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 Przedłożona do recenzji rozprawa doktorska mgr. Dawida Kutryna lokuje się w 
tradycji badań społecznych, zaś w sposób szczególny w naukach o polityce i 
administracji. Chociaż lepiej może byłoby powiedzieć, że lokuje się w naukach 
społecznych ukierunkowanych na kwestie polityczne, administracyjne i prawne. 
Dotyczy, najogólniej mówiąc, roli paneuropejskiej organizacji formalnej, jaką jest 
Rada Europy, w kreowaniu tego fragmentu europejskiej rzeczywistości społecznej i 
kulturowej, jaką jest sport, zwłaszcza jego agonistycznych aspektów, uwikłanych w 
liczne zjawiska i procesy o charakterze dewiacyjnym. 
 Podjęta w pracy problematyka jest bardzo aktualna i niezwykle doniosła zarówno 
z poznawczego jak i aplikacyjnego punktu widzenia. Jest poznawczo ważna, 
zwłaszcza z perspektywy nauk społecznych, w tym nauk prawnych, o polityce i 
administracji. Jej naukowo-poznawcze walory polegają nie tylko na charakterystyce 
organizacji formalnej, jaką jest Rada Europy, jej struktury oraz organizacji 
formalnych i nieformalnych, agend i różnych instytucji działających w jej ramach, ale 
przede wszystkim na ukazaniu licznych regulacji formalnych, dyrektyw, postulatów i 
zaleceń, zatem dokumentów prawnie wiążących i rekomendacyjnych, które regulują 
sprawy funkcjonowania sportu w przestrzeni europejskiej. Dotyczy to zwłaszcza 
sportu wyczynowego, profesjonalnego i spektatorskiego, w którym gra toczy się o 
wielce cenione zasoby społeczne, jakimi są między innymi zamożność, władza i 
prestiż, i w związku z tym narażonego na liczne dewiacje społeczne, spośród których 
na czoło wysuwają się stosowanie niedozwolonych środków dopingujących przez 
zawodników biorących udział w rywalizacji sportowej, manipulowanie zawodami 
sportowymi w celu osiągnięcia korzyści finansowych oraz dewiacyjnych zachowań 
kibiców przed, po i podczas imprez sportowych, a zwłaszcza spotkań piłkarskich. 
 Aplikacyjne walory polegają na możliwości wykorzystania istniejących regulacji 
Rady Europy, zarówno tych o charakterze ogólnym, dotyczących wartości 
demokratycznych, liberalnych i związanych z praworządnością, jak i tych 
odnoszących się bezpośrednio do dziedziny sportu, dotyczących czystej gry, 
uczciwości, sprawiedliwości, szacunku, przyjaźni, pokoju i fair play, do praktyki 
społecznej w środowiskach lokalnych, regionalnych, ale także rozumianych w sensie 
globalnym. Warto w tym miejscu powiedzieć, że sport, rozumiany jako fragment 
życia społeczeństw europejskich i ich kultur wymaga i będzie wymagał w coraz 
większym zakresie regulacji formalnych. Nie wynika to ze specyfiki samego sportu, 
ale przede wszystkim ze specyfiki rodzącego się na naszych oczach społeczeństwa 
ponowoczesnego, którego charakterystyczną cechą jest zanikanie tradycyjnej kontroli 
nieformalnej, opartej na tradycji, obyczaju i przekazywanych z pokolenia na 



  

pokolenie wartościach i wzorach oraz powoływania w jej miejsce kontroli formalnej, 
tj. kontroli, która jest sprawowana przez wyspecjalizowane organizacje formalne, 
działające na podstawie i w ramach obowiązującego prawa.  

Struktura pracy  

 Objętość pracy wynosi 258 stron wydruku komputerowego, w tym 199 stron 
tekstu, 59 stron bibliografii, w której zostały wyodrębnione akty normatywne, 
dokumenty, orzecznictwo, opracowania, pozycje zwarte, studia i artykuły, inne 
opracowania oraz netografia.  
 Przyjęta przez badacza struktura pracy jest poprawna. Składają się na nią cztery 
podstawowe rozdziały oraz element poprzedzający, jakim jest wprowadzenie i 
wieńczący, jakim jest zakończenie całości przedsięwzięcia. Praca mieści następujące 
rozdziały: 1. Ogólna charakterystyka Rady Europy i mechanizmów wdrażania jej 
standardów; 2. Standardy międzynarodowe dotyczące zasad uczciwej rywalizacji 
sportowej; 3. Standardy Rady Europy dotyczące zasad uczciwej rywalizacji 
sportowej; 4. Wdrażanie standardów Rady Europy dotyczących uczciwej rywalizacji 
sportowej w państwach członkowskich. Każdy z wymienionych rozdziałów ma swoją 
wewnętrzną strukturę, a poszczególne jej elementy zostały skrupulatnie wypełniła 
adekwatną treścią. 
 Autor wyodrębnia cztery rozdziały. W pierwszym z nich dokonuje ogólnej 
charakterystyki Rady Europy oraz mechanizmów wdrażania do praktyki społecznej 
jej standardów. W drugim dokonuje charakterystyki standardów dotyczących zasad 
uczciwej rywalizacji o charakterze powszechnym, ale także regionalnym. W trzecim 
ukazuje i charakteryzuje standardy Rady Europy dotyczące uczciwej rywalizacji w 
systemie aksjologicznym, standardy mające moc obowiązującego prawa oraz 
standardy mające charakter rekomendacji czy zaleceń, nazywane w pracy „miękkim 
prawem”. W czwartym dokonuje charakterystyki i oceny wdrażania standardów 
Rady Europy do praktyki społecznej krajów członkowskich. 
 Strukturę pracy oceniam jako logicznie uzasadnioną i poprawną. Może jedynie 
brakuje mi rozdziału poświęconego sportowi. Myślę, że taki rozdział pozwoliłby na 
scharakteryzowanie i ukazanie istoty sportu jako zjawiska społeczno-kulturowego, 
sposobów jego rozumienia, różnych podejść teoretycznych, jego wartości, wzorów, 
związków ze stylem życia, zdrowiem, rozrywką, zabawą, hedonizmem i sztuką, jego 
cywilizacyjnych uwarunkowań, implikacji socjalizacyjno-pedagogicznych, kwestii 
amatorstwa i zawodowstwa, ale także zagadnień dotyczących etyki, z kategoriami 
dzielności, honoru, przyjemności i fair play oraz jego globalizacji, demokratyzacji, 
profesjonalizacji, komercjalizacji i mediatyzacji. Można byłoby ukazać dewiacje 
współczesnego sportu, na które zwraca uwagę w swoich dokumentach i przez 
podejmowane działania Rada Europy. 

Merytoryczne aspekty pracy 

 Autor dążąc do rozwiązania sformułowanego problemu badawczego, a mianowicie 
polegającego na ukazaniu roli Rady Europy w kreowaniu standardów uczciwej 
rywalizacji sportowej i ich wdrażaniu w państwach członkowskich, w sposób 
poprawny i systematyczny przedstawił zagadnienia, ważne z punktu widzenia 
sformułowanego problemu badawczego. Skoncentrował swą uwagę na 
charakterystyce Rady Europy, jej organów, ale także sposobu działania. Rozdział 
pierwszy uznaję za rozdział przeglądowo-teoretyczny, którego zadaniem jest 
wprowadzenie do głównych analiz, zmierzający do rozwiązania problemu 
badawczego. W kolejnych trzech rozdziałach Autor skrupulatnie realizuje przyjęte 
założenia procedury badawczej i poddaje analizie kluczowe zagadnienia. Najpierw 



  

przedstawia międzynarodowe standardy uczciwej rywalizacji sportowej, w tym 
dokonuje charakterystyki pojęcia „uczciwej rywalizacji sportowej”, z wyodrębnieniem 
standardów mających charakter powszechny i regionalny. Przedstawia te standardy 
w kontekście najbardziej wpływowych instytucji sportowych, które kreują i promują 
zasady fair play w sporcie. W kolejnym kroku procedury badawczej koncentruje swą 
uwagę na Radzie Europy i jej standardach w zakresie uczciwej rywalizacji sportowej. 
Standardy te prezentuje w ramach aksjologicznego systemu Rady Europy, 
wyodrębniając i poddając analizie te z nich, które posiadają moc obowiązującego 
prawa, tzw. standardy twarde, ale także te, które mają bardziej charakter 
rekomendacji i zaleceń, tzw. standardy miękkie. W następnym kroku dokonuje 
analizy i przedstawia zakres wdrożenia standardów uczciwej rywalizacji w sporcie do 
praktyki społeczeństw krajów członkowskich. Omawia kwestie związane z procedurą 
akcesyjną, monitoringową, ale także aspekty związane z oddziaływaniem 
Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Komisji Weneckiej. Analizy zamyka próbą 
oceny efektywności działań Rady Europy w kreowaniu i implementowaniu zasad 
uczciwej rywalizacji sportowej. 
 Ocena merytorycznej strony pracy jest zdecydowanie pozytywna. Niezależnie od 
tego, chciałem zwrócić uwagę na pewne obszary mojego niedosytu, które raczej są 
wynikiem patrzenia na interesujące zagadnienia przez socjologa sportu, niż 
faktycznych, merytorycznych uchybień. Dotyczy to przede wszystkim dość 
powierzchownego potraktowania pojęcia fair play, które we współczesnym sporcie, a 
zwłaszcza w sporcie olimpijskim, olimpizmie i edukacji olimpijskiej odgrywa wielce 
znaczącą rolę. Pojawia się też ono w licznych dokumentach Rady Europy. Może dość 
powierzchowne jego potraktowanie wynika z faktu, że standard fair play ma 
charakter standardu miękkiego, postulatywnego, co oznacza, że jego obecność na 
gruncie sportu jest jak najbardziej pożądana, ale nic się złego nie dzieje, jeśli 
uczestnicy rywalizacji sportowej respektują obowiązujące przepisy prawa i działania 
ich nie charakteryzują się ponadnormatywną szlachetności, dobrocią i altruizmem, a 
więc wszystkim tym, co wiąże się z pojęciem fair play. 
 

Metodologiczne aspekty pracy 

 W pracach empirycznych w naukach społecznych metodologia odgrywa niezwykle 
ważną rolę i zwykle jest jej poświęcony odrębny rozdział. Bowiem to od przyjętych 
założeń metodologicznych uzależnione jest, czy zostaną zebrane wiarygodne i 
rzetelne dane empiryczne i czy na ich podstawie możliwe będzie formułowanie 
wniosków i budowanie teorii naukowych. Dotyczy to nie tylko procedury 
gromadzenia danych empirycznych, ale także typowania próby, doboru metod, 
narzędzi i technik badawczych. Słowem, dotyczy całej złożonej procedury badawczej. 
 W niniejszej pracy założenia metodologiczne zostały przedstawione we 
wprowadzeniu. Oczywiście taka forma przedstawienia założeń metodologicznych jest 
dopuszczalna, a w tym konkretnym przypadku ma swoje logiczne i merytoryczne 
uzasadnienie. Co prawda Autor eksplicite nie formułuje celu pracy i pytań 
badawczych, jak to się czyni w pracach empirycznych, ale czyni to raczej implicite. 
Przedstawia cztery hipotezy robocze oraz metody badawcze, a mianowicie 
instytucjonalno-prawną, historyczną, systemową i politologiczną. Każdą z nich 
omawia i wskazuje na sposób ich wykorzystania. Materiałem badanym są zarówno 
akty normatywne, różne dokumenty, orzecznictwo, opracowania, studia i artykuły, 
ale także materiały i opracowania znajdujące się na stronach internetowych. 



  

 Zatem stwierdzam, że założenia metodologiczne zostały przygotowane poprawnie. 
W związku z tym, stronę metodologiczną pracy oceniam pozytywnie, a poczynione 
ustalenia w wyniku postępowania badawczego uważam za wartościowe.  
 

Bibliografia i poprawność językowa pracy 

 Kandydat dążąc do rozwiązania sformułowanego problemu badawczego w sposób 
uzasadniony i właściwy wykorzystał literaturę poświęconą interesującemu go 
zagadnieniu. Wykorzystał przede wszystkim akty normatywne, dokumenty i 
orzecznictwo, ale także liczne opracowania, studia i artykuły naukowe. Obficie 
wykorzystał różnorodne prace, dokumenty i opracowania znajdujące się na stronach 
w internecie. Mogę stwierdzić, że bibliografia jest obszerna i dobrze dobrana. 
 Pod względem językowym praca przygotowana jest starannie. Autor ustrzegł się, 
co jest zmorą większości tego typu prac, tzw. literówek i różnych niezręczności 
językowo-stylistycznych. Co nie oznacza, że praca całkowicie pozbawiana jest 
drobnych uchybień. Praca napisana jest zrozumiałym i klarownym językiem z 
wykorzystaniem charakterystycznych pojęć dla interesującej ją dziedziny.  
 Zatem ten wymiar pracy oceniam pozytywnie. 

Konstatacje końcowe 

 Przedstawioną pracę doktorską uważam za ważną, doniosłą, analityczną, opisową, 
eksplikacyjną i wnoszącą do rezerwuaru wiedzy, zwłaszcza do nauk społecznych, nauk 
o polityce i administracji istotne ustalenia badawcze, ukazujące rolę Rady Europy w 
kreowaniu standardów uczciwej rywalizacji sportowej i ich wdrażaniu w państwach 
członkowskich. 
 Zadaniem recenzenta jest krytyczna ocena pracy i wskazanie uchybień, ale także 
sformułowanie wskazówek, które mogą być wykorzystane przez kandydata w dalszej 
pracy badawczej. Tak też zrobiłem, zgłaszając jedynie w konwencji dyskusyjnej 
pewne sugestie, które, moim zdaniem, mogą być wykorzystane przez Autora na 
dalszych etapach pracy badawczej. 
 Niezależnie od przedstawionych sugestii stwierdzam, że kandydat potwierdził, iż 
posiada dobrą wiedzę merytoryczną w zakresie podjętego problemu badawczego, ale 
także, że potrafi stosować procedury badawcze mające na celu analizę materiału 
badanego oraz formułować wnioski. 
 Stwierdzam, że przedłożona rozprawa doktorska odpowiada rygorom 
stawianym tego rodzaju pracom. Wnioskuję do Rady Naukowej 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o nadanie mgr. 
Dawidowi Kutrynowi stopnia naukowego doktora nauk społecznych, w 
dyscyplinie nauki o polityce i administracji. 
 
 
 
Warszawa, dnia 29 kwietnia 2022 r. 
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