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Wstęp

Zakreślona w  tytule niniejszej pracy problematyka badawcza pozornie 
tylko odnosi się do jednego, konkretnego zagadnienia, obejmującego kształ-
towanie sytuacji prawnej jednostki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego 
w Polsce w konsekwencji prawomocnych wyroków Europejskiego Trybunału 
Praw Człowieka. W istocie rzeczy jest ona obszerna i wielowątkowa, a jej pre-
zentacja wymaga przeprowadzenia szerokich badań porównawczych, zarówno 
na gruncie prawa międzynarodowego, jak i  prawa krajowego oraz bogatego 
orzecznictwa sądów międzynarodowych i sądów polskich. Ponadto odzwier-
ciedla ona bardzo dobrze wpływ prawa międzynarodowego i przyjmowanych 
dobrowolnie przez państwo zobowiązań międzynarodowych na kształt krajo-
wego systemu prawnego, co wynika nie tylko z deklarowanej w art. 9 Konstytu-
cji RP zasady ogólnej przychylności dla prawa międzynarodowego, ale przede 
wszystkim z fundamentalnej zasady pacta sunt servanda oraz z ugruntowane-
go już dzisiaj i zapisanego w konstytucjach państw demokratycznych pryma-
tu prawa międzynarodowego w  stosunku do prawa krajowego1. Oczywiście 
prawo międzynarodowe pozostawia państwom swobodę wyboru metod im-
plementacyjnych dla zapewnienia mu skuteczności w ramach wewnętrznego 
porządku prawnego, co może oznaczać, że czasami wystarcza sama „przychyl-
ność” systemu prawa krajowego wobec normy międzynarodowej i dopuszcze-
nie możliwości bezpośredniego jej stosowania w tym prawie bez potrzeby wy-
dawania wewnętrznych aktów normatywnych, zwykle jednak wymagana jest 
transpozycja takiej normy do prawa krajowego przez odpowiednie działania 
ustawodawcze.

Z punktu widzenia analizowanych w niniejszej pracy zagadnień na wy-
różnienie zasługują te normy prawa międzynarodowego, które mogą być 
stosowane w  wewnętrznym porządku prawnym bezpośrednio, bez potrzeby 
wydania odpowiednich aktów implementacyjnych. W  powszechnym ujęciu 
doktryny prawa międzynarodowego są to normy samowykonalne (self-execu-
ting) 2. Konstrukcja teoretyczna takich norm opiera się na rozróżnieniu norm 
kompletnych i niekompletnych i odwołuje się do trudnej zwykle do uchwy-

1 Pisze o tym M. Masternak-Kubiak, Odesłania do prawa międzynarodowego w Konstytucji 
RP, Wrocław 2013, s. 52 i nast.

2 Szerzej patrz np. E. Claes, A. Vandaele, L’Effet direct des traités internationaux, „Revue Belge 
de Droit International” 2001, t. 34, nr 1, s. 412 i nast.
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cenia i  jednoznacznego określenia intencji państw-stron, pozostawiając tym 
samym dużą swobodę interpretacyjną organom stosującym prawo. Najczęściej 
za normy samowykonalne uważane są, poza normami zawartymi w umowach 
stanowiących akty konstytucyjne organizacji międzynarodowych, normy za-
warte w traktatach międzynarodowego prawa praw człowieka, formułujących 
często zobowiązania o  charakterze erga  omnes. Określają one bezpośrednio 
prawa i wolności osób fizycznych, przybliżając w ten sposób ich status do sta-
tusu podmiotów prawa międzynarodowego. Szczególnie ważnym warunkiem 
efektywnego zapewnienia wynikających z  międzynarodowych regulacji nor-
matywnych, a zwłaszcza z umów międzynarodowych, praw i wolności jednost-
ki jest bezpośrednie stosowanie tych umów w wewnętrznym porządku praw-
nym państw-stron, co może nastąpić albo poprzez ich faktyczne bezpośrednie 
stosowanie, albo poprzez włączenie ich, w drodze transformacji, do systemu 
krajowego. Należy jednak pamiętać, że warunkiem bezpośredniego stosowania 
jest posiadanie i wykazywanie przez normę konwencyjną międzynarodowego 
prawa praw człowieka szczególnych właściwości, zwłaszcza takich, które po-
zwalają na jej uwzględnienie jako podstawy rozstrzygnięcia przyjętego przez 
organy krajowe, w tym przez sądy. Takie cechy, zwłaszcza cechę samowykonal-
ności, znajdujemy w normach Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Pod-
stawowych Wolności, powoływanej powszechnie jako Europejska Konwencja 
Praw Człowieka.

Konwencja ta jest najbardziej reprezentatywną umową regionalnego, euro-
pejskiego międzynarodowego prawa praw człowieka, jako najważniejszy skład-
nik bogatego dorobku normatywnego Rady Europy. Jej szczególne znaczenie 
wynika zwłaszcza z fundamentalnego i ponadczasowego charakteru jej postano-
wień, określających bardzo obszerny i szczegółowy katalog praw człowieka i pod-
stawowych wolności, wywodzących się w swojej istocie z uznania przyrodzonej 
godności oraz równych i  niezbywalnych praw wszystkich członków wspólno-
ty ludzkiej. Wynika ono również z określonego w postanowieniach Konwencji 
systemu kontrolnego z wiodącą rolą Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 
oraz ze skali i  jakości orzecznictwa tegoż trybunału, powszechnie cytowanego 
jako orzecznictwo strasburskie. W powszechnej ocenie system tej Konwencji jest 
uważany za przykład szczególnie efektywnego systemu kontrolnego w procesie 
implementacji norm międzynarodowego prawa praw człowieka3.

Orzecznictwo ETPCz w coraz bardziej wyraźny i skuteczny sposób kształ-
tuje sytuację prawną jednostki, która może korzystać i korzysta z szerokiego 
katalogu konwencyjnych praw i  wolności. Zapewnia jej skuteczną ochronę 

3 Najnowsza ocena patrz np. F. de Londras, K. Dzehtsiarou, Great Debates on the European 
Convention on Human Rights, Londyn 2018, s. 71 i nast.
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przed różnymi zachowaniami państw-stron, naruszającymi wynikające z Kon-
wencji zobowiązania międzynarodowe. Ponieważ jednak określony w  po-
stanowieniach Konwencji system ochrony praw człowieka i  podstawowych 
wolności, z istoty swej o charakterze subsydiarnym, nie opiera się na zasadzie 
bezpośredniej skuteczności, wyroki Trybunału nie wywołują automatycznie 
skutków dla określenia sytuacji prawnej jednostki na gruncie krajowego sys-
temu prawnego. Co do zasady, mówimy o skuteczności wyroków Trybunału  
inter partes. Mają charakter wyroków ustalających i nie wywołują skutków kon-
stytutywnych o charakterze kasacyjnym czy reformacyjnym. W istocie rzeczy 
formułują one przede wszystkim deklaratywne rozstrzygnięcie o naruszeniu 
bądź braku naruszenia postanowień Konwencji. Przedmiotem rozstrzygnię-
cia sformułowanego w wyroku Trybunału jest bowiem ustalenie, czy doszło 
do powołanego w skardze naruszenia zagwarantowanego normami Konwencji 
prawa podmiotowego jednostki, które jednocześnie stanowi naruszenie zobo-
wiązania międzynarodowego państwa-strony. Z uwagi jednak na moc wiążącą 
takich wyroków, oznaczającą zobowiązanie międzynarodowe państwa-strony 
do ich wykonywania w dobrej wierze, muszą być one uwzględniane w procesie 
wykładni konstytucyjnych praw i wolności człowieka, dokonywanej w insty-
tucjonalnych ramach systemu prawnego każdego państwa-strony. Co więcej, 
w wyrokach stwierdzających naruszenie przez państwo zobowiązania konwen-
cyjnego znajdujemy określenie konsekwencji tego faktu w sferze zadośćuczy-
nienia bądź odszkodowania. Wyrok może nadto wskazywać na konieczność 
podjęcia przez państwo konkretnych działań, które mają służyć przywróceniu 
stanu sprzed naruszenia Konwencji, albo na konieczność przerwania zachowa-
nia, które powoduje takie naruszenie.

Pomimo tego, że wyroki Trybunału mają charakter deklaratoryjny i nie 
wpływają bezpośrednio na moc prawną ani orzeczeń sądów krajowych, ani 
krajowego ustawodawstwa, a przy tym nie mają mocy powszechnie obowią-
zującej i odnoszą się zasadniczo do konkretnej sprawy, to jednak ich skutki na 
gruncie krajowego porządku prawnego mogą być i w praktyce są wielorakie, 
w tym zwłaszcza z punktu widzenia ochrony praw i wolności jednostki. Skutki 
takie są osiągane zarówno w ramach indywidualnych, jak i generalnych środ-
ków wykonywania wyroków ETPCz przez państwa-strony. Obie kategorie tych 
środków, służących wykonywaniu prawomocnych wyroków Trybunału, ozna-
czają konkretne działania państwa na rzecz zapewnienia ochrony konwencyj-
nych praw i wolności jednostki. Celem środków indywidualnych jest, co do za-
sady, przywrócenie w miarę możliwości stanu istniejącego przed naruszeniem 
konwencyjnego zobowiązania, natomiast celem środków generalnych jest za-
pobieżenie możliwości wystąpienia w przyszłości po stronie państwa nowych 
naruszeń zobowiązań konwencyjnych, podobnych do naruszenia stwierdzo-
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nego przez Trybunał w jego orzeczeniu. Zarówno w przypadku zastosowania 
przez państwo indywidualnych, jak i generalnych środków wykonania wyro-
ku ETPCz chodzi o to, aby spowodować skutek pożądany z punktu widzenia 
ochrony praw człowieka i podstawowych wolności. Dla konkretnej jednostki 
oznacza to natomiast pożądane i oczekiwane – z punktu widzenia ochrony jej 
praw podmiotowych – konsekwencje w prawie i praktyce krajowej.

To ostatnie stwierdzenie, uprawnione w kontekście powyższych uwag na-
tury ogólnej, umożliwia ustalenie zasadniczego celu naukowego pracy, którym 
jest określenie najbardziej pożądanego, z punktu widzenia ochrony interesów 
jednostki, skutku krajowego wyroków Europejskiego Trybunału Praw Czło-
wieka w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w Polsce, w oparciu o analizę 
i ocenę standardów strasburskich z zakresu międzynarodowej ochrony praw 
człowieka i  przy uwzględnieniu polskiego porządku prawnego oraz orzecz-
nictwa sądów polskich. Z uwagi na to, że problematyka zabezpieczenia spo-
łecznego jest bardzo szeroka i zróżnicowana, cel ten będzie realizowany w od-
niesieniu do ubezpieczenia społecznego, a w szczególności do ubezpieczenia 
emerytalnego. Przełomowe znaczenie dla praktycznego określenia skutku kra-
jowego wyroku ETPCz w tej dziedzinie miał bez wątpienia wyrok w sprawie 
Moskal przeciwko Polsce z 15 września 2009 r., w którym Trybunał wyraźnie 
zwrócił uwagę na konieczność kierowania się przez organy państwa zasadą 
good governance i który w istotny sposób wpłynął na zmianę praktyki stoso-
wania prawa, jak również na zmianę ustawodawstwa. Wyznaczył on również 
pewną tendencję oznaczającą, że jeżeli sąd krajowy ma możliwość orzekania 
w sprawie, w której wcześniej zapadł wyrok Trybunału, to jest on zobowiązany 
uwzględnić postanowienia Konwencji jako jedną z  istotnych podstaw orze-
kania i podjąć działania w celu zrealizowania pozytywnych zobowiązań wy-
nikających z naruszenia Konwencji. W ten sposób sąd krajowy powinien nie 
dopuścić do powtórnego naruszenia konwencji w przyszłości, co jest również 
szczególnie ważne z punktu widzenia interesów jednostki.

Osiągnięcie tak zakreślonego zasadniczego celu naukowego wymagało 
sformułowania i zweryfikowania kilku hipotez badawczych, spośród których 
należy podkreślić następujące:

1. Prawa socjalne są integralną częścią zarówno uniwersalnego, jak i re-
gionalnego międzynarodowego prawa praw człowieka, zachowując 
przy tym własną specyfikę, w tym wynikającą z tej specyfiki konstruk-
cję normatywną.

2. W  obszernym katalogu praw socjalnych szczególną kategorię poję-
ciową i  normatywną stanowi prawo do zabezpieczenia społecznego, 
regulowane zarówno w  normach międzynarodowych, określających 
minimalne standardy ich ochrony, jak i w prawie krajowym.
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3. Uniwersalne międzynarodowe standardy realizacji i  ochrony prawa 
do zabezpieczenia społecznego zostały określone w bogatym dorobku 
normatywnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, w tym zwłasz-
cza w ogólnych traktatach międzynarodowego prawa praw człowieka 
oraz w  szczegółowych konwencjach Międzynarodowej Organizacji 
Pracy, jak również w regulacjach o charakterze soft law.

4. Europejskie regionalne standardy realizacji i ochrony prawa do za-
bezpieczenia społecznego zostały określone zwłaszcza w  bogatym 
dorobku normatywnym Rady Europy, którego najważniejszą częścią 
jest Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolno-
ści, stanowiąca razem z protokołami dodatkowymi tzw. system stras-
burski.

5. Konwencja o  Ochronie Praw Człowieka i  Podstawowych Wolności 
jako umowa międzynarodowa jest z  jednej strony źródłem klasycz-
nych prawnomiędzynarodowych obowiązków państw, a z drugiej źró-
dłem praw podmiotowych jednostek, których realizacja przez państwa 
podlega kontroli Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w ramach 
systemu kontrolnego o charakterze subsydiarnym w stosunku do sys-
temów krajowych państw-stron.

6. W systemie kontrolnym Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Pod-
stawowych Wolności szczególne miejsce zajmuje Europejski Trybu-
nał Praw Człowieka, którego prawomocne wyroki mają w istocie rze-
czy podwójny charakter, a więc z jednej strony ustalający, w zakresie, 
w  którym stwierdzają naruszenie przez państwo-stronę zobowiązań 
konwencyjnych, a z drugiej zasądzający, w zakresie, w którym stano-
wią o „słusznym zadośćuczynieniu”, co oznacza, że po stronie jednost-
ki powstaje indywidualne i zdefiniowane roszczenie wobec państwa.

7. Wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka mają charakter de-
klaratoryjny i chociaż po stronie państw-stron powstaje obowiązek ich 
wykonania w  dobrej wierze, to – co do zasady – po stronie państw 
pozostaje również wybór i  uruchomienie środków wykonania kon-
kretnego wyroku. Środki te, klasyfikowane zwykle jako środki indy-
widualne i generalne, przesądzają o  tym, jaki będzie skutek krajowy 
wyroku Trybunału w  zakresie możliwości realizacji podmiotowego 
prawa jednostki i w konsekwencji ukształtowania jej sytuacji prawnej.

8. Z perspektywy jednostki jej uprawnienia rozpatrywane w kontekście 
wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka są w  oczywisty 
sposób związane przede wszystkim z zastosowaniem indywidualnych 
środków ich wykonywania. Środki te odnoszą się bowiem do samych 
podmiotów skarżących, a zobowiązanie państwa do ich zastosowania 
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oraz naprawienia stwierdzonego w wyroku naruszenia Konwencji na 
szkodę jednostki obejmuje zwykle obowiązek zapłaty słusznego za-
dośćuczynienia oraz obowiązek usunięcia skutków stwierdzonego 
naruszenia jej postanowień poprzez uruchomienie odpowiednich 
działań restytucyjnych. Działania takie oznaczają pierwszeństwo resti-
tutio in integrum zawsze wtedy, kiedy jest to możliwe. Zastosowanie 
środków indywidualnych może w praktyce wymagać podjęcia i  zre-
alizowania konkretnych działań po stronie państwa, pośród których 
szczególne miejsce zajmuje wznowienie postępowania w sprawie.

  9. Ewentualna możliwość wznowienia, na podstawie wyroku Europej-
skiego Trybunału Praw Człowieka, postępowania zakończonego osta-
tecznym lub prawomocnym rozstrzygnięciem w sprawach z  zakresu 
zabezpieczenia społecznego w Polsce, a zwłaszcza w sprawach z zakre-
su postępowania emerytalnego, wymaga szerokiej analizy instytucji 
„wzruszalności” w prawie ubezpieczeń społecznych, przeprowadzonej 
zarówno w płaszczyźnie postępowania administracyjnego, jak i postę-
powania cywilnego. Z drugiej jednak strony, z uwagi na oczekiwania 
jednostki w zakresie realizacji jej praw podmiotowych, należy doko-
nać analizy instytucji ponownego ustalenia prawa do świadczenia, 
którą – w odróżnieniu od instytucji wznowienia postępowania sądo-
wego – ustawodawca odnosi tylko do postępowania przed organami 
ubezpieczeń społecznych.

10. Obowiązkiem spoczywającym na państwie z  tytułu prawomocnego 
wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka jest, poza wypła-
tą zasądzonego w nim „słusznego zadośćuczynienia”, podjęcie innych 
jeszcze działań wpływających na sytuację prawną jednostki. Nie za-
wsze jest tak, że w każdym aktualnym stanie prawnym te inne działa-
nia – w tym zwłaszcza skuteczne wystąpienie do organu emerytalnego 
z wnioskiem o ponowne ustalenie prawa do świadczenia na podstawie 
wyroku Trybunału – będą możliwe. Jest to problematyczne zwłaszcza 
w kontekście naruszenia prawa, które wiązało się z nieprawidłowym 
przyznaniem świadczenia emerytalnego, do którego prawo nigdy nie 
powstało.

Zakreślony wyżej zasadniczy cel badań i przyjęte dla jego osiągnięcia hi-
potezy badawcze, jak również sposoby ich weryfikacji, zdeterminowały zakres 
badań oraz strukturę pracy. Na jej kształt wpływa również podniesiony już wy-
żej wielowątkowy charakter problematyki wynikającej z jej tytułu. Osiągnięcie 
założonego celu wymagało przeprowadzenia szerokich rozważań porównaw-
czych, zarówno na gruncie prawa międzynarodowego, jak i na gruncie prawa 
polskiego oraz bogatego orzecznictwa sądów międzynarodowych i sądów pol-
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skich. W związku z tym i zgodnie z przyjętym założeniem szczegółowe rozwa-
żania, które miały doprowadzić do określenia praktycznego wpływu wyroków 
ETPCz na sytuację prawną jednostki w dziedzinie zabezpieczenia społecznego 
w Polsce, zostały przeprowadzone w szerokim kontekście międzynarodowym. 
Poza wskazaną wyżej konstytucyjną zasadą przychylności dla prawa mię-
dzynarodowego, która pozostaje niewątpliwie bardzo ważnym argumentem 
na rzecz przyjęcia takiego założenia, jest przecież tak, że standardy ochrony 
praw socjalnych, w tym również prawa do zabezpieczenia społecznego, okre-
śla powszechne i regionalne prawo międzynarodowe, a stan i sposób realizacji 
zobowiązań międzynarodowych państw w tym zakresie kontrolują instytucje 
międzynarodowe, w tym również organy traktatowe o charakterze sądowym.

Taki więc charakter mają pierwsze rozdziały, a  więc rozdział I, II, IV 
i częściowo III. Przyjęcie założenia, że prawa socjalne i ich ochrona stanowią 
istotną część systemu międzynarodowej ochrony praw człowieka, przesądziło 
o tym, że w rozdziale I została przedstawiona podstawowa problematyka praw 
socjalnych, a więc zarówno ich istota i konstrukcja normatywna, jak również 
ich kodyfikacja, która była i jest realizowana w ramach ogólnego procesu ko-
dyfikacji międzynarodowego prawa praw człowieka w  systemie Organizacji 
Narodów Zjednoczonych. Równie ważne i potrzebne było określenie miejsca 
praw socjalnych w dorobku normatywnym Rady Europy – europejskiej orga-
nizacji międzynarodowej, w której statucie działania na rzecz ochrony praw 
człowieka i podstawowych wolności zostały uznane za pierwszorzędne. Stąd 
w  rozdziale  II znalazły się rozważania na ten temat, obejmujące zwłaszcza 
system normatywny Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności, Europejskiej Karty Społecznej i innych regulacji traktatowych Rady 
Europy, w  tym konwencji o  charakterze koordynacyjnym. Naturalną konse-
kwencją realizacji tych założeń było przyjęcie kolejnej hipotezy, co w konse-
kwencji sprawiło, że w  następnym rozdziale zostały szczegółowo omówione 
i ocenione standardy międzynarodowe w dziedzinie prawa do zabezpieczenia 
społecznego – zarówno uniwersalne, ustanowione w ramach systemu ONZ, jak 
i regionalne, ustanowionych w systemie Rady Europy. Natomiast samo prawo 
do zabezpieczenia społecznego, zarówno gdy chodzi o jego treść normatywną, 
jak i formy realizacji oraz ich znaczenie z punktu widzenia międzynarodowego 
prawa praw człowieka to zagadnienia, których analiza została przedstawiona 
w rozdziale III.

Rozważania zawarte w trzech kolejnych rozdziałach dotyczą zobowiązań 
państw i uprawnień jednostek wynikających z Konwencji i z wyroków ETPCz. 
Zagadnienia te sygnalizuje rozdział V, poświęcony omówieniu podstaw kon-
wencyjnych do orzekania przez Trybunał w sprawach z zakresu zabezpiecze-
nia społecznego i  przedstawiający wybrane orzecznictwo w  tych sprawach, 
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a zwłaszcza najbardziej znaczące orzeczenia w sprawach skarg indywidualnych 
kierowanych przeciwko Polsce. Szczególna uwaga została poświęcona wyro-
kowi w sprawie Moskal przeciwko Polsce. Orzeczenie to zmieniło stanowisko 
polskiej judykatury i doktryny w zakresie realizacji uprawnień emerytalnych. 
Stanowiło ono także wstęp do dyskusji dotyczącej możliwości zmian legislacyj-
nych w ustawie emerytalnej, a także w procedurze cywilnej, odnośnie do przy-
jęcia takich regulacji prawnych, które umożliwiałyby jednostce wznowienie 
postępowania – czy to przed organem emerytalnym, czy to przed sądem pracy 
i ubezpieczeń społecznych – w związku z korzystnym orzeczeniem Trybunału, 
w którym stwierdzone zostało naruszenie przez Polskę przepisów Konwencji. 
Natomiast dwa kolejne, podobne w swoich założeniach rozdziały, przedstawia-
ją szczegółowe zobowiązania państw-stron, wynikające dla nich z Konwencji 
i z wyroków ETPCz (rozdział VI) oraz konkretne uprawnienia jednostki, wy-
nikające z tych samych źródeł (rozdział VII). Treść obu rozdziałów jest mery-
torycznie ważna, jako że na podstawie wynikających z nich ustaleń można było 
dojść do określenia najbardziej pożądanego z punktu widzenia ochrony inte-
resów jednostki skutku krajowego wyroków ETPCz w dziedzinie zabezpiecze-
nia społecznego w Polsce. Rozważania oznaczające próbę takiego określenia, 
które zostały przedstawione w ostatniej części rozdziału VII, stanowią próbę 
rozwiązania problemu badawczego, sygnalizowanego wyżej jako zasadniczy 
cel naukowy. Formułują one również konkretne uwagi de lege lata i postulaty  
de lege ferenda.

Założony cel naukowy, dla którego osiągnięcia należało zweryfikować 
przyjęte hipotezy badawcze, zdeterminował zastosowanie i wykorzystanie od-
powiedniej metodologii badań. Metodą, która jest najczęściej wykorzystywana 
w nauce prawa, jest metoda dogmatyczna, bez której nie jest możliwa analiza 
źródeł prawa. Musi ona jednak uwzględniać specyfikę prawa międzynarodowe-
go, a zwłaszcza jego źródeł. Analiza źródeł prawa międzynarodowego wymaga 
w pierwszej kolejności ustalenia ich treści, co jest znacznie bardziej skompliko-
wane, aniżeli analiza źródeł prawa krajowego. Jest to zadanie trudne nie tylko 
w stosunku do norm, które znajdujemy w umowach międzynarodowych, ale 
przede wszystkim w odniesieniu do norm zwyczajowych oraz ogólnych zasad 
prawa międzynarodowego, a także regulacji o charakterze soft law. W związku 
z tym niezbędna jest rekonstrukcja ich treści w oparciu o inne normy prawne 
oraz praktykę państw, którą odzwierciedla w znacznej mierze orzecznictwo są-
dów międzynarodowych, a w odniesieniu do niniejszej pracy – bogate i warto-
ściowe orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Dla osiągnięcia założonego celu naukowego niezbędne było również sze-
rokie wykorzystanie metody komparatystycznej. W sytuacji, w której przed-
miotem analizy były postanowienia uniwersalnych i regionalnych umów mię-



dzynarodowych oraz regulacji prawa polskiego różnego rzędu, poszukiwanie 
analogii, jak również formułowanie wniosków i ocen musiało być oparte na 
analizie porównawczej. W znacznie mniejszej skali została wykorzystana me-
toda historyczna, konieczna zwłaszcza dla zaprezentowania procesu kodyfi-
kacji praw socjalnych w systemie międzynarodowego prawa praw człowieka.

Niniejsza praca została przygotowana na podstawie rozprawy doktorskiej 
napisanej pod kierunkiem Pana Profesora Krzysztofa Ślebzaka. Dziękuję bar-
dzo Panu Profesorowi za opiekę naukową, Paniom Profesor: Dorocie Dzieni-
siuk i Brygidzie Kuźniak za przygotowanie recenzji w przewodzie doktorskim, 
a Panu Profesorowi Romanowi Wieruszewskiemu za przygotowanie recenzji 
wydawniczej. Wszystkie uwagi recenzyjne stanowiły dla mnie znaczącą pomoc 
w przygotowaniu pracy do druku.


