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1. Uwagi ogólne. Wybór tematu i jego uzasadnienie 

Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska Pana mgr. Daniela Smardza (dalej także 

jako Autor) pt. Prawo do edukacji jako prawo człowieka w systemie aksjologicznym Rady 

Europy i jego realizacja w praktyce państw członkowskich, Kielce 2022, (ss. 230), której 

promotorem jest Pan prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia, a promotorem pomocniczym Pan dr Bartosz 

Żmuda.  

Edukacja zapewnia rozwój człowieka, a także przygotowuje go do udziału w różnych 

sferach życia. Jest to zatem pewna wartość czy dobro, które bez wątpienia powinno podlegać 

ochronie prawnej zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Mimo dużego 

znaczenia tej kategorii, niewiele jest w literaturze polskiej kompleksowych opracowań, które 

przedstawiałyby edukację z perspektywy ochrony praw człowieka i to w ujęciu standardów 

międzynarodowych. Z tego względu z uznaniem należy przyjąć podjęcie przez Pana mgr. 

Daniela Smardza tematu edukacji jako prawa człowieka w systemie Rady Europy. Prowadzenie 

badań nad prawem do edukacji, zwłaszcza z perspektywy ram międzynarodowych i 

konstytucyjnych standardów, które wyznaczają kierunki działań organów władzy publicznej w 

zakresie kształcenia, nauczania, szkolnictwa, jest ważne nie tylko z dla systemu prawnego.  

Wobec dynamiki rozwoju w różnych dziedzinach życia politycznego, społecznego i 

gospodarczego, konieczny jest dyskurs naukowy o edukacji jako prawie człowieka. Dodatkowo 

należy podkreślić, że podjęty temat ma wymiar interdyscyplinarny, co potwierdza przede 

wszystkim pierwsza część rozprawy, w której Autor, budując siatkę pojęć potrzebną do 
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dalszych wywodów, korzysta nie tylko z literatury prawniczej, ale także z innych dyscyplin 

(np. pedagogika, socjologia).  

Z powyższych względów pozytywnie oceniam wybór tematu dysertacji. Stanowi ona 

potrzebny głos w dyskusji o edukacji z perspektywy międzynarodowych standardów ochrony 

praw człowieka. 

 

2. Tytuł i struktura rozprawy doktorskiej  

 

2.1. Tytuł rozprawy doktorskiej ma na celu dostarczenie informacji o jej tematyce i 

przyjętej perspektywie badawczej. Powinien pozwalać zidentyfikować opracowanie i 

umożliwić przypisanie go do określonej dyscypliny czy dyscyplin naukowych. Bez wątpienia 

tytuł recenzowanej rozprawy wskazuje, że powstała ona w ramach dyscypliny nauki prawne w 

dziedzinie nauk społecznych.  

Tytuł rozprawy jest rozbudowany. Nie budzi jednak większych zastrzeżeń jego 

sformułowanie. Jest on jasny i wyraźnie wskazuje na przedmiot i zakres rozprawy. W pracy 

Autor nie wyjaśnia wprost, dlaczego sformułował tytuł w określony sposób. Byłoby to 

pożądane zwłaszcza w związku z koniecznością wyjaśnienia, dlaczego założył analizę prawa 

do edukacji „w systemie aksjologicznym Rady Europy”, a nie „w systemie Rady Europy”. 

Prawa człowieka i Rada Europy niewątpliwie związane są z wartościami, o których pisze Autor 

(zob. w szczególności rozdział 2, podrozdział 2.2. pt. System aksjologiczny Rady Europy, s. 75-

77 rozprawy). W mojej ocenie dysertacja obejmuje jednak coś więcej niż tylko system 

aksjologiczny. Z tego względu uważam, że bardziej adekwatne dla treści rozprawy byłoby 

zaznaczenie tej szerszej płaszczyzny już w jej tytule. Powyższa uwaga nie wpływa jednak na 

pozytywną ocenę tytułu rozprawy.  

 

2.2. Struktura pracy jest logiczna. Składa się ona z wprowadzenia, czterech 

powiązanych ze sobą rozdziałów podzielonych na podrozdziały, zakończenia, a także wykazu 

skrótów i bibliografii podzielonej na akty normatywne, dokumenty, orzecznictwo, opracowania 

zwarte, studia i artykuły naukowe, netografię.  

Rozkład treści pomiędzy rozdziały i podrozdziały jest prawidłowy. Tytuły rozdziałów i 

podrozdziałów odpowiadają ich zawartości. Autor zachował też proporcje w rozplanowaniu 
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treści rozdziałów. Jedną uwagą, którą można mieć do struktury opracowania to brak 

wyodrębnionych wstępów do poszczególnych rozdziałów, wprowadzających w ich tematykę 

oraz brak podsumowań (wniosków) po każdym z rozdziałów. W mojej ocenie uzupełnienie 

dysertacji o te elementy stanowiłoby wartość dodaną dla opracowania i pozwoliło na spinanie 

wywodów z rozdziałów. Mogłoby też w konsekwencji pozytywnie wpłynąć na treść 

zakończenia i je pogłębić. Nie znaczy to jednak, że Autor jedynie prezentuje wyniki swoich 

ustaleń w oparciu o akty normatywne, dokumenty, orzecznictwo i stanowiska przedstawicieli 

doktryny. Przeciwnie, przedstawia swoje opinie, a w przypadku różnych podejść doktryny do 

danego zagadnienia wskazuje to, które preferuje. Wnioski cząstkowe po każdym z rozdziałów 

pozwoliłyby jednak jeszcze wyraźniej na pokazanie stosunku Autora do opisywanych 

zagadnień i problemów badawczych. 

 

2.3. Niezależnie od powyższych uwag krytycznych uważam, że zarówno tytuł 

rozprawy, jak i jej konstrukcję oceniam pozytywnie. 

 

3. Ocena merytoryczna rozprawy doktorskiej 

 

3.1. Badania naukowe nad prawem do edukacji jako prawie człowieka w systemie Rady 

Europy są bez wątpienia potrzebne. Pan mgr Daniel Smardz dobrze rozpoznał tę potrzebę i 

potrafił zidentyfikować obszary badań w zakresie prawa. Sformułował też trzy hipotezy 

badawcze ściśle ze sobą powiązane, które dotyczą odpowiednio kwestii ustrojowych (rola Rady 

Europy w tworzeniu standardów prawa do edukacji), materialnych (kształtowanie treści prawa 

do edukacji i standardu realizacji prawa do edukacji), proceduralnych (mechanizmy 

realizacji/wdrażania standardów prawa do edukacji). Hipotezy te można w uproszczonej formie 

przedstawić w następujący sposób:  

H1: Rada Europy wspiera współpracę państw członkowskich w obszarze edukacji. Jej 

celem jest wypracowanie spójnej wizji roli edukacji, z podkreśleniem edukacji obywatelskiej 

promowaniem praw człowieka, demokracji, praworządności i dialogu międzykulturowego. 

Działania Rady Europy służą identyfikacji wspólnych wyzwań, formułowaniu propozycji 

rozwiązań, wymianie dobrych praktyk. Efektywność realizacji wskazany celów odnosi się do 

skuteczności mechanizmów wdrażania standardów prawa do edukacji w państwach 

członkowskich. 



4 

 

H2: Prawo do edukacji warunkuje pełne korzystanie z innych praw człowieka. 

Standardy Rady Europy służą wzmocnieniu prawa do edukacji jako prawa człowieka, a 

mechanizmy wypracowane w ramach tej organizacji międzynarodowej mają promować 

efektywną ochronę tego prawa. 

H3: podstawową rolę w systemie egzekwowania standardów Rady Europy odgrywa 

monitoring przestrzegania przez państwa członkowskiej zobowiązań przyjętych z chwilą 

uzyskania członkostwa w Radzie Europy. 

 

3.2. Do weryfikacji hipotez Autor zaproponował określone metody badawcze. W 

szczególności wskazał na metody prawno-dogmatyczną, historyczną, analizy systemowej. 

Uważam, że zarówno hipotezy, jak i służące ich sprawdzeniu metody badawcze zostały dobrane 

prawidłowo. Autor trzymając się przyjętych założeń, dzięki określonej strukturze dysertacji, 

konsekwentnie zrealizował zakładane cele. Dowodem tego jest sposób prowadzenia wywodu 

oraz sformułowanie zakończenia rozprawy. 

  

3.3. W pierwszym rozdziale została przedstawiona ogólna charakterystyka prawa do 

edukacji jako prawa człowieka oraz międzynarodowe standardy w tym zakresie. Autor nie 

wpadł jednak w pułapkę tworzenia podręcznika z zakresu ochrony praw człowieka. Omawiając 

pojęcie praw człowieka zrobił to w sposób przeglądowy według definicji i koncepcji, by w ten 

sposób móc zakotwiczyć prawo do edukacji w określonym kontekście, co świadczy o 

umiejętności syntezy źródeł i doboru treści wywodów adekwatnie do zakładanych celów 

badawczych. Pan mgr Daniel Smardz nie pomija przy tym istotnych z punktu widzenia 

poznania określonego prawa człowieka kwestii dotyczących treści tego prawa oraz możliwych 

sposobów jego ograniczenia. 

 Interesujące są wywody dotyczące pojęcia „edukacja”, które obejmują w szczególności 

aspekty historyczne, społeczne, pedagogiczne, prawne. Pan mgr Daniel Smardz posługuje się 

w swojej rozprawie pojęciem „edukacja” w kilku kontekstach. Między innymi pisze o edukacji 

jako prawie, jako obowiązku, jako uprawnieniu. Nie zawsze jednak używa siatki pojęciowej 

konsekwentnie. Wobec tego, po lekturze dysertacji nasuwa się pytanie, czy jest różnica między 

edukacją a prawem do edukacji. Czy można mówić o edukacji jako o prawie, czy jest to 

przedmiot określonego prawa (ewentualnie obowiązku). W mojej ocenie sfera pojęciowa 

dotycząca zjawiska edukacji powinna być bardziej uporządkowana w dysertacji, a dane 
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wyrażenia powinny być używane w takim samym znaczeniu, bez stosowania skrótów 

myślowych. 

 Dodatkowo należy podnieść, że w rozdziale pierwszym tam, gdzie Autor omawia 

tematykę prawa do edukacji jako prawa człowieka i odnosi się do stanowiska trybunałów, to 

oprócz odwoływania się do literatury, powinien przywołać stosowne orzecznictwo. Nie 

powinien tez orzeczniczych powoływać z drugiej ręki, zwłaszcza że przywoływane orzeczenia 

są powszechnie dostępne w bazach internetowych poszczególnych sądów i trybunałów. Jako 

prawidłową metodę prezentacji wyników badań związanych z analizą orzecznictwa należy 

wskazać tę z rozdziałów 3 i 4, gdzie Autor bezpośrednio wskazuje sygnatury i tytuły 

stosownych orzeczeń. 

 W rozdziale pierwszym Pan mgr Daniel Smardz omawia też międzynarodowe źródła i 

standardy prawa do edukacji, co ułatwia wskazanie kontekstu aksjologicznego edukacji. 

Wykazuje się przy tym umiejętnością dokonania porównania różnych standardów 

międzynarodowych, oraz wskazania ich mocnych i słabych stron. Za omyłkę pisarską należy 

uznać przypisanie TK twierdzeń, które należą do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka − 

ETPC, jak wynikałoby z kontekstu wypowiedzi (zob. wywód na s. 60 rozprawy). 

  

3.3. Drugi rozdział odnosi się do roli Rady Europy w rozwoju prawa do edukacji jako 

prawa człowieka. W tym miejscu należy podnieść, że niezrozumiała jest do końca intencja 

Autora, który na s. 63 rozprawy pisze o Radzie Europy jako najstarszej organizacji 

międzynarodowej. Pomijając to sformułowanie, rozdział 2 należy uznać za wartościowy. 

Opisuje on instytucjonalne ramy, w których formułowane są regionalne standardy praw 

człowieka, w tym także standardy i treść prawa do edukacji. Choć Autor punktem wyjścia 

uczynił istotę Rady Europy, wywód jest wyraźnie nakierowany na tytułowe zagadnienie, jakim 

jest prawo do edukacji. Bez tego opisu, nie można byłoby zweryfikować hipotez zakładanych 

we wprowadzeniu do dysertacji. Przedstawienie charakterystyki Rady Europy, w tym jej 

systemu instytucjonalnego i aksjologicznego, pokazuje znaczenie tej organizacji dla 

kształtowania systemu ochrony praw człowieka, w tym prawa do nauki. Dzięki opisowi 

instytucji funkcjonujących w ramach Rady Europy możliwe jest lepsze zrozumienie tworzenia 

standardów prawa do edukacji, a także poznanie podmiotów, które wpływają na ostateczną 

treść tych standardów. 
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Autor nie tylko prezentuje dotychczasowych stan wiedzy i poglądów doktryny, ale 

zajmuje też własne stanowisko dotyczące opisywanych zagadnień. Wartością merytoryczną 

rozdziału jest to, że porządkuje on i w syntetyczny sposób przekazuje wiedzę o podstawowych, 

ale ważnych z perspektywy prawa do edukacji aktach prawnych, zarówno hard law, jak i soft 

law. Autor trafnie dostrzega wzrost wpływu standardów tzw. soft law na kształtowanie prawa 

do edukacji, a także na sposób realizacji tego prawa w państwach członkowskich Rady Europy. 

Wydaje się, że w zakresie prawa do edukacji, więcej informacji o standardach i pożądanych 

kierunkach działania instytucji i organów można uzyskać właśnie z aktów miękkiego prawa niż 

z aktów normatywnych, które szczególnie w prawie międzynarodowym cechuje duży stopień 

ogólności (zob. s. 98-99 rozprawy). 

 

3.4. W rozdziale trzecim, po rozdziałach wyjaśniających pojęcia edukacji i prawa do 

edukacji oraz instytucji tworzących standardy międzynarodowe prawa do edukacji, Autor 

opisał mechanizmy oddziaływania Rady Europy na urzeczywistnianie prawa do edukacji przez 

państwa członkowskie. Realizacja rozdziału 3 była możliwa tylko dlatego, że wcześniej została 

zaprezentowana istota instytucji Rady Europy. Dzięki temu możliwe stało się zrozumienie 

mechanizmów oddziaływania oraz ich znaczenie dla kształtowania prawa do edukacji w 

państwach członkowskich Rady Europy. 

W rozdziale 3 Autor zwrócił też uwagę na zależność między prawem do edukacji, 

edukacją obywatelską oraz edukacją o prawach człowieka. Szkoda, że ten wątek nie został 

bardziej pogłębiony, gdyż wydaje się, że z perspektywy Rady Europy to właśnie edukacja 

obywatelska czy edukacja dotycząca praw człowieka ma szczególne znaczenie, o czym 

świadczą także różne dokumenty soft law, które Autor przywołuje w dysertacji. 

 Warte odnotowania są przykłady z orzecznictwa ETPC pokazujące różne wymiary 

prawa do edukacji, w szczególności podkreślające ich związek z wolnością ekspresji czy 

zakazem dyskryminacji. Istotne są także ustalenia dotyczące roli Komisji Weneckiej w 

kształtowaniu standardów prawa do edukacji. Przytaczane przez Autora przykłady są 

wykonaniem tego zadania badawczego, wynikającego z tytułu rozprawy, które dotyczy 

realizacji prawa do edukacji w praktyce państw członkowskich Rady Europy. 

 Należy jedynie zwrócić uwagę, że Autor, prowadząc wywód naukowy, powinien unikać 

skrótów myślowych. W szczególności wskazując cechy organów powinien raczej uwzględniać 

to, co wynika z aktów normatywnych, niż to co wynika z ogólnego wyobrażenia o organie. Z 
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tego względu zamiast określać ETPC jako organ kontroli Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka (zob. s. 118 rozprawy), warto było sformułować zdanie w ten sposób, by pokazać, 

że jest to organ, który orzeka w sprawach przestrzegania postanowień tej Konwencji. 

 

3.5. W ostatnim rozdziale recenzowanej rozprawy opisano oddziaływanie Rady Europy 

na implementację jej standardów dotyczących prawa do edukacji w prawie i praktyce państw 

członkowskich. Autor między innymi wskazał założenia dotyczące wdrażania danych 

standardów, w tym w sytuacji związanej z pandemią. W sposób pogłębiony omówił także 

obszary realizacji standardów dotyczących określonych grup oraz bariery prawne i faktyczne z 

tym związane. W szczególności odniósł się do standardów realizacji prawa do edukacji w 

związku z edukacją kobiet, dzieci, osób z niepełnosprawnościami, osób należących do 

mniejszości narodowych lub etnicznych oraz migrantów. Ponownie podkreślił związki prawa 

do edukacji z działaniami przeciw dyskryminacji.  

 Dla zilustrowania form oddziaływania i jego skuteczności, Autor odwoływał się do 

przykładów z różnych państw, w tym do doświadczeń polskich, czeskich, słowackich, 

węgierskich. Dokonał także oceny działalności Rady Europy i jej skuteczności w 

egzekwowaniu realizacji standardów prawa do edukacji. Wskazał przy tym zalety i wady 

prezentowanych mechanizmów i narzędzi. Należy docenić to, że Autor dostrzega obszary 

wymagające zmian, by skutecznie realizować prawo do edukacji. Prawidłowo identyfikuje 

również tendencje w zakresie rozwoju prawa do edukacji jako prawa człowieka. 

 

3.6. W Zakończeniu Pan mgr Daniel Smardz dokonuje podsumowania ustaleń 

poczynionych w rozprawie. Powraca do hipotez wskazanych we Wprowadzeniu i w sposób 

syntetyczny ustala, czy zostały one zweryfikowane pozytywnie. Należy stwierdzić, że Autor 

zachowuje dyscyplinę wywodu i wprost odpowiada na hipotezy przyjęte na wstępie. Uznaje, 

że w oparciu o przeprowadzone badania zweryfikował je pozytywnie. 

Co do zasady można podzielić stanowisko Autora. Niewątpliwie prawo do edukacji jest 

ważnym elementem systemu Rady Europy i wpisuje się w jej aksjologię, zwłaszcza w 

odniesieniu do edukacji obywatelskiej i edukacji na rzecz praw człowieka. Pojawiają się jednak 

następujące pytania, które można sformułować po lekturze rozprawy: 

− jak silny w praktyce jest status prawa do edukacji, a w konsekwencji, jakie znaczenie 

mają standardy wypracowane w tym zakresie przez Radę Europy? 
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− czy prawo do edukacji w systemie Rady Europy jest bliższe prawom pierwszej czy 

drugiej generacji? (w rozprawie pojawiają się obie perspektywy); 

− czy prawo do edukacji warunkuje realizację innych praw człowieka (jak chciałby 

Autor), czy relacja prawa do edukacji do innych praw człowieka wygląda inaczej (np. w 

kontekście realizacji wolności religijnej, wolności ekspresji czy zakazu dyskryminacji)? 

W rozprawie wykazano, że Rada Europy podejmuje różne działania mające na celu 

zapewnienie edukacji wysokiej jakości. To z kolei wymaga ustalenia, jakie znaczenie dla 

skuteczności realizacji standardów prawa do edukacji ma rodzaj i forma działania Rada Europy 

w tym zakresie. Czy ma znaczenie, że standard oparty jest o hard law lub soft law? 

Autor udowodnił też, że standardy Rady Europy w zakresie prawa do edukacji w 

różnym stopniu i z różnym skutkiem są wdrażane do krajowych systemów prawnych. Wobec 

tego należy zapytać, co jest tego przyczyną i czy wpływ na implementację standardów mają 

mechanizmy oddziaływania przewidziane w systemie Rady Europy. 

  

3.7. Podsumowując stwierdzam, że mimo podniesionych uwag, rozprawę należy ocenić 

pozytywnie pod względem merytorycznym. Autor zebrał i uporządkował określone 

zagadnienia dotyczące edukacji i prawa do edukacji. Osadził je w systemie Rady Europy 

pokazując rozwiązania ustrojowe, instytucjonalne i proceduralne służące do tworzenia 

standardów ochrony praw człowieka i ich realizacji.  

Rozprawa doktorska Pana mgr. Daniela Smardza skłania do postawienia kolejnych 

pytań badawczych i dalszego studiowania prawa do edukacji jako prawa człowieka i 

standardów dotyczących edukacji. Ma ona charakter naukowy i stanowi wkład rozwijający 

badania naukowe w dyscyplinie nauki prawne. 

 

4. Dobór i wykorzystanie źródeł 

 Rozprawa doktorska jest oparta o bogatą bazę bibliograficzną. Wykaz bibliografii 

obejmuje ponad 50 stron aktów prawnych, dokumentów, orzeczeń oraz publikacji naukowych 

ujętych w monografiach oraz artykułach naukowych. Autor sięgnął zarówno po pozycje 

krajowe, jak i zagraniczne. Wykorzystywane źródła są reprezentatywne dla prowadzonych 

badań. Co istotne, Pan mgr Daniel Smardz korzystał zarówno z publikacji dawniejszych, jak i 

aktualnych wydanych w ostatnich latach. Dzięki temu mógł zaprezentować dotychczasowy stan 
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badań nad prawem do edukacji oraz pokazać ewolucję pojęcia edukacja i samego prawa do 

edukacji. 

Oprócz poczynionego wcześniej zastrzeżenia, że przywoływanie tez z orzecznictwa 

powinno być podparte określoną referencją do tytułu orzeczenia, a nie jedynie do literatury 

omawiającej to orzeczenie, wydaje się, że wywód w rozdziale pierwszym mógłby być 

wzbogacony jeszcze o kilka elementów. W szczególności omawiając zagadnienie prawa do 

edukacji i prawa do nauki warto było sięgnąć do dokumentów OECD i wynikających z nich 

standardów. Być może to pomogłoby lepiej uporządkować siatkę pojęciową, a obraz prawa do 

edukacji byłby pełniejszy. Uważam, że jest to pole do dalszych badań dla Autora. 

W mojej ocenie, mimo powyższych uwag, Autor ma dobrą umiejętność prowadzenia 

pracy naukowej, zebrania i doboru źródeł, a także właściwego ich wykorzystania dla poparcia 

prezentowanych zagadnień. Ma też umiejętność krytycznej analizy źródeł. 

 

5. Formalna strona rozprawy doktorskiej 

 Choć strona formalna pracy nie jest najważniejszym elementem oceny rozprawy 

doktorskiej, gdyż nie powinna ona ograniczać wolności prowadzenia badań naukowych i 

prezentowania ich wyników, ani dyskwalifikować naukowca, to jednak w edukacji formalnej i 

funkcjonowaniu naukowca w określonym środowisku naukowym nie jest bez znaczenia. Jest 

ona szczególnie istotna, gdy wyniki badań mają być zaprezentowane szerszemu gronu w 

postaci pisemnej w określonym wydawnictwie czy czasopiśmie, wymagającym spełnienia 

określonych warunków formalnych. Z tego względu konieczne jest odniesienie się w recenzji 

także do tego aspekty rozprawy. Nie jest to jednak aspekt przesądzający o ostatecznej ocenie. 

 Uważam, że strona formalna recenzowanej rozprawy doktorskiej jest jej najsłabszym 

elementem. W pracy pojawiają się błędy literowe, redakcyjne i stylistyczne, które czasem mogą 

zmodyfikować w sposób niespodziewany sens wywodu (zob. np. na s. 32 „teologiczna” zamiast 

„teleologiczna”). W niektórych miejscach można dostrzec błędy formatowania polegające np. 

na braku wyjustowania tekstu (zob. np. s. 91, 97-98 rozprawy) czy zaznaczeniu innym kolorem 

fragmentów tekstu bez wyjaśnienia tego zabiegu graficznego przez Autora (zob. np. s. 9-10, 

34, 128-131 rozprawy). 

 Przypisy i spisy są co do zasady sporządzone poprawnie. Nie budzą większych 

zastrzeżeń. Należy jednak podnieść, że w niektórych miejscach przypisy są niekonsekwentne. 

W szczególności przy tworzeniu skrótów należałoby stosować jeden wzorzec redakcji tj. albo 
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skróty łacińskie albo polskie. Tymczasem Autor w różnych rozdziałach stosuje różne skróty 

np. w rozdziale 2 łacińskie „ibidem”, a w rozdziale 3 polskie „tamże”. 

 Wskazane uchybienia techniczne i redakcyjne nie wpływają jednak ujemnie ani na 

odbiór tekstu ani na jego rozumienie. Nie zaburzają logiki wywodu i prezentacji przez Autora 

wyników prowadzonych przez niego badań. Nie przeszkodziły również w weryfikacji 

założonych przez Autora hipotez. 

 

6. Wniosek 

Lektura recenzowanej rozprawy doktorskiej pozwala na stwierdzenie, że Pan mgr Daniel 

Smardz − prezentując wyniki swoich badań − potwierdził, że nauki prawne to dyscyplina 

należąca do nauk społecznych. Poprzez określone ujęcie problemów badawczych, udowodnił, 

że spraw dotyczących prawa nie można analizować w oderwaniu od kontekstu społecznego, 

socjologicznego, ekonomicznego. Jest to zauważalne zwłaszcza w pierwszym rozdziale 

rozprawy (zob. np. podrozdziały 1.2. Pojęcie edukacji, s. 29-34 rozprawy, oraz 1.5. Wyzwania 

edukacyjne, s. 46-52 rozprawy). 

Rozprawa doktorska niewątpliwie prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną Pana mgr. 

Daniela Smardza w dyscyplinie nauki prawne oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia 

pracy naukowej. Jej przedmiotem jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego 

polegającego na wskazaniu roli prawa do edukacji w systemie Rady Europy i jego realizacji w 

praktyce państw członkowskich tej organizacji międzynarodowej. W szczególności została 

przedstawiona i uporządkowana siatka pojęć dotyczących edukacji oraz prawa do edukacji. 

Został także opisany sposób kształtowania standardów międzynarodowej ochrony tego prawa 

oraz mechanizmów wdrażania i egzekwowania tych standardów. Recenzowana praca spełnia 

zatem wymogi, o których mowa w art. 187 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2022 r. poz. 574, ze zm.). 

 Wobec powyższego wnoszę o dopuszczenie Pana mgr. Daniela Smardza do dalszych 

czynności w postępowaniu o nadanie stopnia doktora.  

 

 


