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Prof. zw. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko                                    Opole, 15.04.2019 r.                  

Wydział Prawa i Administracji   

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna  

w Warszawie 

 

Recenzja 

pracy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Dybowskiej  

pod tytułem „Działania państwa na rzecz młodzieży w Rzeczypospolitej Polskiej w 

kontekście polityki młodzieżowej Rady Europy i Unii Europejskiej”, s. 220 napisanej 

pod kierownictwem prof. zw. dr hab. Jerzego Jaskierni. 

 

1.Formalne aspekty recenzji 

 

Rada Wydziału Prawa, Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana 

Kochanowskiego w Kielcach Uchwałą z dnia 21.02.2019 r. powołała recenzentów rozprawy 

doktorskiej zlecając opracowanie recenzji. W recenzji uwzględniono dyspozycje zawarte w 

rozporządzeniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie szczegółowego trybu 

przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym oraz w postępowaniu 

o nadanie tytułu profesora zgodnie z którą recenzja rozprawy doktorskiej zawiera 

szczegółowo uzasadnioną ocenę, czy rozprawa ta spełnia warunki określone w art. 13 ustawy 

z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie 

sztuki. Pismo zlecające opracowanie recenzji rozprawy WA.6110.16.2019 z dnia 22.02.2019 

otrzymałem 15.03.2019 r. 

2. Ocena trafności sformułowania tematu 

 Autorka recenzowanej rozprawy podjęła się interesującego, aktualnego, złożonego 

zadania przeanalizowania zagadnienia dotyczącego polityki młodzieżowej w Polsce w latach 

2004-2018 w kontekście polityki młodzieżowej Rady Europy i Unii Europejskiej. Podjęte 

zagadnienie ma charakter interdyscyplinarny. Poruszona w pracy problematyka jest 

niezmiernie ważna z punktu widzenia realizacji prawa człowieka i stawiania nowych wyzwań 

ochronie praw człowieka i polityk wobec młodego człowieka. 

Przedstawiona do recenzji praca stanowi ważny głos w dyskusji nad problemem tak prawnych 

jak i pozaprawnych aspektów polityki wobec młodego pokolenia i ich regulacji przez prawo 
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międzynarodowe, ponadnarodowe i krajowe. Niewątpliwie zagadnienia poruszane w 

dysertacji należą do istotnych komponentów analiz procesów demokratyzacji, europeizacji i 

globalizacji i dotyczy różnych gałęzi prawa. Temat pracy został sformułowany poprawnie pod 

względem formalno-prawnym oraz pod względem poprawności logicznej. Tytuł pracy określa 

zwięźle, trafnie i jednoznacznie temat pracy, jest poznawczo ciekawy, wywołujący 

zainteresowanie.  Tytuł pracy odpowiada tematowi określonemu  w tytule dysertacji – brakuje 

jednak bazy teoretyczno-filozoficznej. Konkludując, wybór przedmiotu rozprawy i 

sformułowanie tematu oceniam pozytywnie i uważam, że świadczy o naukowej dojrzałości 

Autorki.  

3. Ocena sformułowania celu naukowego i kompletności tez. 

 Autorka podaje we wstępie, że „temat ten został podjęty ze względu na fakt, iż 

strategia działań na rzecz młodzieży ma bardzo duże znaczenie w pracach Rady Europy i Unii 

Europejskiej. Zarówno w UE jak i RE oraz w ich państwach członkowskich prowadzone są 

badania na temat polityki młodzieżowej, natomiast w Polsce problematyka ta nie doczekała 

się dotychczas monograficznego opracowania. Celem tej rozprawy doktorskiej jest 

wypełnienie luki w tym zakresie”. Cel pracy określony został zbyt ogólnie. „Istotnym celem 

rozprawy jest rozpoznanie tendencji rozwoju polityki młodzieżowej w państwach 

członkowskich Rady Europy i Unii Europejskiej”. Autorka przyjmuje jednocześnie, że 

„powstaje więc potrzeba ustalenia ogólnoeuropejskiej polityki młodzieżowej, jej kierunków 

zasad, m. in. w związku z potrzebą odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie Rzeczypospolita 

Polska jest zobligowana do realizacji tej polityki. Jest to o tyle istotne, że w grę wchodzą tu 

nie tylko instrumenty prawne wiążące  z obszaru prawa międzynarodowego 

(ponadnarodowego), ale też dokumenty tzw. „miękkiego prawa”( soft law). Powstaje wiec 

potrzeba dokonania analizy, czy i w jaki sposób dokumenty o charakterze „miękkiego prawa” 

powinny oddziaływać na praktykę ustrojową państw członkowskich”. Trudno uznać 

kompletność tez, które winne być określone przez Autorkę. Stawiając tezy (pytania 

problemowe), które powinny być wyeksponowane w pracy, określone konkretnie, 

szczegółowo, w krótkich zdaniach. Uwzględniając cel poznania naukowego dla którego 

prowadzono badania, niezbędnym było postawienie pytań problemowych jako tez 

wynikających z procesu formułowania i rozwiązywania danego problemu badawczego, gdyż 

one wyznaczałyby szczegółowe hipotezy, jakie dla rozwiązania problemu badawczego 

należało sformułować. One z kolei stanowiłyby podstawowe wskazówki do podejmowania 

decyzji co do procedury badawczej.   
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W dysertacji poddano analizie cztery hipotezy o budowie wielozdaniowej. Szkoda, iż Autorka 

nie wskazała od jakiego Autora zapożyczyła metodologię – zasady procesu poznania 

naukowego. 

4. Ocena przyjętych metod badawczych 

 Autorka w rozprawie uznaje za znaczącą metodę analityczno-porównawczą. 

Zastosowała metodę analizy i krytyki piśmiennictwa (krajowego i zagranicznego) oraz źródeł 

prawnych. Wskazuje nadto na metodę analizy instytucjonalno-prawną, metodę analizy 

systemowej, historycznej i analizy dokumentów. Podaje, że w pracy uwzględniła obserwację 

o charakterze socjologicznym i ekonomicznym – bez określenia celu oraz zadań tego typu 

obserwacji. Nie sprecyzowała pojęcia metody badawczej, którą przyjęła w pracy badawczej. 

Precyzując pojęcie metody badawczej należało przyjąć, że jest to sposób pracy badawczej 

charakteryzujący się zarówno określonymi czynnościami postępowania (procedurą 

badawczą), jak i zastosowaniem odpowiednich narzędzi badawczych. Istotą metody 

badawczej winno być zmierzanie do skoordynowania sposobu postępowania z zakładanym 

celem badań.   

Autorka ma świadomość, że proces poznawania myślowego ma charakter złożony i jest 

rezultatem świadomego, a przy tym celowego wysiłku badawczego. W procesie poznania 

myślowego zastosowała takie operacje myślowe jak analiza i synteza, dedukcja i indukcja, 

porównywanie i przeciwieństwa, uogólnienia i wnioskowanie.   

Zastosowane metody badawcze, procedura poznania naukowego pozwoliły Autorce na 

opracowanie rozprawy i realizację celu pracy. 

5. Charakterystyka doboru i wykorzystania źródeł. 

Autorka na stronach rozprawy od s. 200-220 usytuowała  w kolejności źródła 

wykorzystane w dysertacji, tj. - wykaz literatury (błędnie określając ją bibliografią); punkt ten 

podzieliła na opracowania zwarte (85 pozycji), studia i artykuły naukowe (68 pozycji) oraz 

netografię (wykaz stron internetowych – 23 pozycje,  - wykaz aktów normatywnych i inne 

dokumenty, w których znajdują się akty prawne organizacji międzynarodowych, akty prawne 

Rady Europy, akty prawne Unii Europejskiej, akty prawa polskiego oraz inne dokumenty 

(raporty, opinie, komunikaty, rezolucje, uchwały), - wykaz tabel i rysunków.  

 Stwierdzić należy, iż Doktorantka włożyła wysiłek w dokonanie kwerendy źródłowej i 

literatury. Zakres analizowanych źródeł i literatury jest stosunkowo obszerny i oceniam go 

pozytywnie. Doktorantka przywołuje literaturę obcojęzyczną i polską.   
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Wykazała się starannością i rzetelnością przy opracowaniu wykazu literatury, źródeł 

prawnych i ich przytaczania w przypisach. Zastosowane cytaty są dowodem na to, że Autorka 

zapoznała się z przywołaną literaturą.  

6. Struktura pracy 

 Autorka uwzględniając kryteria merytoryczne podzieliła dysertację na cztery rozdziały 

poprzedzając je wstępem i wieńcząc zakończeniem, wykazem literatury i źródłami prawnymi 

oraz wykazem tabel i rysunków. Brak streszczenia pracy. 

We wstępie zaprezentowała ogólne wprowadzenie do pracy, cel pracy, zakres badań, metody 

badań oraz omówiła strukturę pracy (s. 4-13).  

Rozdział 1 zatytułowała Polityka młodzieżowa Rady Europy (s. 14-67) dzieląc je na 6 

podrozdziałów, w których przedstawiła ogólną charakterystykę systemu aksjologicznego 

Rady Europy, pojęcie polityki młodzieżowej, aksjologię polityki młodzieżowej w świetle 

konferencji ministrów do spraw młodzieży, politykę młodzieżową w kontekście instrumentów 

prawnie wiążących, politykę młodzieżową w tzw. „miękkim prawie” i instytucje aktywne w 

zakresie realizacji polityki młodzieżowej. 

Rozdział 2 zatytułowano Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej (s. 68-106), w którym to  w 

5 podrozdziałach omówiono ogólną charakterystykę systemu aksjologicznego Unii 

Europejskiej, pojęcie polityki młodzieżowej, politykę młodzieżową w kontekście prawa 

pierwotnego oraz prawa wtórnego,  a także instytucje aktywne w realizacji polityki 

młodzieżowej. 

Rozdział 3 dotyczy Działania Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz młodzieży w latach 2004-

2013 (s. 107-156; w treści rozdziału opisano działania dotyczące okresu 2004-2018),. 

Rozdział podzielono na 4 podrozdziały, w których to przedstawiono ogólna charakterystykę 

polityki młodzieżowej Rzeczypospolitej Polskiej, inicjatywy władz państwowych i 

samorządowych w zakresie polityki młodzieżowej, inicjatywy organizacji pozarządowych w 

tym zakresie na tle podobnych działań w Europie, a nadto inicjatywy związane z tworzeniem 

przedstawicielstwa młodzieży na szczeblach krajowym i lokalnym oraz inne zamierzenia jako 

przykłady dobrych praktyk. 

Rozdział 4 pod tytułem Ocena działań Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz młodzieży w świetle 

polityki młodzieżowej Rady Europy i Unii Europejskiej (s.157-194) poświęcono 

zagadnieniom, przedstawionych w trzech podrozdziałach: tendencje rozwojowe polityki 
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młodzieżowej Rady Europy i UE, działania Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz młodzieży w 

kontekście polityki młodzieżowej Rady Europy i UE oraz efektywność polityki młodzieżowej 

Rzeczypospolitej Polskiej.   

Szkoda, iż Autorka nie dokonała podsumowania poszczególnych rozdziałów i omówionych w 

nich zagadnień co pozwoliłoby na przejrzystą ocenę  przedstawionej problematyki.   

W Zakończeniu (s. 195-199) Doktorantka odniosła się do zweryfikowanych hipotez, które 

następnie omówiła. Brak jest jednak wniosków de lege ferenda.   

Bibliografia (wykaz literatury i źródeł, s. 200-218).  

Wykaz tabel i rysunków (s.219). 

Wydaje się, że zasadnym byłoby wydzielenie zagadnień dotyczących problemów 

młodzieży europejskiej, bądź to we wstępie, bądź w osobnym rozdzial,e aby następnie na tej 

kanwie ukazać zagadnienia, jakimi to zajmuje się Rada Europy i Unia Europejska oraz 

poszczególne państwa. 

W pracy zdarzają się literówki oraz lapsusy językowe.   

Praca typu kwalifikacyjnego (dysertacja) wymaga wniosków końcowych, które muszą być 

konkretne, udowodnione i adekwatne do treści pracy. Podsumowanie (zakończenie całości 

pracy to forma syntezy wniosków wynikających z poszczególnych rozdziałów, odpowiedzi na 

pytania problemowe w aspekcie myśli przewodniej (rozwiązanego problemu badawczego). 

Istotnym byłoby, aby Autorka już  w pierwszych zdaniach wniosków końcowych wyraźnie 

stwierdziła i oceniła stopień osiągniecia celu badań. 

7. Refleksje z analizy treści dysertacji 

 Rozważania dotyczące młodego pokolenia z natury rzeczy mają charakter 

interdyscyplinarny. Wiele dziedzin nauk jest uwikłanych w problematykę młodzieży, jej 

sytuacji, perspektyw życiowych, stanu oświaty i wychowania, przyczyn dewiacji, 

zatrudnienia, pracy, partycypacji w życiu społecznym itp. Upadek minionej formacji 

społeczno-politycznej ustroju politycznego w naszym kraju stał się równocześnie warunkiem 

i szansą tworzenia demokracji jako uznanego  w niej nowego typu władzy i ładu społeczno-

politycznego, jednak należy zdać sobie sprawę z faktu, że nie wprowadziły jej one w życie 

automatycznie oraz nie uczynią tego bez aktywnego, świadomego i kompetentnego w niej 

udziału wszystkich obywateli, w tym również tych najmłodszych. „Kompetencje i motywacje, 

z jakimi młodzi […] włączą się (bądź nie) w życie publiczne, są dla przyszłości Polski 

kwestią niezwykle istotną” -zauważają polscy juwentolodzy (R. Dolata, K. Koseła, A. 
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Wiłkomirska, A. Zielińska) w książce pt. Młodzi obywatele. Wyniki międzynarodowych badań 

młodzieży (Warszawa 2004). Sądzę, iż wymaga to otwarcia dyskursu w zakresie edukacji 

politycznej prawniczej, tym bardziej, że  szereg pytań w związanych z problematyką edukacji 

tego typu w polskiej szkole stale pozostają bez odpowiedzi. Autorzy tej publikacji podają, że 

edukacja ta zyskuje na znaczeniu przede wszystkim w sytuacjach burzliwych przemian 

społecznych oraz w sytuacjach kryzysowych, gdyż winna kształtować aktywne postawy 

obywatelskie zapewniające motywację i umiejętności wywierania wpływu i konstruowania 

sfery publicznej. Wobec faktu obecności Polski w Radzie Europy, NATO i Unii Europejskiej 

oraz projektu wejścia do strefy euro obywatelskość przestaje być jedynie „problemem 

wewnętrznym” naszego kraju, lecz nabiera europejskiego, światowego znaczenia. 

Obywatelskość postrzega się jako fundament kształtujący rolę obywatela oraz priorytetowy 

czynnik decydujący o charakterze, jakości i stabilności demokracji. Studia nad młodymi 

ludźmi ze względu na specyficzny charakter, stanowią żywą i otwartą przestrzeń badawczą, 

niezwykle czułą na wszelkie nowe zjawiska społeczno-kulturowe, które w jakikolwiek sposób 

odnoszą do dzieciństwa lub angażują młodego człowieka. Specyficzny charakter przestrzeni 

badawczej sięgający do różnorakich dyscyplin naukowych, w tym historii, socjologii, 

psychologii, etnografii, prawa nie stanowi wewnętrznie jednolitych pól myślowych i 

metodologicznych. Niemalże wszystkie publikacje z zakresu historii dzieciństwa odwołują się 

do dzieła Ariesa celem odczytania i ukazania go na nowo jako fundamentu, punktu oparcia 

czy odbicia dla współczesnych rozważań nad dzieckiem i dzieciństwem, czy też jako próby 

potraktowania go jako początku krytycznego namysłu nad obecnymi dyskusjami nad 

dzieciństwem i młodym człowiekiem.   

Wskazać należy na badania skupione na historii i historycznych aspektach dzieciństwa 

młodego człowieka, które ukazują, jak zmieniała się (i nadal zmienia) wartość dziecka i 

dzieciństwa oraz dojrzewającego człowieka, jakie miejsce w różnych okresach historycznych 

zajmowało ono w rodzinie i w szerszych społecznościach. Badania pozwalają na 

rekonstrukcję, często wierną i bardzo wnikliwą,  obrazu dziecka, młodego człowieka oraz 

jego ewolucji w dziejach. Obraz ten jest jednym z wytworów społeczeństwa dorosłych i 

tworzonych polityk wobec tej grupy społecznej (dzieci, młodzieży). Jako wynalazek kultury 

stanowi zlepek różnych wyobrażeń, poglądów, idei, które wskazują, w jaki sposób ludzie 

różnych epok i kultur  postrzegali i rozumieli te grupę i jak aktualnie odnoszą się do niej. 

Łączy się to z różnorodnymi oddziaływaniami  w sferze religijnej, kulturowej, politycznej 

ujawniając różne mitologie i próby instrumentalizacji w wielu obszarach życia dzieci i 

młodzieży. Wizerunek młodego człowieka jest równocześnie rezultatem i amalgamatem 
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określonej filozofii, ideologii oraz teorii człowieka, w tym młodego pokolenia. Jego obraz 

odzwierciedla często potrzeby i obawy tworzących go dorosłych, tym bardziej, im mocniej 

usiłują je ukryć, o czym pisze L. Walhter w artykule The Invention of Childhood in Victorian 

Autobiography.  

Jest ponadto naznaczony specyficznymi wspomnieniami dorosłych, składającymi się na ich 

„pamięć dzieciństwa”, na co zwraca uwagę M. Szczepska-Pustkowska w artykule 

Socjalizujący strumień pamięci: Dzieciństwo jako trwanie [w:] „Problemy wczesnej edukacji” 

(2005, nr 2). Systematyczne badania psychologiczne z początku XX wieku wyznaczyły 

paradygmat analiz, których główną oś stanowiły stadia i przemiany zachodniego modelu 

dzieciństwa i młodego człowieka. Dzieciństwo postrzegano jako okres przygotowania do 

dorosłości, który daje się opisać procesualnie jako następujące po sobie stadia, określone w 

relacji do wieku, rozwoju fizycznego oraz możliwości poznawczych. Kolejne badania 

podkreślały, że droga, którą przebywa człowiek od stadium dziecka ku dorosłości  wymaga 

zaangażowania  w proces rozwojowy wielu społeczności. Szkoda, iż Autorka nie wskazała na 

koncepcje rozwoju człowieka i faz określające typowe dla niej zadania rozwojowe, co 

pozwoliłoby na  ukazanie funkcji i roli tej fazy życia człowieka (stadium dorastania) i 

znaczenia w praktyce społecznej każdego państwa w projektowaniu, planowaniu 

edukacyjnym, zawodowym,  jak i włączaniu w życie społeczne (partycypacja obywatelska) w 

realizację polityk lokalnych, regionalnych, krajowych czy międzynarodowych.   

Dzieci, młodzież (młody człowiek) żyje w określonym państwie, ustroju społeczno-

politycznym. Demokracja stawia wymóg posiadania, a równocześnie wypracowywania i 

doskonalenia specyficznych kompetencji obywatelskich, m. in. umiejętności zdobywania i 

wykorzystywania informacji, ewaluacji/oceny własnego zaangażowania, podejmowania 

decyzji, komunikowania się, partnerstwa i współpracy czy promowania interesów, które w 

warunkach określonego społeczeństwa mogą przybierać odmienne właściwości.  Rozumienie 

dziecka, młodego człowieka jako osoby wyznacza fundament pod bardziej szczegółowe 

ujęcia podmiotowości: podmiotowania praw, relacji społecznych konkretnych potrzeb i 

działań. W trakcie rozwoju osobowych potencjalności pogłębia się zdolność do 

podejmowania samodzielnych działań, jak również świadomość własnej  sprawczości, w tym 

sensie wzrasta autonomia dziecka w realizacji przez nie działań i zmniejsza się stopniowo 

zakres zależności od innych osób, lecz nigdy całkowicie nie ginie, bowiem w przebiegu 

całego życia jesteśmy w relacjach z drugimi osobami i korzystamy nieustannie z ich pomocy. 

Rodzi się pytanie o rozumienie dzieciństwa, młodzieży na tle realistycznej koncepcji osoby. Z 
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pewnością, ważnym postulatem antropologicznym będzie postrzeganie dzieciństwa w 

aspekcie  dojrzałości, do której zmierza rozwój człowieka na tym etapie i w związku z celem 

ostatecznym ludzkiego życia. Mimo wielkiej wagi dzieciństwa dla przebiegu kolejnych 

etapów życia człowieka, nie można absolutyzować tego okresu jako odrębnego i wyłączonego 

z całego procesu rozwojowego, interpretowanego czy to na płaszczyźnie filozoficzno-

antropologicznej, czy też na psychologicznej. Czym jest dojrzałość w kontekście danych 

antropologii realistycznej i w oparciu o koncepcję człowieka jako osoby. Rozumienie 

dojrzałości zakłada określoną koncepcję człowieka, koncepcję rozwoju: dojrzałość pojawia 

się bowiem jako wyraz prawidłowego rozwoju. W literaturze występują ujęcia dążące do 

równouprawnienia dzieci z dorosłymi, popełniania błędu niedostrzegania  specyfiki 

dzieciństwa i próby jego zniesienia na rzecz przedwczesnej dorosłości, a przez to do 

obarczenia dziecka siecią praw i obowiązków charakterystycznych dla życia ludzi dorosłych i 

dojrzałych. Filozoficzne tło powyższych ujęć tworzy woluntaryzm i indywidualizm, które w 

teorii społecznej przekładają się na liberalizm – anarchizm i egalitaryzm, które redukują 

naturę ludzką do wolności, a tę postrzega się jako niczym nie zdeterminowaną. Natura 

dziecka jest z kolei zredukowana do statusu dorosłych, co oznacza rozdźwięk z obiektywną 

rzeczywistością. Dorastanie jest niezwykle ważnym okresem, gdyż jest to dojrzewanie 

zarówno w aspekcie fizycznym jak i psychicznym. Dziecko dorastające podlega ochronie 

jakiej wymaga status małoletniego. Konwencja o prawach dziecka realizuje to poprzez 

uznanie w art. 1 dziecka za osobę w wieku do ukończenia 18 lat, chyba, że na mocy prawa 

krajowego uzyskała wcześniej pełnoletniość. Jako dodatkowe kryterium przyjęto przesłankę 

potrzeby, której zaspokojeniu może służyć dana norma prawna oraz kryterium małoletniości, 

jakie wskazuje nie tylko na brak pełnej zdolności do czynności prawnych, ale jak wskazuje T. 

Smyczyński, najbardziej odpowiada postulatom formułowanym w odpowiedzi na potrzeby 

dziecka i jest najbardziej obiektywne i łatwe do aplikacji. W konwencji umieszczono terminy, 

takie jak „osoba poniżej 18 lat”, „młodociany”, „dzieci pozostające na utrzymaniu”, „dzieci i 

młodzież”.   

Spośród 54 artykułów Konwencji o prawach dziecka art. 6-40 obejmują katalog praw dziecka, 

wyróżniono w nich (analogicznie do typologii z ochrony praw człowieka) prawa osobiste, 

socjalne, kulturalne i polityczne. Uważa się, że w katalogu praw dziecka nie występuje 

kategoria praw ekonomicznych. Od 16-ego roku życia mówi się o młodzieży, nie o dzieciach. 

Umowne jest ustanowienie wieku 18 lat jako kryterium dojrzałości i dorosłości w aspekcie 

fizycznym, psychicznym i umysłowym. Tę granicę wieku uznano dla osób obu płci, z tym, że 

dopuszczono uznanie wcześniejszego osiągnięcia dojrzałości w pełni lub w niektórych 
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dziedzinach życia, jeśli prawo wewnętrzne danego państwa tak stanowi. Mimo, że konwencja 

nie ustanawia ograniczeń wcześniejszego uznania osoby osiemnastoletniej za dojrzałą, nie 

oznacza to całkowitej dowolności, gdyż „regulacja prawna musi pozostawać w racjonalnej 

więzi z procesami fizycznego i umysłowego rozwoju dziecka”. W konwencji przewidziano 

jednak dużą swobodę w określaniu przez państwo momentu, w którym dzieciństwo kończy 

się  w całości lub w pewnej sferze, co oznacza to także możliwość przesunięcia jego górnej 

granicy na późniejszy czas. Zgodnie z art. 41 konwencja nie stanowi przeszkody dla 

stanowienia i stosowania rozwiązań bardziej dla dziecka korzystnych. Postanowienia 

konwencji odnoszą się zarówno do dzieci jak i młodzieży bez rozróżniania poszczególnych 

etapów rozwoju, choć jest oczywiste, że niektóre uprawnienia odnoszą się do wybranych  

grup wiekowych. Warunki prawne dziecka zmieniają się stosownie do jego wzrostu i 

rozwoju, czyli zależnie od osiąganego stopnia dojrzałości. Starszych dzieci i młodzieży 

dotyczą art. 12-17 konwencji, w których jest mowa m. in. o prawach dziecka do kształtowania 

własnych poglądów i prawie do ich swobodnego wyrażania, do swobody myśli, sumienia i 

wyznania, do swobodnego zrzeszania się i wolności pokojowych  zgromadzeń, w dostępie do 

informacji. Nie może być wątpliwości, iż prawa człowieka są punktem odniesienia dla praw 

dziecka i ludzi młodych.  

Szkoda, iż Autorka nie osadziła swoich rozważań na temat młodego pokolenia w kontekście 

procesów demograficznych w UE, w tym w Polsce. Nie sposób pominąć faktu, że 

współcześnie na rynku pracy funkcjonują cztery pokolenia: baby boomers, X, Y, Z. Różnią 

się one ideałami, poglądami, podejściem do wykonywania obowiązków, do form spędzania 

wolnego czasu po pracy i postaw wobec współpracowników. Pokolenie Y obejmuje grupę 

osób urodzonych w latach 1980-2000 na co zwraca uwagę I. N. Barford i P. T. Hester w 

Analyzing Generation Y Workforce Motivationn (2011). Cechy wyróżniające pokolenie Y to 

przekonanie, iż ważniejsze jest być „kimś” niż „mieć”, chęć zachowania równowagi miedzy 

życiem zawodowym a prywatnym, podejmowanie się realizacji kilku zadań w jednym czasie, 

wybieranie pracy  w zespole, większa lojalność wobec współpracowników niż pracodawcy, 

wysoka mobilność. Badania demograficzne ukazują pokolenie Y jako grupę z wyższym 

poziomem wykształcenia oraz poziomem kompetencji społecznych w porównaniu  z 

poprzednimi pokoleniami (Diagnoza społeczna 2009, red. J. Czapski). Pokolenie Z stanowi 

grupę osób urodzonych po 1995 roku. Jego przedstawiciele wchodzą na rynek pracy. Cenią 

oni sobie pracę na własny rachunek, brak ograniczeń, elastyczność zatrudnienia, kreatywność, 

wolność, zależy im na możliwości ciągłej zmiany i wykonywania prac zdalnie niezależnie od 
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miejsca aktualnego pobytu. Przed wszystkimi krajami UE, w tym przed Polską stoją poważne 

wyzwania demograficzne – procesy starzenia się społeczeństwa oraz zmniejszenie się 

liczebności populacji, a co za tym idzie spadek udziału liczby młodych ludzi w ogólnej liczbie 

ludności (B. Skowron-Mielnik Zarządzanie zasobami ludzkimi w kontekście wyzwań 

demograficznych).  Długookresowa prognoza ludności Polski na lata 2008-2035 wskazuje, że 

w ciągu 20 lat liczba ludności kraju spadnie, a tempo zmiany zacznie dodatkowo wzrastać. 

Polska jako członek UE współtworzy europejską politykę spójności, która ma niwelować 

zagrożenia płynące m. in. z procesów demograficznych. Prowadzony program „Europa 2020 

– strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu” jest długookresową strategią rozwoju UE na lata 2010-2020 przyjętą przez 

Radę Europejską 17 czerwca 2010 r. W akcie tym Komisja Europejska przedstawiła 

inicjatywy mające umożliwić postęp w ramach każdego priorytetu, który stanowią: - Unia 

innowacji – zapewnienie warunków do powstawania nowych pomysłów w celu tworzenia 

miejsc pracy,  

- Młodzież w drodze – poprawa systemów kształcenia i ułatwienie młodzieży wejście na 

rynek pracy, - Europa efektywnie korzystająca z zasobów – wykorzystanie odnawialnych 

źródeł energii, - Europejska agenda cyfrowa – upowszechnianie szybkiego Internetu, - 

Polityka przemysłowa w erze globalizacji – wspieranie powstania silnej i konkurencyjnej 

bazy przemysłowej, - Program na rzecz nowych umiejętności zatrudnienia – stały rozwój 

kwalifikacji i zwiększanie współczynnika aktywności zawodowej, - Europejski program 

walki z ubóstwem – aktywne i godne życie społeczeństwa.  

Realizacja celów zakłada działania na różnych etapach życia człowieka: od wczesnego 

dzieciństwa, edukację, aktywność zawodową i rodzicielstwo, po starość.   

We współczesnym świecie zaczyna się wyłaniać grupa „ponowoczesnej” młodzieży, która 

rezygnuje z tradycyjnego stylu życia i orientacji na sukces. Wiek XXI stawia przede 

wszystkim na ludzi aktywnych, innowacyjnych, twórczych, przedsiębiorczych. Zmiana 

warunków życia stawia przed współczesnym młodym człowiekiem rozliczne utrudnienia 

kształtując jego nowy model życia. Era globalizacji stawia dzisiejszemu człowiekowi bardzo 

wygórowane wymagania. „Globalny” młody człowiek oczekuje pomocy i skutecznych 

działań państwa i jego instytucji w przygotowaniu do nowego życia i ukształtowania w nim 

umiejętności adaptacji w nieustannie zmieniających się warunkach, a więc elastycznej 

polityki młodzieżowej. Człowiek nowej epoki powinien mieć świadomie ukształtowane 

walory osobowościowe oraz szeroki zakres wykształcenia, zdolność szybkiego 

opanowywania nowych umiejętności, dostosowywania się do nowych warunków życia bez 
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specjalnego przedłużania okresu adaptacji. Polityka młodzieżowa winna więc kreować 

samodzielność, innowacyjność, przedsiębiorczość, wzmożoną aktywność i odpowiedzialność. 

Aby wyjść naprzeciw potrzebom współczesnego globalnego społeczeństwa młodego 

pokolenia należy bezsprzecznie podjąć w polityce młodzieżowej wychowanie nowego 

człowieka, by tym samym zdecydowanie przeciwstawić się takiemu modelowi życia, który  w 

gruncie rzeczy zmierza do zatracenia społeczeństwa. Era globalizacji wyraża się m. in. w tym, 

że technika multimedialna rządzi niemal wszystkimi sferami życia współczesnych młodych 

ludzi. Ideologia „ponowoczesności” niesie wiele obietnic polityce młodzieżowej, które 

obiektywnie rzecz ujmując, są w wielu przypadkach utopią, choć subiektywnie mogą być 

atrakcyjne, pociągające, zwłaszcza dla osób będących  w potrzebie.  

 Z treści dysertacji wynika wniosek, iż brak jest efektywnej europejskiej polityki 

wobec młodzieży współczesnego świata. Polityka dotycząca młodzieży jest domeną polityki 

poszczególnych państw, które prezentują różne podejścia do tej grupy społecznej 

uwarunkowane różnymi czynnikami. Harmonizacja ustawodawst państw członkowskich  w 

tej dziedzinie nie jest więc możliwa. Kryzys w wymiarze społecznym i cywilizacyjnym, 

globalne przemiany jakie zachodzą  w ponowoczesnym świecie prowokują do wzmożenia 

refleksji nad pomocą w obszarze rozwiązywania różnych problemów młodzieży, 

wspomaganiu jej rozwoju, kariery i aktywności społecznej.   

 Stosunkowo nieliczna grupa autorów zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi młodych 

ludzi (dzieciństwem). Przedstawiona przez Autorkę w takim ujęciu dysertacja jest pierwszą 

pracą naukową w Polsce. Wydaje się, że ukazanie antropologicznej bazy czyli fundamentu 

praw człowieka – dziecka pozwoliłoby na pełniejsze spojrzenie na podjęte w pracy 

zagadnienia, gdyż wskazywałoby źródła zróżnicowanych interpretacji tychże praw. Dałoby 

być może głębszą ocenę polityki młodzieżowej Rady Europy, Unii Europejskiej oraz działań 

Rzeczypospolitej Polskiej  w tym zakresie.   

Brak jednolitego postępowania wobec młodych ludzi w krajach Europy uwarunkowane jest 

wieloma czynnikami zarówno filozoficznymi jak i kulturowymi, historycznymi, 

światopoglądowymi, ideologicznymi, ekonomicznymi oraz stosowanymi praktykami, co 

uniemożliwia stworzenie wspólnej i spójnej polityki wobec tej grupy społecznej, gdyż każde z 

państw tworzy własny system oddziaływania na ludzi młodych i zaspokajania ich potrzeb. Jak 

wskazuje Doktorantka w zakończeniu pracy, z raportu OECD po przeprowadzeniu w 2018 r. 

publicznych konsultacji na temat polityki młodzieżowej w krajach – członkach tej 

organizacji, jakość usług publicznych skierowanych do młodzieży oraz programy służące 
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wyrównywaniu szans edukacyjnych i wspieraniu młodzieży na rynku pracy pozostawiają 

wiele do życzenia. 

8. Ocena końcowa rozprawy     

 Przedstawiona mgr Agnieszkę Dybowską rozprawa doktorska stanowi dojrzałe dzieło 

naukowe zawierające interesujące zagadnienia stanowiąc przyczynek do rozwoju nauki 

prawa. Oceniając ogólnie zaprezentowaną dysertację stwierdzam, iż Doktorantka dobrze 

poradziła sobie z trudną i złożoną problematyką, która oprócz zasadniczych wątków 

prawnych wkomponowana jest w zagadnienia społeczne, aksjologiczne. Autorka dysertacji 

zaprezentowała rzetelne podejście naukowe. Wybrała interesujący z punktu widzenia 

teoretyczno-prawnego, ale też pod względem potrzeb praktyki przedmiot badań naukowych. 

Praca stanowi impuls do niezwykle potrzebnej, poważnej debaty na temat młodego pokolenia, 

powstających zagrożeń praw człowieka i integracji nauk. Stanowić może również punkt 

odniesienia dla innych badaczy jak i regulacji prawnych dotyczących młodzieży.  

Stwierdzam, że Autorka pod względem merytorycznym zrealizowała postawiony cel 

naukowy. Badania zostały przeprowadzone przy uwzględnieniu zasad poznania naukowego. 

Zasygnalizowane uwagi krytyczne nie wpływają na pozytywną ocenę recenzowanej pracy. 

Wnioski końcowe 

 Stwierdzam, iż przygotowana przez mgr Agnieszkę Dybowską rozprawa doktorska 

spełnia wymagania stawiane rozprawom doktorskim określonym przepisami prawa zawarte w 

ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule  w zakresie 

sztuki. Rozprawa stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego i dowodzi ogólnej 

wiedzy teoretycznej Autorki w zakresie prawa i umiejętności samodzielnego prowadzenia 

pracy naukowej.  

Oceniając pozytywnie rozprawę doktorską wnoszę do Wysokiej Rady Wydziału Prawa, 

Administracji i Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego  w Kielcach o kontynuację 

dalszego postępowania w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych mgr Agnieszce 

Dybowskiej. 

    

 

 

S. L. Stadniczeńko 
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