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Recenzja 
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Człowieka dotyczącego prawa do ochrony życia”, ss. 250. 

 

 

 

 Nie ma jednolitych kryteriów wartościowania i oceniania prac naukowych. 

Najczęściej przyjmuje się jednak, że na ostateczną opinię o pracy doktorskiej wpływa pięć 

elementów: temat i zakres pracy, kompozycja, czyli budowa rozprawy, zastosowana metoda 

badawcza, jej strona warsztatowa oraz treść merytoryczna. Spośród wspomnianych 

elementów najważniejsze znaczenie należy przypisać tematowi, metodzie badawczej oraz 

merytorycznej treści. Chodzi o to, aby podjęty temat dotyczył zagadnienia społecznie 

ważkiego i mającego znaczenie dla nauki. Zastosowana metoda przesądza o możliwości 

trafnego stawiania problemów tkwiących w temacie i ich poprawnego rozwiązywania, 

wreszcie merytoryczna treść jest esencją każdej pracy naukowej; to ona decyduje o 

końcowym sukcesie albo niepowodzeniu. 

 Odnosząc przedstawione wyżej założenia do rozprawy doktorskiej mgr Justyny 

Cymerys-Cesarz wypada zauważyć, że wybór tematu jest niezwykle trafny, przy czym 

dotyka on z jednej strony praw socjalnych, jako jednej z dyscyplin prawa konstytucyjnego, z 

drugiej prawa międzynarodowego publicznego w zakresie prawa Rady Europy, ale mieści się 

także w polu prawa medycznego, które wyłaniając się z kilku gałęzi prawa wyraźnie 

pretenduje do tego, aby stać się także jedną z takich samoistnych gałęzi. Z 

interdyscyplinarnego charakteru swoich dociekań Autorka w pełni zdaje sobie sprawę, 

zauważając że poruszone przez nią kwestie dotyczą podmiotowości prawnej, statusu, praw 

publicznych, wyborczych, małżeńskich, socjalnych i prawa pracy, podatkowych, a także tak 

pozornie odległych kwestii, jak funkcjonowanie domów opieki społecznej, działań 

administracji publicznej, czy uczestnictwa w ruchu drogowym. Zasadniczym celem 

rozprawy jest ustalenie, w jaki sposób państwa członkowskie Rady Europy realizują prawo 
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do ochrony życia i zdrowia osób z niepełnosprawnościami, realizując standardy osadzone w 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Zamiarem Autorki było wskazanie na potrzebę 

komplementarności i synergii działań europejskich organizacji międzynarodowych w zakresie 

ochrony osób z niepełnosprawnościami i skonfrontowanie ich z działaniami Unii 

Europejskiej, a także z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia. W ten sposób mgr 

Justyna Cymerys-Cesarz zmierzała do zbadania roli, jaką odgrywa Rada Europy w kwestii 

ochrony zdrowia osób z niepełnosprawnościami.  

 Zasadnicza teza pracy, nazwana we wstępie dysertacji hipoteza główną, sprowadza 

się do stwierdzenia, że prawo do ochrony zdrowia osób z niepełnosprawnościami stanowi 

ważny element prawa do ochrony życia i zdrowia w świetle Europejskiej Konwencji Praw 

Człowieka oraz w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.  Autorka 

omawiając kształt tezy (hipotezy głównej) zauważa, że realizacja prawa do ochrony zdrowia 

osób z niepełnosprawnościami ma swoją specyfikę, wynikająca z uwarunkowań finansowych 

i technicznych, które powodują, że efektywność egzekwowania tego prawa w praktyce 

państw członkowskich odbiega od zakładanych standardów międzynarodowych. 

Sformułowana teza (hipoteza główna) nie odznacza się szczególną odkrywczością i w gruncie 

rzeczy niezbyt przystaje do dalszych wywodów i ustaleń. Można w tym dopatrywać się 

pewnego oportunizmu po stronie mgr Justyny Cymerys-Cesarz, którego źródłem może być 

obawa, iż formułując bardziej wyostrzoną czy drapieżną tezę może narazić się czytelnikom, a 

w szczególności recenzentom bądź osobom decydującym o zakwalifikowaniu dysertacji jako 

dzieła mogącego być przedmiotem przewodu doktorskiego. W gruncie rzeczy Autorka 

zmierza do ustalenia, jaki standard ochrony zdrowia osób z niepełnosprawnościami został 

wpracowany w oparciu o akty normatywne przez Europejski Trybunał Praw Człowieka oraz 

do zbadania na ile ten standard jest przestrzegany przez Państwa Członkowskie Rady Europy. 

 Od razu w tym miejscu wypada zauważyć, że sprzeciw budzi wyróżnienie przez 

Autorkę głównej hipotezy badawczej, a nie – jak należałoby oczekiwać – tezy oraz 

pominięcie kwestii problemu badawczego. Jest to nie tylko problem natury semantycznej.

 Mgr Justyna Cymerys-Ceasarz myli w swojej pracy hipotezę badawczą z tezą. 

Zauważyć należy, że temat pracy (gr. thema – rzecz postawiona, sformułowana, 

przedstawiona), to zespół zjawisk, zdarzeń lub zagadnień, stanowiących przedmiot badania. 

W temacie powinna być ujęta główna myśl przewodnia, określonej pracy naukowej. Temat 

pracy kwalifikacyjnej powinien niezbyt szeroko, ale też nie za wąsko informować czytelnika 

o problemie badawczym. Kryterium poprawności merytorycznej kryterium jest zawarcie w 

nim substancji podstawowej, rozwiązywanego problemu badawczego. Sformułowanie 
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problemu badawczego rozpoczyna, a raczej rozpoczynać powinno proces badawczy. 

Określenie problemu badawczego wyznacza kierunek i treść badań, ich zakres oraz 

umożliwia sformułowanie tezy, bądź tez. Problem naukowy jest swoistym pytaniem 

wykreślającym jakość i rozmiar pewnej niewiedzy lub braku dotychczasowej wiedzy. Określa 

on cel i granice pracy naukowej. Od jakości ustawienia problemu zależy jakość wszystkich 

dalszych etapów badania. Problem badawczy powinien wynikać z odczucia trudności natury 

teoretycznej lub praktycznej w konkretnej dyscyplinie lub specjalności naukowej. 

Konsekwencją winno być dążenie do określenia praw naukowych opartych na wnioskach z 

przeprowadzonych badań. Ostateczne sformułowanie problemu badawczego, czyli 

„ustawienie pracy naukowej” polega m.in. na precyzyjnym, merytorycznym i logicznym 

określeniu tegoż problemu, ustaleniu zasadniczych założeń oraz zakresu badań, oraz 

przedstawieniu i uzasadnieniu problemu badawczego.  

 Tezy pracy, a tym bardziej problemu pracy nie należy mylić z hipotezą. Teza jest 

pewnym założeniem bądź twierdzeniem, które w procesie badawczym ktoś chce udowodnić. 

Taki charakter ma „hipoteza główna” wskazana we wstępie przez Doktorantkę. Tezie 

powinny towarzyszyć hipotezy badawcze mające charakter przypuszczeń istnienia 

określonych zjawisk, bądź zdarzeń. Niekiedy określa się hipotezę jako naukowe 

przypuszczenie, co do istnienia lub nieobecności danej rzeczy, bądź zjawiska w określonym 

miejscu lub czasie. Hipoteza jest naukowym przypuszczeniem, co do istnienia lub 

nieobecności danej rzeczy lub zjawiska w określonym miejscu lub czasie, a także, co do 

istnienia związków i zależności określonego zjawiska od innych zjawisk. Sformułowane 

problemy badawcze i postawiona teza decydują o tym, w jakich fazach dociekań można i 

należy stosować hipotezy. 

 Podniesione wyżej wątpliwości nie dyskwalifikują jednak Autorki, aczkolwiek 

świadczą o pewnej jej nieporadności i niestety o brakach w przygotowaniu metodologicznym. 

Podnieść należy, że tezie, mylnie nazwanej przez mgr Justynę Cymerys-Cesarz, towarzyszą 

cztery hipotezy. W pierwszej z nich Doktorantka zauważa trudności, jakie napotyka 

Europejski Trybunał Praw Człowieka przy objęciu swoja kognicją prawa do ochrony zdrowia, 

gdyż nienależny ono, jako takie, do praw i wolności gwarantowanych przez Europejska 

Konwencję o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Zakłada, że ogranicza to 

interwencję Trybunału do kazuistycznie określonych sytuacji, utrudniając formowanie 

standardów o powszechnym charakterze. W kolejnej hipotezie Doktorantka stwierdza, że 

kreowanie racjonalnej polityki państwa w dziedzinie ochrony życia i zdrowia osób z niepełno 

sprawnościami nie jest zadaniem łatwym i wymaga odpowiedniego odniesienia się do 
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standardów wypracowanych w tej dziedzinie przez organizacje międzynarodowe o 

charakterze uniwersalnym, jak i regionalnym. W treści tej hipotezy wywodzi, że mechanizm 

kontrolny Europejskiej Konwencji Praw Człowieka z racji eksponowania roli Komitetu 

Ministrów Rady Europy powinien sprzyjać terminowemu wykonywaniu wyroków przez 

państwa członkowskie, przy jednoczesnej kontroli zgromadzenia Parlamentarnego Rady 

Europy. 

 W trzeciej z hipotez mgr Justyna Cymerys-Cesarz zakłada, że Państwa powinny 

uwzględniać nie tylko tzw. twarde prawo europejskie, ale standardy zawarte w tzw. miękkim 

prawie, które nie posiada charakteru wiążącego, zwłaszcza zalecenia Komitetu Ministrów 

Rady Europy. W ostatniej z hipotez Doktorantka zakłada, że uzyskanie postępu w zakresie 

polepszenia ochrony prawa do zdrowia z niepełno sprawnościami wymaga ścisłego 

współdziałania władz krajowych z organizacjami międzynarodowymi. Wprowadzone we 

Wstępie hipotezy badawcze wydają się być dość oczywiste, przez to mało odkrywcze. Piszący 

te słowa oczekiwałby od Doktorantki większej wojowniczości, zadziorności, a nawet 

napastliwości, gdyż problem osób niepełnosprawnych i prawo do ochrony ich zdrowia to 

kwestie ważne, nad którymi rządy państw, także Rady Europy, bardzo łatwo przechodzą do 

porządku dziennego. Niepełnosprawni z natury rzeczy raczej nie wyjdą na ulicę, nie będą 

protestować w sposób czynny, a najbardziej empatyczne społeczeństwa uważają, że istnieją 

problemy ważniejsze niż potrzeba ochrony ich zdrowia.  Oczywiście takie postawienie 

zagadnienia zmieniałoby w sposób poważny koncepcję pracy, czyniąc ją rozprawą bardziej 

socjologizującą. Zmuszałoby też Autorkę do zastanowienia się nad kwestiami aksjologii, 

prakseologii, ideologii oraz światopoglądu. Konieczne postawienie byłoby pytań dotyczących 

sprawiedliwości i modelowania dostępu do prawa. Wiązałoby się to z problemem 

wykluczenia, stygmatyzacji i dyskryminacji. 

 Odnotować także wypada przedstawienie przez Autorkę we Wstępie dysertacji 

stosowanych metod. Deklaruje ona, że posłużyła się metodą analizy prwno-dogmatycznej, 

historycznej oraz systemowej. Oczekiwać jednak należało raczej głębszego przedstawienia 

tych metod, a nie tylko ich ascetycznego wskazania. Wypada jednak zauważyć, że w istocie 

rzeczy posłużyła się Ona jeszcze innymi metodami, których nie wymieniła wprost, a 

posługiwała się nimi intuicyjnie. Przypomina to trochę sytuację Pana Jourdaina z komedii 

Moliera Mieszczanin szlachcicem, który nie wiedział, że mówi prozą. Doktorantka trafnie 

wybrała jako jedną z metod, metodę prawnie-dogmatyczną, ale wyraźnie należało zaznaczyć, 

że w zakresie analizy tekstów normatywnych dokonywał ich wykładni według wskazań 

zawartych w jednej z istniejących metod. Tu istnieje pewna zasadzka, gdyż spory, co do 
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sposobu wykładni są znane i dość zajadłe. Doktorantka wyraźnie dokonała pewnego uniku nie 

opowiadając się po żadnej ze stron. W odczuciu recenzenta, mimo wszystko stosuje Ona 

koncepcję derywacyjną M. Zielińskiego, a nie klaryfikacyjną. Zdaniem niżej podpisanego 

mgr Justyna Cymerys-Cesarz dokonywała też analizy lingwistycznej tekstów prawnych 

zarówno w aspekcie topiczno – retorycznym Ch. Perelmana, jak i w proceduralnym, choć w 

tym ostatnim przypadku w mniejszym stopniu. Zauważalne jest także odniesienie się do 

metody hermeneutyki prawniczej, jako metody wyjaśniania tekstu.  

 Wyraźniej należało mimo wszystko zaznaczyć, że stosowaną metodę prawno – 

dogmatyczną i prawno – historyczną, Doktorantka wiązała z metodą indukcyjną i dedukcyjną. 

Należało także zauważyć, że metoda historyczna była stosowana zarówno w ujęciu 

pragmatycznym, kiedy stawiano sobie za cel wydobycie z przeszłości danych przydatnych do 

odtworzenia określanego procesu, jak i w ujęciu genetycznym (historyczno – krytycznym), 

kiedy starano się ustalić genezę określonych zjawisk. Generalnie rzecz ujmując strona 

metodologiczna nie może ulegać wątpliwości. Z uznaniem należy podkreślić zarówno 

różnorodność metod, jakimi posłużył się Autorka, jak i konsekwencje z jaką tymi metodami 

się posługiwała. Oczekiwać należało jednak większej otwartości w zaprezentowaniu 

warsztatu naukowego i szerszego omówienia kwestii metodologicznych. 

 Mocną stroną dysertacji jest kompozycja, otwiera ją merytoryczny Wstęp, w którym 

zwrócono uwagę na najważniejsze problemy, będące przedmiotem rozważań jej treści. 

Wyjaśniono w tym miejscu tytuł pracy, jej cel, problem badawczy, wskazano główną hipotezę 

badawczą (w istocie tezę) oraz hipotezy. W dalszej części Wstępu ukazano strukturę rozprawy 

oraz omówiono metody i metodologię. W erudycyjnych przypisach odniesiono się do 

wykorzystanej literatury. Poziom wywodów Wstępu mimo zauważonych braków jest wysoki i 

świadczy o tym, że Doktorantka tkwi głęboko w problematyce, która stała się przedmiotem 

jej pracy doktorskiej. Mówiąc językiem obrazowym mgr Justyna Cymerys-Cesarz poruszając 

się swobodnie w oznaczonym przez siebie morzu problemów nie omija raf, mielizn i skał 

podwodnych, na jakie natrafić musi badacz tak newralgicznych, ale istotnych kwestii, jak ta, 

którą podjęła, ale oznaczywszy wyraźnie ich położenie pokazuje, jak w systemie prawnym 

można, a nawet należy dawać sobie radę z takimi niebezpieczeństwami.  

 Zasadniczy trzon pracy został zgrupowany przez Doktorantkę w czterech rozdziałach 

rozbitych na mniejsze części. W ich treści Autorka kolejno analizuje system aksjologiczny 

Rady Europy oraz miejsce, jakie zajmuje w nim Europejska Konwencja Praw Człowieka (roz. 

1). W rozdziale drugim ukazano prawo do ochrony życia i zdrowia w świetle Europejskiej 

Konwencji Praw Człowieka i w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. 
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Zaprezentowano w tym miejscu ogólna charakterystykę prawa do ochrony życia i zdrowia 

oraz stanowisko judykatury w tym względzie, podejmując w szczególności problem 

dopuszczalności kary śmierci i eutanazji, zagadnienie odpowiedniego standardu opieki 

medycznej, a także poszanowania autonomii pacjenta oraz odpowiedzialności za błędy 

lekarskie. 

 W kolejnym rozdziale Doktorantka przedstawiła prawo do ochrony zdrowia osób z 

niepełnosprawnościami w świetle Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. W świetle 

Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw 

Człowieka tytuł tego rozdziału budzi jednak pewne wątpliwości, gdyż w gruncie rzeczy jest 

to prawie dosłowne powtórzenie tytułu dysertacji. Takich zaś sytuacji należy unikać. 

Czytelnik spodziewałby się raczej tego, że treść rozdziału trzeciego zostanie rozbita na 

mniejsze części, które staną się odrębnymi rozdziałami. W treści tego rozdziału poruszono 

bowiem bardzo istotne kwestie odnoszące się do dostępności „architektonicznej” (chodziło 

raczej o dostępność konstrukcyjną do budowli i środków komunikacji), uprawnienia 

niepełnosprawnych więźniów do swobody poruszania się i odpowiednich warunków pobytu 

w zakładzie karnym, prawo niepełnosprawnego dziecka do adekwatnej formy edukacji, a 

także prawa rodziców niepełnosprawnych od opieki nad swoimi dziećmi. Znalazły się także w 

tym miejscu rozważania odnoszące się do praw socjalnych osób z niepełnosprawnościami. 

Zwrócić w tym miejscu wypadałoby także uwagę na niezauważone przez Autorkę kwestie 

dotyczące problematyki ubezpieczeniowej oraz prawa autorskiego (zob. w tym względzie np. 

decyzja Rady z 14 kwietnia 2014 r. w sprawie podpisania w imieniu Unii Europejskiej 

Traktatu z Marrakeszu o ułatwieniu dostępu do opublikowanych utworów osobom 

niewidomym, słabo widzącym i osobom z niepełnosprawnościami uniemożliwiającymi 

zapoznanie się z drukiem Dz. Urz. UE L 2014 Nr 115, str. 1 oraz rozporządzenie Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2017/1563 z dnia 13 września 2017 w sprawie transgranicznej 

wymiany między Unią a państwami trzecimi kopii w dostępnych formatach określonych 

utworów i innych przedmiotów chronionych prawem autorskim i prawami pokrewnymi z 

korzyścią dla osób niewidomych, słabo widzących i osób z niepełnosprawnościami 

uniemożliwiającymi zapoznanie się z drukiem Dz. Urz. UE L 2017, Nr 242, str. 1).  

 W tym miejscu przy okazji należy zwrócić uwagę na brak szerszego oddechu pracy. 

Oczekiwać wypadało zderzenia standardów Rady Europy ze standardami unijnymi tym 

więcej, że w ramach Unii Europejskiej istnieją niezliczone akty normatywne odnoszące się do 

wielu szczegółowych kwestii, z których istnienia w odczuciu piszącego te słowa nie zdają 

sobie sprawy nie tylko ci, których treść tych aktów normatywnych dotyczy, lecz także wcale 
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niemałe rzesze prawników. Gwoli przykładu należy zwrócić tu chociażby uwagę na 

rozporządzenie WE nr 1371/1/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 

2007 r. dotyczące praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym (Dz. Urz. UE L 2007, 

nr 315, str. 14 ze zm.) i dość istotną definicję „osoby niepełnosprawnej” zawarta w art. 3 pkt 

15 tego rozporządzenia. Piszący te słowa jest przekonany, że odniesienie się do prawa 

unijnego rozbudowałoby poważnie pracę, ale wzbogaciłoby ją także w sposób jeszcze 

większy. 

 W rozdziale czwartym Doktorantka przedstawiła tendencję do zwiększania 

efektywności ochrony praw osób z niepełnosprawnościami – jak pisze w europejskim 

systemie ochrony praw człowieka. Do treści tego rozdziału można zgłosić pewne pretensje, 

bo zanalizowano w nim w gruncie rzeczy dwa systemy: zarówno system Rady Europy, jak i  

system Unii Europejskiej i to w dodatku w odniesieniu się do zaleceń Światowej Organizacji 

Zdrowia. Podrozdział tego rozdziału poświęcony tendencjom do zwiększania efektywności, 

ochrony praw Unii Europejskiej uznaje za nieudany, napisany bardzo pobieżnie, w oparciu o 

niedostateczne podstawy normatywne i brak pogłębionych analiz doktryny. Gdyby Autorka 

tylko wymieniła akty normatywne, które dotyczą poruszonej w tym miejscu kwestii bez ich 

analizowania to zajęłoby to wiele stron wydruku komputerowego. Piszący te słowa jest nie po 

raz pierwszy zdumiony nieumiejętnością posługiwania się przez adeptów nauk prawnych 

takimi doskonałymi instrumentami jak programy komputerowe. Wystarczyło przecież 

poświęcić kilka dni na poszukiwaniach chociażby tylko w programie Lex Omega a dysertacja 

zyskałaby niezmiernie na wartości. Należało jedynie w wyszukiwarce programu zamieścić 

słowo „niepełnosprawność” i przeszukać pod tym kątem prawo unijne, a następnie prawo 

polskie. Oczywiście można było, zważywszy na temat dysertacji nie dotykać prawa unijnego, 

ale skoro już Doktorantka się na to zdecydowała to wypadało to zrobić porządnie, 

szczegółowo, demonstrując w ten sposób zaangażowanie badawcze. Przy okazji aż prosiło 

się, aby wykorzystać związane z odpowiednimi aktami normatywnymi orzeczenia, poglądy 

piśmiennictwa, komentarze praktyczne i monografie.  

 W tym miejscu należy także podnieść fakt niewykorzystania przez Autorkę znaczącej 

części literatury. Piszący te słowa jako recenzent w wielu pracach zestawiał takowe braki, 

wykonując za doktoranta żmudną pracę polegająca na kwerendzie źródeł i literatury. Po 

obronie niektórzy z doktorantów brali sobie do serca zauważone niedociągnięcia i 

przygotowując dysertację do druku – co zdarzało się dość często – uzupełniali zauważone 

niedociągnięcia, wzbogacając w bibliografii dział opracowań, ale najczęściej nie sięgali do 

wskazanych im lektur, mimo że zdarzały się sytuacje, kiedy zestawienia takich braków były 
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wielostronicowe. Podobne zestawienie można by wskazać także Autorce ocenianej pracy, ale 

w tym przypadku recenzent nie będzie wyręczał Jej w trudzie kwerendy, ograniczając się do 

tego, aby przejrzała chociażby tylko na ekranie komputera program Lex Omega lub jakiś 

wyższy i bardziej szczegółowy program i zapoznała się z bibliografią, którą przynosi baza 

wiedzy w ramach bibliografii PAN czy bibliografii Lex, a także sugerowane lektury przy 

każdym z aktów normatywnych, które powinna wykorzystać. Oczywiście możliwe, potrzebne 

i oczekiwane jest także wykorzystanie bardziej specjalistycznych instrumentów w zakresie 

portali internetowych.   

 Kończy dysertację dobrze napisane zakończenie, w którym odniesiono się do 

przedstawionych we Wstępie hipotez, stwierdzając że wszystkie z nich zostały zweryfikowane 

pozytywnie, potwierdzając jednocześnie postawiona tezę. 

 Należy zgłosić w tym miejscu pretensje do przyjętego przez Autorkę podziału treści 

rozprawy. Niepotrzebnie mgr Justyna Cymerys-Cesarz uległa modzie lansowanej przez 

środowiska techniczne, przejętej szczególnie przez nauki socjologiczne, a ostatnio także przez 

prawników - wywodzącej się ze Stanów Zjednoczonych, nakazującej, aby tytuły rozdziałów, 

podrozdziałów i dalszych części oznaczać kolejnymi liczbami arabskimi, przy czym pierwsza 

z tych liczb oznacza rozdział, druga podrozdział, trzecia podrozdział podrozdziału itd. Wbrew 

poglądom niektórych „neofitów naukowych” taki układ wcale nie daje przejrzystości treści. 

Jako znacznie bardziej klarowny jawi się podział, w którym rozdziały oznaczone są cyframi 

rzymskimi, podrozdziały arabskimi a podrozdziały podrozdziałów literami alfabetu najpierw 

dużymi, a potem małymi.  

 Uzupełnia pracę bibliografia, której zestawienie musi budzić poważne wątpliwości. Po 

pierwsze, bibliografia powinna dzielić się na dwie części. Pierwsza z nich to źródła, druga to 

opracowania. W ramach źródeł wypadało wymienić najpierw akty normatywne z podziałem 

na uniwersalne (powszechne) akty prawa międzynarodowego publicznego, dalej akty 

normatywne Rady Europy, akty normatywne prawa unijnego oraz wreszcie polskie akty 

normatywne. W dalszej części źródeł należało wskazać dokumenty i materiały. Wreszcie 

orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, potem zaś inne judykaty. Kolejna 

część bibliografii to opracowania. Jest rzeczą nieulegająca wątpliwości, głęboko 

ugruntowaną, że w ramach opracowań nie wyróżnia się żadnych opracowań zwartych oraz 

osobno studiów i artykułów naukowych. Czym bowiem różni się licząca np. 60 stron książka 

kwalifikowana jako „opracowanie zwarte” od artykułu w czasopiśmie, który liczy tyle samo 

stron? Wspomniany podział na „opracowania zwarte”, oznaczane czasem jako „książki” lub 

„monografie” zaszczepiano w naukach społecznych w Polsce pod wpływem standardów 
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radzieckich i byłby może czas aby od tego podziału odejść na rzecz ugruntowanego w okresie 

międzywojennym rozwarstwienia bibliografii na źródła i opracowania, ewentualnie źródła i 

literaturę. Dodać do tego należy, że tworzenie odrębnej części opracowań mających charakter 

tekstów zamieszczonych w Internecie jest pozbawione całkowicie racji, gdyż przekaz 

elektroniczny jest takim samym nośnikiem, jak papier. Z równym więc skutkiem można by 

dzielić opracowania na wydrukowane na papierze kredowym, półkredowym, gazetowym, 

biblijnym itd. Wskazanie „netografii” także pozbawione jest sensu. „Netografia” to przecież 

bibliografia tekstów internetowych – tekstów, a nie spis adresów internetowych, do których 

dotarł autor czy autorka.  

 Pozytywnie należy ocenić stronę warsztatową. Wywody Autorki są bardzo starannie 

udokumentowane, a praca napisana jest poprawnym i żywym językiem polskim, aczkolwiek 

Doktorantka ma tendencję do posługiwania się nieco zbyt długimi zdaniami. Najważniejsza 

dla oceny pracy doktorskiej jest treść merytoryczna, w tym podstawowy składnik tej treści – 

wyrażane poglądy. Przede wszystkim należy podkreślić, że treść ocenianej rozprawy 

doktorskiej jest nader bogata. Praca w sposób kompleksowy omawia zagadnienie ochrony 

życia i zdrowia niepełnosprawnych w systemie aksjologicznym Rady Europy i w 

orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Doktorantka kwestie te rozpatruje 

wszechstronnie z rozmaitych punktów widzenia, docieka przyczyn i celu norm odnoszących 

się do podjętych przez nią badań. Niestety żałować należy, że praca jest jednopłaszczyznowa i 

Doktorantka nie zauważyła wielu rysujących się przy jej komponowaniu perspektyw.  

 Wydobywszy niejako przed nawias drobne usterki recenzowanej pracy, których ilość, 

jest jak widać, znikoma – wypada wskazać na jej zalety, aczkolwiek piszący te słowa nie 

zamierza, wzorem niektórych krytyków, wyliczać spraw i problemów, w których ocenie 

zgadza się z Doktorantką, streszczając przy okazji Jej dzieło. Podkreślić jedynie należy, że 

dzięki wysiłkowi badawczemu mgr Justyny Cymerys-Cesarz otrzymaliśmy ciekawą naukową 

monografię. Oceniana rozprawa jest dziełem oryginalnym, wyraźnie wzbogacającym dorobek 

polskiej literatury naukowej. Autorka jej, zarówno w toku wywodów, jak i w końcowej 

analizie, dowiodła, że jest inteligentną, kompetentną badaczka, która w polu swoich dociekań 

porusza się z dużym znawstwem i swobodą, prezentując dobrą znajomość analizowanej 

problematyki. Treść pracy jest solidnie udokumentowana, przy czym Doktorantka przyjmuje 

krytyczne stanowisko zarówno wobec źródeł, jak również wobec opinii innych autorów. 

Poglądy te konfrontuje, poddaje w wątpliwość, podziela, bądź odrzuca, jeśli nie wytrzymują 

krytyki. Praca dowodzi dużej wiedzy Autorki, wysokiej sprawności intelektualnej i dobrej 

polszczyzny. Doktorantka podjęła ważne zagadnienia badawcze, jasno przedstawiła swoje 
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stanowisko, przeciwstawiając się częstokroć „obiegowym” ocenom poprzedników. Mgr 

Justyna Cymerys-Cesarz wykazała się więc umiejętnością postawienia oryginalnego 

problemu naukowego, dostosowania do jego rozwiązania logicznej konstrukcji, a także 

konsekwencją badawczą. Nieliczne uwagi krytyczne i wątpliwości, jakie nasunęły się przy 

lekturze rozprawy doktorskiej mgr Justyny Cymerys-Cesarz dotyczą dyskusyjnych w gruncie 

rzeczy kwestii układu treści pracy i bibliografii. Nie zmierzają one do obniżenia jej wartości. 

Wręcz przeciwnie – recenzent pragnie podkreślić, że zwracając uwagę na pewne drobne 

niedociągnięcia rozprawy czyni to z przekonaniem, że jest to praca dobra, interesująca i 

potrzebna. 

  Za dominujące cechy rozprawy wypada uznać krytyczny stosunek Autorki do ustaleń 

poprzedników, dążenie do konfrontacji obrazu wyłaniającego się ze źródeł ze świadectwem 

praktyki, wreszcie ostrożność poznawczą wyróżniającą się w unikaniu sądów ogólniejszej 

natury, nieznajdujących bezpośredniego potwierdzenia w materiale źródłowym. 

 Dysertacja mgr Justyny Cymerys-Cesarz jawi się jako samoistne, twórcze i oryginalne 

rozwiązanie postawionego problemu naukowego odpowiadające wymaganiom stawianym 

pracom doktorskim w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o 

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

niektórych innych ustaw zmieniającym art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o 

stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. 

2016, poz. 882 i 1311). 


