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RECENZJA 

rozprawy doktorskiej Pana mgr Jakuba Szczepkowskiego pt.: 

„Prawa strony w postepowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej małoletniemu 

bez opieki na terytorium RP”, Kielce 2021, s. 296 (bez załączników), 

napisanej pod kierunkiem Pana prof. dr hab. Jerzego Jaskierni, promotor pomocniczy 

dr Monika Bator-Bryła  

  

Pan Profesora Jerzy Jaskiernia od wielu lat prowadząc badania naukowe, organizując 

badania i tworząc zespoły naukowe a na koniec – chociaż nie mniej ważne – promując prace 

doktorskie, kształcąc adeptów nauki zbudował na Uniwersytecie Jana Kazimierza ważny 

ośrodek badań prawa międzynarodowego praw człowieka i jego implementacji. Kolejne 

rozprawy doktorskie napisane pod Jego naukową opieką współtworzą zwartą całość z wyraźnie 

zarysowanym celem, podporządkowaną wspólnej aksjologii i korzystających ze wspólnych 

metod badawczych. Taka wspólnota jest w Polsce – w obszarze nauk prawnych – zjawiskiem 

niespotykanym, a korzyści efektu synergii nie tylko łatwe do dostrzeżenia, lecz także niezwykle 

istotne. Recenzowana rozprawa posiada wszystkie cechy naukowej nowości a zarazem wpisuje 

się w nurt badań Profesora Jaskierni i jego wychowanków. Pracę cechuje staranność i rzetelność 

opracowania co – niczego nie ujmując i nie umniejszając zasług własnych Doktoranta – jest 

charakterystyczne tak dla prac własnych Promotora jak i promowanych przez niego 

doktoratów. W konsekwencji praca wysokim poziomem opracowania zasługuje na uznanie i – 

jednocześnie – nie zaskakuje. 

 

O wyborze tematu 

W badaniach prawników z zakresu prawa międzynarodowego praw człowieka istniała 

znacząca luka badawcza w odniesieniu materii „prawa strony w postepowaniu o udzielenie 

ochrony międzynarodowej małoletniemu bez opieki na terytorium RP” a więc tytułowej. Tej 

luki nie wypełniała – co oczywiste – nauka światowa. W przypadku tej konkretnej rozprawy 

stwierdzenie, że jest pierwszą pracą w Polsce na dany temat nie wskazuje na słabość, 

pozorowaną nowość pracy, nie jest stwierdzeniem, że autor napisał po polsku i ogłosił w Polsce 

to co wielu pisało od wielu lat w różnych językach i ogłaszało w świecie. W tym przypadku 

nowość polega na wyborze jako przedmiot rozprawy lokalnego studium przypadku. Praca 
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wzbogaca zarówno doktrynę i refleksję nad praktyką w Polsce, lecz także mogłaby uzupełnić 

(światową)doktrynę prawa międzynarodowego praw człowieka o sui generis studium 

przypadku, znaczące dla badań prano-porównawczych. 

Drugim, oprócz nowość, wymaganym od przedmiotu rozprawy doktorskiej elementem jej 

charakterystyki jest naukowa doniosłość. Sprowadza się ona do odpowiedzi na pytanie czy 

materia jest doktorska. Również w tym zakresie odpowiedź na drugie z pytań wstępnych brzmi: 

tak. Istotną zaletą tego wybranego przedmiotu rozprawy jest naukowa doniosłość. Praca została 

napisana na temat spełniający wymóg „doktorskiej doniosłości”; praca na ten temat zasługuje 

na uznanie jej za doktorską. 

Uważam, że recenzowana praca nie tylko wzbogaca doktrynę o wiedzę na temat 

implementacji prawa i postrzeganie prawa przez pryzmat jego implementacji, czyli prawa w 

działaniu, lecz także może i powinna zostać wykorzystana w krytycznej refleksji nad praktyką 

przez każdego kto materią tą interesuje się a szczególnie tych którzy interesować się – z racji 

zatrudnienia (miejsca pracy lub stanowiska pracy, lub wykonywanej pracy) – powinni. 

 

Konstrukcja pracy 

Konstrukcja pracy jest – w najlepszym tego rozumieniu – zgodna z wzorcem. Mgr 

Szczepkowski nie eksperymentował z konstrukcją i nie silił się na pseudo-oryginalność. 

Wykazał szacunek dla uznanych wzorów i efekt tego jest zgodny z wzorem. Praca napisana z 

pełnym poszanowaniem reguł sztuki jest – w najgorszym przypadku, a ten taki nie jest – co 

najmniej poprawna. Być może jako recenzent przypisuje respektowaniu reguł standardu 

nadmierna wagę, ale z przyjemnością czytałem pracę opracowaną „normalnie” (co niestety nie 

znaczy, że każdy tak robi) i w trakcie której nie musiałem bez przerwy zadawać sobie (bo autor 

nieobecny) pytań: ale o co chodzi? ale dlaczego tak? Te stwierdzenia nie oznaczają, że nie mam 

pewnych zastrzeżeń do konstrukcji pracy. 

Praca jest złożona z czterech logicznie wyznaczonych i uporządkowanych rozdziałów, 

o zbliżonej objętości. Wskazuje to na dobre panowanie Doktoranta nad materią i 

samodyscyplinę (a być może na twardą rękę Promotora, co jednak nie uznałbym za powód do 

krytyki). Pracę otwiera Wprowadzenie, w którym Autor wyznaczył przedmiot dysertacji oraz 

skrótowo – o czym dalej – scharakteryzował stan badań. Następnie przedstawił metody 

badawcze. We Wprowadzeniu zawarł również, cztery, „hipotezy” oraz zapowiedź pytań 

badawczych. Niestety Doktorant nie sformułował wyraźnie tezy, a właściwie nie nazwał części 

wspólnej „hipotez” nr 1 i 4 tezą. To jest istotne potknięcie warsztatowe. Może mgr 

Szczepkowski uniknął tego błędu, gdyby sobie przypomniał, że „praca doktorska” to po łacinie 
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„doctoral thesis (bold – J.M.)”, bowiem praca=rozprawa jest rozbudowaną forma 

przedstawienia i poddanie krytyce tez. Cała „reszta”, w postaci obszernej rozprawy doktorskiej 

ma bowiem charakter pomocniczy, tzn. ma udowodnić uprawnionym do nadania stopnia 

naukowego, że teza nie została sformułowana z „niczego”, że doktorant tezę wywiódł ze 

studiów. Ale same studia nie są podstawą nadania stopnia, bo nie chodzi tylko o to, żeby 

doktorant dużo wiedział, chodzi w tym samym stopniu o to, żeby doktorant wiedział po co wie, 

to co wie. 

Czytając tą rozprawę wiem, jaka jest teza Doktoranta, jednak, jeśli praca zostanie 

dopuszczona do publicznej obrony – a nie mam wątpliwości, że na to zasługuje – będę się 

domagał wyraźnego wygłoszenia „tez/y”. 

    Pracę zamykają Wnioski dookreślone jako „końcowe”, co jest manierą językową 

tyleż irytującą mnie, ile ujawniająca brak w rozprawie. Irytuje bowiem jakie inne niż końcowe 

mogą być wnioski zapoczątkowane na stronie 223 rozprawy; bo chyba nie wprowadzające. A 

dodatkowo to ich dookreślenie eksponuje brak wniosków – podsumowań rozdziałów. 

Dodatkowo, Doktorant zrezygnował we Wnioskach (końcowych) z krótkiego omówienia treści 

pracy, ograniczył się do rozliczenia z „licytacji” czyli weryfikacji hipotez. 

Pracę uzupełnia niezwykle starannie opracowana i dobrze uporządkowana bibliografia. 

Nawet gdyby ta bibliografia miała być jedyną zaletą rozprawy, a tak nie jest, to i tak warto 

byłoby ją upowszechnić jako wzór dobrej praktyki i do nie tylko w gronie kandydatów do 

stopnia naukowego doktora, ale i kolejnego a nawet tytułu.      

  

Ocena ogólna 

Autor poprzedził napisanie pracy szeroką kwerendą naukową. Oczywiście nie potrafię 

stwierdzić, czy Promotor wskazywał Mu wartościowe lektury, czy sam weryfikowała wartość 

publikacji i przywoływał w rozprawie publikacje tego warte jest tak jednak, że w pracy została 

wykorzystana bogata literatura, jednak ograniczona do publikacji, które na to zasłużyły. Mgr 

Szczepkowski już na s. 6 przedstawił pełny i prawidłowy katalog autorów, których prace 

wyznaczyły główny nurt badań nad tytułowym zagadnieniem w nauce światowej, w tym 

opublikowanych w języku polskim. 

Mgr Szczepkowski opanował warsztat prawniczy i wykazał – w pracy – że dysponuje 

wiedzą i umiejętnościami wymaganymi od kandydata do stopnia doktora. 

Doktorant zrealizował rozprawą cel badawczy mający wysoką wartość społeczną.  
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Recenzowana rozprawa doktorska Pana mgr Jakuba Szczepkowskiego pt.: „Prawa 

strony w postepowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej małoletniemu bez opieki na 

terytorium RP” jest samodzielnym, autorskim rozwiązaniem problemu. 

Na podstawie powyżej przedstawionych wniosków częściowych stwierdzam, że 

recenzowana rozprawa doktorska spełnia wymogi ustawowe w odniesieniu do nadania stopnia 

naukowego doktora.  

 

Szczegółowe uwagi krytyczne. Doktorant, co normalne, nie ustrzegł się w pracy braków 

lub błędów różnej wagi. 

Jak wskazałem podstawowym brakiem jest niewskazanie jednoznacznie tezy, 

paradoksalnie jest to tym bardziej rażące, że tezę Doktorant sformułował tyle że nie nazwał jej 

tezą. 

Mgr Szczepkowski objął bibliografią szerszy zestaw pozycji niż wykorzystał w pracy; 

to jest – niepotrzebnym – dodawaniem sobie znamion wiedzy. 

Obszerny przypis 50, s. 21 zawiera odesłania do najróżniejszych źródeł wskazujących 

pojęcie określone terminem „migracje” nawet w Słowniku katolickiej nauki społecznej – jednak 

zabrakło odesłania do podstawowego dla prawnika Black’s Law Dictionary i encyklopedii 

Max’a Planck’a. 

Autor naiwnie personifikuje organizacje międzynarodowe typu „forum” twierdząc, że 

organizacje coś zrobiły (s. 8); tak nie jest były/są to działania albo zaniechania państw 

członkowskich. 

Autor jest często, nadmiernie, skromny; wtedy, kiedy stwierdza, że coś przybliża 

czytelnikom lub opisuje. Czytelnikami rozprawy doktorskiej są uczeni uprawnieni do 

głosowania nad nadaniem stopnia naukowego i recenzenci i im materii wstępnej przybliżać nie 

trzeba; oni poznali ją na wcześniejszym w stosunku do udziału w tym postępowaniu o nadanie 

stopnia naukowego. Również Doktorant nie opisał w rozprawie materii a przedstawił wnioski 

wynikające z krytycznych studiów.  

Stwierdzam, że ani pojedynczy przypadek ani suma wskazanych i niewskazanych 

niedostatków rozprawy nie poddaje w wątpliwość jej – pozytywnej – oceny końcowej.         

 

Wniosek końcowy. Reasumując stwierdzam, że recenzowana rozprawa doktorska Pana 

mgr Jakuba Szczepkowskiego pt.: „Prawa strony w postepowaniu o udzielenie ochrony 

międzynarodowej małoletniemu bez opieki na terytorium RP” spełnia wymogi ustawowe – 

określone w art. 13 Ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 
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oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. nr 65 poz. 593 z późn. zmianami)  

– i, na tej podstawie, wnioskuję o przyjęcie rozprawy doktorskiej i dopuszczenie do jej 

publicznej obrony. 


