
 
Wejherowo, maj 2022 roku 

Prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki 

Instytut Politologii 

Wydziału Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Gdańskiego 

e-mail grzegorzpiwnicki@wp.pl 

 

 

 

RECENZJA ROZPRAWY DOKTORSKIEJ 

MAGISTRA DAWIDA KUTRYNA 

 

Rola Rady Europy w kreowaniu standardów uczciwej rywalizacji 

sportowej i ich wdrażaniu w państwach członkowskich 

 

 

I. Temat pracy 

 

Przedstawiona mi do realizacji rozprawa doktorska dotyczy kwestii kreowania 

standardów oraz uczciwej rywalizacji sportowej i jej wdrażania w Europie. Celem 

przedstawionych rozważań jest zakres polityki publicznej w relacji do świata sportu. Jest to 

obszar intrygujący poznawczo, wciąż szczególnie w optyce polskich nauk społecznych słabo 

spenetrowany badawczo. Sport postrzegany jest również jako remedium na wiele bolączek 

współczesnej rzeczywistości – narzędzie do walki z wykluczeniem społecznym, integracji 

niepełnosprawnych i mniejszości, sposób na poprawę dobrostanu fizycznego i psychicznego 

jednostek. W perspektywie globalnej promowany jest jako element wspierania będących  

w trudnej sytuacji ekonomicznej i społecznej państw peryferyjnych oraz elit politycznych. 

Operacjonalizacja relacji między polityką a polityką społeczną i publiczną w języku 

angielskim dominującym w zajmujących się tematyką sportu naukach społecznych, nie 

nastręcza trudności. Semantyczne rozróżnienie pojęć pollitics i policy ułatwia zakreślenie 

obszarów tematycznych. Politics to „politykowanie” rozumiane jest jako rywalizacja o 

władzę polityczną. Policy to działania po zdobyciu władzy (sterowanie). To proces określania 
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celów, organizowania sposobów ich realizacji i wdrażania przez kanał instytucji publicznych.  

To rozróżnienie jest istotne do uporządkowania relacji między sportem a polityką. 

Dochodzi do tego kwestia fundamentalna w uczciwej rywalizacji sportowej, którą jest 

doping będący naruszeniem zasad etyki sportowej. Unia Europejska wpisuje się i potwierdza 

regularnie swoją wolę prowadzenia działań związanych z walką z dopingiem w sporcie, 

zadbała o podkreślenie wielu różnych wyzwań związanych z tą kwestią: wyzwanie sportowe, 

wyzwanie medialne, wyzwanie polityczne, wyzwanie medyczne i wyzwanie społeczne, itd. 

Innym równie ważnym zagadnieniem jest „Sport telewizyjny” w świetle badanych 

serwisów – jawi się jako przestrzeń dla wyczynowców, niewiele mająca wspólnego  

z aktywnością fizyczną podejmowaną przez Polaków na co dzień. Stanowi on domenę,  

w ramach której realizują się profesjonaliści, skoncentrowani głównie na rozwoju kariery 

zawodowej. Jest to świat silnie skomercjalizowany, w którym nie brakuje dopingu, intryg 

oraz polityki. Niestety, istotne znaczenie w kreowaniu telewizyjnych newsów sportowych 

odgrywają również odwołania do resentymentów narodowościowych. Można zatem 

zaryzykować tezę, że serwisy mainstreamowe propagują obraz sportu odległy od tego, który 

funkcjonuje w przestrzeni publicznej. Co więcej, w wielu aspektach oba wizerunki jawią się 

jako przeciwieństwa. Duch fair play – mimo, że nierzadko deklarowany – nie jawi się w 

świetle przekazów serwisowych centralną kategorią rywalizacji sportowej. Co więcej, sport 

telewizyjny nie jest zbyt często ukazywany jako domena, w ramach której człowiek może 

uczyć się kooperacji z innymi, przełamywania własnych słabości, a także godzenia się  

z niepowodzeniami na stałe wpisanymi w ludzką egzystencję. W ogóle, rzadko prezentowany 

jest jako przestrzeń działalności wychowawczej, jako istotna arena socjalizacji. 

Podjęta przez Autora problematyka jest bardzo ważna, użyteczna i aktualna z uwagi na 

istotne znaczenie sportu w społecznościach, lokalnych, międzynarodowych i stosunkach 

globalnych. Istnieje potrzeba naukowego rozwoju nauk o polityce, socjologii i innych nauk 

społecznych do badania i analizowania tego ważnego problemu. Praca doktorska wypełnia 

istniejącą lukę w dotychczasowym stanie badań dotyczących etycznych zachowań w sporcie. 

Temat i rozprawa stanowi istotne uzupełnienie, a w niektórych przypadkach, o czym 

świadczy część narratywna, wnioski, jest nowatorską świeżą interpretacją aktualnych badań 

tej problematyki z wykorzystaniem nowych albo niewystarczająco do tej pory 

wykorzystywanych obcojęzycznych materiałów źródłowych i aktów normatywnych. 

Wnikliwie przedstawiona została przez Autora geneza tematu, uzasadniająca jego podjęcie. 

Zakres problemu badawczego został precyzyjnie określony. Również treść poszczególnych 

części powiązana jest z tytułami rozdziałów i podrozdziałów. 
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II. Cele i metodologia badań 

 

Głównym celem badawczym dysertacji jak ujmuje to Autor było przeprowadzenie 

eksploracji naukowej, która wykazała, że sport jest najważniejszą przestrzenią dla Rady 

Europy. Rada z troską spogląda w świat sportu, często inicjując pionierskie rozwiązania przy 

zdywersyfikowanych bolączkach. Mowa tutaj o starych problemach sportu jak doping, ale 

także tych młodszych jak ustawianie wyników meczów i związane z tym ryzyko rozwoju 

działalności bukmacherskiej w przestrzeni internetowej. 

Dokonana analiza uwidoczniła czym są standardy uczciwej rywalizacji sportowej i jak 

one nakładają się na siebie w wymiarze innych od Rady Europy organizacji 

międzynarodowych. Szczególną uwagę poświęcono tutaj zagadnieniom dopingu oraz 

manipulacji wynikami sportowymi. Praca Rady Europy na rzecz uczciwej rywalizacji 

sportowej powinna być traktowana wielowymiarowo. Warto przy tym pamiętać, że 

dokumenty Rady odnoszą się do problematyki uczciwej rywalizacji sportowej w sposób 

pośredni  

i cząstkowy, skłaniając zainteresowanych do refleksji, że wszystkie jej dokumenty służą 

poprawie życia mieszkańców życia Europy. 

W pracy postawiono następujące hipotezy: Pierwsza hipoteza brzmiała następująco: 

„Obszar aktywności Rady Europy obejmuje wszystkie zagadnienia z wyjątkiem obronności 

państw. Jednym z obszarów działalności Rady Europy jest sport. Rada Europy nie prowadzi 

polityki antycypacyjnej wobec istotnych problemów dziedziny sportu, a jej aktywność w tym 

zakresie jest odpowiedzią ex-post na negatywne wydarzenia w tym obszarze. Standardy te 

odgrywają istotną rolę w organizacji sportu na świecie, ale są stosunkowo mało znane opinii 

publicznej. Potrzebny jest tu większy wysiłek ze strony państw członkowskich RE, by dotrzeć 

z wiedzą o tych standardach do środowisk sportowych, bo tylko wówczas będą mogły spełnić 

swą założoną funkcję”. Hipoteza ta została zweryfikowana pozytywnie. 

Druga hipoteza brzmiała: „Rada Europy zwraca uwagę na aktualność swoich 

konwencji dotyczących dziedziny sportu i dostosowuje ich treść do zmieniającego się – na 

przestrzeni lat – kontekstu rywalizacji sportowej. Egzekwowanie tych standardów ma 

charakter tzw. „miękkiego prawa”, a więc nie ma charakteru prawnie wiążącego. W związku 

z tym zachodzi potrzeba budowania świadomości wśród państw członkowskich, że wszystkie 

standardy i dokumenty wypracowane przez Radę Europy, bez względu na ich charakter 

prawny, powinny być wdrażane do praktyki państw członkowskich, ponieważ niosą one 
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pozytywne wartości w zakresie organizacji życia sportowego, a ich realizacja jest w interesie 

społeczności europejskiej”. Hipoteza ta także została zweryfikowana pozytywnie. 

Trzecia hipoteza kształtowała się następująco: „Rada Europy – ze względu na 

interdyscyplinarność swojej działalności – nie jest wystarczającym organem dla zapewnienia 

realizacji idei fair play w sporcie i potrzebna jej współpraca w tym zakresie z innymi 

organizacjami międzynarodowymi, zarówno o charakterze powszechnym, jak i regionalnym, 

prowadzącymi aktywność w obszarze sportu. Sama Rada Europy nie jest przy tym organem, 

który kontroluje pojedynczych sportowców, tylko monitoruje ona, czy państwa członkowskie 

zastosowały się do postanowień zawartych w wydanych przez nią dokumentach. Szczególnie 

istotna jest współpraca z innymi instytucjami, których aktywność koncentruje się na 

zapewnieniu czystej rywalizacji sportowej, takich jak: Międzynarodowy Komitet Olimpijski  

i Światowa Agencja Antydopingowa, a także innych organizacji podejmujących tę 

problematykę (np. Unia Europejska), celem uniknięcia duplikacji działań i zapewnienie 

synergii wysiłków”. Hipoteza ta także została zweryfikowana pozytywnie. 

Czwarta hipoteza brzmiała: „Pojęcie „standardów uczciwej rywalizacji w sporcie” 

jest szeroko uwzględnione w dokumentach Rady Europy i odnosi się nie tylko do 

sportowców, ale też ma zastosowanie wobec biernych uczestników widowisk wskazuje, że 

nie wszędzie standardy te są skutecznie egzekwowane. Daje o sobie znać brak wiedzy o tych 

standardach lub nieskuteczny jest sposób ich egzekwowania. Rada Europy powinna się więc 

obecnie skoncentrować na tym, by zwiększyć efektywność wdrażania tych standardów 

poprzez skuteczniejszą politykę informacyjną, wsparcie doradcze dla państw członkowskich, 

upowszechnianie dobrych praktyk, a także konsekwentne stosowanie mechanizmów  

i instrumentów kontrolnych, pozostających w jej dyspozycji”. Także i ona została 

zweryfikowana pozytywnie. 

 

 

III. Struktura pracy 

 

Praca została podzielona na cztery rozdziały. W pierwszym zaprezentowano 

charakterystykę Rady Europy, sposób jej funkcjonowania oraz najważniejsze organy. Jest to 

rozdział wprowadzający ma na celu precyzyjne określanie podmiotu badań dzieła. Ponadto 

zawarto treści dotyczące systemu aksjologicznego Rady oraz mechanizmów wdrażania 

standardów Rady Europy przez pryzmat Europejskiej Konwencji Praw Człowieka oraz prac 

Komisji Weneckiej. 
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Rozdział drugi koncentruje się na wyeksponowaniu międzynarodowych standardów 

dotyczących uczciwej rywalizacji sportowej. 

Trzeci rozdział skupia wyłącznie na instytucji Rady Europejskiej i jej standardów  

w kwestiach uczciwej rywalizacji sportowej. Warto podkreślić, że standardy zostały 

zaprezentowane w kontekście systemu aksjologicznego instytucji. 

Rozdział czwarty ogniskuje się wobec wdrażania standardów uczciwej rywalizacji 

sportowej w krajach członkowskich Rady Europy. 

Dysertacja ma przemyślany układ, logicznie zbudowany według podejścia 

problemowego. Rozdziały stanowią spójną całość. Zachowano odpowiednie i adekwatne 

proporcje między rozdziałami. Konstrukcja pracy jest doskonale zbudowana i przejrzysta. 

Dysertacja ma dobrze określone hipotezy i problemy badawcze. Mankamentem jej jest brak 

pytań badawczych. Zastosowano w pracy cztery metody badawcze: instytucjonalno-prawna, 

historyczna, systemowa i politologiczna. Autor na s. 10, zapisał, że „Pomocne w zakresie 

zrozumienia zjawisk politycznych może się okazać także analiza decyzyjna”. Ta ostatnia 

metoda jest bardzo ważna stosuje się nią do badania procesów podejmowania decyzji 

politycznych, dotyczących kwestii spornych oraz obszarów współpracy podczas prac nad 

projektami uchwał w parlamencie. Celem tej analizy jest wyjaśnienie przyczyn i znaczenia 

danej decyzji oraz jej skutków dla ugrupowań politycznych. 

Przedstawiony przez Doktoranta schemat procesu badawczego jest klarowny. 

Uzasadnia formułowane są poprawne z zastosowaniem dedukcji i indukcji. Autorowi na 

poszczególnych etapach procesu badawczego udało się zachować dystans poznawczy, co 

determinuje obiektywizm, zwłaszcza części analitycznej oraz ogólnej syntezy i jest kolejnym 

walorem tej pracy. Doktorant w sposób przekonywujący zaprezentował wyniki, wnikliwie 

podchodzi do formułowania własnych poglądów, umiejętności odróżniania rzeczy ważne od 

mniej ważnych, z zachowaniem odpowiedniej proporcji treści. Komunikatywność treści 

rozprawy badanej przez Autora, zwięzłość sformułowań, konsekwencja, ciągłość logiczna 

pracy i wniosków z celami procentuje wartością poznawczą opiniowanej pracy. Wstęp spełnia 

standardowe wymogi w kwestiach metodologicznych i merytorycznych. 

Prezentowana dysertacja wpisuje się w nurt nowoczesnych badań z zakresu 

stosunków międzynarodowych. Autor łączy w niej wiedzę prawną, politologiczną oraz 

faktograficzną  

z refleksją intelektualną, z ujęciem teoretycznym. Teoria nie tworzy w poznaniu nowych 

podmiotów, faktów czy zjawisk, a tylko je identyfikuje, nazywa i wskazuje ich specyfikę. 
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Teoria ujawnia się w sferze systematycznego, krytycznego uporządkowania zjawisk  

i procesów, jak również kreuje związki przyczynowo-skutkowe. 

 

 

IV. Bibliografia 

 

Bibliografia jest imponująca i obszerna. Autor podzielił ją na: I Akty prawne (23);  

II Dokumenty (22); III Orzecznictwo (39) w tym: Orzecznictwo Europejskiego Trybunału 

Praw Człowieka (19); Orzecznictwo Szwajcarskiego Federalnego Sądu Najwyższego (2); 

Orzecznictwo Trybunału ds. Sportu (18). IV Opracowania; V Pozycje zwarte (102); Studia  

i artykuły naukowe (357); Inne opracowania (29); VI Netografia (75). 

Razem jest w pracy 845 pozycji bibliograficznych! 

Dokument wykorzystał bardzo dużo literatury źródłowej przede wszystkim akty 

prawne, dokumenty, orzecznictwo, opracowania naukowe, itd. Podkreślić należy, że Autor 

zebrał prawie wszystkie dostępne opracowania problemu naukowego zwartego w jego 

dysertacji doktorskiej. 

 

 

V. Ważniejsze uogólnienia 

 

1. Przedstawiając wartość merytoryczną pracy stwierdzam, że jest ona twórczą  

i krytyczną analizą postawionego w tytule problemu badawczego. 

2. Autor wykazał umiejętność sformułowania hipotez, czym od razu uwypuklił 

rzeczywistość przedstawienia problemu badawczego. 

3. Wyraźnie wyeksponował elementy, które zdecydowały oraz przekonują, że są 

oryginalne i nowatorskie, co skutkowało rozwiązaniem problemu naukowego. 

4. Doktorant w podsumowaniu rozdziałów dokonał podsumowania i uogólniających 

wniosków. Podobnie ukończył to w zakończeniu pracy. 

5. Z treści dysertacji przebijają się kompetencje Doktoranta, który wykazał się dużą 

wielopłaszczyznową wiedzą. Potwierdza to odpowiednia podbudowa teoretyczna 

i źródłowa pracy doktorskiej. Bazuje na dotychczasowych osiągnięciach 

naukowych. Zasługą Doktoranta jest adoptowanie ich do konkretnego przypadku 

badawczego. 
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6. Pozytywna ocena odnosi się do umiejętności analitycznych i syntezujących oraz 

precyzuje prezentowane własne konkluzje. 

7. Autor niekiedy zapomina o nieuniknionych ograniczeniach części deskryptywnej 

i interpretacyjnej. Mimo tego należy podkreślić, że ogólne symetria i logika 

pracy nie jest naruszona. 

8. Recenzowaną rozprawę doktorską z naukowych pozycji oceniam jako bardzo 

wartościową. Została napisana z dużą rzetelnością. Warto podkreślić, że nie 

każdy młody naukowiec potrafi podołać takiemu zadaniu. W sposób pośredni 

świadczy o tym objętość dzieła oraz przede wszystkim erudycja magistra Dawida 

Kutryno. 

9. Słowa uznania należą się dla promotora Profesora Jerzego Jaskierni i promotora 

pomocniczego Doktora Inżyniera Rafała Kołodziejczyka. 

 

 

VI. Konkluzja 

 

Przedłożona do recenzji praca stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego 

o istotnej doniosłości politologicznej w warstwie teoretycznej jak i praktycznej. W sposób 

wyraźny zdefiniowano problem badawczy, zastosowano właściwą metodologię badań, 

przywołano niezbędne źródła, opracowania naukowe i akty prawne. Praca jest przygotowana i 

napisana na poziomie bardzo dobrym. Nie znaleziono w rozprawie poważnych mankamentów 

natury formalnej.  

Podsumowując stwierdzam, że spełnia ona wszystkie wymogi stawiane dysertacją 

doktorskim. Wnoszę, zatem o przyjęcie ocenianej pracy i dopuszczenie magistra Dawida 

Kutryna do kolejnego etapu w przewodzie doktorskim. 

 

Wejherowo, maj 2022 roku 

       Prof. dr hab. Grzegorz Piwnicki 

 


