Współpracy Gospodarczej Azji i Pacyfiku, Organizacji Współpracy

Gospodarczej i Rozwoju oraz Unii Afrykańskiej. Wyżej wymienione organizacje zostały

zasadnie dobrane w oparCiu o kryteria ich znaczenia w systemie stosunków

międzynarodowych.

tY
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Książkę zamyka Zakończenie, które stanowi podsumowanie całości wywodów,

w tym wskazuje na potwierdzenie przyjętych w Wstępie hipotez (tez). Autor konkluduje

w nim, że na początku XXI wieku przestrzeń teleinformatyczna stała się nowym

wymiarem rywalizacji i współpracy państw, przy czym dominuje rywalizacja, co może

prowadzić do trudnych do przewidzenia konsekwencji nie tylko dla bezpieczeństwa

państw, ale i stabilności całego systemu międzynarodowego.

Wywody i dowodzenie są prawidłowe. Habilitant w sposób przekonujący

argumentuje, dobiera właściwe dowody, a wnioski formułuje w sposób logiczny i

uzasadniony. W tym miejscu mógłbym jedynie zasugerować dyskusyjną uwagę, czy ze

względu na obszerność rozprawy nie byłoby zasadne dla zwiększenia jasności wywodu

kończenie poszczególnych rozdziałów wnioskami sumującymi.

Podstawa źródłowa i bibliografia przedłożonej pracy jest bardzo obszerna i

obejmuje 45 stron druku. Zawiera najbardziej reprezentatywne na gruncie nauk o

polityce pozycje, a także poświęcone zagadnieniem teleinformatyki opracowania z

innych dyscyplin naukowych. Bibliografia została podzielona na literaturę przedmiotu,

artykuły prasowe, dokumenty i raporty oraz źródła internetowe. W tym ostatnim dziale

zasadne byłoby podawanie przez Autora nazw posiadaczy (właścicieli lub

dysponentów) stron internetowych, a nie tylko adresów w sieci.

Przypisy są robione i to niezbyt konsekwentnie według zmodyfikowanego wzoru

harwardzkiego. Rozumiem, że był to wymóg Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, ale

nie uważam tej metody za właściwą w odniesieniu do prac na stopień naukowy. Ułatwia

to jedynie wartkość czytania tekstu, który zyskuje charakter tekstu "wody", ale cierpi na

tym sam autor, który nie może wykazać się pełnią swojego warsztatu naukowego, a

zwłaszcza erudycji z jakiej dr M. Lakomy jest znany z innych publikacji. Tak więc swoją

uwagę krytyczną odnoszę nie do Autora, lecz do Wydawnictwa.

Język rozprawy jest jasny i odpowiada normom poprawnej polszczyzny. Jedyną

uwagą jaką mogę w tym miejscu zgłosić to dotyczy niewłaściwego stosowania nazwy

Pakt na określenie Sojuszu Północnoatlantyckiego. Fakt, że takiej terminologii używają

niektórzy politycy, publicyści a nawet autorzy wojskowi nie powinien być w tym

wypadku pełnym usprawiedliwieniem.

Generalnie oceniam metodologię i warsztat książki - głównego osiągnięcia

naukowego dra Mirona Lakomego - pozytywnie. Zastosowane przez Habilitanta ujęcie

świadczy o dobrym przygotowaniu do prowadzenia badań naukowych, erudycji i

umiejętności prowadzenia logicznego wywodu, wyjaśniania, dowodzenia i

wnioskowania.

Treść głównego osiągnięcia naukowego

Recenzowana praca stanowi pionierską próbę ukazania przestrzeni

teleinformatycznej (cyberprzestrzeni) jako nowego wymiaru polityki zagranicznej

państw oraz zakresu czy "płaszczyzny" ich rywalizacji i współpracy na arenie

międzynarodowej. Znaczna część książki jest poświęcona przedstawieniu przez Autora

raczej nie znanych politologom definicji, istoty i konsekwencji rewolucji informatycznej,

z akcentem na jej obecną falę, oraz cyberprzestrzeni jako źródła i miejsca wyzwań i

zagrożeń dla bezpieczeństwa państw. Generalnie wywody są ostrożne i raczej

sprawozdawcze z szerokim wykorzystaniem literatury z dziedziny informatyki. Autor

ostrożnie formułuje swoje spostrzeżenia a przydałoby się w tekście wyraźniejsze

przedstawianie własnych definicji, które miałyby charakter operacyjny i służyłyby

następnie do analizy materiału empirycznego. I tak dopiero na stronie 83 pisząc o

cechach cyberprzestrzeni wyraźnie stwierdza, że cyberprzestrzeń "stanowi domenę

�
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przetwarzania, przechowywania i przesyłania informacji w formie cyfrowej,

funkcjonującą w oparciu o transmisję sygnałów cyfrowych oraz promieniowanie

elektromagnetyczne". Dalej stwierdza, że jest to przestrzeń niematerialna i

"aterytorialna" (s. 94), w której sprawcy cyberataków są trudni do zidentyfikowania a

koszty "wejścia" do niej są niskie (s. 95), brakuje w niej wczesnego ostrzegania (s. 96) a

jej szkodliwemu wykorzystaniu sprzyja wszechobejmujący charakter rewolucji

informatycznej (s. 97), dominują w niej działania ofensywne nad defensywnymi, a

współpraca międzynarodowa w tej dziedzinie w zwalczaniu szkodliwej działalności jest

utrudniona (s. 99). Jak słusznie wskazuje Autor dzięki ww. cechom cyberprzestrzeni

występują w niej nowe wyzwania i zagrożenia dla bezpieczeństwa państw

(narodowego) i bezpieczeństwa międzynarodowego (s. 113-114). Ponieważ rządy

państw wykorzystują ataki prowadzone z komputerów na sieć teleinformatyczną

przeciwników i rywali można mówić o pojawieniu się użytecznych dla nich, aczkolwiek

nietradycyjnych, teleinformatycznych środków polityki zagranicznej.

Habilitant dzieli zagrożenia dla bezpieczeństwa teleinformatycznego na dwie

grupy: zagrożenia nieustruktualizowane i ustruktualizowane. Do pierwszej zalicza:

haking, haktywizm, aktywizm patriotyczny i cyberprzestępczość, a do drugiej

cyberterroryzm, cyberszpiegostwo i operacje zbrojne w cyberprzestrzeni. Omawia

wszystkie te rodzaje szkodliwej działalności i ukazuje ewolucje poszczególnych jej

rodzajów. Podejmuje też charakterystykę toczącej się wśród ekspertów debaty na temat

cyberwojny. Tę ostatnią zalicza do ostatnio modnej - choć nie do końca zdefiniowanej

przez ekspertów wojskowych - kategorii wojen hybrydowych.

Habilitant słusznie wskazuje, iż skuteczność ataków w cyberprzestrzeni bywa

zróżnicowana, od wysokiej jak w przypadku wirusa komputerowego Stuxnet, który

spowolnił program atomowy Iranu, po niewielką - jak w przypadku wykorzystania

hakerów przez Koreę Północną, to jednak teleinformatyczne środki polityki zagranicznej

mogą mieć przynajmniej charakter komplementarny w stosunku do innych

instrumentów stosowanych przez państwa w środowisku międzynarodowym.

Ważną konstatacją książki dra Łakomego jest stwierdzenie, że wykorzystywanie

przez państwa środków teleinformatycznych rodzi zjawisko rywalizacji państw w

cyberprzestrzeni. Przeanalizowane w rozdziale czwartym przypadki wskazują, że

zaangażowane strony uznawały się wzajemnie za rywali, gdyż dostrzegały ujawnioną

wyraźną sprzeczność interesów między nimi. Było to widoczne np. w stosunkach

estońsko-rosyjskich, gruzińsko-rosyjskich, izraelsko-irańskich czy amerykańsko

chińskich. W niektórych przypadkach natężenie tej rywalizacji dawało uzasadnienie do

tego, że można było mówić wręcz o pojawieniu się zjawiska cyberwojny. Autor

dostrzega, iż na początku XXI wieku zauważalny stał się swoisty "wyścig zbrojeń" w

cyberprzestrzeni, przejawiający się w pracach nad niezwykle groźnymi, złośliwymi

programami komputerowymi do zastosowania wojskowego.

Habilitant twierdzi, że najczęściej stosowanymi przez państwa środkami

rywalizacji w cyberprzestrzeni są metody noszące znamiona cyberterroryzmu oraz

cyberszpiegostwa. Natomiast rzadziej wykorzystywane są operacje zbrojne w

cyberprzestrzeni, które są bardzo trudniejsze do przeprowadzenia pod względem

technicznym, ale i najbardziej niebezpieczne. Specyficznym quasi-instrumentem

pozostaje haktywizm patriotyczny, kierujący się względami ideologii narodowej czy

państwowej. Niektóre rządy wyspecjalizowały się bowiem w inspirowaniu środowisk

tego typu haktywistów do dokonywania cyberataków przeciwko państwom uznawanym

za wrogie, np. Izrael i Państwo Palestyńskie.
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Istotną tezą pracy dra Łakomego jest twierdzenie o tym, że przeniesienie procesu

ścierania się interesów państw w cyberprzestrzeń rodzi poważne konsekwencje dla

społeczności międzynarodowej (s. 424). Wskazuje na trzy główne skutki tego stanu

rzeczy. Po pierwsze - wzrost skali zagrożeń teleinformatycznych, gdyż to państwa obok

korporacji transnarodowych posiadają największe zdolności ofensywnego działania w

globalnej sieci. Po drugie - osłabia to skuteczność norm prawa międzynarodowego jako,

że rywalizujące podmioty nadal nie zgadzają się co do ich jednolitej interpretacji

konfliktów w cyberprzestrzeni. Po trzecie - nasilająca się rywalizacja państw w

środowisku teleinformatycznym stawia pod znakiem zapytania skuteczność wielu

międzynarodowych mechanizmów współpracy politycznej i wojskowej, ze względu na

ich niedostosowanie do specyfiki cyberzagrożeń. Wskazuje na to dobitnie postawa

NATO w okresie incydentów w Estonii w 2007 roku.

Habilitant zasadnie wskazuje, iż incydenty w przestrzeni teleinformatycznej

mogą przenosić się w inne, bardziej konwencjonalne wymiary wzajemnego

oddziaływania państw. Mogą także towarzyszyć lub stawać się powodem ostrych

kryzysów politycznych, a nawet konfliktów zbrojnych.

Kolejnym ważnym wnioskiem z badań dra Łakomego jest stwierdzenie, że

przeciwdziałanie rosnącej skali zagrożeń teleinformatycznych, w tym intensyfikacji

rywalizacji państw w cyberprzestrzeni, jest niemożliwe tylko na poziomie narodowym,

bowiem środowisko to ma charakter globalny. Dlatego więc, również rozwiązania w tym

zakresie powinny mieć ogólnoświatowy charakter. Jakkolwiek państwa od końca XX

wieku starają się współpracować w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, to praktyczne

efekty tych wysiłków są dalece niewystarczające. Problem ten jest szczególnie widoczny

w Organizacji Narodów Zjednoczonych, która od lat nie potrafi unieść ciężaru

odpowiedzialności za globalny stan cyberbezpieczeństwa. Symbolem tej bezradności

jest bezczynność Rady Bezpieczeństwa ONZ. Sytuacja ta wynika w głównej mierze z

rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi wspieranymi przez państwa zachodnie, z

jednej strony, a Rosją i Chinami z drugiej strony. Obie grupy państw formułują

diametralnie różne koncepcje rozwoju współpracy międzynarodowej w tej dziedzinie,

traktując kolejne inicjatywy z zakresu cyberbezpieczeństwa w sposób instrumentalny i

służebny wobec ich własnych interesów.

Generalnie oceniam pozytywnie monografię dra M. Łakomego, jako oryginalne

dzieło poszerzające badania nad polityką zagraniczną państw i bezpieczeństwem

międzynarodowym o mało zbadany wymiar rywalizacji i współpracy w

cyberprzestrzeni. Praca ta ukazuje specyfikę tego stosunkowo nowego wymiaru

stosunków międzynarodowych i ukazuje poważne problemy, przed jakimi stają państwa

w wyniku rewolucji teleinformatycznej. Zastosowane w monografii podejście ma

charakter nowatorski, gdyż łączy tradycyjne badania z dziedziny nauk o polityce ze sferą

nowoczesnych technologii oraz ukazuje implikacje rewolucji informatycznej dla

bezpieczeństwa międzynarodowego.

b) Pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze

W grupie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych dra Mirona Łakomego na

pierwszym miejscu należy uwzględnić pokaźny dorobek w postaci publikacji. Składa się

na to łącznie 50 innych tekstów, z tego dwie książki autorskie, trzy prace zbiorowe pod

współredakcją, 15 rozdziałów w pracach zbiorowych, 24 artykuły w czasopismach

naukowych - w tym 4 w języku angielskim (spośród których 3 opublikowane za

granicą), 3 recenzje oraz 3 sprawozdania naukowe (w tym jedno współautorskie).

Odnotnw.' MI.."." pnd'M W to, grupl, pob""'oIl "".'''' pt. StanyZjw�
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polityce zagranicznej Francji w okresie pozimnowojennym, (Toruń 2011, s. 430) została

przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej pod takim samym tytułem, a więc

zasadniczo nie powinna być oceniana jako dorobek po doktoracie, który uwzględnia się

w postępowaniu habilitacyjnym. Bez tej pozycji dorobek dra M. Łakomego wygląda

liczbowo jako pokaźny.

Ogólnie oceniając osiągnięcia naukowo-badawcze Habilitanta należy wskazać na

kilka ich grup dotyczących, po pierwsze - cyberbezpieczeństwa, co znalazło całościową

prezentację w ww. ocenionej monografii; po drugie - polityki zagranicznej Francji po

zimnej wojnie, po trzecie - polityki zagranicznej i bezpieczeństwa Polski, po czwarte 

konfliktów zbrojnych w XXI wieku.

Po uzyskaniu w 2010 roku stopnia naukowego doktora Habilitant kontynuował

badania nad polityką zagraniczną Francji. Poza ww. wydaną drukiem wersją doktoratu,

opublikował szereg istotnych naukowo tekstów. Na uwagę zasługują zwłaszcza

następujące: French foreign policy and the EU's Common Foreign and Security Policy

(2011); The Arab Spring in French foreign policy (2012); Między rywalizacją a

wsp6łpracą. Czynnik wojskowy w stosunkach francusko-amerykańskich po 1945 roku

(2012); Federacja Rosyjska w stosunkach francusko-amerykańskich (2012); Stany

Zjednoczone w polityce zagranicznej Francji w okresie prezydentury Nicolasa Sarkozy'ego

(2013); Operacje wojskowe w Libii i Mali jako przykłady francusko-amerykańskiej

wsp6łpracy wojskowej na początku drugiej dekady XXI wieku (2014); Stanowisko Francji

wobec operacji wojskowych Unii Europejskiej w Afryce (2014). Dwa pierwsze artykuły

opublikował w uznanym czeskim czasopiśmie "Central European Journal of

International and Security Studies". Dr Łakomy zajmował się również badaniem

wewnętrznych uwarunkowań francuskiej polityki zagranicznej. Przykładami tego są

następujące publikacje: Polityka zagraniczna w systemie politycznym V Republiki (2011);

Polityka zagraniczna Francji w kontekście zjawiska koabitacji (2014) i Ciągłość i zmiana

w polityce zagranicznej Francji w okresie prezydentury Fran�ois Hollande'a - wybrane

aspekty (2014). We ww. tekstach dał się poznać jako autor dobrze rozumiejący politykę

zagraniczną państw i zagadnienia bezpieczeństwa międzynarodowego.

Podsumowaniem pierwszego etapu badań naukowych dra Łakomego była jego

monografia pt. Gł6wne cele i kierunki polityki zagranicznej Francji w okresie

pozimnowojennym (Katowice 2012, s. 395). Stanowi ona całościową analizę wszystkich

głównych kierunków polityki zagranicznej Francji. Szeroko omówił w niej także

uwarunkowania tej polityki, zachowując klasyczny podział na czynniki: obiektywne,

subiektywne, zewnętrzne, wewnętrzne. W przygotowaniu tej książki pomocne okazało

się stypendium naukowe przyznane Habilitantowi przez University of Cambridge.

W nurcie badań nad polską polityką zagraniczną i bezpieczeństwa dr M. Łakomy

brał udział w projektach realizowanych przez Zakład Stosunków Międzynarodowych

INPiD Uniwersytetu Śląskiego. Wśród tych Jego publikacji należy wymienić

współredagowanie trzech obszernych prac zbiorowych, a mianowicie: Dylematy polityki

zagranicznej Polski na początku XXI wieku (Katowice 2014, ss. 654); Dylematy polityki

bezpieczeństwa Polski na początku drugiej dekady XXI wieku (Katowice 2014, ss. 460) i

Implikacje konfliktu ukraińskiego dla bezpieczeństwa Polski. Aspekty polityczne, wojskowe,

gospodarcze i społeczne (Katowice 2015, ss. 445). Poza pracą współredaktora

naukowego w każdej z tych prac zamieścił własne autorskie rozdziały.

Generalnie publikacje w ramach tego kierunku badań Habilitanta, dotyczyły

uwarunkowań, stanu i perspektyw stosunków Polski z wybranymi partnerami z

bliższego i dalszego otoczenia międzynarodowego, w tym z Federacją Rosyjską (2011),

Republiką Czeską (2011) oraz Stanami Zjednoczonymi (2014 - wspólnie z Katarzyną

�
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Czornik). Ponadto po uzyskaniu stopnia doktora, opublikował teksty: Międzynarodowe

kontrowersje wokół interwencji NATO w Libii (2013) i Misja International Security

Assistance Farce w polskiej polityce bezpieczeństwa na poczqtku XXI wieku (2013). W tych

publikacjach zachował obiektywizm ocen i dystans wobec przeważających

hagiograficznych publikacji polskich autorów.

W ostatniej grupie badań dra Lakomego znalazły się publikacje na tematy

uwarunkowań, przebiegu oraz implikacji konfliktów zbrojnych w XXI wieku. W

solidnych opracowaniach analizował wewnętrzne i zewnętrzne uwarunkowania wojny

domowej w Syrii (2013), przebieg i konsekwencje międzynarodowe wojen na Kaukazie

(2010), w Libii (2013) i konfliktu na Ukrainie (2015).

Generalnie wszystkie publikacje dra Lakomego podejmują istotne problemy

badawcze, charakteryzują się bardzo dobrym warsztatem naukowym, umiejętnie łączą

ustalenia teorii z analizą praktyki polityki zagranicznej państw i stosunków

międzynarodowych, są oparte na szerokiej podstawie źródłowej i reprezentatywnej

literaturze przedmiotu, a ponadto zostały wydane w uznanych wydawnictwach

naukowych, w tym w większości poza macierzystym Uniwersytetem Śląskim.

Nie dysponuję danymi na temat sumarycznego impactfactor, liczby cytowań ani

indeksu Hirsha publikacji dra M. Lakomego. Niezależnie od tego stwierdzam, że

Kandydat jest uznanym i rozpoznawanym w kraju badaczem w dziedzinie nauk o

polityce.

Wśród innych niż publikacje osiągnięć naukowo-badawczych Habilitanta należy

odnotować bardzo dużą aktywność w konferencjach naukowych i w kontaktach

międzynarodowych oraz w realizacji grantów naukowych. Dr Lakomy uczestniczył w 22

konferencjach, seminariach i debatach naukowych, a w kilku przypadkach był ich

organizatorem. Trzykrotnie miałem możliwość obserwowania Go jako

współorganizatora konferencji nt. Dylematy polityki zagranicznej Polski w kontekście

ewolucji środowiska międzynarodowego na przełomie pierwszej i drugiej dekady XXI

wieku, w Ustroniu we wrześniu 2013 roku; jako referenta na konferencji nt. Przyszłość

bezpieczeństwa europejskiego. Punkt widzenia Polski i Francji, zorganizowanej przez

Ośrodek Kultury Francuskiej i Studiów Frankofońskich oraz Instytut Stosunków

Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego w maju 2014 roku oraz jako referenta

na konferencji nt. Wspólna Polityka Bezpieczeństwa i Obrony UE: osiqgnięcia - szanse 

perspektywy, zorganizowanej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w

czerwcu 2014 roku. W każdym przypadku należał do osób wyróżniających się jako

organizator i prelegent.

Kandydat otrzymał w 2011 roku nagrodę rektora Uniwersytetu Śląskiego dla

autorów najlepszych rozpraw doktorskich, w następnym roku nagrodę II stopnia

rektora UŚ za osiągnięcia naukowo-badawcze, a w 2014 roku nagrodę III stopnia rektora

Uniwersytetu Śląskiego za osiągnięcia naukowo-badawcze w poprzednim roku.

2. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz współpraca międzynarodowa

Dr Miron Lakomy od kilku lat prowadzi zajęcia dydaktyczne na Wydziale Nauk

Społecznych Uniwersytetu Śląskiego na kierunkach politologia oraz bezpieczeństwo

narodowe i międzynarodowe. Są to następujące przedmioty: Międzynarodowe stosunki

polityczne (wykład), Międzynarodowe stosunki polityczne w Europie Zachodniej i

Południowej po zimnej wojnie (wykład), Konflikty zbrojne i spory międzynarodowe

(wykład), Polityczne aspekty konfliktów zbrojnych (ćwiczenia), Bezpieczeństwo narodowe

�y



9

i międzynarodowe (wykład). Prognozowanie i symulacje międzynarodowe (ćwiczenia),

Polityka zagraniczna Stan6w Zjednoczonych w okresie pozimnowojennym (ćwiczenia),

Cyberbezpieczeństwo (ćwiczenia). Wprowadzenie do studi6w strategicznych (wykład).

Teoria bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego (ćwiczenia), Bezpieczeństwo

międzynarodowe na przełomie XX i XXI wieku (konwersatorium) oraz seminarium

dyplomowe. Natomiast w języku angielskim prowadzi: Theory o/international relations.

International security oraz Polish /oreign policy. Dwukrotnie miał także okazję wygłaszać

wykłady na temat polskiej polityki zagranicznej podczas wyjazdów zagranicznych, w

ramach programu Erasmus LLP: w 2011 roku na Facolti di Scienze Politiche. Universita

Degli Studi di Napoli we Włoszech oraz w 2013 roku w Faculte de Droit et Science

Politique, Universite de Nice Sophia Antipolis we Francji. Ponadto, w latach 2011-2015

był recenzentem 38 prac licencjackich i magisterskich na Wydziale Nauk Społecznych

Uniwersytetu Śląskiego. Swoje umiejętności dydaktyczne starał się także rozwijać
uczestnicząc w szkoleniu z zakresu e-learningu oraz w seminarium bolońskim na

Uniwersytecie Śląskim w styczniu 2013 roku.

Dr Lakomy od lat jest zaangażowany w działalność organizacyjną na Wydziale

Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego, będąc osobą odpowiedzialną za

nadzorowanie jakości kształcenia, w październiku 2014 roku został nawet

przewodniczącym Kierunkowego Zespołu Zapewniania Jakości Kształcenia na kierunku

bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe. W 2012 roku był jednym z autorów

przygotowujących dokumentację do otworzenia dwóch nowych specjalności na

kierunku politologia na WNS UŚ: współczesne stosunki międzynarodowe oraz integracja

europejska, a w latach 2013/2014 był współtwórcą nowego kierunku studiów 

bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe na Wydziale Nauk Społecznych

Uniwersytetu Śląskiego. a obecnie pełni funkcję jednego z koordynatorów kierunku

bezpieczeństwo narodowe i międzynarodowe w INPiDz WNS UŚ. Jest również

koordynatorem współpracy naukowo-dydaktycznej Wydziału Nauk Społecznych

Uniwersytetu Śląskiego z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach oraz

Wojewódzkim Sztabem Wojskowym w Katowicach. Jest także jednym z opiekunów

działającego na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego Koła Naukowego

Stosunków Międzynarodowych. W latach 2012-2015 był sekretarzem komisji

rekrutacyjnych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego. W 2013 roku

współtworzył projekt strategii Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Wydziału

Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.

Dr M. Lakomy po obronie doktoratu podjął działania na rzecz popularyzacji

nauki. Od 2013 roku jest ekspertem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej

(RODM) w Katowicach, należącym do sieci Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

Prowadzi działania skierowane do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. M.in. w

kwietniu 2015 roku uczestniczył, wraz z RODM i pracownikami Zakładu Stosunków

Międzynarodowych INPiDz UŚ w organizacji Konkursu wiedzy o konfliktach zbrojnych po

1945 r. skierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa śląskiego.

Wcześniej w sierpniu 2014 roku przeprowadził wykład otwarty dla uczniów szkół

ponadgimnazjalnych oraz studentów ze Śląska na temat: Budowanie pokoju w Europie w

latach 1914-2014. Organizatorem spotkania był Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej.

Natomiast w 2013 roku był ekspertem oceniającym uczestników konkursu "Małe

Diploma", organizowanego cyklicznie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu

Śląskiego.

Dr M. Łakomy był beneficjentem grantów dla młodych badaczy a ponadto

stypendystą rządu kanadyjskiego w ramach Faculty Research Program na projekt The

7111--���



10

Signiftcance o[Cyberspace in Canadian Security Policy, realizowany w latach 2011-2012.

Efektem publikacyjnym tego grantu i stażu naukowego na Uniwersytecie w Toronto był

artykuł pl The Signiftcance o[ Cyberspace in Canadian security policy, opublikowany w

Czechach w 2013 roku. Ten projekt zapoczątkował Jego badania nad bezpieczeństwem

teleinformatycznym. Habilitant otrzymał także stypendium naukowe (Corbridge Trust)

od Universytetu Cambridge, dzięki któremu mógł w lipcu 2011 roku prowadzić badania

naukowe w Wielkiej Brytanii.

Konkluzja końcowa

Zważywszy powyższe uważam, że opublikowany dorobek naukowy dra Mirona

Lakomego, ujmowany liczbowo jest bardzo duży, a znaczący pod względem jakości oraz

mieści się w ramach nauk o polityce. Można stwierdzić, że wraz z wymienioną jako

główne osiągnięcie naukowe monografią pt. Cyberprzestrzeń jako no� wymiar

rywalizacji i wsp6łpracy państw, jest to dorobek imponujący; cechuje się

podejmowaniem istotnych problemów badawczych, dobrym warsztatem badawczym,

erudycją, rzetelnością naukową i umiejętnością łączenia kategorii teoretycznych z

praktycznymi aspektami analizowanej polityki zagranicznej państw i bezpieczeństwa

międzynarodowego. Przedstawione główne osiągnięcie naukowe jest obszernym i

solidnym dziełem wnoszącym istotny wkład do rozwoju nauk o polityce, w tym do nauki

o stosunkach międzynarodowych, oraz poszerzającym spektrum tych badań na

dziedzinę nauk technicznych. Mocną stroną całego opublikowanego dorobku

naukowego dra M. Lakomego jest dobra znajomość problematyki współczesnych

stosunków międzynarodowych. Jako taki, dorobek ten stanowi ważny wkład w rozwój

dyscypliny nauk o polityce.

Podobnie wysoko oceniam pozostałe składniki dorobku Habilitanta, aktywność

konferencyjną, udział w wymianie naukowej z zagranicą oraz Jego działalność

dydaktyczną, popularyzatorską i organizacyjną.

Zważywszy wszystko uznaję, że osiągnięcia dra Mirona Lakomego spełniają

kryteria określone w art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, oraz zdecydowaną

większość wymagań szczegółowych zawartych w � 4 i S rozporządzenia Ministra Nauki i

Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 roku w sprawie kryteriów oceny osiągnięć

osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego. To upoważnia mnie do

sformułowania wniosku o dopuszczenie dra Mirona Lakomego do dalszych etapów

postępowania habilitacyjnego.
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