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Warszawa, dnia 15 listopada 2013 r.

INSTYTUT NAUK PRAWNYCH
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
ul. Nowy Świat72
00 - 330 Warszawa

UCHWAŁA
RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU NAUK PRAWNYCH PAN
z dnia 15 listopada}}l3 r.
w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa
publicznego gospodar cze go dr. B artłomiej owi NOWAKOWI.

z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule
naukowym otaz o stopniach i tytule w zakresie sźuki (Dz. U. 65, poz. 595 z późn. żm.) Rada
Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:
Na podstawie art. 18a ustawy

§ 1. Na wniosek Komisji Habilitacyjnej nadaje się Panu dr. Banłomiejowi Nowakowi stopień
doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa publicznego gospodarczego.
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dnięm podjęcia.

uzasadnienie:

Habilitant spełnia przesłanki w świetleart. 16 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 65, poz. 595
zpóźn.zm.).
Wyrazem osiągnięó naukowych jest przede wszystkim monografia pod tYułem ,,Gas Market
Liberalisation and Energy Security. Legal and lnstitutional Aspects", Wolters Kluwer,
Warszawa 2012. Jest to praca o charakterze nowatorskim podejmująca niezwykle trudny i
złożonyproblem bńawczy. Jego trudnośćwynikała z konieczności wyważenia relacji
pomiędzy liberuIizacją rynku obrotu gazem a zapewnieniem bezpieczeństwa energetycznego.
Złożonośćanalizowanego problemu badawczego zawięrńa się także w konieczności
osadzenia pracy w całościpra\ila gospodarczego UE, co wymagało od Habilitanta szerokiej
wiedzy i orientacji w całościsystemu prawa gospodarczego UE.
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Jest to pierwsze

w polskiej i

europejskiej literaturze kompleksowe opracowanie tego
przeprowńził pogłębione i oryginalne badania naukowe,
Habilitant
zagadnieniabadawczęgo.
które stanowią istotny wkład w rozwój polskiego i europejskiego prawa energetycznego.
Wiele z tez stawianych przęz Habilitanta jest zupełnie nowych, zaśwnioski płynące z
rczpraw świadcząo oryginalnym wkładzie Habilitanta w rozwój wiedzy o politycznych,
ekonomicznych i prawnych aspektach rozwiązywania problemów bezpieczeństwa
enetgetycznego w waruŃach |iberalizacji rynków ga^l w Europie i Polsce. Rozprawa
habilitacyjna potwierdzarównocześnie prawidłowy warsńat naukowy Habilitanta.
W ramach pozostałego dorobku Habilitanta naleĘ pozytyrłmie ocenić jego aĘkuły naukowe,
z których większośćzostała opublikowana w języku angielskim. Szczegó|nie istotne są
artykuły opublikowane w prestiżowych periodykach, tj. Journal of Interdisciplinary
Economics and Business Law, European Public Law, Electricity Joumal czy Energy Policy
(to ostatnie czasopismo zbazy Journal Citation Reports). Habilitant prowadzi też dziŃalność
dydaktyczną i popularyzatorską. Jest on również członkiem kolegiów redakcyjnych trzech
czasopism naukowych, w tym jednego zagranicznego. Odbył wiele stazy w zagranicznych
jednostkach badawczych. Na podkreślenie zasfuguje jego dzińalnośćekspercka m.in. na
tzęcz polskiego regulatora energetycznego. Habilitant brał czynrry udziń w wielu
konferencjach naukowych krajowych i międzynarodowych.

W związku z jednoznacznie pozltywnymi recelujarri i opinią Komisji Habilitacyjnej nadaje
się stopień doktora habilitowanego nauk prawnych w zakresie prawa publicznego
gospodarczego.

Uchwałę podjęto jednomyślnie w głosowaniu tajnym.
Uchwała Rady jest prawomocna

Przewodni czący Rady Naukowej

INP PAN
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