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Recenzja pracy doktorskiej mgr Olgi NIEWIADY

pt. ,rWspółczesne wojny i konflikty zbrojne w wymiarze społeczno-

prawnym. Teoria i praktykaoo

Oświadczenie: Recenzent oświadlza, że nie posiada żadnych interesów w odniesieniu

do recenzowanej pracy doktorskiej, a tematyka tego projektu mieści się w głównym nurcie

jego zainteresowań b adawczych.

Ptzyjęta do recenzji praca doktorska Pani mgr Olgi NIEWIADY napisana została pod

kierunkiem naukowym dr. hab. Mariusza Kubiaka, prof. UPH w Uniwersytecie Przyrodniczo-

Humanistycznym w Siedlcach na Wydziale Humanistycznym oraz promotora pomocniczego

dra Marka Gąski.

1. Znaczenie podjętego tematu pracy doktorskiej

Czasy współczesne charuLłeryzuje stan szczególnego napięcia, który cechuje się tym,

że obecny świat nękają wojny i konflikty obejmujące nięmal wszystkie kon§nenty, implikują

wszystkie dziedziny życia, a przede wszystkim angńują jednostki i społeczeństwa

pogłębiając nastrój niepokoju i poczucie zagrożenia. Jednym z charakłerystycznych znaków

naszych czasów jest dynamiczność zmian, a najbardziej dominującym doświadczeniem jest

brak przewidywalności, a tym samym pewności siebie.

Współczesny świat pełen jest róznego rodzaju zagrożeń bezpieczehstwa, których

bezpośrednim, a już na pewno pośrednim twórcą jest człowiek. Wiele jest takźe typologii

zagrożeń, które pojawiają się w róznych specjalistycznych publikacjach, poniewaz czasy



współczesne charakteryzują się dynamiczną t ciągle zmieniającą się sytuacją w obszarze

bezpiecznĄ egzystencji wielu narodów Europy i świata.

Konflikty społeczne są immanentną cechą rzeczywistości, w której żyjemy. Mają

miejsce zarówno między jednostkami, grupami społecznymi czy pństwami. Badacze tej

rzeczywistości społecznej w której pojawiają się konflikty społeczne i wojny z coraz

większym przekonaniem wskazują, że praktycznie nie istnieje życie społeczne bęz napięć,

konfliktów czy wojen,

Walka zbrojna towaruyszy człowiekowi od zarunia jego dziejów a jej prawne

i polityczne aspekty stanowią obszar refleksji intelektualnej zawierającej się w obfitości

rczważńi dużej ilości opracowań naukowych.

Konflikty zbrojne i wojny na stałe wpisały się w rzeczywistośó międzynarodową

i stanowią trwały jej fragment. Ich klasyfikacji można dokonywać w ńżny sposób,

w zależności od wyszczególnionego kontekstu badawczego i przyjętych założeń

metodologicznych.

Uzasadniając istotność tematu rozprawy doklorskiej należy zauvłażyó, że

problematyka współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych w wymiarze społeczno-prawnym

nabiera niebagatelnegQ znaczenia, ponieważ jest to zjawisko bardzo złożonę i kształtowane

doświadczeniami historycznymi różnych krajów Europy i świata.

W procesie dokonujących się przemian coraz częściej podkreśla się, ze większośó

współczesnych wojen to konflikty, których przedmiotem działań nie są państwa i ich siły

zbrojne, przez co zanika istota wojny klasycznej, poniewa:ż na przestrzeni ostatnich

dzie s ięci o l e ci woj na zmieniła swój charakte r.

Autorka pracy podkreśla, że wojnę klasyczną, prowadzoną pruęz pństwa lub bloki

sojusznicze zastępują wojny domowe z interwencjami z zewnątrz, często z eskalacją na

sąsiednie kraje, a istotną rolę w kwestiach dotyczących zŁożonego zjawiska jakim jest wojna,

nadaje się prawu wojennemu.

Temat rczptary doktorskiej podjęty przez Panią mgr O1gę Niewiadę wychodzi

naprzeciw zapotrzebowaniu społecznemu i ma niebagatelne znaczęnie dla polityki obronnej

i edukacyjnej państwa szczególnie teraz, kiedy zjawisko wojny jest róznie rozumiane

i definiowanie. Współczesna wojna, podobnie jak i społeczeństwo, a v,rraz z nim państwo

systematycznie się zmienia, dlatego za wńne należy uznać prace bńawcze, pozwalające

lepiej zrozumieó naturę tych zjawisk.



Ocena metodologiczna

Pod względem metodologicznym praca skonstruowana jest poprawnie. Przedmiotem

badan autorka uczyniła współczesne aspekty wojen i konfliktów zbrojnych w wymiarze

społeczno-prawnym, analizowanę zarówno od strony teoretycznej jak i praktycznej. Główny

wysiłek badawczy skupia się na analizie wybranych aspektów prawnych, społecznych otazna

zagadnieniach dotyczących nieprzestrzegania reguł wojennych, atakże umiędzynarodowienia

konfliktów zbrojnych.

Autorka postawiła sobie dwa cele do zręalizowania, a mianowicie: cel poznawczy, to

deskrypcja, analiza i eksplikacja społeczno-prawnego kontekstu wojen oraz konfliktów

zbrojnych w sferach teoretycznej i praktycznej. Cel praktyczny, to ukazanię stopnia

ptzestrzegania w środowisku bezpieczeństwa międzynarodowego prawa humanitarnego

konfliktów zbrojnych i wypracowanie propozycji w zakresie ptzecivłdziałania patologiom

występuj ącym w dzińaniach woj ennych.

Oryginalnie i ciekawie pod względem metodologicznymzostń sformułowany główny

problem badawczy, który dla autorki dysertacji zamkn$, się w pytaniu: ,,Na czym polega

społeczno-prawny wymiar i charakter współczesnych wojen oraz konfliktów zbrojnych?" Tak

sformułowany główny problem badawczy zostń doprecyzowany trafnie zaprojektowanymi

siedmioma problemami szczegołowymi.

Widać wyrńnie, ze jest to próba naukowego spojrzenia na współczesne wojny

i konflikty zbrojne w wymiarze społeczno-prawnym przez pryzmŃ zastosowania takich

metod badawczych jak: analiza i krytyka źrodeł, synteza, porównanie, dedukcja i indukcja,

studium przypadku czy analizajakościowa zebranego materiału badawczego. Z całokształtll

opracowania taki dobór metodologii wydaje się jak najbardziej trafny.

W dalszej części swoich dociekń naukowych autorka konkretyzuje hipotezy

badawcze, które nakreślają postulatywne działania, mające zmięniać i doskonalić społeczno-

prawny wymiar i charakter współczesnych wojen oraz konfliktów zbrojnych, który polega na

analizowaniu tych kategorii jako zjawisk społecznych, determinowanych zarówno przęz

róznorodne przyczyny, uwaruŃowania historyczne, jak i poziom rozwoju cywilizacyjnego

i obowiązującego prawa wojennego.

Można mieć pewne uwagi do niektórych hipotez (np. hipoteza szczegółowa nr 1, str.

17) - autorka z góry zal<łada, że: ,,istotą współczesnych wojen jest przede wszystkim ich

asymetryczny charakter". W pełni zgńzam się z autorką, ale należałoby jeszcze dodac, że

współczesne wojny i konflikty zbĄne wyróżniĄą się nie tylko różnorodnym podłozem, ale



są także prowadzone z różną intensywnością, w odmiennych waruŃach, mające głównie

charakter wewnętrzny, w których spadło znaezęnię typowo militarnych działań, a wzrosło

znaczenia takich czynników jak: społeczne, polityczne, ekonomiczne, religijne czy etniczno-

kulturowe.

Współczesne wojny charakteryzują się takżę: zbrutalizowaniem dziaŁań bojowych,

uzyciem wyrafinowanych metod walki oraz broni i środków tńenia bezpośredniego,

nieprzestrzeganiem prawa wojennego, niekontrolowanym przemieszczaniem ludności, gdzie

informacja staje się często bronią strategiczną. Ponadto brak jednego,wytłźnego przeciwnika

i coraz większe znaczęnie małych grup zbrojnych, które często nie mają formalnej struktury

organizacyjnej.

Nie bardzo rozumiem zńożęnia autorki w hipotezie nr 6 (str. 18) która brzmi

następująco: ,,Prawdopodobnie prawo międzynarodowe jest dostosowane do zadń, jakie ma

ptzed sobą postawione". Argumentacja w niej zaularta wymaga - moim zdanięm - głębszego

doprecyzowania.

Naturalnie, pov,ryższe uwagi nie mogą zanegowaó poprawności metodologicznej -
jawią się raczej jako osobiste odczuciarecenzęnta, do których - być może - Doktorantkataczy

odnieśó się w trakcie obrony pracy.

Podsumowując ten aspekt oceny pracy należy stwierdzió, iZ ńędza i umiejętności

metodologiczne Pani mgr Olgi Niewiady odzwierciedlają odpowiedni poziom naukowy

pozwalający na dość swobodne poruszanie się w prezentowanej problemńyce, Ęmbardziej,
ze w toku pozostałej części rozprawy autorka stara się umiejętnie dowodzić swoich racji

poprzez przemyślan ą i rzetelną argumentacj ę.

2. Struktura pracy

Gruntowna lektura rczptary doktorskiej upoważnia mnie do stwierdzenia, że posiada

ona wymaganą i logiczną strukturę dla tego typu prac naukowych. Recenzowanapraca składa

się zę wstępu, czterech głównych częściltozdziaLów zawierających 25 tematycznie

powiązanych podrozdzińów. Całość pracy wieńczy zakoiczenię otazbibliografia.

Autorka wykazńa się znajomością 319 matęriałów źródłowych dobrze dobranych

i wykorzystanych. Bibliograf,ra zawięta: dokumenty i akty prawne (73), opracowania zwarte

(176), artykuły (28) oraz źródła intemetowe (2). Przędstawiona literatura składa się główne

z pozyĄi dotyczących takich obszarów jak: nauki społeczne, nauki prawne, nauki



o bezpieczeństwie, nauki wojskowe, socjologia, pedagogika. psychologia czy metodologia

nauk.

Zaproponowana przez autorkę struktura pracy jest poprawna, a przyjęte założenia

strukturalne jak i metodolo giczne, odnoszące się do poszczególnych części są klarowne

i pozwalają na poprawną analizę i mozliwości porównań, a to daje pewność weryfikacji

przyjętych celów i postawionych pytań badawczych.

3. Ocena merytoryczna

Wstęp recenzowanej dysertacji jest takżę wprowadzeniem metodologicznym,

w którym autorka zamięściła ogólne informacje z metodologii naŃ, przedmiot i cele badń,

Problemy i hipotezy badawcze, metody, techniki i narzędziabadawcze, atakże opisała sposób

organizacji badań własnych. Ze względunazłożoność i obszar badanej problematyki, autorka

do rozwiązania postawionych problemów badawczych oraz weryfikacji przyjętych hipotez

zastosowała następujące metody badawcze: andrizę ilościową literatury przedmiotu badań

i dokumentów źródłowych z nią związanych, syntezę, porównanie, dedukcję, indukcję oraz

metody empiryczne takie jak: studium przypadku i analizę jakościową gromadzonych

dokumentów.

Układ jak i treść wstępu dobrze oddaje właściwe przygotowanie metodologiczne

autorki do prowadzenia badń naukowych.

Rozdział pierwszy recenzowanei dysertacji zatytułowany został ,,Istota, specyfika

i ewolucja współczesnych wojen i konfliktów zbrojnych" i poświęcony jest wprowadzęniu

w problematykę przedmiotu badań, ze szczególnym uwzględnieniem definicji i etiologii

wojen i konfliktów zbrojnych, typologii wojen oraz charakterystyce współczesnych wojen

i konfliktów zbrojnych, gdzie autorka dokonuje także klasyfikacji przyczyn konfliktów

zbrojnych.

W rozdzialę drugim, zatytułowanym ,,Regulacje prawa wojennego oraz prawa

konfliktów zbrojnych - rys historyczny" autorka dysertacji dokonuje sprawnej genęzy

PoszŃując fuódeł i ewolucji uregulowń prawnych dotyczących prowadzonych wojen oraz

poglądów na ich zasadność, czy zastosowanych metod walki w przeszłości.

Autorka w tej części swoich rozwńń zwtaca uwagę na wypracowane w ciągu wielu

lat wojen i konfliktów zbrojnych podstawowe norTny prawa wojennego, a także

wYszczególnia zasady rozwoju prawa wojennego takie jak: zasada humanitaryzmu,

koniecznoŚci, proporcjonalności czy odpowiedzialności zaprzestępstwa wojenne.



W rozdziale trzecim autorka stara się przeanalizować charakter międzynarodowego

prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych, zwracając uwagę na takie uwarunkowania jak:

ograniczenia środków i metod walki zbrojnej, podstawowe zakazy w metodach walki

zbrojnej, róznicuje prawny status kombatanta i jeńca wojennego, analin4e sytuacje prawne

innych uczestników walki zbrojnej, przestawia kategorię najemników w świetle prawa orz
uświadamia czytelnikowi, jaki jest zakres międzynarodowej odpowiedzialności karnej

przestępców winnych zbrodni woj ennych.

Zę znawstwem i swoistą dociekliwością autorka stara się ukazaó także niębagatelną

rolę i znaczenie konsekwencji w sprawie ścigania i karania winnych zbrodni wojennych, nie

wdając się przy tym w żadne kompromisy.

Rozdział czwarty zatfiuŁowany zostń; ,,Prawo wojenne i międzynarodowe prawo

humanitarne konfliktów zbrojnych w praktyce" i składa się z ośmiu temaĘcznie powiązanych

ze sobą podrozdzińów. Autorka zwraca w nich uwagę na przypadki nieprzestrzegania

podstawowych norm i zasad prawa humanitarnego opisując casu§ wydarzen w Nangar Khel

w dniu 16. 07.2017 roku i jego prawne konsekwencje dla polskich żołnierzy. Opisuje zasady

i skutki odpowiedzialności kamej jednostki w prawie międzynarodowym, wymienia organy

karnego międzynarodowego wymiaru sprawiedliwości oraz konsekwencje ustanowienia

karnej odpowiedzialności jednostki zwracając uwagę na spór, jaki toczy się o to, czy osoba

ftzyczna jest podmiotem prawa międzynarodowego publicznego, czy tylko przedmiotem jego

ochrony.

W rzęczory sposób charakteryzuje takie kategorie semantyczne jak zbrodnie

ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości, a takżę zbrodnie wojenne jako ęlemęnt

konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych. Sporo uwagi poświęca także przepisom

prawnym regulującym ochronę dóbr kultury i obiektów objętych ochroną w wybranych

armiach NATO. Szczególna ochrona kombatantów w konfliktach zbrojnych i wojnach, to

kolejne zagadnienie na które w swoich rozważaniach zwraca uwagę autorka przytaczając

najwazniejsze uregulowania tej problematyki w obowiązujących dokumentach prawnych.

Ostatni podrozdziŃ poświęcony zostń terroryzmowi samobój czemv, a w szczególności

kobietom terrorystkom, gdzie autorka zastanawia się nad rosnącą liczbą zarlachów

samobój czych popełniany ch przez kobiety.

Zwieńczeniem rozprawy doktorskiej jest jej zakończęnie, w którym autorka dokonuje

weryfikacji postawionych przez siębie hipotez badawczych w oparciu o przyjętę założenia

metodologiczne.



Reasumując ocenę merytoryczną przedłożonej rozptary doktorskiej chciałbym

zaznaczyĆ, że na korzyŚć Doktorantki przemawia właściwy tok logicznej konstrukcji

i mętodologiczna konsekwencja w rczwiązywaniu sformułowanego problemu badawczego.

Ważnym uzupełnieniem dociekań badawczych są zamieszczone w pracy bogate wątki

teoretyczne, Świadczące o tym, że zachowana zostŃ,a dbałość autorki o zapewnienie

odpowiednie go kontekstu treściowe go prowadzonych r ozw ażań.

Jednak po wnikliwej lekturze przedłożonej mi do recenzji rozprawy doktorskiej

pojawiają się także pytania, na które chciałbym uzyskać wyczerpującą odpowiedź od

Doktorantki podczas publicznej obrony swojej pracy.

1. Która z koncepcji badań nad wojną i pokojem bańziĄ oddaje charakter Pani

dociekń badawczych: orientacja polemolo giczna, czy irenolo giczna?

2. Proszę szerzej rozwinąć i uzasadnić postawioną przez siebie hipotezę badawczą:

,,Prawdopodobnie prawo międzynarodowe jest dostosowane do zadań,jakie ma

przed sobą postawioneo'.

3. Czy możemy mówić o paradygmacie badń nad współczesną wojną i konfliktami

zbrojnymi, w oparciu o fuŃcjonujące i obowiązujące prawo wojenne?

4. Jakie propozycje udało się Pani wypracowaó w zakresie przeciwdzińania

p ato l o giom występuj ącym w dziŃaniach woj ennyc h?

5. Wnioski końcowe

Strona językowa dysertacji stanowi jej powazny atut. Praca napisana jest poprawnie

z uwzględnieniem aparatu pojęciowego typowego dla nauk społecznych. Jednocześnie

charakteryzuje się także językiem bardzo komunikatywnym i w ogólnym odbiorze

przyjaznym dla czytelnika. Strona edytorska pracy nie budzi zastrzeżeń, zamieszczone

przypisy i odsyłacze wykonane są starannie i czytelnie.

Zawarta w rozprawie interpretacja badań empirycznych świadczy o dużych

umiejętnościach Doktorantki pozwalających na samodzielne rozwięywanie problemów

badawczych. Ęm samym stwierdzam, że Doktorantka wykazńa się dużą wiedzą

merytoryczną i praktycznymi umiejętnościami w posługiwaniu się wybranymi metodami,

technikami i narzędziami badawczymi.

W aspekcie powyższego należy uznać, ze dysertacja w pełni odpowiada wymogom

okreŚlonym w Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z drr. 16.04.2003 r. nr 65, poz. 595 zpóźn.



ąn ), co kwalifiĘe Panią mgr Olgę Niewiadę do dalszego prccesu ubiegania się o uzyskanie

sto ia nauko_wegp doktora w dziedzinie ńuk społeęmrch,'w ,aysc,yptinie nauki

Stawiam wniosek o dopuszczenie mgr Olgi Niewiady do dalszych etapów przewodu

doktorskieg o otazpublicznej obrony.

Janrrsz ROP§KI


