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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, s. 230) 

przygotowana dla Rady Wydziału Prawa i Nauk Społecznych  

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

Zgodnie z art. 187 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i 

nauce (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 574 ze zm.) rozprawa doktorska powinna prezentować 

ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie  albo  dyscyplinach oraz umiejętność 

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej, zaś przedmiotem rozprawy  

doktorskiej winno być oryginalne rozwiązanie  problemu  naukowego, oryginalne  

rozwiązanie w zakresie zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze 

gospodarczej lub społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne. Recenzja rozprawy 

doktorskiej powinna zatem zawierać ocenę, czy rozprawa odpowiada warunkom określonym 

w art. 187 ustawy. Może ona zawierać również wnioski dotyczące ewentualnego uzupełnienia             

lub poprawienia rozprawy. 

Przedmiotem niniejszej recenzji jest rozprawa doktorska 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, s. 230), przygotowana pod 

kierunkiem naukowym prof. dr. hab. Jerzego Jaskierni jako promotora oraz dr. Bartosza 

Żmudy jako promotora pomocniczego.  

Wybór tematu rozprawy doktorskiej należy ocenić pozytywnie, gdyż Autor podjął 

niezwykle istotny obszar badawczy. Poruszone przez Doktoranta zagadnienie prawa do 

edukacji jako prawa człowieka i jego realizacji wprawdzie jest omawiane w literaturze 

przedmiotu w różnych aspektach i z perspektyw wielu nauk i dziedzin (np. przez specjalistów 

z zakresu prawa konstytucyjnego, praw człowieka, prawa międzynarodowego, prawa 

europejskiego i prawa Unii Europejskiej, ale również pedagogiki, psychologii, filozofii czy 

socjologii), tym niemniej sam problem dostępu do edukacji w różnych jego przejawach, w 

kontekście międzynarodowym, a szczególnie z perspektywy aksjologii prawa wciąż pozostaje 
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niezwykle ważny i jego aktualność nie przemija. Dotychczasowe próby analizy zagadnienia 

prawa do edukacji w systemie Rady Europy miały charakter szczątkowy i przyczynkarski, a 

opracowania, które dotychczas ukazały się zarówno w polskiej, jak i w obcojęzycznej 

literaturze przedmiotu, nie zawierają kompleksowej analizy tego zagadnienia, szczególnie 

jeśli chodzi o rolę, jaką w rozwoju prawa do edukacji odgrywa Rada Europy. Nie powstała 

zatem dotychczas w polskiej literaturze przedmiotu z zakresu nauk prawnych praca 

monograficzna w całości poświęcona roli Rady Europy w zakresie realizacji prawa do 

edukacji, dokonująca w tak kompleksowy sposób analizy tego zagadnienia, w tym 

szczególnie z perspektywy aksjologicznej. Niemniej istotną zaletą tego opracowania jest 

również to, że Autor przebadał przedmiotowe zagadnienie nie tylko w teoretycznym, ale 

także w jego praktycznym wymiarze, tj. w praktyce funkcjonowania państw członkowskich. 

Zawiera ono zatem wyniki jak najbardziej aktualnych badań, analiza wniosków których i ich 

praktyczne zastosowanie mogą i powinny przyczynić się do usprawnienia procesu 

edukacyjnego, rozumianego jako przekazywanie zgromadzonej wiedzy, umiejętności i 

wartości z pokolenia na pokolenie. Z tego punktu widzenia powstała praca, jeśli nie 

pionierską, to jedna z nielicznych, mająca w danym zakresie charakter całościowy i pierwsza 

taka w polskiej literaturze przedmiotu. Praca ta wypełnia zatem lukę w polskich badaniach 

naukowych z zakresu nauk prawnych nad problematyką prawa do edukacji, jej aspektów 

prawnych i aksjologicznych, a także praktyki realizacji tego prawa w szeroko pojętym 

społeczeństwie europejskim, zrzeszonym w ramach Rady Europy.  

Ujęcie badanej problematyki w recenzowanej dysertacji jest bez wątpienia nowe          

i oryginalne, co stanowi jej duży walor naukowy. Praca ta bowiem może stworzyć podstawę 

do podejmowania konkretnych działań nad doskonaleniem i tworzeniem dalszych 

mechanizmów i rozwiązań prawnych, dostosowanych zarówno do wymogów współczesności, 

jak i przyszłości, mogących przysłużyć się rozwojowi tej jakże istotnej materii, jaką stanowi 

obecnie dostęp do edukacji i – szerzej – proces edukacyjny. Nabiera to niezwykłej wagi nie 

tylko dla społeczeństw funkcjonujących w obrębie państwa (środowiska lokalnego), ale 

równie istotne znaczenie może mieć dla życia w globalnym społeczeństwie, tj. w skali 

uniwersalnej, gdyż współcześnie edukacja bez wątpienia ma charakter globalny. 

Sformułowanie tematu rozprawy uważam także za prawidłowe. Zarówno wybór tematu 

ocenianej rozprawy doktorskiej, rozumiany jako pewne pole badawcze, jak i jego ujęcie oraz 

zakres przedmiotu z pewnością zasługują zatem na aprobatę. Stąd, co podkreślam raz jeszcze, 

podjęcie kompleksowej analizy tego zagadnienia przez Doktoranta było w pełni uzasadnione i 

godne dysertacji doktorskiej, a wartość przedłożonej mi do recenzji rozprawy jest wysoka. 



3 
 

Cel naukowy rozprawy, a raczej – w ujęciu Autora – problem naukowy został przez 

Doktoranta wyłożony dosyć jasno i klarownie. Jest nim ustalenie, w jakim stopniu oraz z 

wykorzystaniem jakich mechanizmów w systemie aksjologicznym Rady Europy realizowane 

jest prawo do edukacji jako prawo człowieka. Podjęcie tego problemu stało się z jednej strony 

okazją do zbadania, czy prawo do edukacji w państwach członkowskich Rady Europy jest 

realizowane w pełni i skutecznie, z drugiej zaś strony pozwoliło dokonać oceny tego, czy 

oddziaływanie Rady Europy na proces wzmacniania ochrony tego prawa poprzez tworzenie 

odpowiednich standardów w tym zakresie jest efektywne. Jest to problematyka złożona                   

i wielowymiarowa, stąd przedmiot rozprawy został osadzony w następujących aspektach: 

charakterystyki prawa do edukacji jako prawa człowieka w kontekście standardów 

międzynarodowych, roli Rady Europy w jego rozwoju, mechanizmów stworzonych przez nią 

w celu skutecznego oddziaływania na realizację tego prawa w państwach członkowskich oraz 

jej wpływu na implementację tych standardów w praktyce funkcjonowania poszczególnych 

państw. Rozstrzygnięcia problemu naukowego w trakcie badań dokonano prawidłowo, 

zrealizowano zatem cel rozprawy doktorskiej, czego efekt stanowi recenzowana praca. 

Doktorant równie jasno sformułował trzy założone i zweryfikowane w dysertacji 

hipotezy badawcze.  

Hipoteza pierwsza zakłada, że Rada Europy, wspierająca współpracę 47 państw 

członkowskich w wielu dziedzinach, w tym także w obszarze edukacji, której celem w tym 

zakresie jest wypracowanie spójnej wizji roli edukacji, ze szczególnym naciskiem na ochronę 

i promowanie praw człowieka, demokracji i praworządności oraz zdolności społeczeństw do 

angażowania się w dialog międzykulturowy, opiera swoje działania na szerokim pojmowaniu 

edukacji, obejmującej zarówno wartości, jak i kompetencje. Służą one identyfikacji 

wspólnych wyzwań, stanowią propozycję określonych rozwiązań oraz wspierają wymianę 

dobrych praktyk. O efektywności działań RE przesądza jednak nie tylko to, czy potrafi ona 

sformułować i stworzyć standardy międzynarodowe, a w szczególności także to, czy 

potrafiłaby skutecznie oddziaływać na ich wdrażanie do praktyki funkcjonowania państw 

członkowskich.  

W hipotezie drugiej Autor założył, że istotnym obszarem współpracy państw 

członkowskich w Radzie Europy jest prawo do edukacji, stanowiące warunek wstępny do 

pełnego korzystania z innych praw człowieka. Rola RE jest tu zasadnicza. Formułowane 

przez nią standardy, niezależnie od ich charakteru (prawnie wiążące, czy też tzw. „miękkie 

prawo”), służą bowiem wzmocnieniu prawa do edukacji jako prawa człowieka. Z kolei 

właściwe mechanizmy stosowane przez RE mają służyć promowaniu wszelkich tych działań, 
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które przyczyniają się do efektywnej i skutecznej ochrony tego prawa. Potrzebna jest tu 

lepsza koordynacja działań organów Rady Europy (m.in. Komitetu Ministrów, Zgromadzenia 

Parlamentarnego, Komisarza Praw Człowieka, Komisji Weneckiej, Europejskiego Komitetu 

Praw Społecznych), włączając w to orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, 

by wpływ Rady Europy na realizację prawa do edukacji był znaczący i uwzględniał nowe 

wyzwania, jakie przynosi w tym obszarze rozwój cywilizacyjny. 

W hipotezie trzeciej Doktorant założył, iż zasadniczą rolę w systemie egzekwowania 

standardów Rady Europy odgrywa monitoring przestrzegania przez państwa członkowskie 

zobowiązań przyjętych z chwilą uzyskania członkostwa w Radzie Europy. Dotyczy to w całej 

rozciągłości prawa do edukacji. Szczególną rolę odgrywa tu monitoring w formie wizyt w 

państwach członkowskich oraz wynikających z analizy sprawozdań składanych przez rządy 

na temat podjętych przez nie działań. Istotne znaczenie mają tu wizyty Komisarza Praw 

Człowieka RE i formułowane w ich wyniku zalecenia. Kluczowe znaczenie ma również 

terminowa realizacji przez państwa członkowskie wyroków Trybunału Praw Człowieka, a 

także orzeczeń Europejskiego Komitetu Praw Społecznych, dotyczących realizacji prawa do 

edukacji. Przydatne mogą tu być też opinie Komisji Weneckiej. Choć nie są one prawnie 

wiążące, niosą istotny bagaż doświadczeń wybitnych specjalistów w dziedzinie praw 

człowieka, którego nie sposób zlekceważyć. Potrzebna jest też lepsza współpraca i 

poszukiwanie synergii działań z 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. Dopiero wówczas 

możliwa jest wymierna ocena efektywności oddziaływania Rady Europy na państwa 

członkowskie w ramach projektowanych przez nią standardów w tym zakresie, jak również 

podgląd samego procesu ich implementacji.  

Takie sformułowanie hipotez badawczych ocenić należy jako trafne i poprawne         

w swojej treści, nie wzbudzające żadnych zastrzeżeń. 

Dysertacja została napisana przede wszystkim w oparciu o metodę prawno-

dogmatyczną. Dokonano bowiem w niej analizy i egzegezy licznych aktów prawa 

międzynarodowego publicznego, tworzonych zarówno w ramach systemu uniwersalnego 

(ONZ), jak i regulacji powstałych w systemach regionalnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem aktów prawnych Rady Europy o charakterze umownym i prawnie wiążącym 

(Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności), a także tzw. „miękkiego 

prawa” (soft law). Pomocniczo Autor wykorzystał ponadto również inne metody badawcze, w 

szczególności: metodę historyczną oraz metodę analizy systemowej. Metoda historyczna 
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pozwoliła na ukazanie rozwoju standardów dotyczących prawa do edukacji w systemie Rady 

Europy, jak również – w szerszym kontekście – kształtowania się systemu ochrony praw 

człowieka. Zastosowanie metody analizy systemowej umożliwiło natomiast Doktorantowi 

ukazać system standardów tworzonych w ramach Rady Europy, a także porównać go z 

innymi systemami organizacji międzynarodowych, zarówno o charakterze uniwersalnym 

(ONZ), jak i regionalnym (UE). Na uwagę zasługuje również zastosowanie przez Doktoranta 

w tym kontekście metody komparatystycznej, która pozwoliła Mu na dokonanie analizy 

porównawczej, a o której Autor nie wspomina we wstępie do rozprawy. 

Dobór metod badawczych uznać należy za prawidłowy. Świadczą one przede 

wszystkim o tym, że praca ta ma charakter prawniczy. Pomocnicze zastosowanie innych 

metod ukazuje nadto charakter interdyscyplinarny niektórych rozważań, a takie podejście 

samo w sobie jest dodatkową zaletą recenzowanej dysertacji. Niewątpliwym walorem pracy 

jest także to, że Autor uzasadnia, dlaczego sięgnął po takie, a nie inne metody badawcze i co 

w oparciu o nie ukazał i udowodnił. 

Na systematykę rozprawy składają się – poza wstępem i wnioskami końcowymi – 

cztery rozdziały merytoryczne. 

Wstęp do dysertacji stanowi prawidłowo skonstruowaną część opracowania, 

zawierającą solidne wprowadzenie do tematyki będącej jego przedmiotem oraz wszelkie 

niezbędne dla tej części rozprawy elementy. Poza omówionymi wyżej: problemem 

badawczym (celem), hipotezami i metodami badawczymi zawiera on solidne uzasadnienie 

wyboru tematyki oraz jej rzetelnie przeanalizowane, a także najistotniejsze aspekty, które w 

sposób bezpośredni wiążą się z badaną problematyką.  

Wszystkie rozdziały zostały podzielone na podrozdziały w systematyce 

dwupoziomowej, a odosobniony jest podział tylko niektórych podrozdziałów w oparciu o 

systematykę trójstopniową (podrozdział 1.6, 2.4 i 4.1). Zastanawiać się można nad brakiem 

konsekwencji w systematyce tych rozdziałów. Wydaje się bowiem, że zachowanie w miarę 

możliwości symetrycznego podziału dwustopniowego w całej pracy dałoby jej większą 

przejrzystość. Nie stanowi to jednakże wady, ani żadnego błędu formalnego opracowania, a 

jedynie wynik autorskiej wizji problematyki, który nie zakłóca w żądnej mierze odbioru 

całego opracowania. Można by się spodziewać, że Autor uzasadni przyjęcie takiej, a nie innej 

systematyki. W pozostałym zakresie struktura nie wzbudza jakichkolwiek wątpliwości, gdyż 

zachowuje ona prawidłowy podział zagadnień na poszczególne jednostki systematyzacyjne, o 

poprawnych proporcjach, a co za tym idzie, stopień szczegółowości w analizie 

poszczególnych zagadnień również wydaje się zachowywać jednakowy poziom.  
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Rozdział pierwszy został poświęcony ogólnej charakterystyce prawa do edukacji oraz 

międzynarodowym standardom w tym zakresie. Omawia on problematykę pojęcia praw 

człowieka, w tym w szczególności pojęcia edukacji, wyjaśnia rozumienie prawa do edukacji 

jako prawa człowieka, analizuje ograniczenia w dostępie do edukacji, a także charakteryzuje 

wyzwania edukacyjne. Ponadto analizie poddano w nim również standardy międzynarodowe 

w zakresie prawa do edukacji, w tym zarówno wynikające z uniwersalnego, jak i z 

regionalnych systemów ochrony praw człowieka.  

Pozytywnie należy ocenić wysiłek podjęty przez Autora w celu wyjaśnienia bardzo 

zróżnicowanej definicyjnie siatki pojęciowej dotyczącej praw człowieka, która to materia ma 

charakter multi- i interdyscyplinarny, zaś systematyka jest zdeterminowana dziedzinami, w 

jakich jednostka funkcjonuje w sferze publicznej. Pojęcie to Autor wyjaśnia poprzez 

charakterystykę różnych cech definiujących go, w oparciu o dokonania doktryny z dziedzinie 

praw człowieka, a także na podstawie treści i zakresu odnoszących się do niej regulacji 

prawnomiędzynarodowych i konstytucyjnych oraz dorobku orzeczniczego sądów. Do 

pozytywnych cech tej części opracowania zaliczyć można to, że wyjaśnienie pojęcia praw 

człowieka, w tym również pojęcia edukacji oraz prawa do edukacji, następuje w kontekście 

jego genezy i ewolucji, albowiem stanowi to zawsze bardzo istotny dla prac prawniczych 

wątek rozważań. Niewielki niedosyt wzbudza jedynie brak odzwierciedlenia zawarcia tego 

wątku w ujęciu tytułów podrozdziałów, w których te rozważania zostały zamieszczone. 

Kompetentnie dokonuje Doktorant klasyfikacji praw człowieka przy zastosowaniu różnych 

kryteriów powszechnie przyjętych w literaturze przedmiotu. Niezwykle istotnym pozostaje tu 

również zakotwiczenie istoty praw człowieka w ich źródle, którym pozostaje godność osoby 

ludzkiej. Zaś ważnym w kontekście pojęcia edukacji, jak słusznie zauważa Autor, jest także 

analiza go w kontekście określenia celu edukacji oraz funkcji systemu edukacyjnego, a przede 

wszystkim rozumienia prawa do edukacji jako prawa człowieka oraz jego aspektów w 

zakresie obowiązku zapewnienia realizacji tego prawa. Równie istotnym w tym obszarze 

pozostaje analiza zagadnienia ochrony praw człowieka, w tym prawa do edukacji, w 

określonym systemie, a także problematyka ograniczeń występujących w zakresie dostępu do 

edukacji oraz wyzwań edukacyjnych, przed jakimi stoją współczesne społeczeństwa. Nie 

sposób pominąć tutaj jakże ważnego wątku, jakim jest wypracowanie międzynarodowych 

standardów dotyczących prawa do edukacji, obejmujących zarówno te na poziomie 

uniwersalnym, jak i regionalnym. 

W rozdziale drugim Doktorant przebadał rolę, jaką odgrywa Rada Europy w rozwoju 

prawa do edukacji jako prawa człowieka. Przeanalizował Radę Europy, dokonując jej ogólnej 
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charakterystyki, przedstawiając jej system instytucjonalny i aksjologiczny, a także omówił 

prawo do edukacji w systemie aksjologicznym Rady Europy, w tym zarówno standardy 

prawnie wiążące, jak i te wynikające w „miękkiego prawa”. W tej analizie Autor słusznie 

wykazał znaczenie prawa Rady Europy w prawie międzynarodowym jako prawa 

regionalnego, które dynamicznie uzupełnia je i przystosowuje do wymogów europejskich. 

Określił również cele RE, które stara się ona osiągnąć poprzez działalność swojego systemu 

instytucjonalnego, poddając szczególnej analizie organizacje i kompetencje jej organów, tj. 

Komitetu Ministrów, Zgromadzenia Parlamentarnego, Kongresu Władz Lokalnych i 

Regionalnych, Trybunału Praw Człowieka oraz Komisarza Praw Człowieka. Istotne miejsce 

w tej analizie zajęło również przebadanie systemu aksjologicznego RE, którego filarem 

pozostaje jednolite pojmowanie i wspólne poszanowanie praw, a także ponadnarodowe 

rozumienie wymiaru dobra wspólnego społeczności europejskiej. Szczególną rolę w tym 

systemie odgrywa system konwencyjny Rady, a zwłaszcza Konwencja praw człowieka i 

podstawowych wolności, jak również Europejska Karta Społeczna oraz Europejska Karta 

języków regionalnych lub mniejszościowych. Na tym tle Doktorant przebadał standardy 

prawne dotyczące prawa do edukacji w systemie aksjologicznym RE. Analiza ta objęła 

zarówno standardy wiążące, tj. traktatowe czy też umowne, pochodzące z dwustronnych i 

wielostronnych umów międzynarodowych, jak i tzw. „miękkiego prawa”. Jak wynika z tej 

analizy, sformułowanie prawa do edukacji należało do najbardziej czasochłonnych ze 

względu na liczne problemy przy jego tworzeniu, np. językowy, światopoglądowy, etc. 

Doktorant prawidłowo określa prawo do edukacji jako nie mające charakteru absolutnego, 

stad wywodzi określone ograniczenia jego zakresu. Bada je na tle przepisów Konwencji i 

protokołów do niej, ww. Kart oraz orzecznictwa Trybunału. Standardy o charakterze sof law 

obejmują natomiast szereg instrumentów o niejednolitej formule, zróżnicowanych funkcjach i 

charakterze. Autor słusznie wyróżnia formę pisemną jako wspólną cechę tych instrumentów, 

określając pozostałe jako zmienne i negocjowalne. Zawarte one są w traktatach, niewiążących 

lub dobrowolnych rezolucjach, zaleceniach, kodeksach postępowania i standardach. 

Doktorant przeanalizował kilka najważniejszych dokumentów o charakterze miękkiego 

prawa, które stanowią punkt odniesienia do działań na szczeblu krajowym oraz sposób 

rozpowszechniana dobrych praktyk i podnoszenia standardów dotyczących prawa do edukacji 

w całej Europie. Wśród nich znalazły się: Karta Rady Europy dotycząca edukacji na rzecz 

demokratycznego obywatelstwa i edukacji w zakresie praw człowieka, zalecenie w sprawie 

promowania  uznawania pozaformalnej edukacji/uczenia się młodych ludzi, zalecenie 

Komitetu Ministrów dla państw członkowskich w sprawie edukacji Romów i Wędrowców w 
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Europie, zalecenie Komitetu Ministrów w spawie odpowiedzialności publicznej za 

szkolnictwo wyższe i badania, zalecenie Komitetu Ministrów w sprawie dialogu 

międzykulturowego i wizerunku drugiego w nauczaniu historii oraz zalecenie dotyczące 

zapewnienia wysokiej jakości edukacji. Autor słusznie stwierdził, że mimo braku charakteru 

wiążącego instrumentów miękkiego prawa wszystkie one odgrywają istotną rolę w 

uwrażliwianiu państw członkowskich RE na przywiązywanie odpowiedniej wagi do spraw 

edukacji jako realizacji prawa do nauki.  

Rozdział trzeci porusza problematykę związaną z mechanizmami oddziaływania Rady 

Europy na realizację prawa do edukacji przez państwa członkowskie. Charakterystyce 

poddano przede wszystkim znaczenie procedury akcesyjnej i monitoringowej, a także 

oddziaływanie instytucji RE, w tym w szczególności: Komitetu Ministrów, Zgromadzenia 

Parlamentarnego, Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych, Komisarza Praw Człowieka, 

Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Europejskiej Komisji na Rzecz Demokracji przez 

Prawo (Komisji Weneckiej) oraz Europejskiego Komitetu Praw Społecznych.   

W rozdziale tym Doktorant wykazał znaczenie procedury akcesyjnej do Rady Europy. 

Szczególnie istotnym kryterium członkostwa stanowi akceptacja wartości demokratycznych, 

w tym zasady rządów prawa i praw człowieka. Nie mniej istotna wydaje się być również 

procedura monitoringowa, której celem jest monitorowanie zobowiązań zaciągniętych w 

związku z przystąpieniem do Rady Europy, a która pozwala na konstruktywny dialog z 

zainteresowanymi państwami na zasadzie dobrowolności. W szczególności Doktorant zbadał 

w tym kontekście rolę w tym zakresie oraz oddziaływanie Komitetu Ministrów, analizując 

szereg jego zaleceń i rezolucji. Ponadto wyróżnia On rolę Komitetu Sterującego ds. Polityki i 

Praktyki Edukacyjnej. Ważna jest tutaj także rola Zgromadzenia Parlamentarnego RE, które 

stanowi siłę napędową w rozszerzaniu współpracy europejskiej na wszystkie demokratyczne 

państwa w całej Europie. Doktorant słusznie stwierdził, że Zgromadzenie poprzez swoje 

mechanizmy może mieć realny wpływ na realizację prawa do edukacji, stosując przy tym 

instrumenty tzw. miękkiego prawa. Wśród ważnych narzędzi w strukturze Zgromadzenia w 

zakresie prawa do edukacji duże znaczenie ma Komisja Kultury, Edukacji i Mediów, 

działalność której stała się również przedmiotem analizy podjętej w tym rozdziale. Ważnym 

etapem w rozwoju prawa do edukacji, omawianym przez Doktoranta, stał się Proces 

Boloński. Ponadto Autor wykazał rolę, jaką odgrywa w oddziaływaniu na prawo do edukacji 

w kontekście funkcjonowania samorządów terytorialnych Kongres Władz Lokalnych i 

Regionalnych, promując powszechny dostęp do edukacji. Oddziaływanie Komisarza Praw 

Człowieka na prawo do edukacji, wynikające z jego zadania promowania edukacji i 
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świadomości praw człowieka poprzez edukację w zakresie praw człowieka, ma kluczowe 

znaczenie dla skutecznego wdrażania standardów europejskich w tym zakresie. Omówiona w 

tym rozdziale rola Trybunału Praw Człowieka i oddziaływanie jego orzecznictwa na mocy 

Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności jest nie do przecenienia w 

kontekście realizacji i ochrony prawa do edukacji. Analiza tej działalności orzeczniczej 

wspomaga prawidłowe rozumienie zakresu prawa do edukacji oraz wzmacnia jego 

rzeczywistą realizację w państwach członkowskich. Organem oddziaływującym na jakość 

prawa do edukacji w ramach miękkiego prawa pozostaje także Komisja Wenecka, 

wykorzystując w tym celu opnie, opracowania i wytyczne w zakresie ochrony praw 

podstawowych, w tym także edukacyjnych. Autor wyjaśnił istotę i ocenił skuteczność 

stosowanej przez Komisję metody. Wreszcie Doktorant wykazał rolę, jaką w zakresie 

promowania i ochrony paw edukacyjnych odgrywa Komitet Praw Społecznych, działający w 

oparciu o jakże istotny instrument prawny w postaci Europejskiej Karty Społecznej, 

zwłaszcza w jego zrewidowanej wersji, która uwzględnia prawo do nauki.  

W rozdziale czwartym została zawarta analiza oddziaływania Rady Europy na 

implementację jej standardów dotyczących prawa do edukacji w prawie i praktyce 

funkcjonowania państw członkowskich. Implementacja tych standardów została natomiast 

omówiona w odniesieniu do poszczególnych kategorii osób, tj.: kobiet, dzieci, 

niepełnosprawnych i migrantów. Przeanalizowano również tendencje, jakie występują w 

zakresie rozwoju prawa do edukacji jako prawa człowieka, a nadto dokonano oceny 

efektywności oddziaływania Rady Europy na jego realizację. To ostatnie wydają się mieć 

zasadnicze znaczenie. 

Autor słusznie stwierdził, że znaczenie Rady Europy w zakresie prawa do edukacji 

wynika nie tylko z wypracowanych przez nią standardów międzynarodowych, ale przede 

wszystkim z ich skutecznego wdrażania do polityki i praktyki edukacyjnej państw 

członkowskich, bez względu na nasilające się kryzysy, np. związane z pandemia COVID-19. 

Przyjęte przez RE dyspozycje generalne obejmują realizację prawa do edukacji we 

wszystkich jego aspektach. Doktorant nie pominął zatem w swoich rozważaniach zagadnień 

dotyczących implementacji prawa do edukacji w przypadku poszczególnych kategorii 

podmiotów, z którymi wiążą się szczegółowe uwarunkowania. W tym kontekście wyróżnił 

bardzo istotne elementy, wynikające z równego statusu kobiet i mężczyzn, walki z 

dyskryminacją, a także wprowadzone środki mające na celu integrację równości płci. 

Szczególną troską w świetle tych standardów objęto dzieci, mające prawo do szacunku, 

odpowiedniej opieki oraz traktowana na równi z pełnoprawnymi dorosłymi w procesie 
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nauczania. Rola Rady Europy w tym zakresie polega na zapewnieniu dziecku odpowiedniej 

ochrony oraz znalezieniu rozwiązań, które w pełni wzmocnią ochronę praw dzieci, w tym 

przede wszystkim praw edukacyjnych. Analizę tę Doktorant przeprowadził na podstawie 

orzecznictwa Trybunału Praw Człowieka na przykładzie szeregu orzeczeń wydanych wobec 

państw członkowskich w zakresie prawa do edukacji. Wyróżnił też szczególną ochronę, jaką 

należy zapewnić osobom niepełnosprawnym w zakresie dostępu do edukacji i w procesie 

edukacyjnym. Bez wątpienia wymaga to szczególnego podejścia pedagogicznego, a także 

realizacji zasady sprawiedliwości społecznej. Niezwykle aktualnym wciąż pozostaje problem 

uchodźców oraz tendencje w traktowaniu osób ubiegających się o azyl. Sprawy migrantów są 

zatem bardzo istotnym elementem analizy przeprowadzonej przez Doktoranta w zakresie 

prawa do edukacji. Niemniej ważnym wątkiem podjętych przez Autora rozważań pozostają 

tendencje w zakresie rozwoju prawa do edukacji jako prawa człowieka. Zasadniczą rolę 

odgrywają tu także standardy międzynarodowe oraz ich oddziaływanie na prawo i praktykę. 

Istotnym jest również ocena efektywności oddziaływania Rady Europy na realizację prawa do 

edukacji. W kontekście przedstawionych przez Doktoranta rozważań w tym zakresie mam 

drobną uwagę dotyczącą struktury ostatnich części rozdziału czwartego. Są one bardzo 

lakoniczne i w takim ujęciu nie powinno się tworzyć dla nich odrębnych jednostek 

systematyzacyjnych. Innymi słowy, podrozdział nie powinien mieć objętości niecałych dwóch 

stron (jak w przypadku 4.2 i 4.3). Sugestią moją byłoby zatem albo rozbudowanie tych dwóch 

podrozdziałów, albo też połączenie ich w jeden, z odpowiednia modyfikacją tytułu takiego 

podrozdziału. Warto wziąć pod uwagę takie rozwiązanie w przypadku przygotowywania 

pracy do publikacji.  

Rozprawę zamyka zakończenie zawierające wnioski, w których Autor syntetyzuje 

wyniki swoich badań oraz formułuje konkluzje. Czyni to w szczególności w drodze 

weryfikacji postawionych we wstępie dysertacji hipotez.  

Zgodzić się należy z Doktorantem, gdy dochodzi On do wniosku, że centralnym 

punktem działalności edukacyjnej Rady Europy jest praca nad edukacją w zakresie praw 

człowieka, związana ściśle z edukacją na rzecz obywatelstwa demokratycznego i dialogu 

międzykulturowego, które nawiązują do generalnego przesłania RE, stanowiącego 

umacnianie demokracji, praworządności i ochrony praw człowieka w państwach 

członkowskich. Prawo do edukacji warunkuje bowiem realizację innych praw, szczególnie 

prawa do uczestnictwa w życiu politycznym i społecznym. Stąd podejmowane przez RE 

działania w tym zakresie idą w kierunku oferowania nowych standardów o charakterze 

prawnie wiążącym oraz soft law, nawiązujących do nowych wyzwań rozwoju 
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cywilizacyjnego, jak i uruchamiania mechanizmów umożliwiających pełniejsze realizowanie 

prawa do edukacji w państwach członkowskich, bez względu na występujące w nich bariery o 

charakterze ekonomicznym, logistycznym czy związanych ze zróżnicowaniem poziomów 

kultury politycznej i prawnej. 

Nie sposób się również nie zgodzić z Autorem, że standardy Rady Europy, stanowiące 

wzorce postępowania dla państw członkowskich, formułują prawo do edukacji jako realny 

dostęp do możliwości kształcenia się, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci. Istotne jest 

przy tym kompleksowe podejście RE do implementacji prawa do edukacji, przy aktywnej 

działalności wszystkich organów w systemie instytucjonalnym Rady.   

Równie słusznym jest konkluzja, że monitoring wykonywania przez państwa 

członkowskie zobowiązań przyjętych w związku z przystąpieniem do RE ma niebagatelne 

znaczenie dla implementacji standardów międzynarodowych tworzonych przez tę 

organizację. Szczególną rolę przy tym odgrywają działania w zakresie procedur 

monitoringowych, a także działania kontrolne podejmowane przez odpowiednie instytucje 

RE. Pomaga to bowiem stworzyć kompleks mechanizmów oddziaływania RE na realizację 

standardów dotyczących prawa do edukacji oraz ich skutecznego wdrażania w 

poszczególnych państwach członkowskich. Jest to wciąż proces otwarty, gdyż rozwój 

cywilizacyjny niesie za sobą szereg nowych wyzwań w zakresie realizacji prawa do edukacji. 

W zasadzie wszystkie hipotezy, a także bardziej szczegółowo sformułowane wnioski 

Autora są w moim przekonaniu w pełni poprawne i nie wzbudzają większych wątpliwości. 

Pozytywna zaś weryfikacja wszystkich trzech hipotez postawionych w rozprawie dowodzi 

prawidłowości przeprowadzonych badań oraz tego, iż Doktorantowi bez wątpienia udało się 

zakończyć je z sukcesem.  

Niepotrzebne jedynie wydaje się w mojej ocenie powtórzenie w zakończeniu             

in extenso wszystkich postawionych wcześniej hipotez, wszak znajdują się one we wstępie, a 

uważny czytelnik miał już okazję się z nimi dogłębnie zapoznać. Stąd posunięcie to osobiście 

uważam za zbędne. 

Recenzowana rozprawa posiada rzetelnie przygotowaną, obszerną bibliografię. Składa 

się ona z obfitego wykazu literatury przedmiotu (487 pozycji) oraz źródeł (29 aktów 

normatywnych, 67 dokumentów i 42 orzeczeń i wyroków). Podzielenie całej bibliografii na 

części, które odpowiednio zawierają wykaz wydawnictw zwartych (146), studiów i artykułów 

naukowych (237) oraz netografii (95) i stron internetowych (9) bez wątpienia należy ocenić 

pozytywnie, gdyż ułatwia to czytelnikowi poruszanie się po tak rozległym spisie, zaś 
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podawanie wydawnictw, w których ukazały się cytowane pozycje, dodatkowo podnosi 

wartość dysertacji.  

Zarówno źródła, jak i pozostałe pozycje literatury przedmiotu zostały dobrane 

rzetelnie i kompetentnie. Autor sięgnął tu nie tylko do literatury polskiej, ale także do 

opracowań anglojęzycznych. Stanowi to dodatkowy walor rozprawy. Doktorant wykazuje 

zasługującą na aprobatę znajomość doktryny w zakresie będącym przedmiotem Jego 

zainteresowań, poddając stanowiska Autorów zajmujących się powyższą problematyką 

przede wszystkim solidnej analizie, ale także ocenie. 

 Stronę merytoryczną rozprawy oceniam pozytywnie. Rozważania toczone są 

kompetentnie i nie wzbudzają moich zastrzeżeń. A jeśli te ostatnie się już pojawiają, to mają 

one charakter bardziej polemiczny, niż krytyczny. 

Wysoko oceniam również warsztat Doktoranta. Nie wzbudza zastrzeżeń także 

poprawne posługiwanie się nomenklaturą oraz aparaturą i siatką pojęciową z zakresu nauk 

prawnych i szerzej nauk społecznych. W zakresie poparcia poszczególnych tez w pracy Autor 

wykazuje daleko idącą rzetelność. Dość powiedzieć, że na ich dokumentację składa się liczba 

737 przypisów i kompetentnych objaśnień.   

Strona formalno-językową także nie wzbudza większych zastrzeżeń, gdyż pozostaje 

ona w zgodzie ze standardami obowiązującymi w odniesieniu do dysertacji doktorskich        

w dziedzinie nauk społecznych. Co do zasady praca jest napisana językiem klarownym               

i zrozumiałym, wywody są logiczne, a sposób narracji nie wywołuje uwag o charakterze 

zasadniczym. Od strony lingwistycznej zatem opracowanie jest rzetelne i przygotowane          

z dużą dyscypliną językowo-redakcyjną. Autor zaprezentował umiejętność syntetycznego 

myślenia i formułowania wniosków, co stanowi styl oczekiwany w odniesieniu do rozpraw 

doktorskich z dziedziny nauk społecznych. 

Można jedynie odnotować pewne drobne niedociągnięcia językowe, mające raczej 

charakter techniczny: za pierwszym razem zazwyczaj podaje się pełne imię i nazwisko 

cytowanego autora, dopiero za drugim i następnym razem może to być jedynie inicjał imienia 

(chodzi o: C. Mikę i S. Parucha – s. 22, M. Muszyńskiego – s. 32, J. Oniszczuka – s. 26, ż, 

Kwiecińskiego – s. 31, H. Izdebskiego – s. 65, etc.); drobne „literówki”, np. s. 21, wiersz 5: 

„odstawowymi”. 

Reasumując, należy stwierdzić, że powyższe uwagi lingwistyczne są nieliczne i nie 

wpływają w żadnej mierze na wartość merytoryczną opracowania. Ewentualne przygotowanie 

pracy do druku wymagałoby ponownego i bardziej dokładnego zredagowania niektórych jej 

fragmentów pod względem językowym. 
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Rozprawę oceniam wysoko, a sygnalizowane powyżej uwagi merytoryczne także       

w niczym nie podważają pozytywnej oceny i nie deprecjonują wartości dysertacji. Pozostają 

bardziej natury polemicznej, niż krytycznej i służyć mają jedynie jej udoskonaleniu            

przy przygotowaniu do wydania.  

Pragnę podkreślić, iż Autor zdołał przedstawić ciekawy i pełnowymiarowy obraz 

zagadnienia prawa do edukacji jako prawa człowieka w systemie aksjologicznym Rady 

Europy oraz jego realizacji w praktyce państw członkowskich. Wykazał się wiedzą 

interdyscyplinarną, zarówno w zakresie zagadnień prawnych, jak też politologicznych, 

socjologicznych, filozoficznych i pedagogicznych. Rzetelnie i prawidłowo dokonał analizy 

aktów prawnych i właściwie wykorzystał doktrynę. W sposób trafny wydobył dylematy 

dotyczące badanej problematyki, umiejętnie konfrontując stanowiska prezentowane w 

literaturze przedmiotu oraz wzbogacając je o własne poglądy. W efekcie powstał 

kompleksowy obraz problematyki będącej przedmiotem opracowania. Zaprezentowana w 

rozprawie narracja naukowa wykazała dużą dojrzałość analityczną Autora i umiejętność 

prowadzenia syntetycznych rozważań złożonych problemów towarzyszących rozwojowi 

omawianej problematyki. Poglądy swoje przedstawił On w sposób jasny, posługując się 

prawidłową techniką pisania prac naukowych w dziedzinie nauk społecznych, dowodząc tym 

samym umiejętność samodzielnego prowadzenia badań naukowych.  

Konkludując, przedstawiona mi do recenzji dysertacja doktorska                    

Pana Mgr. Daniela Smardza „Prawo do edukacji jako prawo człowieka w systemie 

aksjologicznym Rady Europy i jego realizacja w praktyce państw członkowskich” 

(Kielce 2022, s. 230) w mojej ocenie stanowi oryginalne rozwiązanie problemu 

naukowego, który dotychczas był jedynie przedmiotem analiz fragmentarycznych, oraz 

odpowiada wymogom stawianym przez art. 187 ustawy z dnia 30 sierpnia 2018 roku 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie 

przez Wysoką Radę Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach rozprawy oraz dopuszczenie jej do publicznej obrony. 
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