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Bezpieczeństwo energetyczne to zagadnienie, które z uwagi na jego specyfikę 
trudno opisać za pomocą jednej definicji. Dzieje się tak m.in. poprzez brak stabil-
ności omawianego zagadnienia, a co za tym idzie jego postępującą procesowość. Fakt 
ten prawdopodobnie był jedną z przyczyn wzrostu znaczenia bezpieczeństwa ener-
getycznego nie tylko w środowisku analityków i ekspertów, ale również wśród polito-
logów czy ekonomistów. Zagwarantowanie nieprzerwanych dostaw surowców ener-
getycznych po możliwej do zapłacenia przez odbiorcę cenie staje się w XXI wieku 
coraz większym wyzwaniem nie tylko dla państw, ale i dla podmiotów z branży ener-
getycznej (np. organizacji międzynarodowych, przedsiębiorstw transnarodowych). 
Przestarzała infrastruktura, trudności polityczne i ich wpływ na pozyskanie oraz trans-
port surowców energetycznych, zmniejszanie się zasobów paliw kopalnych, rosnąca 
rola alternatywnych źródeł pozyskania energii to tylko niektóre z problemów wpły-
wające na rosnącą współzależność stosunków międzynarodowych w wymiarze ener-
getycznym. 

Książka została wydana przez Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie w 2017 roku. Zakres przedmiotowy badań prowadzonych przez 
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profesora Marka Pietrasia, jednego z redaktorów, obejmuje tematykę bezpieczeń-
stwa międzynarodowego, problemów ekologicznych w stosunkach międzynarodo-
wych, przekładających się na dorobek naukowy obejmujący łącznie ponad 170 pu-
blikacji. Drugim redaktorem jest Justyna Misiągiewicz – doktor, adiunkt w Zakładzie 
Stosunków Międzynarodowych UMCS. W swoich badaniach zajmuje się zarówno 
szeroko pojętym problemem bezpieczeństwa międzynarodowego, jak i bezpieczeń-
stwa energetycznego. 

Ramy czasowe publikacji nie zostały ściśle określone, analizie poddawane są wy-
darzenia i procesy mające miejsce głównie w XXI wieku. Autorzy w niektórych roz-
działach odnoszą się do wydarzeń z lat wcześniejszych, co jest zabiegiem celowym 
i pozwala czytelnikowi na poznanie uwarunkowań dla omawianego zagadnienia. 

Recenzowana książka zawiera 345 stron. Posiada wstęp w języku polskim i angiel-
skim, natomiast pozbawiona została jednego zakończenia na rzecz wniosków koń-
cowych prezentowanych przez każdego z autorów. Zabieg ten, z uwagi na wielość 
poruszanych w książce zagadnień, jest celowy i pozwala czytelnikowi na usystematy-
zowanie wiadomości z danego zagadnienia. Dodatkowym atutem jest jedna biblio-
grafia zebrana na końcu książki, a nie każdego z rozdziałów, stanowiąca podsumo-
wanie całości. 

Całość pracy została podzielona na trzy części główne. Pierwsza omawia tzw. spe-
cyfikę bezpieczeństwa energetycznego i składa się z czterech rozdziałów. Marek Pie-
traś zjawisko bezpieczeństwa energetycznego określa jako wielowymiarowe, wielo-
sektorowe, wielopoziomowe, itp., stanowiące tym samym jeden z wymiarów pojęcia 
szerszego, jakim jest bezpieczeństwo. Rozdział ten stanowi punkt wyjścia do dalszych 
rozważań. Uzupełnieniem jest podrozdział na temat metodologicznych rozważań 
kwestii bezpieczeństwa energetycznego opracowany przez Giovanni Ercolani. Specy-
fika badanych treści została określona poprzez analizę dwóch problemów, tj. rolę Na-
rodowych Koncernów Naftowych – autorstwa Rafała Ulatowskiego, oraz rolę korpo-
racji transnarodowych – Niki Chitadze. Autorzy podkreśli znaczenie i rolę wskazanych 
podmiotów dla rynku energetycznego, szczególnie fakt, jak dominujący gracze od-
działywają i kształtują rynek energii. Część druga natomiast omawia kwestie polityki 
bezpieczeństwa energetycznego na przykładzie Unii Europejskiej (Tomasz Młynarski), 
Cypru (Przemysław Osiewicz), Kosowa (Tadeusz Zbigniew Leszczyński), Rosji (Grze-
gorz Ronek), Chin (Elena Nechaeva, Wang Li), Indii (Agnieszka Kuszewska), Brazylii 
(Egon Bockmann Moreira, Mariana Almeida Kato) oraz regionu Arktyki (Michał Łusz-
czuk). Trzecia i ostatnia cześć prezentuje zarówno wyzwania, jak i zagrożenia dla bez-
pieczeństwa energetycznego we współczesnych stosunkach międzynarodowych na 
przykładzie bilansu światowych zasobów surowcowych (Justyna Misiągiewicz), gazu 
łupkowego w Polsce (Anna Bałamut). Zakończenie stanowi rozdział Mehmeta Efe Bi-
resselioglu, który podkreśla, że kurczenie zasobów ropy naftowej i gazu ziemnego 
prowadzi do eksploatacji alternatywnych źródeł pozyskania energii. 

Pomimo różnorodności prezentowanych zagadnień, książkę cechuje logiczność 
i uporządkowanie w doborze zagadnień prezentowanych przez poszczególnych au-
torów. Nie są to odrębne treści, lecz problemy, które charakteryzują analizowane za-
gadnienie, ale przenikają się i uzupełniają między sobą. Zabieg ten znacząco podnosi 
jej walory zachęcając czytelnika do przeczytania nie tylko kilku rozdziałów, ale i ca-
łości. Dodatkowo należy podkreślić, że autorami są badacze nie tylko z polskich, ale 
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i zagranicznych ośrodków naukowych. Jak podkreśla redaktor tomu, cel jaki temu 
przyświecał był z góry określony, a była nim międzynarodowa współpraca oraz wy-
miana doświadczeń i poglądów. 

Poszczególne rozdziały recenzowanej książki, są zwięzłe i przejrzyste. Pomimo iż 
publikacja była pisana przez kilku autorów jednocześnie rozdziały zawierają pewne 
elementy wspólne, takie jak np. definicje, klasyfikacje, wyjaśnienia, wskazanie przy-
czyn i skutków. Całość wzbogacona jest licznymi czytelnymi tabelami, schematami 
i wykresami, a także mapami, co podnosi wartość recenzowanej pracy zbiorowej. 

Publikacja posiada bogatą bibliografię w języku polskim i angielskim. Składają się 
na nią przede wszystkim opracowania książkowe, artykuły, dokumenty oraz źródła in-
ternetowe. 

Zabrakło w niej jedynie wykazu skrótów i indeksu nazwisk, spisów tabel, wy-
kresów oraz schematów, co ułatwiłoby czytelnikowi poszukiwanie i dotarcie do kon-
kretnej informacji. 

Adresatami publikacji są przede wszystkim osoby zainteresowana tematyką sze-
roko pojętego bezpieczeństwa energetycznego. Książka może stanowić doskonałe 
uzupełnienie wiedzy nie tylko dla studentów kierunku Stosunki Międzynarodowe, 
ale również osób chcących pogłębić swoją wiedzę z zakresu wiedzy na temat wy-
zwań, zagrożeń i perspektyw dla pozyskania energii na świecie. Monografia nie wy-
klucza również czytelnika, który po raz pierwszy będzie miał kontakt z ową proble-
matyką. Pomimo tego, iż jest napisana językiem naukowym, to poprzez przyczynowo 
skutkowe połączenie omawianych zagadnień zachęca nie tylko do przeczytania ca-
łości prezentowanych treści, ale i do dalszego poszukiwania informacji, np. poprzez 
odwiedzenie wskazanych w bibliografii stron internetowych, pozycji naukowych czy 
też artykułów. 




