
1 
 

 

 

mgr Agnieszka Dybowska 

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach 

Wydział Prawa, Administracji i Zarządzania 

 

 

STRESZCZENIE DYSERTACJI DOKTORSKIEJ 
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W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W KONTEKŚCIE POLITYKI 

MŁODZIEŻOWEJ 

RADY EUROPY I UNII EUROPEJSKIEJ” 

 napisanej pod kierunkiem prof. dra hab. Jerzego Jaskierni 

 

Rozprawa doktorska dotyczy polityki młodzieżowej w Polsce w kontekście polityki 

młodzieżowej Rady Europy i Unii Europejskiej.  

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.  

Głównym  celem dysertacji było  wypełnienie luki w tym zakresie i zbadanie w jakim 

stopniu w Polsce realizowane są postulaty Rady Europy oraz Unii Europejskiej w tworzeniu 

krajowej strategii działań na rzecz młodzieży. Badania pokazały, że nie został stworzony 

ogólnopolski system w tym zakresie i niestety polityka młodzieżowa  w wymiarze krajowym 

nie jest efektywna.   Istotnym elementem, który został przebadany  w niniejszej dysertacji, było 

także to w jaki sposób i w jakim wymiarze w Polsce, poza wymiarem krajowym, na poziomach 

regionalnym i lokalnym wdrażane są standardy europejskiej polityki młodzieżowej. 

Zauważono, że w wielu środowiskach lokalnych polityka młodzieżowa jest skutecznie 

realizowana. Bardzo dużą rolę w tym zakresie odgrywa sektor pozarządowy.  

Ważnym punktem zainteresowania w dysertacji stały się również tendencje rozwoju 

polityki młodzieżowej w państwach członkowskich Rady Europy i Unii Europejskiej.  W czasie 

badań dostrzeżono fakt, że  brak jest determinacji aby przełożyć postulaty obu instytucji 
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europejskich w dziedzinie młodzieży na konkretne akty tzw. „ prawa twardego”. Mimo to,  

polityka młodzieżowa w krajach Europy jest cały czas bardzo dynamiczna. Ewaluuje                          

ona zgodnie z sytuacją społeczną i gospodarczą Europy i koncentruje się głównie                                     

na wyrównywaniu szans młodych ludzi na starcie w dorosłe życie. 

W pracy wykorzystano zróżnicowane metody badawcze, ze względu                                              

na interdyscyplinarny charakter opracowania. Kluczowe znaczenie miała metoda analizy 

instytucjonalno-prawnej, za pomocą której dokonano analizy aktów prawnych Unii 

Europejskiej i Rady Europy (zarówno prawnie wiążących, jak i o charakterze „miękkiego 

prawa”). Metodę tę wykorzystano również przy analizie ustawodawstwa i aktów 

wykonawczych. Istotne znaczenie miało też zastosowanie metody analizy systemowej. 

Inicjatywy Rady Europy i Unii  Europejskiej zostały poddane analizie w szerszym kontekście 

systemów instytucjonalnych oraz polityk tych organizacji międzynarodowych. W oparciu                    

o metodę analizy historycznej zaprezentowana została geneza Rady Europy oraz Unii 

Europejskiej, a także ewolucja, jakiej podlegała polityka młodzieżowa tych organizacji.  Ważne 

znaczenie miała metoda analizy dokumentów, za pomocą której dokonano analizy 

dokumentów Rady Europy i Unii Europejskiej dotyczących polityki młodzieżowej,                                   

a także dokumentów kreujących politykę młodzieżową państw członkowskich, a zwłaszcza 

Rzeczypospolitej Polskiej. W pracy uwzględniono też obserwacje o charakterze 

socjologicznym i ekonomicznym. 

Do realizacji celów badawczych pracę podzielono na wstęp, cztery rozdziały                                 

i zakończenie. W rozdziale pierwszym został ogólnie scharakteryzowany system 

aksjologiczny Rady Europy i ukazano, jak polityka młodzieżowa Rady Europy wpisuje się                 

w ten system. Problem zaprezentowano w świetle instrumentów prawnie wiążących i „prawa 

miękkiego”. Przedstawiono także instytucje Rady Europy, które zajmują się polityką 

młodzieżową. W rozdziale drugim został przedstawiony rozwój działań na rzecz młodzieży  

w Unii Europejskiej. Rys historyczny pokazał wzrost zainteresowania młodym pokoleniem, 

które w przyszłości będzie kreować Europę. Dokumenty Unii Europejskiej dotyczące 

młodzieży, jakie są omówione w tym rozdziale, umożliwiają pokazanie ewolucji europejskich 

trendów panujących w tej dziedzinie - od aktywności młodych i międzynarodowej wymiany 

młodzieży do przygotowania do rynku pracy. Polityka młodzieżowa Unii Europejskiej jest 

omówiona w świetle prawa pierwotnego i wtórnego. W rozdziale trzecim dokonano analizy 

działań Rzeczypospolitej Polskiej na rzecz młodzieży  od momentu akcesji Polski do Unii 

Europejskiej do chwili obecnej. Szereg konkretnych postulatów, celów strategicznych                              

i obszarów działania zostało sformułowanych w „Strategii Państwa dla Młodzieży na lata 2003 
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– 2012”, opracowanej w Ministerstwie Edukacji Narodowej i Sportu i przyjętej przez Radę 

Ministrów 19 sierpnia 2003 r. Badania, które zostały przeprowadzone, miały dać obraz tego,  

w jakim stopniu zostały zrealizowane postawione w roku 2003 cele i w jaki sposób Strategia 

jest kontynuowana. Rozdział czwarty został poświęcony badaniom tendencji rozwojowych, 

panujących w zakresie polityki młodzieżowej w krajach członkowskich Rady Europy i Unii 

Europejskiej. Analiza została przeprowadzona na podstawie raportów dotyczących polityki 

młodzieżowej Rady Europy, raportów Komisji Europejskiej oraz dokumentów wydawanych 

przez te instytucje.  

Rozprawa ta przede wszystkim dowiodła, że chociaż od lat osiemdziesiątych ubiegłego 

wieku Rada Europy bardzo silnie zajmuje się kwestią polityki młodzieżowej istotne elementy 

polityki młodzieżowej zostały jednak ujęte nie w dokumentach prawnie wiążących,                              

ale o charakterze „miękkiego prawa”. Osłabia to oddziaływanie Rady Europy na tworzenie 

polityki młodzieżowej. Unia Europejska także nie nadała polityce młodzieżowej wystarczającej 

rangi. Polska, poprzez program rządowy ogłoszony w 2003 r., wpisała się w politykę 

młodzieżową Rady Europy i Unii Europejskiej ale ta  polityka   prowadzona jest jednak                         

w sposób rozproszony. Nie ma na poziomie centralnym jednego koordynatora polityki 

młodzieżowej. Polityka młodzieżowa Rady Europy i Unii Europejskiej przyniosła niewątpliwie 

pozytywne efekty, inspirując państwa członkowskie do jej implementacji, to jednak musi ona 

ulec modyfikacji, m.in. w konsekwencji problemów społecznych i ekonomicznych, jakie 

przyniósł rozwój sytuacji w Europie. 
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