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dr hab. Ryszard Balicki, prof. UWr                Wrocław, 5 maja 2022 r. 

Katedra Prawa Konstytucyjnego 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii 

Uniwersytet Wrocławski 

 

 

Recenzja 

 

rozprawy doktorskiej Pana mgr Daniela Smardza  

pt.: Prawo do edukacji jako prawo człowieka w systemie 

aksjologicznym Rady Europy i jego realizacja w praktyce 

państw członkowskich (Kielce 2022, ss. 230), 

przygotowanej pod kierunkiem promotora  

prof. dr hab. Jerzego Jaskierni oraz promotora 

pomocniczego dr Bartosza Żmudę  

na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach  

 

 

1. Uwagi ogólne  

 

Pismem z dnia 2 marca 2022 r. zostałem poinformowany, że Rada 

Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego, 

uchwałą nr 13/2022 z dnia 4 lutego 2022 r., powołała mnie na recenzenta 

rozprawy doktorskiej Pana magistra Daniela Smardza. Decyzję Rady 

poczytuję sobie za zaszczyt i wyróżnienie, za które bardzo dziękuję.  

Poniżej przedstawiam moją recenzję pracy doktorskiej Pana 

magistra Danela Smardza uwzględniającą treść art. 187 ustawy z dnia 20 
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lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018, poz. 

1668 ze zm.) w którym stwierdza się, że rozprawa doktorska winna 

prezentować ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo 

dyscyplinach oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy 

naukowej lub artystycznej (art. 187 ust. 1) i stanowić oryginalne 

rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie 

zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej 

lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne (art. 187 ust. 2).  

Wskazane powyżej kryteria ustawowe stanowią podstawę mojej 

recenzji przedłożonej rozprawy doktorskiej, napisanej przez Doktoranta w 

dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne, pod kierunkiem 

opiekuna naukowego, prof. dr hab. Jerzego Jaskierni oraz promotora 

pomocniczego dr Bartosza Żmudę, na Wydziale Prawa i Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.  

 

2. Tematyka rozprawy doktorskiej, jej oryginalność i 

znaczenie 

  

Wybór tematu rozprawy doktorskiej – co warto zaznaczyć już na 

wstępie - jest cenny nie tylko z teoretycznego, ale także i praktycznego 

punktu widzenia. Prawo do nauki stanowi bowiem nieodzowny element 

katalogu podstawowych praw człowieka i jest wyrażane nie tylko w 

konstytucjach współczesnych państw, lecz również w całym szeregu aktów 

prawa międzynarodowego. Szczególne zainteresowanie społeczności 

międzynarodowej problemami nauki, a zwłaszcza gwarancjami prawa do 

edukacji zauważalne stało się po II wojnie światowej. Zjawisko to jest o 

tyle charakterystyczne, że wcześniej prawo do nauki nie było praktycznie 

przedmiotem regulacji międzynarodowych (poza bardzo 

fragmentarycznymi odniesieniami jak np. w konstytucji Międzynarodowej 

Organizacji Pracy z 1919 r.). Współcześnie prawo do edukacji jest 
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przedmiotem zainteresowania prawa międzynarodowego zarówno w 

wymiarze uniwersalnym (system ONZ), jak i w systemach regionalnych, 

nie tylko europejskim, ale także pozaeuropejskich (art. 17 Afrykańskiej 

Karty Praw Człowieka i Ludów oraz art. 12 ust. 4 Amerykańskiej Karty 

Praw Człowieka).     

W regionalnym europejskim systemie ochrony praw człowieka 

szczególnie istotna jest rola Rady Europy, a w zakresie normowania 

przedmiotowego prawa poczesne miejsce zajmuje Europejska Konwencja 

o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 1950 roku (dalej 

jako Konwencja lub tez EKPC).  

Edukacja – co warto podkreślić – jest także istotnym zagadnieniem 

społecznym powiązanym integralnie z przemianami mającymi miejsce we 

współczesnych społeczeństwach, które przechodzą przemianę z kategorii 

społeczeństw industrialnych do społeczeństw opartych na wiedzy i 

informacji, jest więc to zagadnienie ze wszech miar aktualne i ważne.  

Z całą pewnością mamy więc do czynienia z intersującym obszarem 

badawczym, o czym świadczą także liczne opracowania przywoływane 

przez Autora w przypisach dysertacji. Należy przy tym zauważyć, że w 

dotychczasowej literaturze brakowało całościowego opracowania 

poświęconego roli edukacji w aktywności Rady Europy, dostępne bowiem 

opracowania odnosiły się zazwyczaj do wybranych i wąsko zarysowanych 

tematów badawczych – zwraca na to uwagę także i Autor we Wstępie (s. 

12).  

Należy więc uznać, że tematyka rozprawy doktorskiej została 

wybrana właściwie i ma istotne znaczenie również z punktu widzenia 

funkcjonowania państw członkowskich Rady Europy (a więc także i Polski), 

a poruszane zagadnienia w odpowiadają jej tytułowi.  
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3. Cel naukowy rozprawy oraz zastosowane metody 

badawcze  

 

 Doktorant we Wstępie do swojej rozprawy określił podstawowy 

problem naukowy w formie pytania badawczego „w jakim stopniu oraz z 

wykorzystaniem jakich mechanizmów w systemie aksjologicznym Rady 

Europy realizowany jest cel w postaci prawa do edukacji jako prawa 

człowieka” (s. 12). Tak określony problem badawczy uszczegółowiony 

został poprzez sformułowanie trzech – szeroko rozpisanych – hipotez 

badawczych, będących przedmiotem weryfikacji w przygotowanej pracy. 

Hipoteza pierwsza sprowadza się do założenia, że działalność Rady Europy 

opiera się na szerokim rozumieniu edukacji, obejmującym zarówno 

wartości jak i kompetencje. Co jednak szczególnie ważne – realna 

efektywność działań Rady Europy określona jest nie poprzez poziom 

tworzonej legislacji (Autor określa to działanie jako „formułowaniem 

standardów międzynarodowych”), lecz poprzez możliwość skutecznego 

oddziaływania na wdrażanie stworzonych zasad prawnych do porządków 

państw członkowskich (s. 13). W hipotezie drugiej Autor podkreśla, że 

standardy Rady Europy mają na celu wzmocnienie prawa do edukacji 

rozumianego jako prawa człowieka i dlatego „mechanizmy stosowane 

przez RE mają służyć promowaniu wszelkich tych działań, które przyczynią 

się do efektywnej i skutecznej ochrony tego prawa” (s. 14). Hipoteza 

trzecia założona przez Autora podkreśla natomiast znaczenie monitoringu 

przestrzegania przyjętych zobowiązań przez państwa członkowskie Rady 

Europy a także konieczność „współdziałania i poszukiwania synergii 

działań instytucjami systemu powszechnego (np. Narody Zjednoczone) 

oraz regionalnego (np. Unia Europejska) gdyż troska o realizację prawa do 

edukacji nie może być zawężona do wysiłków tylko jednej organizacji” (s. 

14). 
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O ile główny problem badawczy nie może budzić wątpliwości, to 

należy podkreślić ograniczoną precyzyjność sformułowań w zakresie pytań 

badawczych (hipotez pomocniczych). Jednak właśnie z uwagi na ich 

pomocniczy charakter, nie stanowiło to przeszkody w realizacji 

podstawowego celu zaplanowanego (i zrealizowanego) przez Autora.    

Recenzowana praca ma charakter przede wszystkim dogmatyczno-

prawny, co jest w pełni uzasadnione z uwagi na charakter prowadzonych 

badań. W ograniczonym, ale koniecznym zakresie Autor posługuje się 

także metodą historyczną, umożliwiającą ukazanie rozwoju standardów 

dotyczących prawa do edukacji w systemie Rady Europy, a także – w 

szerszym kontekście – procesu kształtowania się systemu ochrony praw 

człowieka. Autor zastosował także metodę analizy systemowej w celu 

całościowego ukazania systemu Rady Europy i odniesienia go do 

systemów tworzonych przez pozostałe organizacje międzynarodowe, 

zarówno o charakterze uniwersalnym jak i regionalnym.   

Dokonany przez Doktoranta wybór metod badawczych 

pozwalających na realizację zamierzonych celów należy ocenić 

pozytywnie. Również efekty merytoryczne wykorzystywania przez 

Doktoranta wybranych metod nie budzą zastrzeżeń.  

 

4. Struktura rozprawy  

 

W zakresie części merytorycznej rozprawa składa się – poza 

Wstępem i Zakończeniem – z czterech rozdziałów merytorycznych. Należy 

przy tym podkreślić, że przyjęta systematyka jest nie tylko odpowiednia 

dla realizacji przyjętych założeń badawczych, lecz także konsekwentnie 

realizowana przez Autora. Praca ujęta została w taki sposób, że istnieje 

związek pomiędzy treścią zawarta we Wstępie, tematyka rozdziałów oraz 

zakończeniem. Można wyrazić jedynie żal, że Autor nie kończy 
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poszczególnych rozdziałów nawet skrótowym podsumowaniem, 

niewątpliwie ułatwiłoby to merytoryczną analizę treści dysertacji, a sam 

tekst zyskałby na przejrzystości i pozwolił na lepsze zrozumienie 

prowadzonego przez Doktoranta wywodu.  

W rozdziale pierwszym Doktorant przybliża czytelnikowi Radę 

Europy i jej rolę w tworzeniu regionalnego europejskiego systemu ochrony 

praw człowieka. Interesujące są przy tym rozważania Autora, w których 

podejmuje się zdefiniowania pojęcia edukacji (s. 29 i n.) a także ukazania 

rozumienia edukacji jako prawa przysługującemu każdemu człowiekowi. 

(s. 34 i n.). Krytyczniej należny jednak spojrzeć na podrozdział 

zatytułowany „Wyzwania edukacyjne” (s. 46 i n.), który – pomimo swojej 

doniosłej tematyki – został sprowadzony do przedstawienia 

enumeratywnych wyliczeń zaczerpniętych (m.in.) z dokumentów 

organizacji międzynarodowych zajmujących się problemami edukacji. 

Warto na powyższe zagadnienie zwrócić jednak większą uwagę, bowiem 

czasy współczesne niosą nowe wyzwania również w sferze edukacji i 

społeczeństwa będą musiały znaleźć właściwe odpowiedzi. Chętnie 

zapoznałbym się ze stanowiskiem Doktoranta na temat wyzwań dla 

edukacji jakie widzi w XXI wieku i jakie drogi postępowania powinny w tej 

sytuacji przyjąć systemy edukacyjne państw demokratycznych.   

Rozdział drugi poświęcony został ukazaniu roli Rady Europy dla 

rozwoju prawa do edukacji jako prawa człowieka. Przedstawia zarówno 

standardy prawnie wiążące, jak tez standardy o charakterze tzw. „prawa 

miękkiego”. Należy przy tym docenić szeroką i precyzyjną rekonstrukcję 

rozumienia prawa do nauki zaprezentowaną przez Autora. Prawo to nie 

znalazło swojego miejsca w pierwotnym tekście Konwencji. Jak stwierdza 

się w literaturze przedmiotu i co znajduje także swoje miejsce w pracy p. 

mgr Daniela Smardza (s. 78 i n.) – prawo do nauki, zwłaszcza kwestie 

dotyczące określenia systemu szkolnictwa publicznego i prywatnego oraz 

zasad finasowania szkolnictwa były przedmiotem ostrych sporów. W 

konsekwencji prawo do nauki znalazło swoje miejsce w protokole nr 1 z 20 
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marca 1952 roku, którego art. 2 stanowi, że „Nikt nie może być 

pozbawiony prawa do nauki. Wykonując swoje funkcje w dziedzinie 

wychowania i nauczania, Państwo uznaje prawo rodziców do zapewnienia 

wychowania i nauczania zgodnie z ich własnymi przekonaniami religijnymi 

i filozoficznymi”. Doktorant słusznie (za stosowną literatura przedmiotu) 

podnosi odmienność wyrażonego w art. 2 Protokołu nr 1 do Europejskiej 

Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności 

sformułowania w odniesieniu do innych norm zawartych w Konwencji i 

Protokole (s. 78 i n.). Warto przy tym podkreślić, że kwestię tę Autor 

analizuje zarówno poprzez bogate odwołanie się do literatury przedmiotu, 

jak i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.    

W rozdziale trzecim Autor ukazuje mechanizmy oddziaływania Rady 

Europy na realizację prawa do edukacji przez państwa członkowskie. 

Przybliża znaczenie procedury akcesyjnej i procedury monitoringowej, a 

także oddziaływanie poszczególnych organów Rady Europy takich jak: 

Komitet Ministrów, Zgromadzenie Parlamentarne, Kongres Władz 

Lokalnych i Regionalnych. Komisarza Praw Człowieka, Komisja Wenecka, 

Europejski Komitet Praw Socjalnych oraz Europejski Trybunał Praw 

Człowieka.   

Integralną część rozdziału trzeciego stanowią także rozważania 

Autora na temat roli spełnianej przez edukację w promowaniu 

podstawowych wartości Rady Europy takich jak demokracja, rządy prawa i 

poszanowanie praw człowieka. Niewątpliwie edukacja obywatelska, 

stanowi obecnie jedno z istotniejszych wyzwań obecnych czasów. 

Zagadnienie powyższe nabiera szczególnego znaczenia w czasach nam 

współczesnych, kiedy rośnie krąg państw odchodzących od pełnego 

przestrzegania standardów państw demokratycznych. Chciałbym usłyszeć 

od Doktoranta jak wyobraża On sobie proces realizacji takiej edukacji, 

która – pomimo wątpliwości interpretacyjnych i problemów uwikłania 

światopoglądowego – wydaje się najważniejszym, a może i jedynym 

sposobem budowania społeczeństwa obywatelskiego. 
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Ostatni, czwarty rozdział merytoryczny Autor poświęcił analizie 

implementacji standardów wytworzonych przez Radę Europy w zakresie 

prawa do edukacji do systemów prawnych oraz praktyki państw 

członkowskich. W rozdziale tym Autor odniósł się także do problemów 

związanych z bardzo współczesnymi kryzysami, w tym także pandemią 

COVID-19 wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2. Jak słusznie zaznacza 

Autor Rada Europy w swoich dokumentach kilkakrotnie odnosiła się do 

zagrożeń wynikających z wpływu pandemii na edukację (s. 128 i n.). 

Interesujące są także rozważania Doktoranta zawarte w niniejszym 

rozdziale a odnoszące się do poszczególnych kategorii podmiotów 

będących w sferze jego szczególnego zainteresowania z uwagi na 

możliwości naruszania ich prawa do edukacji, tj.: kobiet (s. 131-137); 

dzieci (s. 137-148); osób z niepełnosprawnościami (s. 148-158) oraz 

migrantów (s. 158-165).  

W Zakończeniu Doktorant dokonał rekapitulacji najważniejszych 

wniosków wynikające z pracy. Lektura Zakończenia potwierdza, że 

wskazane we Wstępie cele pracy zostały osiągnięte, a przyjęte metody 

badawcze okazały się wystarczającym sposobem do ich realizacji.  

   

5. Strona formalna rozprawy  

 

Rozprawa została napisana językiem prawniczym, opartym na 

poprawnej polszczyźnie i charakteryzuje się właściwą jasnością przekazu. 

Strona formalna pracy nie budzi poważniejszych zastrzeżeń. Jednak rolą 

recenzenta jest nie tylko dostrzeżenia zalet rozprawy doktorskiej – są one 

niekwestionowane – ale również wskazanie zauważonych uchybień.  

Dlatego też z recenzenckiego obowiązku chciałbym zwrócić uwagę, 

że konieczne jest zadbanie o większą precyzję języka. Niektóre 

sformułowania wymagają poprawy (jak np. zdanie na s. 16 „Prawa 
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człowieka nie były przedmiotem zainteresowania od czasów historycznie 

odległych”, na s. 17 „W wiekach po średniowieczu /…/”, czy też na s. 29 

„W Europie, przed oświeceniem XVII i XIX wieku /…/”).  

Doceniając fakt sporządzenie wykazu skrótów należy jednak 

dopilnować, aby były w nim uwzględnione wszystkie skróty stosowane w 

pracy. W pracy dostrzegalna jest także pewna liczba tzw. literówek i 

brakujących, lub przeciwnie – zbędnych przecinków. W przypadku 

publikacji konieczne będzie przeprowadzenia wnikliwej korekty podczas 

ostatecznej redakcji dysertacji. 

 

6. Baza źródłowa rozprawy 

 

Recenzowana praca doktorska liczy, wraz z wykazami materiałów 

źródłowych, 230 stron. W tekście zasadniczym Autor przywołał 777 

przypisów odsyłających do źródeł (w tym poglądów doktryny, orzeczeń i 

przywoływanych aktów prawnych), a także komentujących i 

rozszerzających treści zawarte w rozprawie.   

Wykaz literatury zamieszczony na stronach 188-229 wskazuje, że 

Autor wykorzystał istotną cześć dostępnej literatury przedmiotu. 

Podkreślenia wymaga przy tym fakt, że Pan magister Daniel Smardz 

wykazał się w pracy kompetencją nie tylko prawidłowego zebrania 

imponującej liczby źródeł, ale także i umiejętnością ich krytycznego 

wykorzystania.  

 Sporządzone przez Autora wykazy bibliograficzne zawierają również 

zestawienie wykorzystanych źródeł prawa i innych aktów prawnych oraz 

orzecznictwa, zarówno organów krajowych jak i międzynarodowych i 

unijnych. O ile sama liczba wykorzystanych aktów prawnych i 

dokumentów imponuje, to jednak wykazy przywoływanych orzeczeń mogą 
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budzi niewielkie zastrzeżenia. Dla ich sporządzenia, w ramach istniejących 

kategorii, warto oddzielić dokumenty międzynarodowe i krajowe oraz 

precyzyjnie zastosować kryterium chronologiczne.   

 

7. Konkluzja  

 

Uważam, że rozprawa Pana magistra Danela Smardza pt.: 

Prawo do edukacji jako prawo człowieka w systemie aksjologicznym 

Rady Europy i jego realizacja w praktyce państw członkowskich 

(Kielce 2022, ss. 230) stanowi opracowanie oryginalne, kompleksowe 

i jest ciekawym rozwiązaniem ważnego problemu badawczego.  

Pozwala to na wyrażenie konkluzji o spełnieniu przez 

Doktoranta wymogów wynikających z powołanych we Wstępie 

niniejszej recenzji przepisów prawa i na sformułowanie wniosku o 

dopuszczenie Pana magistra Damiana Smardza do dalszych etapów 

postępowania w sprawie nadania stopnia naukowego. 

 


