
1 
 

Dr hab. Andrzej Bisztyga, prof. UZ                          Zielona Góra, 01.09.2022r. 

Katedra Prawa Konstytucyjnego, Europejskiego 

i Międzynarodowego Publicznego 

Instytut Nauk Prawnych 

Uniwersytet Zielonogórski     

 

                                                      Recenzja  

                     rozprawy doktorskiej p. mgr Rafała Wojdy 

                pt. "Wpływ Wysokiego Komisarza OBWE do spraw  

  Mniejszości Narodowych na ochronę praw mniejszości narodowych  

                                    w państwach Azji Centralnej" 

                                       Kielce 2022 (stron 357+47) 

                           przygotowanej pod kierunkiem naukowym  

                                     Prof. dr hab. Jerzego Jaskierni 

                     Promotor pomocniczy: Dr Stanisław Adam Paruch 

                   

                           I.Wybór tematu i przyjęte metody badawcze 

  

                     Najogólniej rzecz ujmując, przedmiot dysertacji lokuje się w 

obszarze wolności i praw jednostki oraz ich wycinkowej ochrony. Temat 

rozprawy przedstawia się jako bardzo interesujący z dwóch powodów.  Otóż 

rzecz dotyczy aktywności wyspecjalizowanej instytucji Organizacji 

Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w geograficznie, ale zarazem 

kulturowo i etnicznie ograniczonej przestrzeni Azji Centralnej. O ile instytucja 

Wysokiego komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych (WKMN) była i jest 
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przedmiotem badań polskiej doktryny prawa - także za sprawą badań 

prowadzonych w Wydziale Prawa i Nauk Społecznych Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach - o tyle skoncentrowanie się przez Autora na 

specyfice jego praktycznej działalności w regionie Azji Centralnej przydaje 

recenzowanemu dokonaniu naukowemu badawczej wartości dodanej i budzi 

zainteresowanie odbiorcy. Dzieje się tak między innymi dla tej przyczyny, że 

geopolityczne znaczenie regionu Azji Centralnej wzrasta,  państwa tego regionu 

coraz śmielej ujawniają swoje polityczne i gospodarcze aspiracje oraz - co 

szczególnie istotne - niektóre z nich, jak na przykład Republika Kazachstanu, 

wykazują aktywność w obszarze reformowania ustroju państwa. 

               Dodatkowym argumentem przemawiającym za przyjętą redakcją 

tematu jest fakt, że region Azji Centralnej rzeczywiście stanowi 

narodowościową, etniczną oraz żuzowo - plemienną mozaikę. Zważywszy, że 

tego rodzaju zróżnicowaniu towarzyszy jeszcze zróżnicowanie kulturowe i 

religijne, to okazuje się, że obszar pracy Wysokiego Komisarza OBWE ds. 

Mniejszości Narodowych  w regionie Azji Centralnej przedstawia się jako 

skomplikowany a przez to specyficzny i godny zbadania w formule doktorskiej 

dysertacji. 

            Co się tyczy przyjętych przez Autora metod badawczych, to na pracy 

silne piętno odbiły metody deskryptywna i sprawozdawcza. Owszem, w pracy 

występują fragmenty o odcieniu prawnodogmatycznym, co przydaje pracy 

wartości dodanej. Redakcja tematu, nakazująca uwzględnić oddziaływanie 

praktyki WKMN OBWE na ochronę mniejszości narodowych w pięciu 

państwach regionu, a to w Kazachstanie, Kirgistanie, Tadżykistanie, 

Turkmenistanie i Uzbekistanie   powoduje, że komparatystyczny wymiar pracy 

ujawnia się niejako automatycznie. Dodatkowo został on wzbogacony o 
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porównania z zakresu aktywności WKMN OBWE i przestrzegania praw 

człowieka w regionie Azji Centralnej z analogicznymi aktywnościami w innych 

państwach postsowieckiej przestrzeni prawnej. 

 

 

                                        II.Ocena konstrukcji pracy 

 

               Systematykę pracy należy ocenić jako spójną i logiczną.  

               Rzecz obejmuje cztery rozdziały spięte klamrą wprowadzenia i 

końcowych wniosków. Przedmiotem kolejnych rozdziałów pracy uczyniono: 

ogólną charakterystykę Wysokiego Komisarza OBWE do spraw Mniejszości 

Narodowych (R. I, około 30 stron), zalecenia Wysokiego Komisarza OBWE do 

spraw mniejszości narodowych dotyczące postępowania państw z 

mniejszościami narodowymi (R.II, około 90 stron), realizację przez państwa 

Azji Centralnej tychże zaleceń (R.III, około 160 stron) oraz ocenę efektywności 

wpływu Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych w 

państwach Azji Centralnej na tle oddziaływania innych instytucji 

międzynarodowego systemu ochrony praw człowieka (R.IV, około 160 stron).  

               Systematyka szczegółowa niejednokrotnie przybiera charakter 

trójstopniowy, przy czym uwagę recenzenta zwróciło daleko posunięte jej 

uszczegółowienie. Uwaga ta dotyczy wszystkich rozdziałów pracy. 

Przykładowo, rozwinięcie rozdziałów drugiego i trzeciego postąpiło do tego 

stopnia, że ich systematyki wewnętrzne zostały rozpisane odpowiednio na pięciu 

i ośmiu stronach. Taka konstrukcja systematyki pracy stanowiła zapowiedź 
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dokładnego rozpracowania zagadnień składowych składających się na badawczą 

materię danego rozdziału. Niestety, lektura pracy przyniosła w tym zakresie 

pewien niedosyt, jako że stosunkowo często poszczególne punkty rozdziałów 

okazały się być jednostkami objętościowo skromnymi, czasem kilkuwersowymi, 

co uniemożliwiało szersze rozwinięcie prawnodogmatycznych rozważań na 

dany temat, skazując odbiorcę raczej na zapoznanie się z sygnalnym deskryptem 

podjętego zagadnienia. Ta systematyczna szczegółowość nie znajduje 

automatycznego przełożenia na pogłębienie analizy prawnej podjętego 

zagadnienia. Ergo, przyjęte założenie systematyczne cechuje nietypowość. 

 

 

                                          III.Uwagi merytoryczne 

 

                WKMN stanowi element składowy systemu OBWE. Opracowując 

swoje akty prawa miękkiego, typu wytyczne i rekomendacje, WKMN kształtuje 

standardy z zakresu ochrony mniejszości narodowych. Instytucja ta dysponuje 

szeroką, na bieżąco aktualizowaną wiedzą o sytuacji politycznej, etnicznej i 

kulturowej w państwach Azji Centralnej, która jest obszarem postsowieckim. 

Państwa tego regionu powstały w wyniku rozpadu ZSRS. W swej działalności 

WKMN doznaje również wsparcia ze strony misji terenowych, Biura 

Programowego czy Koordynatora Projektów. Pozwala mu to na podejmowanie 

działań z kategorii wczesnego ostrzegania oraz wczesnego reagowania w 

przypadku powstania zagrożenia wywiązania się konfliktu etnicznego. 

                Wedle wiodącej tezy rozprawy, WKMN w drodze tworzonego przez 

siebie soft law wpływa w istotny sposób na ochronę praw mniejszości 
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narodowych państwach Azji Centralnej. Od razu jednak Autor zastrzega, że 

zalecenia WKMN nie są przestrzegane w państwach regionu w stopniu 

wystarczającym. Prowadzi to do powstania nie w pełni spójnego obrazu z jednej 

strony istotnego wpływu WKMN na poziom przedmiotowej ochrony, a z drugiej  

niewystarczającego poziomu tej ochrony rzeczywiście realizowanej przez 

władze publiczne państw regionu. Tym samym teza ta ostaje się jako prawdziwa 

wówczas, jeżeli pod pojęciem istotnego wpływu rozumieć będziemy w 

pierwszej kolejności znaczącą aktywność i poważne zaangażowanie WKMN w 

wykonywanie jego kompetencji w państwach regionu. I rzeczywiście, region 

Azji Centralnej stanowi jeden z priorytetów aktywności WKMN OBWE. 

Natomiast realność tego wpływu na ochronę mniejszości narodowych w 

poszczególnych państwach regionu doznaje ograniczeń. Poziom tych ograniczeń 

w poszczególnych państwach Azji Centralnej jest stopniowalny a zatem i 

poziom ochrony wolności i praw mniejszości narodowych w poszczególnych 

państwach regionu również nie przedstawia się identycznie.    

               Należy podkreślić, że na poziomie konstytucyjnym, w państwach Azji 

Centralnej zostały sformułowane katalogi wolności i praw człowieka, w tym 

gwarancje ochrony mniejszości narodowych, które formalnie odpowiadają 

analogicznym standardom prawa międzynarodowego publicznego. W 

konsekwencji także na poziomie ustawowym, mniejszościom narodowym są w 

państwach regionu  gwarantowane prawo do edukacji oraz dostęp do środków 

masowego przekazu. Autor słusznie sygnalizuje jednak występowanie w 

ustrojowej praktyce zjawiska odstępstw od przyjętych standardów.  

               Systemów ustrojowych państw Azji Centralnej nie można 

zaklasyfikować jako demokracji typu europejskiego. Zasadniczo w państwach 

tych występują systemy rządów zakładające istnienie silnej władzy 
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wykonawczej, zwłaszcza jednostkowej władzy prezydenckiej, co znacząco 

przybliża je do modelu państwa autorytarnego. Owszem, w niektórych z tych 

państw można zauważyć próby swoistej europeizacji prawa i ustroju, także za 

sprawą aktywności WKMN OBWE, ale wciąż znaczącą barierą dla 

ustanowienia bardziej demokratycznych rządów jest spuścizna 

niedemokratycznego, sowieckiego systemu rządów. Brak także głębszych, 

ugruntowanych, rodzimych tradycji demokratycznych. Szczególnie dotkliwe są 

ograniczenia wolności i praw politycznych. Ale i pod tym względem państwa 

tego regionu nie są jednorodne. Z pewnością nie można postawić znaku 

równości między despocją w Turkmenistanie a Kazachstanem podejmującym 

jednak próby ustrojowej ewolucji ku systemowi hybrydowemu. Pewną rolę - nie 

przeceniając jej znaczenia - odgrywa tu między innymi praktyka WKMN, 

powołującego się nie tylko na standardy OBWE, ale także na standardy Rady 

Europy i Unii Europejskiej. Polem relatywnie intensywnej penetracji ze strony 

WKMN jest Kirgistan, którego rządy przedstawiają się jako stosunkowo 

najmniej w regionie opresyjne względem jednostki, ale dodatkową ceną, jaką 

przychodzi płacić Kirgistanowi, jest niestabilność rządów w tym państwie.  

                  Co szczególnie istotne, wytyczne i zalecenia WKMN przedstawiają 

praktyczną wartość dla samych, jakże przecież licznych, mniejszości 

narodowych w państwach regionu. Standardy ochrony mniejszości narodowych 

propagowane i promowane przez WKMN są obecne w przestrzeni publicznej a 

reprezentanci mniejszości narodowych czerpią z nich argumenty w obronie 

swoich praw. Podobnie czynią organizacje pozarządowe i prawnicy zajmujący 

się ochroną mniejszości narodowych. Oczywiście, ogólne uwarunkowania 

polityczno - ustrojowe stanowią pewną barierę dla pełni ochrony mniejszości 

narodowych. Przykładowo, pełne respektowanie wieloelementowego prawa do 

sądu w odniesieniu do  mniejszości narodowych stanowiłoby niebezpieczny 
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wyłom czy precedens w funkcjonowaniu państwa autorytarnego, z definicji 

odrzucającego prawo jednostki do niezależnego i niezawisłego sądu. 

               W rzeczywistości praca w znacznym stopniu stanowi o kondycji 

sektora wolności i praw jednostki, jakim jest ochrona wolności i praw jednostki 

w państwach Azji Centralnej, a nie wyłącznie o przedmiotowej aktywności 

Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych. Autor mógł 

położyć nieco mocniejszy akcent na sformułowanie ocen i zróżnicowania 

przestrzegania standardów wolności i praw mniejszości narodowych i 

etnicznych w poszczególnych państwach regionu. 

              W recenzowanej pracy, acz w założeniu koncentrującej się na 

zagadnieniach prawnych, przy czym w znacznym stopniu chodzi tu o prawo 

miękkie, ujawnia się także aspekt politologiczny. Jest to zabieg tyleż słuszny, co 

konieczny i wymuszony potrzebą prezentacji politycznego otoczenia, w którym 

przychodzi podejmować aktywność Wysokiemu Komisarzowi w regionie Azji 

Centralnej. 

             Zasługą Autora jest zbadanie aktywności instytucji WKMN OBWE w 

regionie wykazującym własną, określoną specyfikę. Azja Centralna jest wszak 

regionem postsowieckim, w znakomitej większości muzułmańskim i 

zamieszkałym przez znaczną liczbę narodowo - etnicznych mniejszości. Jest to 

zarazem region o istotnym znaczeniu geopolitycznym, stąd w ogóle przybliżanie 

jego społeczeństwom standardów wolności i praw jednostki w rozumieniu - 

operując myślowym skrótem - europejskim, stanowi wkład w upowszechnianie i 

budowę kultury praw człowieka. Autorowi udała się sztuka opisu tego zjawiska. 
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                                     IV. Ocena formalnej strony pracy  

             

                Formalna strona pracy nie budzi większych zastrzeżeń. Zasadniczo 

praca jest wolna od poważniejszych uchybień natury stylistyczno - językowej. 

Czasami w pracy ujawniają się problemy z interpunkcją. Finalnie pozytywnej 

oceny formalnej strony pracy nie zmieniają także nieliczne występujące w niej 

literówki. Zasadniczo praca została napisana na odpowiednim poziomie  

staranności.            

              Co stosunkowo rzadko spotykane, praca została wzbogacona 

kilkunastoma tabelami oraz danymi graficznymi. Przykładowo w formie 

tabelarycznej zostały przedstawione tak interesujące dane, jak wskaźnik 

wolności w państwach postsowieckich oraz wskaźnik wolności mediów na tle 

innych wolności w państwach postsowieckich, będące opracowaniami 

autorskimi, bazującymi na danych internetowych. 

            Przypisy zostały sporządzone w sposób poprawny, przy czym przyjęto 

system ciągłosci numeracji przypisów w skali pracy, co skutkuje pokaźną 

finalną ich liczbą 767.     

 

     

                                                 V.Baza źródłowa 

 

                Wykaz materiałów wykorzystanych w pracy jest wykazem 

obszernym, należycie przedmiotowo wyprofilowanym oraz dobrze 
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uporządkowanym wedle zasad sztuki w dołączonej do pracy Bibliografii. 

Łącznie baza źródłowa obejmuje około czterysta źródeł o zróżnicowanym 

charakterze, i tak obejmuje ona: ok. czterdzieści aktów normatywnych, ponad 

sześćdziesiąt dokumentów, ponad sto pozycji zwartych, ponad sto trzydzieści 

studiów i artykułów naukowych, ponad dwadzieścia pozycji netograficznych (tu 

zawsze podano datę dostępu), kilkanaście innych opracowań oraz stron 

internetowych. Uwagę zwraca, iż baza źródłowa zasadniczo nie zawiera prac w 

języku rosyjskim autorstwa prawników państw regionu, a przecież język 

rosyjski pozostaje lingua franca postsowieckiej przestrzeni prawnej. Niestety, 

nie wszystkie prace wykazane w bibliografii zostały realnie wykorzystane w 

tekście i jego przypisach. Praktykowanie takich zabiegów wydaje się niecelowe.  

               W pracy nie wykorzystano źródeł opublikowanych  w ostatnich latach. 

Ponadto, w rozprawie nie powołano prac znawcy zagadnienia, jakim jest 

profesor Piotr Grochmalski oraz przywołano zaledwie po jednej pracy 

„klasyków” podjętego zagadnienia, jakimi są profesor Tadeusz Bodio oraz 

profesor Andrzej Wierzbicki.  

                 

 

                                                   VI.Konkluzja 

                      

               Stwierdzam, że przedłożona rozprawa doktorska mgr Rafała Wojdy 

pt. „Wpływ Wysokiego Komisarza OBWE do spraw Mniejszości 

Narodowych na ochronę praw mniejszości narodowych w państwach Azji 

Centralnej” spełnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim określone w 

artykule 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule 
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naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 

z późn. zmianami) i może stanowić podstawę dalszych etapów postępowania 

w celu nadania Autorowi stopnia naukowego doktora nauk prawnych, 

bowiem rozprawa stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, a 

Autor wykazał się wiedzą teoretyczną w zakresie prawa oraz umiejętnością 

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.             

   

 

                                                                                Andrzej Bisztyga 

 

 


