
Prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko                                     Opole, 21.04.2022r. 

Instytut Nauk Prawnych 

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna 

w Warszawie 

 

 

Recenzja 

Rozprawy doktorskiej Pana mgr Jakuba Szczepkowskiego na temat „Prawa strony w 

postępowaniach o udzielenie ochrony międzynarodowej na terytorium RP małoletniemu 

bez opieki”. s.296 

Rozprawa przygotowana w Instytucie Nauk Prawnych Wydziału Prawa i Nauk Społecznych 

Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Pod kierownictwem Prof. dr. hab Jerzego Jaskierni 

Promotor pomocniczy dr Monika Bator-Bryła 

 

 

1. Formalne aspekty recenzji 

 

Uchwałą nr 12/2022 Rady Naukowej Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach z dnia 4 lutego 2022r., powołano recenzentów i zlecono 

opracowanie recenzji rozprawy zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 2003r. o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z 

późniejszymi zmianami w związku z ustawą z dnia 3 lipca 2018r. Przepisy 

wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Dysertację otrzymałem 8 marca 2022r. wraz ze zleceniem Przewodniczącego Rady 

Naukowej Instytutu Nauk Prawnych z dnia 2 marca 2022r. WPN.6110.16.2022 

W recenzji uwzględniono dyspozycję, czy rozprawa ta spełnia warunki określone w 

ustawie. 

 

2. Ocena trafności sformułowania tematu 

 

Autor recenzowanej rozprawy podjął się interesującego i ważnego, acz również 

złożonego zagadnienia dotyczącego małoletnich bez opieki, którzy uczestniczą w 

zjawisku uchodźctwa i to nie tylko w Europie lecz na całym świecie, w kontekście ich 

ochrony międzynarodowej na terenie RP. 

Regulacja międzynarodowej migracji oraz uchodźctwa jest jednym z centralnych 

problemów, których źródłem jest współczesne przemieszczanie się ludności. 

Specyficzną grupą uchodźców stanowią dzieci, w tym dzieci bez opieki wymagające 

szczególnego potraktowania, zapewnienia im ochrony, w tym ubiegającym się o status 

uchodźcy. Pojęcie „dziecka” i „człowiek” mają zasadnicze znaczenie dla ochrony 



dziecka a „dobro dziecka” ma strzec bezpieczeństwa, szczęścia, rozwoju fizycznego, 

psychicznego i moralnego dobrobytu dziecka, gdyż są najsłabiej przystosowane do 

zmieniającego się świata, migracji, uchodźctwa. Na podmiotowość każdego człowieka 

wskazuje artykuł 6 PDPCz z 1948r., który znajduje swoje powtórzenie w artykule 16 

MPPOiP, uznający prawo każdego do uznawania wszędzie jego podmiotowości 

prawnej praw człowieka, a podmiotowość dziecka opiera się głównie na uznaniu, że jest 

ono osobą, której ze względu na niedojrzałość psychiczną i fizyczną przynależy 

szczególna troska i ochrona ze strony dorosłych. Odrębność dziecka postrzegana była 

jeszcze przed uchwaleniem Konwencji o Prawach Dziecka. Tworzenie szczególnego 

standardu do ochrony praw dziecka zostało potwierdzone i uznane w PDPCz w obydwu 

Międzynarodowych Paktach, jak również w statutach i dokumentach 

wyspecjalizowanych agencji i międzynarodowych organizacji zajmujących się 

zapewnieniem ochrony i pomocy dzieciom, w tym uchodźcom. Szczególnym aktem 

dotyczący uchodźców jest Konwencja Genewska z 1951r. oraz Protokół Nowojorski. 

Specyficzną grupą uchodźców stanowią niewątpliwie dzieci, a opuszczając swój kraj 

wraz z dorosłymi stają się uchodźcami a ich życie jest „zawieszone między 

dzieciństwem a dorosłością”. Zauważyć należy, iż niektóre agendy międzynarodowe 

definiują w różny sposób granice dzieciństwa i młodości. Ochrona dziecka będąc 

procesem, niezwykle trudnym, wieloaspektowym związana jest z wieloma różnymi 

dziedzinami życia społecznego, determinującymi specyfikę i prawidłowości 

działalności ochronnej. Samo pojęcie „ochrona dziecka” łączy się z obowiązkiem tak 

międzynarodowego jak i krajowego zabezpieczenia dziecka przed dyskryminacją, 

deprawacją, niewolnictwem i innymi formami nadużyć. Wymaga to więc 

interdyscyplinarnego podejścia do tego zagadnienia. Zgodnie z ogólnym pojęciem jest 

to działalność mająca na celu zabezpieczenia dziecka przed niebezpieczeństwem, 

nieprawidłowym rozwojem czy wyniszczeniem. W różnych dokumentach 

międzynarodowych dotyczących ochrony dzieci występują pojęcia separated children 

lub unaccompanied children, które oznaczają „dzieci bez opieki”. Z definicji zawartej 

w Deklaracji Należytej Praktyki wynika, iż dzieci bez opieki, to „osoby poniżej 18 roku 

życia, które znajdują się poza krajem pochodzenia i są pozbawione opieki rodziców lub 

osoby, która była ich opiekunem prawnym lub zwyczajowym”. Niektóre dzieci są 

zupełnie pozostawione same sobie, inne zaś pozostają z dalszymi członkami rodziny. 

Wybór określonego sposobu urzeczywistniania praw dziecka winien być zawsze 

dyktowany najlepszym interesem dziecka.  

Recenzowana rozprawa doktorska może stanowić istotny głos w dyskusji nad prawnymi 

uregulowaniami oraz uwarunkowaniami w zakresie stanowienia i stosowania prawa. 

Uważam, że temat pracy został sformułowany prawidłowo pod względem poprawności 

formalno-prawnej użytych pojęć oraz pod względem poprawności logicznej, jest zwarty 

i komunikatywny.  

Wybór przedmiotu rozprawy i sformułowanie tematu oceniam pozytywnie uważając, 

że świadczy on o naukowej dojrzałości autora i bezstronności odnoszącej się do 

wyjaśnienia przedmiotu badań. Problematykę uznaję za ważną i aktualną. Rozprawa ta 

stanowić będzie dla dogmatyków prawa źródło wiedzy i konstrukcji znaczeń prawnych. 

 

3. Ocena przyjętej bazy badawczej, sformułowania celu naukowego oraz 

przyjętych metod badawczych 

 



Dokonując oceny organizacji i etapów podjętych przez Autora badań należy 

zauważyć, iż wynikają one z aktu jego myślenia refleksyjnego, które występuje od 

początku zaprezentowanej dysertacji. Postępowanie badawcze jest następstwem 

logicznego myślenia ujętego w etapy badawcze. Badania naukowe Autora 

recenzowanej pracy to czynności służące rozwiązaniu problemu naukowego.  

W tytule pracy uwypuklono jego istotę i informację o kierunku badań wskazując 

przedmiot badawczy i przyjętą bazę badawczą. 

Celem pracy naukowo-badawczej stało się odzwierciedlenie rzeczywistości 

dotyczącej zbadania i opisania praw małoletnich bez opieki jako strony w 

postępowaniu i udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej. Pomysł podjęcia tematyki w tej dziedzinie z pewnością 

zasługuje na uznanie. Problemy te są tak bardzo złożone w swojej istocie i 

uwarunkowaniach, że wymagają na ogół interdyscyplinarnych badań. Autor jednak 

zdecydował się na ukazanie problemu w ujęciu zjawiska prawnego, gdzie 

podstawową metodą badawczą stała się metoda dogmatyczna, a więc analiza 

przepisów prawnych prawa międzynarodowego, europejskiego (ponad 

narodowego) i polskiego, dotyczących zagadnień uchodźców oraz metoda 

historyczno-prawna, dogmatyczno-historyczna oraz metoda porównawcza. Według 

mnie zastosowano ponadto metodę analizy i krytyki piśmiennictwa (źródeł) – 

praktycznie ta metoda w pierwszym etapie poznania naukowego musi zastosować 

każdy, kto chce opracować pracę naukową. Istota jej polegała na wykazaniu 

celowości, oryginalności i nowego ujęcia wyłonionego i podjętego do badań 

problemu. W procesie poznania naukowego zastosowano podstawowe jego zasady 

i operacje myślowe. Świadomie i celowo zastosowana procedura badawcza jako 

zespół dyrektyw w połączeniu z zastosowanymi metodami pozwoliła na realizację 

celu pracy  i na realizację podstawowych funkcji badań naukowych, które jednak 

winne być ujęte w formę pisarską bezosobowego stylu wyrażania myśli.  

 

4. Ocena układu treści rozprawy 

 

Układ treści dysertacji opiera się na dwóch podstawowych zasadach: etapu 

wynikania i układu hierarchicznego treści. Z punktu widzenia przedmiotu pracy i 

zakresu poruszanych w nich problemów układ treści pracy uznać należy za 

poprawny. Praca składa się z kilku elementów: spisu treści, wykazu skrótów, 

wprowadzenia, tekstu głównego pracy w postaci 4 rozdziałów, podrozdziałów, 

wniosków końcowych, bibliografii (akty normatywne, dokumenty o różnym 

charakterze, orzecznictwo TK, SN, SA, NSA, WSA, ETPCz, TSUE, literatura – 

opracowania, pozycje zwarte, studia i artykuły naukowe, inne opracowania, 

netografia). Wykorzystano 146 pozycji zwartych oraz 330 pozycji – studia i artykuły 

krajowe i zagraniczne). Każdy z tych elementów pracy uznać należy za ważny, 

bowiem spełnia ważne zadania informacyjne i naukowe. W pracy zastosowano 889 

przypisów sporządzonych bezpośrednio pod tekstem przez wszystkie do końca 

pracy. W przypisach stwierdzono różne uchybienia.  

We wprowadzeniu (str. 6-13) Autor prezentuje przedmiot pracy i badań. Wskazuje 

na cel dysertacji, zastosowane metody badawcze, bazę analityczną oraz zastosowane 

hipotezy badawcze oraz procedury badawcze. Brak jest we wprowadzeniu ramy 

zakreślającej stan prawny, który był brany pod uwagę.  



W rozdziale I pod tytułem „Ogólna charakterystyka uchodźców” (str. 14-65) 

błędnie jest podana strona 16 jako początek tego rozdziału, który został podzielony 

na 4 podrozdziały. W pierwszym podrozdziale pod tytułem „Pojęcie uchodźcy” 

prezentuje ogólną charakterystykę pojęcia uchodźcy oraz przedstawia zarys 

historyczny statusu uchodźcy. Brak w tym miejscu podpunktu dotyczącego 

rozwinięcia zagadnienia dziecko-uchodźca i podstawowych zagadnień 

terminologicznych: pojęcie dziecka, dzieciństwo, dziecko-uchodźca, podmiotowość 

dziecka, prawo podmiotowe, obywatelskość dziecka, interes dziecka, dobro 

dziecka. Stanowiłyby one punkt wyjściowy do dalszych analiz i określenia 

przedmiotu oraz podmiotu badań. W kolejnych podrozdziałach Autor omawia 

rozwój historyczny statusu uchodźcy, ochrony praw uchodźców w systemie 

Narodów Zjednoczonych, Rady Europy i Unii Europejskiej. W czwartym 

podrozdziale omawia zagadnienie dotyczące uchodźcy a system prawa małoletniego 

bez opieki na terytorium państwa przyjmującego.  

W rozdziale II pod tytułem „Prawa strony w postępowaniu o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez opieki na terytorium państwa w świetle 

regulacji międzynarodowych” (str. 66-114) podzielonym na dwa podrozdziały 

omawia: regulacje uniwersalne oraz regulacje regionalne dotyczące Rady Europy i 

Unii Europejskiej. Na tej bazie tworzy wzorzec badań nad obowiązującym reżimem 

polskiego prawa uchodźczego. 

Rozdział III pod tytułem „Prawa strony w postępowaniu o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez opieki na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej w świetle Konstytucji RP i ustawodawstwa”  (str. 115-164) podzielono na 

trzy podrozdziały w nich kolejno omawiając zagadnienia wynikające z Konstytucji 

RP, ustawodawstwa oraz przepisów wykonawczych na podstawie analizy i 

charakterystyki praw strony w postępowaniu o udzielenie ochrony 

prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez opieki na terytorium RP. W tym 

rozdziale Autor dokonał analizy i porównania standardów uniwersalnych i 

regionalnych z polskimi regulacjami dotyczącymi ochrony uchodźców w 

postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej.  

Ostatni rozdział IV Autor poświęcił tematowi „Realizacja prawa strony w 

postępowaniu o udzielenie ochrony prawnomiędzynarodowej małoletniemu bez 

opieki w świetle praktyki organów Rzeczpospolitej Polskiej” (str.165-223). 

Rozdział ten podzielony został na cztery podrozdziały, w których to po 

przeprowadzonej analizie Autor dokonuje opisu praktyki organów RP w zakresie 

ochrony prawnomiędzynarodowej małoletniego bez opieki w sprawach o nadanie 

statusu uchodźcy i udzielenie ochrony uzupełniającej. Ponadto omawia realizację 

gwarancji procesowych małoletniego bez opieki zarówno w postępowaniu 

administracyjnym jak i sądowoadministracyjnym. W ostatnim podrozdziale  Autor 

prezentuje tendencje w zakresie zwiększenia efektywności gwarancji materialnych 

i procesowych ochrony prawnomiędzynarodowej małoletniego bez opieki na 

terytorium RP. 

Szkoda, iż Autor dysertacji nie dokonał podsumowań każdego z rozdziałów co 

pozwoliło by na znacznie lepszy odbiór uzyskanych wyników po przeprowadzonej 

analizie.  

Wnioski końcowe (str.224-234) - Autor przedstawia w nich wnioski dotyczące 

weryfikowanych hipotez. Zaprezentowane wnioski uznać należy za adekwatne do 



celu i treści pracy. Dostrzec można perspektywę rozwojową badanej problematyki, 

tym bardziej jak to ujmuje Autor efektywność ochronna małoletnich bez opieki 

budzi szereg uwag. 

Tezy zawarte w recenzowanej pracy inspirują do podjęcia dalszych dociekań a 

analiza podjęta w rozprawie odsłania czytelnikowi szerokie pole, którego 

eksploracja może przynieść niemało interesujących treści, szczególnie w obecnych 

czasach pod warunkiem zastosowania badań interdyscyplinarnych. 

Zauważyć należy, iż nazywanie cytowanych publikacji (źródeł prawnych, innych 

prac, literatury) bibliografią jest błędem. Funkcja bibliografii i funkcja cytowanej 

literatury to dwie różne wartości. Nawet autorzy wybitnych prac nie zawsze roszczą 

sobie prawo do kompletności bibliograficznej tematu i chętniej posługują się 

sformułowaniem wykazu (zestawu), źródeł (prac publikowanych) cytowanych w 

pracy. 

 

5. Refleksje wynikające z treści rozprawy 

 

Lektura dysertacji skłania do refleksji nad specyfiką poruszanych zagadnień. 

Refleksje płynące z lektury pozwalają na stwierdzenie, iż ważne jest, aby w ślad za 

prowadzonym dyskursem, jako jego naturalna konsekwencja pojawiły się konkretne 

propozycje umożliwiające nie tylko wysnuwanie wniosków de lege lata, ale również 

formułowanie postulatów de lege ferenda, wyznaczających kierunki ewolucji 

przepisów prawa w tym zakresie. Żeby można było stosować kryteria wynikające z 

pojęcia dobro dziecka-uchodźcy niezbędne staje się zrozumienie pojęcia 

dzieciństwa, posiadanie wyraźnej świadomości podmiotowości dziecka, które 

wpływa na właściwe zrozumienie relacji między dzieckiem a otaczającym je 

światem, co ma przełożenie na sądowe stosowanie prawa oraz postępowanie 

administracyjne, cywilne jak również międzynarodowe i konstytucyjne. Obraz 

współczesnego świata z całą swą złożonością, płynną nowoczesnością, dramaturgią 

emigracyjno-uchodźczą stanowi jedno z poważnych wyzwań dla ochrony praw 

człowieka w tym dziecka w XXI wieku. Dowodzą tego informacje, raporty z 

prowadzonych badań naukowych, dokumenty i materiały publikowane między 

innymi przez Wysokiego Komisarza NZ do spraw Uchodźców. Z 

międzynarodowych wytycznych wywieść można wniosek, iż cudzoziemskie 

dziecko bez opieki to osoba poniżej 18 roku życia, pochodząca z innego kraju, bez 

rodziców oraz opiekunów prawnych. Prawa dzieci, w tym dzieci cudzoziemskich 

bez opieki to niewątpliwie prawa człowieka, prawa dzieci, prawa cudzoziemców. 

Prawa dziecka zawarte w Konwencji o Prawach Dziecka przysługują wszystkim 

dzieciom, w tym prawo do życia, do najlepszych możliwych warunków życia i 

rozwoju, do zachowania swojej tożsamości, do swobodnego wyrażania własnych 

poglądów w sprawach, które je dotyczą, do wysłuchania, do swobody myśli, 

sumienia, wyznania, do opieki rodziców lub zastępczej w razie potrzeby, do ochrony 

zdrowia, do edukacji. Zgodnie z Konwencją praw dziecka (art.22) małoletni ma 

prawo do ubiegania się o status uchodźcy, jak również państwa-strony są 

zobowiązane do udzielenia ochrony i pomocy humanitarnej, gdy takie dziecko 

będzie się ubiegało o ten status. Z międzynarodowych aktów prawnych, jakimi są 

Konwencja Genewska, Protokół Nowojorski i dyrektywy, wynikają prawa dziecka, 

w tym dziecka bez opieki, to jest prawo ubiegania się o ochronę międzynarodową, 



prawo do pakietu wsparcia socjalnego na czas procedury (między innymi: edukacja, 

pomoc psychologiczna i zdrowotna), prawo do opiekuna faktycznego i 

przedstawiciela prawnego. 

Prawa dzieci uchodźców, w tym dzieci bez opieki zawarte w Programie Dzieci bez 

Opieki w Europie (Separated Children In Europe Program) oraz w polskich aktach 

prawnych (ustawa o cudzoziemcach, ustawa o udzieleniu ochrony cudzoziemcom i 

inne), między innymi prawo do niedyskryminacji, do udziału w procesie 

decyzyjnym w postępowaniu uchodźczym, do tłumaczenia, do informacji, do 

najlepiej pojętego interesu dziecka. Nieocenioną rolą w kreowaniu standardów mają 

dokumenty, podręczniki UNHCR. 

Nastąpiła europeizacja związana głównie z przenikaniem prawodawstwa z UE do 

Polski. Przyjęto w wyniku implementacji do polskich unormowań koncepcje i 

standardy występujące w prawie unijnym. Zwrócić należy uwagę na 

zaprezentowane przez Autora bogate orzecznictwo polskie dotyczące dzieci bez 

opieki, którego reżim uchodźczy prowadzony przez administrację jest mimo 

wszystko niewystarczający. Potrzebna jest więc inna filozofia w podejściu do 

dziecka jako trudnych przypadków filozoficznych. 

Standardy postępowania wobec uchodźców, w tym dzieci kształtuje orzecznictwo 

obu trybunałów europejskich – TSUE i ETPCz. Na podstawie skargi wniesionej 

przez cudzoziemca (w tym także uchodźcy) możliwe jest uzyskanie indywidualnej 

ochrony na skutek orzeczenia. 

Bardzo ważną funkcję i rolę w kształtowaniu sytuacji dzieci na świecie stanowią 

komentarze ogólne Komitetu Praw Dziecka ONZ stworzone na podstawie 

Konwencji o Prawach Dziecka jak również Trzeci Protokół do tej Konwencji, który 

stworzył możliwości indywidualnej skargi dzieciom na naruszenie ich praw do 

Komitetu Praw Dziecka ONZ. 

Małoletni w postępowaniu o nadanie statusu uchodźcy jest swego rodzaju jedynie 

modyfikacją postępowania, które przeprowadza się wobec osób pełnoletnich a 

wyraża się ona poprzez osobę wnioskodawcy. 

Niezwykle ciekawą jest lektura na temat ochrony dziecka-uchodźcy zawarta w 

sprawozdaniach zarówno Rzecznika Praw Dziecka jak i Rzecznika Praw 

Obywatelskich oraz Stowarzyszenia Interwencji Prawnej, a których nie uwzględnia 

Autor. 

Szkoda, iż Autor w rozdziale IV dla pełnego obrazu zagadnień poruszanych w nim, 

nie wskazał na instytucje i organy oraz organizacje pozarządowe zajmujące się 

sprawami dzieci-uchodźców między innymi: organy prowadzące postępowanie i 

podmioty biorące udział w postępowaniu na prawach strony i organizacje 

pozarządowe (prokurator, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Obywatelskich, 

organizacje społeczne, organizacje pozarządowe – stowarzyszenia, fundacje, 

Helsinska Fundacja Praw Człowieka, Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, 

Polski Czerwony Krzyż, Fundacja Polska Akcja Humanitarna, Amnesty 

Internacional, Centrum Migranta, Fundacja La Strada, Stowarzyszenie Uchodźców 

w Polsce, itp.).  

Zjawiskiem więc uchodźctwa, w tym dzieci uchodźców zajmuje się wiele instytucji 

i organizacji przy zastosowaniu różnych instrumentów, a samo zjawisko wymaga 

wielopłaszczyznowego i kompleksowego podejścia.  

 



6. Ocena końcowa rozprawy 

 

Rozprawa doktorska napisana przez mgr Jakuba Szczepkowskiego stanowi w pełni 

dojrzałe dzieło naukowe i zawiera zagadnienia, które mogą mieć wpływ na 

dogmatykę prawa jak i praktykę. Autor dysertacji zaprezentował rzetelne podejście 

naukowe. Wybrał interesującą tematykę nie tylko z punktu widzenia teoretyczno – 

prawno – dogmatycznego, ale też pod względem potrzeb praktyki przedmiotu badań 

naukowych. Stwierdzić należy, że Autor pod względem merytorycznym zrealizował 

postawiony cel naukowy. Zachowano logiczną spójność wywodów. Badania zostały 

przeprowadzone przy uwzględnieniu zasad poznania naukowego. 

 

7. Wnioski końcowe 

 

Stwierdzam, że rozprawa doktorska opracowana przez mgr Jakuba 

Szczepkowskiego spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim określonym 

przepisami prawa. Praca ta stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego i 

dowodzi ogólnej wiedzy Autora w zakresie prawa i umiejętności samodzielnego 

prowadzenia pracy naukowej. 

Oceniając pozytywnie pracę doktorską wnoszę do Rady Naukowej Instytutu Nauk 

Prawnych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach o kontynuację dalszego 

postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych magistrowi 

Jakubowi Szczepkowskiemu. 

 

 

 


