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Niniejsza recenzja powstała w związku z powołaniem mnie na recenzenta 

rozprawy doktorskiej mgr. Jakuba Szczepkowskiego pt. Prawa strony w 

postępowaniach o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP 

małoletniemu bez opieki (tj. mocą uchwały nr 12/2022 Rady Naukowej Instytutu 

Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 lutego 2022 r.). 

Przedstawiona mi do recenzji rozprawa doktorska została napisana pod 

kierunkiem naukowym promotora - prof. dra hab. Jerzego Jaskierni, a promotorem 

pomocniczym jest dr Monika Bator-Bryła. Jest to praca doktorska z dziedziny nauk 

społecznych, z dyscypliny nauki prawne. 

Zgodnie z art. 187 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2021 poz. 478) „Rozprawa doktorska 

prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach 

oraz umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej lub artystycznej”. Zaś 

art. 187 ust. 2 przywołanej ustawy stanowi, iż „Przedmiotem rozprawy doktorskiej 

jest oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie 

zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub 
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społecznej albo oryginalne dokonanie artystyczne”. I podążając za tymi 

wskazówkami przedkładam niniejszą recenzję. 

 

 

I. Ocena tematu i stawianych celów badawczych, hipotez oraz 
przyjętej metodologii badań 

 
1. Rozprawa doktorska mgra Jakuba Szczepkowskiego, wraz z bibliografią i 

wykazami, liczy 278 stron. Jest to zatem długość odpowiednia dla prac 

naukowych tego rodzaju.  

2. Tytuł rozprawy: Autor prawidłowo sformułował tytuł rozprawy, mam 

natomiast zastrzeżenia do ogólnikowości tytułów podrozdziałów, o czym 

będzie mowa w dalszej części recenzji. Uważam też, że tytuł pracy mógłby 

zostać nieco przeformułowany w ten sposób, że brzmiałby: Prawa strony w 

postępowaniu o udzielenie ochrony międzynarodowej małoletniemu bez opieki 

w świetle prawa obowiązującego na terytorium RP. Autor oddałby wówczas 

w pełni to co analizuje w pracy. 

3. Tytuł pracy skrywa, co ważne, wiele problemów badawczo-naukowych. 

Należy pamiętać, że wszystkie elementy zawarte w tytule pracy doktorskiej, w 

toku analizy będą wymagały umiejętności łączenia ich w spójną całość, co do 

zasady, powiodło się Doktorantowi, aczkolwiek mam tu pewne uwagi. Treść 

recenzowanej pracy doktorskiej odpowiada tematowi określonemu w tytule. 

4. Problematyka pracy jest niezwykle aktualna i ważna, a ostatnie wydarzenia, o 

których nie mógł jednak napisać Autor (to czas poi złożeniu pracy) to 

nieszczęście wojny w Ukrainie i fala uchodźcza przechodząca zwłaszcza przez 

granicę z Polską. Czyni to ten temat jeszcze bardziej aktualnym i ważnym. 

Zatem jej wybór uważam za w pełni uzasadniony.  

5. Cele badawcze rozprawy, stawiane hipotezy i pytania badawcze: 

Doktorant sprecyzował, że praca ma za zadnie uchwycenie i opisanie reżimu 

ochrony praw małoletnich bez opieki starających się o nadanie statusu 

uchodźcy. Nie jest to najszczęśliwsze sformułowanie, skazuje niejako od 
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początku na mniejszy nacisk na rozwiązanie problemów prawnych, a bardziej 

na opis – to wynikałoby z tego celu (uchwycenie i opisanie).   

6. Autor przyjął w pracy cztery podstawowe hipotezy badawcze (i zapowiedział 

na s. 12 także pytania badawcze). Jednak w efekcie ich „przegadania” trudno 

ocenić co jest hipotezą, a co pytaniem badawczym, a co w istocie pretenduje 

tylko do bycia hipotezami, a w istocie jest opisem problemu badawczego 

danego rozdziału (s. 12-13). Wskazane tu hipotezy w efekcie nie są nimi w 

ścisłym znaczeniu tego słowa. Powinny one ulec przeformułowaniu i dążyć do 

jasnego sformułowania hipotezy, aktualnie jest to jednak bardziej opis 

problemu badawczego.  

o Doktorant wskazuję, że (hipoteza 1) „ustalenie uniwersalnej definicji 

uchodźcy w Konwencji Genewskiej i Protokole Nowojorskim a także 

wypracowanie reżimów uniwersalnych i regionalnych ochrony praw 

uchodźców, było w XX w. kamieniem milowym rozwoju praw 

człowieka i stworzeniu reżimów praw uchodźców. Prawa małoletniego 

bez opieki, jako szczególnego rodzaju uchodźcy, powinny być lepiej 

zabezpieczone oraz odmiennie zdefiniowane niż prawa dorosłych 

uchodźców w poszczególnych reżimach prawnych. Brak rozróżnienia 

na status uchodźcy dorosłego i status uchodźcy małoletniego bez 

opieki osłabia ochronę międzynarodową w zakresie małoletnich bez 

opieki”. Z tego co zawarł tu Doktorant ostatnie zdanie stawia problem 

i praca może go zweryfikować, a więc jest hipotezą, nie jest natomiast 

nim dość banalny i oczywisty w treści pogląd ze zdania pierwszego. 

o Następnie Autor wskazuje na hipotezę kolejną, pisząc, że „ Istnienie 

zjawiska uchodźstwa małoletnich bez opieki jest faktem i stanowi 

wyzwanie dla współczesnych państw i społeczeństw. Dlatego istnieje 

potrzeba rewizji a następnie reformy systemu ochrony praw 

małoletnich bez opieki. Słabość uniwersalnego systemu ochrony praw 

małoletnich bez opieki wynika m.in. z braku minimalnych standardów 

traktowania i braku uregulowania standardów procedury o udzielenie 

ochrony prawnomiędzynarodowej”. Mam tu dokładnie et same uwagi 

co zawarte w odniesieniu do hipotezy nr 1.  
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o Kolejna trzecia hipoteza 3 stwierdza, że „Uniwersalny i regionalny 

(Unii Europejskiej oraz Rady Europy) reżim ochrony praw strony w 

postępowaniu o udzielenie ochrony prawno-międzynarodowej 

małoletniemu bez opieki jest standardem współczesnych i 

demokratycznych państw prawa. Rzeczpospolita Polska jako strona 

Konwencji Genewskiej oraz Protokołu Nowojorskiego oraz państwo 

członkowie UE, zobowiązana jest przestrzegać tych postanowień. 

Pomimo wdrożenia do polskiego porządku prawnego postanowień 

aktów prawa międzynarodowego oraz implementacji prawa 

wspólnotowego, istnieje wiele obszarów w zakresie praw małoletniego 

bez opieki jako strony w postępowaniu o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej, aby efektywnie chronić oraz zapewnić 

małoletnią pełnię praw i należyte traktowanie w procedurze 

uchodźczej w RP.  I kolejny raz Autor nie ułatwia czytelnikowi 

zadania, pisząc tak sporo, ukrywając hipotezę w treści, a zdanie 

otwierające i kolejne są zbyteczne na tym etapie rozwoju i pracy 

doktorskiej, to oczywiste i nie wymaga badania.  

o Hipoteza czwarta i ostatnia stwierdza, że „Istnieje związek pomiędzy 

polską kontrolą administracyjną i sądowo-administracyjną nad 

wykonywaniem i przestrzeganiem międzynarodowych oraz 

regionalnych standardów ochrony praw małoletnich bez opieki w 

postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej na 

terytorium RP. Procedura administracyjna w polskim reżimie 

uchodźczym gwarantuje małoletniemu bez opieki pewien poziom 

ochrony. Jest on niewystarczający pomimo, że spełnia wymagania 

umów międzynarodowych i przepisów wspólnotowych. Pomimo 

poprawnej implementacji prawa UE, to wykonywanie prawa przez 

organy w polskiej procedurze uchodźczej oraz jego interpretacja, nie 

jest należycie wykonywana oraz nie uwzględnia ducha aktów prawa 

uniwersalnego i regionalnego”. Są to jednak bardziej wnioski niż 

pogląd który poddany zostanie weryfikacji (pozytywnej lub 

negatywnej), a na tym polega istota hipotez. I kolejny raz Autor 
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zaciemnił przekaz, łącząc swoje ustalenia z problemem prawnym, 

nieco zakamuflowanym w ostatnim zdaniu. 

7. Oceniam w pełni pozytywnie ww hipotezy i zakresy badawcze, a krytycznie 

sposób ich przedstawienia tak opisowego. 

8. Na pozytywną ocenę zasługuje to, że we wstępie do rozprawy znalazły się 

wszystkie istotne elementy, tj. zakres pracy i jej cel (choć tu krytycznie 

oceniam jego sposób sformułowania, o czym wspominam w innym miejscu 

recenzji) i ww. hipotezy, opis zawartości pracy, jak i stan badań. 

9. Zakończenie pracy (tj. wnioski), w zakresie stawianych ww. hipotez, spełnia 

swoje zadanie i jest prawidłowo opracowane. 

10. Metoda: uważam, że zastosowane metody badawcze pozwalają na realizację 

celu rozprawy oraz weryfikację hipotez badawczych. Wybrana poprawnie 

metoda badawcza (metody) służy weryfikacji hipotezy/tez podjętych w pracy i 

prowadzi do jasnego skorelowania metod i hipotez. Generalnie - celem 

metodologii jest sformułowanie pojęć mogących być uznanymi za prawdziwe 

bądź prawdopodobne. Niniejsza praca doktorska dotyczy szeroko rozumianej 

dyscypliny prawa europejskiego (Unii Europejskiej). Wciąż bez 

jednoznacznej odpowiedzi pozostaje pytanie czy wypracowano właściwą 

metodologię prowadzonych w prawie europejskim badań. Nie wchodząc w 

dyskusję nad wciąż nie rozstrzygniętymi sporami wokół metody w naukach 

prawnych, tj. czy istnieje osobliwa metoda w refleksji nad prawem (autonomia 

metodologiczna), czy też metod jest wiele (pluralizm metodologiczny), 

zauważam, że Doktorant dochował tu wymogów i przedstawił i uzasadnił 

dobór metod badawczych. Zastosował je zasadnie do charakteru pytań 

badawczych/hipotez. Są to metody: dogmatyczna, prawnoporównawcza oraz 

historyczna. Świadczy to o świadomości Autora o tym jak badać postawione 

w pracy problemy. Zabrakło jednak silniejszego docenienia i uzasadnienia 

znaczenia dla tych badań metody prawnoporównawczej, np. wskazania, że 

tam gdzie toczą się debaty doktrynalne, gdzie prawo wciąż ewoluuje – tam  

należy skorzystać z metody prawno-porównawczej, co w pracy zostało 

przecież dokonane.  

11. Na pozytywną ocenę zasługuje technika ogólnej konstrukcji rozprawy. 

Recenzowana rozprawa doktorska składa się ze wstępu, poprzedzonego 
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wykazem skrótów, wniosków końcowych, bibliografii oraz czterech 

rozdziałów zatytułowanych: rozdział 1: Ogólna charakterystyka uchodźców; 

rozdział 2: Prawa strony w postępowaniu o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez opieki na terytorium państwa w 

świetle regulacji międzynarodowych, rozdział 3: Prawa strony w 

postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej małoletniemu 

bez opieki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w świetle Konstytucji RP i 

ustawodawstwa oraz rozdział 4: Realizacja prawa strony w postępowaniu o 

udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez opieki w 

świetle praktyki organów RP. Same rozdziały podzielone zostały na jednostki 

redakcyjne, co w mojej opinii powinno ułatwić lekturę, aczkolwiek tych 

jednostek jest zdecydowanie za mało.  

12. Wstęp zamyka się w sumie na 7 stronach, a rozdziały zachowują zasadniczo 

odpowiednie względem siebie proporcje (tak co do ilości stron jak i wagi 

poruszanych tam problemów) - poza rozdziałem ostatnim, który jest 

konstrukcyjnie o tyle już wadliwy, że znacząco dominuje nad pozostałymi. 

Zapewne stało się tak dlatego, że rozdział ten jest najbardziej „na temat” 

wyrażony w samym tytule rozprawy doktorskiej. Należałoby go jednak nieco 

inaczej zatytułować, podzielić na dwa rozdziały. Pracę wieńczą Wnioski 

końcowe (zajmujące w sumie aż 10 stron, co oceniam pozytywnie, bo przecież 

wnioski są efektem prezentowanych badań). Liczba i układ rozdziałów nie 

budzi zatem moich większych zastrzeżeń (z uwagą o dominacji rozdziału 

ostatniego wobec pozostałych oraz niewystarczającej strukturyzacji 

wewnętrznej rozdziałów). 

13. W pracy zabrakło jednak, co ułatwiłoby znacznie lekturę, wprowadzeń - 

krótkich wstępów do rozdziałów, w których to miejscach mogłyby znaleźć się 

zapowiedzi jakim pytaniom badawczym i hipotezom analiza z danego 

rozdziału służy. W efekcie takich wstępów pojawiłyby się wówczas także i 

krótkie podsumowania rozdziałów, będzie o tym jeszcze mowa w recenzji.  

14.  Podsumowując tą część recenzji - podjęta przez mgra Jakuba 

Szczepkowskiego problematyka stanowi ważne zagadnienie prawne i 

społeczne, stwarza dobre pole do analizy naukowej, a wybór tematu rozprawy 



	
	

e-mail:	r.grzeszczak@wpia.uw.edu.pl	I		http://robertgrzeszczak.bio.wpia.uw.edu.pl/	
	

7	

jest trafny i zasługuje na uznanie. Doktorant, co do zasady, prawidłowo 

dostosował konstrukcję pracy do celów, które postawił.  

	
II. Ocena merytoryczna rozprawy  

 
15. Zasadniczą funkcją recenzji jest prezentacja najważniejszych kwestii 

metodologicznych i ocen merytorycznych, które wywołują refleksję naukową 

Czytelnika, a w efekcie uznanie lub sprzeciw recenzenta. Moja ocena jest 

pozytywna, choć z wieloma uwagami krytycznymi, które jako recenzent, 

powinienem tu przedstawić. Generalnie jednak, w mojej ocenie – Doktorant 

wykazuje się w szeregu miejsc umiejętnością łączenia wątków swojej analizy, 

a więc stosując odwołania do już poczynionych analiz i ustaleń – używa tych 

ustaleń i kontynuuje dane wątki w kolejnych miejscach rozprawy. W efekcie 

buduje pewną całość, logiczna i powiązaną. Lektura rozprawy dowodzi, że 

Autor posiada szeroką wiedzę z zakresu poruszanej tematyki, zna źródła 

prawa, odwołuje się do literatury przedmiotu, w nieco za wąskim zakresie, ale 

jednak – przedstawia własne poglądy, dokonuje w wielu miejscach celnego 

podsumowania stanu prawnego i doktrynalnego w zakresie prawa osób ze 

spektrum autyzmu do  nauki. Autor w zasadzie prezentuje studium z 

elementami interdyscyplinarności, tym lepiej, badania tego rodzaju jak 

prezentowane w pracy powinny być osadzone kontekstowo, a w efekcie sięgać 

(nawet bym powiedział że szerzej niż to czyni Doktorant) do innych nauk i 

elementów metod im charakterystycznym, jak np. statystyka, studium 

przypadku, wywiad.  

16. Nie jest konieczne, ani nawet wskazane, referowanie szczegółowo treści 

poszczególnych rozdziałów, zwłaszcza, że Doktorant dokonał tego we 

Wstępie do rozprawy. Tytułem zbudowania ogólnego obrazu treści rozprawy 

przytoczę, że pierwszy z rozdziałów pracy ma charakter wprowadzający, 

zawiera rozważania definicyjne dotyczące pojęcia „uchodźca” jego rozwój 

historyczny.. W rozdziale kolejnym mowa jest o prawach strony w 

postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej małoletniemu 

bez opieki w świetle prawa międzynarodowego, w tym Rady Europy, oraz 

Unii Europejskiej. Z kolei w rozdziale trzecim rozdziale Doktorant 
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charakteryzuje prawa strony w postępowaniu o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez opieki na terytorium RP w świetle 

prawa polskiego i porównuje standardy ochrony uchodźców w trzech ww. 

systemach prawnych. W rozdziale ostatnim (czwartym) zawarta została 

charakterystyka praktyka organów krajowych (polskich) w zakresie ochrony 

prawnomiedzynarodowej oraz realizacji gwarancji materialnych i 

procesowych małoletniego bez opieki w postępowaniu administracyjnym i 

sądowoadministracyjnym w Polsce.  Dostrzegam, że w tytule pracy jest 

odniesienie do terytorium RP, a rozdziały traktują o trzech systemach 

prawnych. W efekcie zabrakło przekonywującego wprowadzenia i 

wyjaśnienia, że XXI wiek to czas prawa wieloskładnikowego, że na 

terytorium RP obowiązują normy pochodzące z 3 różnych systemów 

prawnych, a w efekcie nie jest to proste przełożenie typu „terytorium RP = 

prawo polskie”, raczej analiza dotyczyć powinna problemu wskazanego w 

tytule w świetle prawa obowiązującego na terytorium RP (o czym pisałem w I 

części tej recenzji). Poddaję to pod rozwagę Doktorantowi, jest to kwestia 

ważna i warta wdrożenia. Autor wspomina o tym lakonicznie na s. 203. 

17. Przedstawiona mi do recenzji praca doktorska została napisana ciekawie, o 

ważnym problemie, choć nie jest pozbawiona wad. Jest pracą zawierającą 

wiele ciekawych opinii Autora. W wielu miejscach ten entuzjazm mojej oceny 

jest studzony czy to przez nieco chaotyczny sposób przeplatania wątków czy 

też w wyniku pojawiających się fragmentów o dość powierzchownej analizie.  

 
III. Uwagi polemiczne i krytyczne  

 
W tej części recenzji przedstawię wybrane uwagi o charakterze ogólnym i 

szczegółowym, głownie krytyczne i polemizujące z Autorem. Rozpocznę od kilku 

uwag o charakterze ogólnym, a następnie szczególnym: 

 
18. Uważam, że za mało jest w pracy osadzenia kontekstowego prezentowanych 

badań. To ważny i coraz silniej dominujący nurt badań na zachodzie Europy i 

w USA. Powoli pojawia się także w Polsce. Temat jaki podjął Doktorant 

wymaga osadzenia go bowiem w jakimś tle, a więc w kontekście zajść 

historycznych, społecznych i gospodarczych oraz  polityczno-prawnych. I 
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chociażby – analiza pojęć np. uchodźca (z rozdz. 1) jest o tyle niepełna, czy 

też nie oferuje pogłębionego wykładu, że przedstawia raczej fakty, odniesienia 

do aktów prawa międzynarodowego, ale nie statuuje co i dlaczego wydarzyło 

się, w jakich warunkach społeczno-historycznych wypracowywano definicję 

w konwencji genewskiej. Ów kontekst, zwłaszcza w umowach 

międzynarodowych, jest niezwykle istotny.  

19. W rozdziale 1 pojawia się odniesienie do innych niż Konwencja genewska, 

źródeł, ale bez wyjaśnienia ich relacji i ww kontekstu, np. Konwencja 

dotycząca Specyficznych Aspektów Problemów Uchodźstwa w Afryce z 10 

września 1969 r., co do której zasadnie Autor zauważa, że zawiera podobną do 

tej z konwencji genewskiej deficjencję uchodźcy, jednak z uwzględnieniem 

specyfiki kontynentu afrykańskiego. Nie wyjaśnia jednak ów specyfiki, a więc 

Czytelnik musi niejako wierzyć na słowo Autora, bez ów kontekstu dającego 

możliwość zrozumienia problematyki. 

20. Jak wspominałem, a kwestia ta jest wręcz uderzająca podczas czytania - praca 

powinna zostać podzielona na zdecydowanie więcej jednostek redakcyjnych 

(podrozdziałów). Aktualnie rozważania nie są wyodrębnione w oparciu o 

poszczególne problemy prawne, a w efekcie zlewają się. Brak wprowadzeń do 

rozdziałów, w połączeniu z tą oszczędnością w strukturze, powoduje że 

Czytelnik nie wie dlaczego dane kwestie są poruszane w rozdziale, dlaczego 

w tej a nie innej kolejności i w takim rozłożeniu akcentów a wreszcie dla 

osiągnięcia jakiego celu badawczego. Uwaga ta dotyczy całości pracy. 

21. Odnoszę wrażenie podczas lektury rozprawy, że Autor unika dywagacji stricte 

doktrynalnych. Jednak praca doktorska wymaga silnego zakotwiczenia analiz 

w ujęciu doktrynalnym. Dla zobrazowania - np. na s. 91 mowa jest o soft law, 

ale nie było wcześniej nic o znaczeniu prawa miękkiego w omawianym 

zakresie, przyczyn dla których używane są te formy źródeł prawa, znaczenie 

dla spraw dotyczących uchodźców w praktyce sądowej. 

22. Zasada non-refoulement, podstawowa dla poruszanej w rozprawie tematyce, 

znajduje się w rozdz. I, bez żadnego wyróżnienia, powinna się ona jednak 

znajdować tam w wyodrębnionym podrozdziale (zob. s. 35 i n.). 

23. Rozdział pierwszy jest ważny i stanowi wprowadzenie, odnosząc się do spraw 

podstawowych dla tematyki rozprawy. Jednak jego tytuł jest bardzo statyczny, 
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wręcz właściwy do podręcznika, a mniej na otwarcie rozprawy naukowej. 

Postulowałbym jego przeformułowanie na bardziej problemowe brzmienie. W 

rozdziale pierwszym pojawiło się wyjaśnienie pojęć tytułowych, w tym 

zwłaszcza tego jak Autor rozumie: „uchodźców”. Słusznie Doktorant 

zauważa, (s. 6-7), że mylenie tych pojęć może prowadzić do problemów 

dotykających uchodźców i osoby ubiegające się o nadanie statusu uchodźcy, 

jak również do nieporozumień w dyskusjach dotyczących azylu i migracji. Ale 

czy sam nie wpada w tą pułapkę? Np. na stronach wcześniejszych  - pisze o 

uchodźcach, a zaraz potem o polityce migracyjnej (s. 8-9).  

24. To czego w mojej ocenie tu zdecydowanie zabrakło, to wyjaśnienia relacji 

trzech analizowanych systemów prawnych, tj. międzynarodowego (w tym 

międzynarodowego regionalnego), unijnego i krajowego. Sprawa ma 

zasadnicze znaczenie i warto o niej porozmawiać podczas obrony. Otóż czy w 

zakresie prawa uchodźczego każda regulacja krajowa będzie mogła zostać 

uznana za prawo krajowe? I w efekcie jakie wynikają z tego konsekwencje 

prawne, tak dla rozwiązań prawnych, ich relacji, gradacji i sposobu 

„uruchomienia” np. wynikających z nich gwarancji, w tym gwarancji 

proceduralnych. Ma to bezpośrednie przełożenie na analizę z rozdz. 

ostatniego. W zasadzie należy postawić pytanie – dlaczego Doktorant 

ograniczył się do praktyki organów polskich? 

25. Na	s.	27	zauważam	zdanie:	 „Do jednych z najważniejszych zadań UNRRA 

należało rozpostarcie opieki nad obywatelami Narodów Zjednoczonych”, ale 

to chyba pewne nieporozumienie. Nie ma takiej kategorii prawnej jak 

„Obywatel Narodów Zjednoczonych”. 

26. Pozostawia niedosyt analiza z podrozdziału dotyczącego „Systemu Rady 

Europy”. Rozpoczynają ją informacje dość banalne, można je nazwać 

wikipedycznymi, a w pracy naukowej należałoby wpierw jednak wyjaśnić co 

znaczy system prawny (ten konkretny system), jakie ma cechy i co to oznacza 

dla jednostki. Tego zabrakło. Analiza w tej części dotyczy wielu wątków, nie 

została wystarczająco podzielona na podrozdziały, a w efekcie zlewa się i nie 

jest jasne co Autor chciałby osiągnąć. Tym samym pokazuje to wspominaną 

już w recenzji słabość konstrukcyjną tej pracy – brak wprowadzeń do 

rozdziałów, w których pojawiłaby się zapowiedź o czym będzie traktować 
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rozdział, w jakim celu i odpowiednio podsumowań – w których byłaby jasno 

przedstawiona warstwa wniosków z przeprowadzonej w rozdziale analizy. 

27. Za niezbyt szczęśliwe uznaję otwarcie kolejnej jednostki redakcyjnej, pt. 

System Unii Europejskiej, w której brakuje wyjaśnienia autorskiego, co 

oznacza ten system, jakie ma cechy o co z tego wynika dla jednostki 

(uchodźcy). Podrozdział ten nie został podzielony na jednostki redakcyjne, 

pojawia się tam wiele problemów, a w efekcie trudno uchwycić myśl 

przewodnią, tekst się zlewa, a wnioski nie są konkretne. Kwestii które z tym 

są powiązane jest znacznie więcej zresztą.  

28. Trudno mi zaakceptować otwarcie tej ważnej części rozdziału I: „Europejski 

system ochrony praw człowieka, a tym samym system ochrony praw 

uchodźców, jest jednym z najstarszych i najbardziej rozbudowanym. (…)”. 

Ale o jakim systemie tu mowa? Przecież właśnie powstanie Wspólnot w 

latach 50-tych XX wieku było przeprowadzone celem zapewnienia trwałego 

pokoju, ale bez stworzenia systemu ochrony praw człowieka, ten pojawiał się 

stopniowo, pod wpływem orzecznictwa TSUE i dialogu (nie zawsze 

zgodnego) ze strony krajowych sądów konstytucyjnych (zwłaszcza 

niemieckiego), a następnie powiązania systemu integracyjnego z 

konwencyjnym Rady Europy, a następnie przyjęciem Karty praw 

podstawowych UE i aktów prawa pochodnego. Trudno uznać ten system za 

najstarszy. Rozumiem, że Autor dokonał skrótu myślowego? 

29. Zauważam w tej części rozdziału I pewne nieporozumienie, a mianowicie 

Autor pisze, że: „Współpraca państw członkowskich w dziedzinie ochrony 

uchodźców sięga połowy lat 70. XX wieku, kiedy to rozwijana była w ramach 

tzw. Grupy Schengen”. Ale I umowa z Schengen to raptem połowa lat 80-

tych, kolejna początek 90-tych, a cały ten dorobek prawny wszedł w życie 

dopiero w 1995 r. Zatem trudno tu się zgodzić z tym poglądem.  

30. Generalnie jest zbyt wiele uogólnień i uproszczeń w pracy, co zobrazuję tymi 

podrozdziałami dotyczącymi systemów: konwencyjnego i unijnego. Np. 

uwaga o III filarze UE zamyka się na jednym akapicie i w efekcie jest bardzo 

powierzchowna. Może lepiej byłoby więc zostawić tą kwestię bez tego 

akapitu? Albo porządnie poddać ją analizie. Idąc dalej w tym wątku, pojawia 

się m.in opinia (s. 54), że: „Harmonizacja dokonana po wejściu w życie 
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Traktatu z Amsterdamu znalazła swoje potwierdzenie w Konkluzjach z 

Tampere (…)” – ale traktat nie harmonizuje, a już tym bardziej nie dokonują 

tego konkluzje, których natura jest specyficzna i skoro o tym mowa, to 

należało o nich krótko choć napisać, w tym wyjaśnić jak Autor rozumie tu 

pojęcie „harmonizacji prawa”. Zwłaszcza, że pojawia się sformułowanie na s. 

55: „Przyjęte prawa UE miały za zadanie ujednolicić praktykę azylową”. 

Ujednolicenie poprzez harmonizację? Ujednolicenie polityki azylowej? 

Sprawy te wymagają wyjaśnienia. 

31. Jestem ciekaw stanowiska Autora jaki wpływ na rozumienie praw / wolności z 

systemu prawa UE ma orzecznictwo strasburskie, opierające się oczywiście o 

system konwencyjnym, innymi słowy mowa o relacji KPP i EKPCz. 

32. Rozdział II i IV uznać można za zasadniczą część rozważań dotyczących 

tytułowych problemów. Rozdziały te zyskałby na czytelności gdyby zostały 

podzielone na kolejne liczniejsze wewnętrzne jednostki redakcyjne. Jednak, 

jak w każdym wypadku, na początku powinny znaleźć się wyjaśnienia pojęć z 

tytułu danego rozdziału. A więc Czytelnik po lekturze wstępu do pracy i 

czytając pierwsze strony rozdziałów (w tym omawianych tu drugiego i 

czwartego) wciąż nie wie co oznaczają takie pojęcia jak np. „strona”, „prawa 

strony”, etc.  

33. Rozdział drugi rozpoczyna charakterystyka ewolucji regulacji 

prawnomiędzynarodowych. I jak poprzednio – zabrakło wprowadzenia i 

wyjawienia celu rozdziału, pomogłoby to we właściwym odbiorze intencji 

autora. Rozdział w dużej mierze ma walory dokumentacyjne, mniej zaś 

naukowe, gdyż nie ma w nim analizy, która doprowadziłaby do rozwiązania 

problemu prawnego. Pomijając kwestie nielicznych a pojawiających się w 

sekwencji bez tekstu analizy jednostek redakcyjnych tego rozdziału (np. 2.2. i 

2.2.1 na s. 88 czy np. 4.3. i 4.3.1. na s. 192), to zatytułowanie podrozdziału 

„Regulacje regionalne”; albo „Unia Europejska” (s. 96) czy „3.1. Konstytucja 

RP” (s. 115) i inne tego rodzaju tytuły - skazuje Autora na deskryptywność. 

Warto stawiać tytuły problemowe, co narzuci też w ten sposób bardziej 

dynamiczną formułę analizy. I tak też się stało, na łamach wielu kolejnych 

stron Autor wymienia i streszcza poszczególne regulacje. W efekcie powstaje 

rozdział dokumentacyjny. 
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34. Trudno mi się zgodzić z uzasadnieniem (bez podania źródła) co do przyczyn 

przyjęcia Karty praw podstawowych UE (KPP), były one jednak inne niż 

wskazane w pracy, a dotyczyły okresu końca poprzedniego wieku (zob. s. 97). 

Karta z pewnością nie jest „wykazem praw”, jak pisze tam Autor.  

35. Mój zawód powoduje też powoływanie TSUE w nazwie kolokwialnej jako 

ETS, nie powinno mieć to miejsca w pracy doktorskiej. Tak zamiennie i 

niefrasobliwie kontynuuje to Doktorant w wykazach, gdzie zamienia nazwy 

(skróty) i np. opis spraw (versus a czasami przeciwko). 

 
IV. Ocena wykorzystania źródeł oraz formalnej i warsztatowej 

strony pracy  
 

36. Budowa: praca doktorska została podzielona na cztery rozdziały. Bardzo 

przysłużyłoby się, jak wspominałem, tak czytelnikom, jak i samemu 

Doktorantowi podczas pisania, przygotowanie do rozdziałów wprowadzeń / 

wstępów, w których wyjaśnione zostałoby co i w jakim celu zostanie 

przedstawione w rozdziale, na które z wyartykułowanych we wstępie pytania / 

hipotezy / problemy znalazły się odpowiedzi/weryfikacje/analizy w tym 

rozdziale. Innymi słowy – jaki dany rozdział ma związek i jaką pełni rolę dla 

analizy tytułowych problemów tej pracy. Odpowiednio rozdziały powinny 

kończyć się mniejszym lub nieco dłuższym zakończeniem.  

37. Wykorzystane źródeł oceniam pozytywnie. Autor powołał w wykazie wiele 

pozycji, to bogaty materiał źródłowy. Aczkolwiek pojawia się sporo prac 

popularnonaukowych, podręcznikowych. Zdecydowanie dominują prace w 

języku polskim, co w kontekście pracy doktorskiej z zakresu prawa 

międzynarodowego jest jednak mankamentem. Poza tym sporo prac, których 

daty publikacji, jak na warunki badań prawnych, są zbyt odlegle. Pojawiają się 

także odwołania do podręczników akademickich, co jednak w rozprawach 

naukowych zasadniczo nie powinno się zdarzać (poza uzasadnionymi 

wypadkami). Rozprawa doktorska oparta została zatem o bogaty, ale nie 

zawsze doskonały, materiał źródłowy – w efekcie ma ona niezaprzeczalnie 

walory dokumentacyjne, a mniej dobrze prezentują się walory naukowe.  
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38. Zauważam, że Autor rozbudował spis prac w bibliografii o wiele pozycji albo 

luźno związanych z tematyka pracy albo w ogóle nie powoływanych w niej. 

Skala jest dość duża, a to co rzuca się w oczy to aż strona wykazów prac 

piszącego niniejszą recenzję, przy czym nie są one w większości związane z 

tematyką analizy i nie są (zasadnie) powoływane w przypisach.  

39. Technika pisania pracy jest właściwa, pracę zaopatrzono również we 

właściwy aparat bibliograficzny, spisy i wykazy, etc. Należy podkreślić 

poprawność formalną przeprowadzonych badań zaprezentowanych w 

przedstawionej mi do recenzji pracy. Została ona napisana stylistycznie 

dobrze, czyta się ja płynnie. Pojawiają się pewne potknięcia, np. 

kolokwializmy (zob. zdanie na s. 16: „Finalnie (?) te ograniczenia zniesione 

zostały Protokołem Nowojorski (…)”; „(…) Obszar Kanady i Stanów 

Zjednoczonych Ameryki” (dodam więc tu, że w j. prawniczym jednak – 

terytorium, skoro mowa o państwach); „Z Konwencji o Prawach Dziecka 

wyczytać można podstawowe zasady wynikające z jej treści i intencji państw 

stron przy jej tworzeniu” s. 78 (wyczytać zasady?); etc. 

40. Autor powiela błędny zapis nazw aktów / źródeł prawa, w j polskim pisze się 

z wielkiej litery tylko I człon nazwy, a wiec Konwencja o ochronie praw 

człowieka czy np. Karta praw podstawowych UE. Podobnie rzecz się ma z 

pisownia nazw źródeł prawa jak np. zalecenia, dyrektywy etc – nie ma 

uzasadnienia w zasadach pisowni w j polskich używania wielkich liter, zob. 

np. s. 92 i wiele innych. 

41. Nie są dobrym rozwiązaniem w pracach naukowych konstruowane liczne i 

rozległe wymieniania problemów od myślników / podpunktów. To nie jest 

naukowe, należy to ograniczyć do minimum (zob. s. 31-32, 98-99, 103-104 

itp.).  

42. Warsztatowo moja krytyczną uwagę budzą te rozwiązania redakcyjne, w 

których po sobie, bez treści pomiędzy nimi, występują kolejne jednostki 

redakcyjne. Jeżeli dany podpunkt pozostaje bez jakiekolwiek analizy, oznacza, 

że jest zbyteczny. Np. s. 33 (ale nie tylko), po sobie są: 1.3 „Ochrona praw 

uchodźców” i zaraz pod nim pojawia się podpunkt kolejny, tj. : 1.3.1. „System 

Narodów Zjednoczonych” 
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43. Przypisy – generalnie moja ocena jest pozytywna, w przeważającej mierze 

zostały starannie przygotowane. Ale nie wszystkie jednak. Część z nich 

niepotrzebnie została nagromadzona, w efekcie większość strony to treść 

przypisów a niewiele właściwej analizy. Jaki ma to sens? W zasadzie można 

zastanowić się czy Autor nie miał nic do powiedzenia w tym zakresie, prócz 

nagromadzenia odnośników? To błąd warsztatowy (zob. np. s. 40, 47 i inne). 

Niektóre przypisy odnoszące się do publikatorów aktów prawnych są mocno 

spóźnione, np. na s. 116 w przypisie nr 501 pojawia się zaskakujący zapis: 

„Konwencja Genewska, Protokół Nowojorski.” Jaki sens takiego przypisu w 

tak zaawansowanej fazie pracy? Zauważam też dodanie przypisów i wykaz 

prac przy wręcz oczywistych stwierdzeniach, jak np. to mówiące, że „zawarte 

w Konstytucji RP gwarancje praw i wolności, stanowią zbiór wartości 

chronionych przez wszystkie organy władzy publicznej. Ponadto są 

wytycznymi dla wszystkich tworzonych i egzekwowanych na terenie RP 

aktów prawnych”, tu akurat nie ma potrzeby wskazywania na dorobek 

doktryny, to raczej rzecz oczywista dla absolwenta studiów prawnicztyc, moja 

uwaga dotyczy też wielu kolejnych przypisów w części otwierającej III 

rozdział.  

44. Autor sprawnie analizuje wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE. 

Powołuje się również na stanowisko doktryny, polskiej i zagranicznej. Przy tej 

okazji Autor nie stosuje ujednoliconych zasad cytowania orzecznictwa 

luksemburskiego, rozpoczynającego się kodem ECLI:UE… (zob. 

http://curia.europa.eu/jcms/jcms/P_125997/pl/). Razi to nieco, zwłaszcza, że 

od podjęcia decyzji w sprawie ujednolicenia zapisów w powoływaniu 

orzecznictwa luksemburskiego minęło sporo lat (zob. przypisy odnoszące się 

do powoływanego w pracy orzecznictwa trybunalskiego). Dodatkowo w 

przypisach odnoszących się do poglądów z decyzji sądów powinny pojawiać 

się konkretne punkty z uzasadnień tych decyzji, które są powoływane, 

wielokrotnie in extenso. Zauważam też, że w wielu przypadkach 

powoływanych orzeczeń sądowych (np. s. 44) Autor nie podał publikatorów 

tych spraw, co w pracy naukowej nie powinna się zdarzać gdy dane sprawy są 

powoływane po raz pierwszy. 
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Konkluzja	recenzji	

 
Moja ocena rozprawy doktorskiej mgra	 Jakuba	 Szczepkowskiego pt. Prawa	

strony	 w	 postępowaniu	 o	 udzielenie	 ochrony	 międzynarodowej	 małoletniemu	

bez	opieki	na	terytorium	RP,	mimo	licznych	uwag	krytycznych, jest pozytywna.  
Uważam, że wypełnia ona kryteria określone we właściwych przepisach 

prawnych. Dlatego wnoszę o przyjęcie rozprawy i o podjęcie dalszych czynności w 

procedurze. 

 
 
       
 
  
 
Warszawa, dnia 04 kwietnia 2022 roku                  Robert Grzeszczak 
 
 
	


