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Wielce Szanowny Panie Dziekanie,

Niniejszym przesyłam ocenę dorobku naukowego i dydaktycznego Pani dr Anny

Magdaleny Kosińskiej, ktory dostarczono mii zktorym zaczfiem zapoznawaó się dopiero po

moim powrocie z zagranicy jesienią ubiegłego roku. Sporo wolnego czasu zĄęło mi takze

gfószenie zap|anowanych wczeŚniej rekolekcji adwentolvych i obowiązki duszpasterskie. Stąd

takie opoźnienie.

Pragnę nadmienió, Że moja ocena rzeczonego dorobku jest pozytywna. Żywię
nadzieję, Że przy innej okazji lepiej wywiązę się z kolejnego zadania, jeśli takowe zostanie mi

powierzone' Dziękuję Za podpisanie wystawionych rachunków i skierowanie ich do

odpowiedniego działu.

Łączę wyrazy głębokiego szacunku oraz zyczenia pomyślności w Nowym Roku I

/ks. prof. dr hab. Florian Lempal
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Prof. dr hab. Florian Lempa

Kierownik Katedry Prawa Rzymskiego,

Logiki oraz Teorii i Historii prawa

Wydziału Prawa i Administracji

Uczelni Łazarskiego w Warszawie

' ocena dorobku naukowego i osiągnięć naukowo - badawczych,
dorobku dydaktycznego i popu|aryzatorskiego oraz współpracy międzynarodowej w
postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk prawnych, w dyscyplinie
prawo Pani doktor prawa Annie Magdalenie KOSIŃSKIEJ (na podstawie uchwaĘ
Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, podjętej w myś| art. 18 a ust.5 ustawy z
dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i

tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2016 r. poz.882 i 1311) z dnia 5 czerwca 2018 r.).

l. Przebieg dotychczasowej kariery naukowej t zatrudnienia Habilitantki w iednostkach
naukowych

Pani dr Anna Magdalena KOSŃSKA od początku swojej kariery naukowej jest

związana z środowiskiem naukowym KUL. W dniu 7 marca 2006 roku uzyskała tytuł
magistra historii sztuki na Wydziale Nauk Humanisty cznych Katolickiego Uniwersytetu
Lribelskiego Jana Pawła II, a 20 maja 2008 roku tytuł magistra prawa na Wydziale Prawa,

Prawa Kanonicznego i Administracji tegoi Uniwersytetu. W dniu 16 października 2012 roku
Rada Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL nadała jej stopień doktora
nauk prawnych w zakresie prawa, na podstawie pomyślnie obronion ej rozprawy dok1orskiej,

pt. Kulturalne prawa człowieka. Regulacje nornlatywne i ich realizacja, ktorej promotorem

był pro| dr hab. Dariusz Dudek, a recenzentami: prof. dr hab. Mariusz Jabłoński i dr hab.

Krzysztof Motyka.

Pani dr Anna Magdalena KOSŃSKA została piacownikiem naukowo-

dydaktycznym Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL 1 paźdzterntka

2012 r. W Katedrze Prawa Unii Europejskiej zaoferowano jej najpierw stanowisko asystenta,

a od 2075 roku stanowisko adiunkta. od 2015 roku powołano ją na kierownika Centrum
Badań nad Europejskim Prawem i Polityką Migracyjną utworzonym na rzęazonym

Wydziale. Nalezy zaznaczyc, ze w minionym okresie Habilitanta podjęła takze współpracę z

innymi ośrodkami naukowymi, jak: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Przyrodniczy w
Lublinie, czy Wy.zsza Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Komunikacji Społec zne1 w
Chełmie (na podstawie umów o dzieło).
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f . Przedmtot i kryteria oceny

Zgodnie z art. 78 a ust. 7 ustawy z dnta 74 marca 2OO3 r. o stopniach naukowych i

tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, przedmiotem recenzji w
postępowaniu habilitacyjnym jest ocena, czy osiągnięcia naukowe habilitanta spełniają

wymogi określone w art. 16 rzeczonej ustawy.

Stosownie do podanych w tym artykule kryteriow do postępowania habilitacyjnego

moŻe zostac dopuszczona osoba, l'1ora posiada stopien naukowy doktora oraz osiągnięcia

naukowe lub artystyczne, uzyskane po jego otrzymaniu, stanowiące znaczny wkład

habilitanta w rozwój określonej dyscypliny naukowej lub artystycznej oraz wykazuje się

istotną aktywnością naukową lub artystyczną.

Szczegółowe kryteria oceny osoby ubiegającej się o uzyskanie stopnia naukowego

doktora habilitowanego zawiera rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŻszego z

dnia 1 września 20i 1 roku w sprawie kryteriow oceny osiągnięc osoby ubiegającej się o
nadanie stopnia doktora habilitowanego (Dz. U. Nr 196, po2.1165).

Zgodnte z wnioskiem Pana dr Anny Magdaleny KOSŃSKIEJ przedmiotem oceny

będzie wymieniona jako osiągnięcie naukowe, o ktorym mowa w art. 16 ust.2 przedmiotowej

ustawy z dnta 74 marca 2003 r. monografia , pt. Prcnua kulturalne obywateli panst)u trzecich tu

prmllie Unii E,tn,opejskiej,', Lublin 20l8, Wydawnictwo K[IL, ss. 484; redakcja opracowań

naukowych; artykuły opublikowane w czasopismach znajdujących się w wykazie czasopism

punktowanych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego w części B; artykuły

zamreszczone w pracach zbiorowych otaz opublikowane recenzje naukowe. Ponadto

przedmiotem oceny będzie takze, zgodnie z kryteriami, o ktorych mowa w przepisach

wydanych na podstawie art.16 ust.4 przedmiotowej ustawy z dnia 74 marca 2OO3 r.:

działalnośó dydaktyczna Habilitantki, Sprawowana opieka naukowa nad studentami,

współpraca z instytucjamt, organizacjami i stowarzyszeniami' zagraniczne staize naukowe i

działalno śc popularyzuj ąca naukę.

3. Ocena rozprary habilitacyjnej

W pierwszym rzędzie na dorobek naukowy Pani dr Anny Magdaleny KOSINSKIEJ

składa się obszerna, Itcząca 484 strony monografia, pt. Prawa kulturalne obyuateli panstw

tt'zecich w prcnuie Unii Europejskiej, opublikowana przez Wydawnictwo KUL w roku 2018.

Wybor tematu praw kulturalnych na rozprawę habilitacyj ną na|eŻy Uznac za bardzo trafny'

chociaż w moim przekonaniu nie mozna mówić o prawach kulturalnych obywateli państw

trzecich jako odrębnej kategorii praw kulturalnych, co niestety sugeruje tytuł rozprawy

habilitacyjnej



PrzedłoŻona do recenzji monografia wypełnia w znacznej m|efze istniejącą lukę w

Itteraturze prawa Unii Europejskiej, gdyz we wspołczesnej doktrynie mało jest wnikliwych

rozwazań poświęconych zagadnieniu poszanowania praw kulturalnych, uznawanych przez

UE w swoim systemie prawnym, takŻe wzg|ędem obywateli państw trzecich, ktorzy wjechali

legalnie lub nielegalnie na jej terytorium, przebywają na nim lub zamierzają je opuścić.

Rozprawa dostarcza rzetelnego, wieloaspektowego t zarazem kompleksowego spojrzenia na

problematykę gwarancji praw kulturalnych. Pozostawia jednak duzy niedosyt w przedmiocie

samych praw kulturalnych. W wywodach Autorki nie sposob dopatrzyc się differentia

specifica między prawami kulturalnymt za|iczanymi do drugiej generacji praw człowieka a

lansowanymi w rozprawie ,,prawami kulturalnymi obywateli panstw trzecich" w systemie

prawa unijnego. Fakt ten nie odbiera wszakże recenzowanej rozprawie jej obiektywnie duzej

wartości naukowej. Poza nią ma ona takze walory dydaktyczne i praktyczne, gdyŻburzy

funkcjonujące w przestrzeni publicznej stereotypy myślenta zarówno o podejściu UE do tych

praw, jak i negatywnego myŚlenia o potrzebie ich poszanowania, powodowane najczęściej

obawą o utratę tozsamości narodowej' Nalezy podkreślić, ze przedmtotowa rozprawa stanowi

pokłosie wieloletnich badań Autorki nad ustawodawstwem Unii Europejskiej i jest dziełem

pionierskim w materii bardzo skomplikowanej i trudnej. Dlatego, chociazby ztego powodu,

zasługuje na uznanie, mimo swoich mankamentów w sposobie przedstawienia zagadnienia

rógulacji prawnych unijnej polityki kulturalnej w zakresie, na jaki wskazuje jej tytuł.

Tego rodzaju monografia nie mogłaby powstać bez dobrej znajomości 1ęzyka

angielskiego jej Autorki, która do jej opracowania, oprócz materiałów źródłowych, z braku

dostatecznej rodzimej literatury, została zmuszona do korzystania głownie z literatury

przedmiotu w tym języku' Warto zaznaczyć, Że zgromadzona i cytowana w rozprawie

litęratura przedmiotu jest imponująca i w zdecydowanej części obcojęzyczna' Liczy w sumie

472 pub|lkacje ksiązkowe i artykuły oraz Ltczne powołania stron internetowych. Autorka

poddata w niej anahzie podstawowe akty prawa pierwotnego Uhii Europejskiej (9), akty

prawa wtórnego, w szczególności: rozporządzenia (29), dyrektywy' decyĄe, umowy

międzynarodowe zawarte zW oraz tnne źrodła. takie, jak: komunikaty, wnioski i rezolucje

roŻnych instytucji unijnych. Dokonała takze wnikliwej lustracji aktow prawa

międzynarodowego i prawa polskiego zwtązanych z problematyką praw kulturalnych. w
mojej ocenie zastosowana w rozprawie systematyka źródd prawa unijnego jest jednak mało

klarowna.

Rozprawa ma zasadniczo klasyczną strukturę. Składa się ze spisu treŚci w języku

polskim i angielskim, wykazu skrótów, wstępu, siedmiu rozdziałow, zktorychkaż'dy zawiera
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końcowe wnioski, streszczenia w języku angielsklm oraz bibliografii. Brak natomiast w

rozprawie odrębnego rozdziatu podsumowującego przeprowadzone badania, czy tei
syntetycznego zakońc zenia.

We wstępie Autorka przekonywująco uzasadnia wybór tematu swojej rozprawy

habilitacyjnej wskazując na fakt, ze Unia Europejska od kilku lat doświadcza kryzysu

imigracyjnego' Spowodowanego napływem ludności z krajow zdecydowanie rózniących się

pod względem kultury i pojmowania prawa od państw członkowskich UE, skutkującego

problemem ochrony tozsamości kulturalnej tak autochtonów, jak i imigrantów z państw

trzecich w państwach członkowskich fIE, integracji ludności napływowej ze społecznościami

lokalnymi oraz warunków wyrazania przez imigrantow z państw trzecich swojej tozsamości

kulturowej i praktykowaniarodztmychzwyczajow i tradycji w nowym miejscu zamieszkania.

Autorka jasno wyrażn w nim potrzebę całościowego określenia praw kulturalnych obywateli

państw trzecich i gwarancji ich przestrzegania przy jednoczesnym określeniu kulturalnych

obowiązkow integracyjnych, jakie cudzoziemcy, chcący zamieszkiwac na terytorium (IE,

powinni realizowac.

W dalszej części wstępu Autorka przedstawia zasadniczątezę niniejszej rozprawy, a
.

mianowicie, ze.. w prawie UE istnieje model praw kulturalnych obywateli państw trzectch,

dostatecznie chronionych, z mozliwością ustawowego ograniczenia korzystania z nich. Jej

póstawienie we wstępie, abstrahując od jej merytoryczne) zawartości, uwaz am za błąd,

metodolog|czny. Co do zasady wstęp powinien zwleral jedną lub więcej hipotez, a

zakotrczenie - tezy, czy|t udowodnione twierdzenia, potwierdzające lub zaprzecza]ąae

postawione uprzednio hipotezy badawcze. Tymczasem we wstępie brak formalnie

wyrazonych hipotez badawczych, chociaŻ Autorka zaznacza w nim, ze chce dojść do

ustalenia rzekomego modelu praw kulturalnych za pomocą dedukcji' w drodze ana|tzy

przepisow prawa pierwotnego i wtórnego [IE, Europejskiej Konwencji Prawa Człowieka,

orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, atakzeEuropejskiego Trybunału

Praw Człowieka. Wywod Autorki w tym zakresie byłby lepszy, gdyby wprost została

postawiona zasadnicza hipoteza badawcza, np. w formie zdania,' ,'Treść przepisów prawa

pierwotnego i wtornego UE oraz orzecznictwo TSUE i ETPCZ pozwa|ają wysunąó

przypuszczenie, Że w prawie UE mozna mówió o katalogu praw kulturalnych, stosowanych

takze do obywateli państw trzecich i granic korzystania z nich,, .

Wstęp dobrze orientuje czytelnika w status questionis rozprawy habilitacyjnej'

Autorka dokonuje w nim właściwej oceny stanu nauki prawa w zakresie badań nad regulacją

prawną uprawnień kulturalnych, dotyczących między innymi obywateli państw trzecich w
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systemie prawa W, uznając dotychczasowe badania polskich i zagranicznych uczonych za
niepełne i fragmentaryczne, zasadniczo skupiające się bądź na zagadnieniu podstawowych

praw cudzoziemców, bądźtez na jednostkowych uprawnieniach kulturalnych. Słusznie przy
tym zaznacza, ze w związku z tym realizacja przedmiotu rozpraw, wymagaó będzie
gruntownej ana|tzy na poziomie organizacji wielo kulturowej społeczności UE.

Rozprawa ma prawniczy charakter, w zwtązku z tym dominującą metodą badawczą
jest w niej metoda dogmatyczlo- prawna. Autorka posfuguje się w niej takze pomocniczo

metodą historyczno _ prawną i prawno- porównawczau d,ziękt czemu Czytelnik uzyskuie

pełniej szy ogląd badanego zagadnienia

W końcowej części wstępu Autorka zaznĄamia Czyte|nika ze struktur ą rozprawy i

d okonuj e syntetyczn Ą pr ezentacj i j ej si ed m iu r o zdziałow .

Przechodząc do merytoryczne1oceny poszczególnychrozdziałow niniejszej rozprary,
naleŻy podkreślić trafnoŚó dokonanego podziału zawartej w niej problematyki badawczej.

Rozprawę otwiera rozdzlał, pt. Imigrac1a d.o Unii Europejskiej i jej konsekwencje

kulturowe, ktory ma charakter wprowadzaj ący. Została w nim ukazana gęneza zjawiska

imigracji z krajów trzecich oraz jej skutki d|a zmierzonej integracj i IJE. Zdeftniowano w nim

takze podstawowe pojęcia: kultury, wielokulturowości i integracji.

kozdział II dotyczy rozwoju europejskiego prawa migracyjnego i określenia

stindardow oraz instrumentów prawnych słuzących ochronie praw podstawowych w IIE.

w rozdzia|e III została przeplowadzona ana|tza przepisów pierwotnego prawa

unijnego pod kątem istnienia w nim praw kulturalnych oraz moż|iwości ich ochrony w
kontekŚcie uniwersalnych praw człowieka.

Rozdział IV traktuje o gwarancjach praw kulturalnych dla obywateli państw trzecich
w prawie pierwotnym LIE. Autorka poddała w nim wnikliwej ana|izie gwarancje dotyczące

ochrony roznorodności kulturowej, wolności sztuki t bad,afi naukowych, prawa do

poszanowania iycia rodzinnego, edukacji i wolności sumienia i wyznania' Nadto ustaliła,

zdefiniowała t rzetelnie scharakteryzowała w nim prawo do ochrony przed kulturą kraju

pochodzenia.

Rozdział V przynosi odpowiedź na pytanie, jakie prawa kulturalne w świetle

przepisów prawa wtórnego tIE odgrywają rolę w procesie migracyjnym, w szczególności na

etapie legalnego lub nielegalnego w1azdu na terytorium IIE i powrotu cudzoziemców do

krajow ich pochod zenia.

Istotny dla pełnego zrozumienia zagadnienia praw kulturalnych obywateli państw

trzecichw UE jestrozdział VI, w ktorym Habilitanta dokonała ana|tzy przepisów Wspolnego

-ł
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Europejskiego Systemu Azylowego w zakresie gwarancji praw o charakterze kulturalnym.

Autorka podniosła w nim miedzy innymi waikt problem mozliwości wyboru miejsca pobytu

przez cudzozięmca ze wzg|ędu na gwarancje praw o charakterze kulturalnym.

Rozdział YII, zatytułowany ,fralua kulturąlne obywateli pansflu trzecich- migrantów

regularnych, stanowi logiczne, naturalne dopełnienie poprzednich rozdziałów, Zawiera

ana|tzę gwarancji praw kulturalnych wynikających z aktów prawa wtórnego UE w
odniesieniu szczegó|nych grup imigrantów, takich jak rezydenci, posiadacze niebieskiej karty,

studenci i naukowcy.

Sam temat, jak i lektura recenzowanej rozprawy habilitacyjnej nie jest łatwa.

Zasadnlczy wątek rozpraw) jakim są prawa kulturalntj w systemie prawa UE w odniesieniu

do obywateli państw trzecich, ginie miejscami w gąszczl luźno związanych z nim zagadnieh,

które poza dowodem znakomitej znajomoŚci problematyki prawa unijnego przez Autorkę,

zamiast lepiej wyjaśniaó temat, w rzelzyrvistości zaciemniąą go. Tylko w nielicznych

obszarach Autorce udało się mery'torycznte pogłębic wyartykułowane prawa kulturalne dzięki

rzeteInĄ ana|tzte orzeczefi Europejskiego Trybunafu Praw Człowteka, czy teŻ dokonac ich

pogłębionej interpretacji w Świetle dokumentów z zakresu polityki migracyjnej.

Nie mogę się zgodzić z tezą Habilitantki, ze ,,istnieje model praw kulturalnych

obyłvateli państw trzecichw systemie prawa Unii Europejskiej''. Po pierwsze, dlatego, żze nie

mi modelowych praw człowteka, w tym praw kulturalnych, a po drugie prawa człowieka

mają charakter uprawnień podmiotowych, przysługujących kazd.emu człowiekowt, bez

względu na to, czy jest on obywatelem danego państwa lub wspolnoty państw, czy tez 1est

bezpaństwowcem' Mozna co najwyizej mowió o modelu, czy zakresie ochrony tych praw w

ramach unijnego systemu prawa ( na tym odcinku niniejsza pracajest bardzo cenna). Tutaj w
pełnt zgadzam się z Habl|itantka" żr'e ,, w zasadzie wobec wszystkich obywateli państw

trzecich mają zastosowanie uniwersalne zasady ochrony praw podstawowych, przewtdziane

w prawie Unii''. W konsekwencjl, zawarte w rozprawie rozwaŻaita Autorki nie pozwalają

moim zdaniem na wyraienie opinii, ż'e. I) Autorka udowodniła w pracy istnienie modelu

praw kulturalnych obywateli państw trzecichw prawie UE; lub 2) Autorka sama taki model

skonstruowała jako wniosek de lege ferenda, proponując jego wprowadzenie do systemu

prawa unijnego. Tym samym pomysł z,,modelem,, na|ezy uznać za chybiony Byłoby lepiej

dla merytorycznego przekazu Autorki, gdyby zamiast terminu ,,model'' posfuzyła się w pracy

w odniesieniu do praw kulturalnych terminem ,,kata|og,,, funkcjonującym w języku

prawnlczym i poprzestała na ustaleniu, czy katalog praw kulturalnych w prawie UE jest



zamknięty, czy tei pozostaje otwarty oraz, czy jest szerszy albo węiszy ntŻ w prawie

międzynarodowym'

Szkoda, ze Autorka rozpraw zbyt pobteinie potraktowała wkład Stolicy Apostolskiej,

a w szczegolności św. Jana Pawła II w dziedzinie praw człowieka, byó moze wowczas jej

refleksja nad treścią praw kulturalnych, chronionych takze prawem UE, byłaby pełniejsza

(zob. s.108).'W efekcie, zagadnieniem słabo wyjaśnionym w rozprawie jest sygnalizowany w

niej problem dynamiki rozwoju praw kulturalnych, czyh to, w jakim stopniu w ramach

systemu prawa UE chodzi o ich ilościowy i merytoryczny rozwój w stosunku do unormowań

pr zyj ęty ch w prawie międzynarodowym.

Biorąc pod uwagę całoksztah przeprowadzonych w rozprawte ana|tz o charakterze:

dogmatyczno-prawnym, historyczno-plawnym' prawno- porównawczym, aksjologicznym i

socjologicznym mozna zgodzić się z zamysłem Autorki, ie problematyka praw kulturalnych

w prawie UE zasługiwała na to, by spojrzec na nią z punktu wldzęnia obywateli państw

trzecich, ChociaŻ rezultaty tego spojrzenia nie są idealne, Samą rozprawę nalezy uznac za

inspirującą naukowo, wartą vwaiznej lektury. Stanowi ona oryginalny i znaczny wktad

Habilitantki do europejskiej literatury prawniczej w przedmiocie praw kulturalnych i

zasługuje na pozytywną ocenę. Autorka nie stroni w niej od prezentacji róznych stanowisk

naukowych odnośnie do poruszanych zagadnień' Do szeregu z ntch odnosi się z zasadną

krytyką i profesjonalnie prezentuje własny punkt widzenia. Sposob narracji jest bardzo

płynny. Imponuje bogaty aparat naukowy. Bardzo |tczne przypisy i odsyłacze, prawidłowo

zr edagow ane, dowodzą rzetelności naukowej Autorki'

Reasumując tozprawa habilitacyjna Pani dr Anny Magdaleny KOSINSKIEJ, mimo

odnotowanych mankamentów, ma duzy walor naukowy' Jest w pełni oryginalna i pionierska

w polskiej t zagranicznej literaturze z zakresu prawa tIE i jako taka stanowi znaczny, istotny

wkład w rozwój nauki prawa.

4. ocena pozostałego dorobku naukowego

Dodaó na|eŻy, ze na dorobek naukowy Habilitantki od uzyskanła przez nią stopnia

dokora nauk prawnych, oprócz zrecenzowanej monogra{ii, składa się takze blisko 40

artykułow naukowych t rozdziałow w pracach zbiorowych. Artykuły te dotyczą generalnie

europejskiego prawa migracyjnego. Mozna wśrod nich wyróiznic następujące wątki

badawcze. studia teoretyczno-prawne nad zagadnieniem migracji w Europie; badania

poświecone polityce migracyjnej, ochrona praw podstawowych migrantów, prawo azy|owe,

bezpteczeilstwo .i zagrozenia porządku publicznego, badania interdyscyplinarne z obszaru

sztuki, kultury, prawa i polityki.
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Rzeczone artykuły l rozdziały Habilitantka opublikowała w większości w
renomowanych, wysoko punktowanych, specjalistycznych czasopismach naukowych o

zasięgu międzynarodowym albo zamleściła w pracach zbiorowych, wydanych ptzez

wydawnictwa uznane w świecie nauki. Tym niemniej nie da się ukryc, ż,e z rac1i na to, ii
większośó tytutów publikacji zostało powiązanych z mtgracją - dorobek naukowy Pani dr

Anny Magdaleny KOSINSKIEJ sprawi a wrazenie monotematycznego' Biorąc jednak pod

uwagę fakt, ze prawo UE jest dziś 1uz bardzo rozbudowane, uprawianę przez Habilitantkę

wątki na|eŻy uznac za dostatecznie odrębne i świadczące o róznorodności prowadzonych

przez nią badan naukowych, tym bardziej, i:e Autorka czyni w swoich publikacjach

odniesienia do prawa krajowego i międzynarodowego, 
.dowodząc 

swojej rzete|nej wiedzy i w

tych obszarach prawa.

Na podkreślenie zasługują artykuły, w ktorych Autorka zg}ębtała trendy rozwoju

europejskiego prawa migracyjnego, z lwzględnieniem perspektywy socjologicznej i

politycznej, poddając je interdyscyplinarnej ana|tzie' Z zakresu tej problematyki

przyczynkową ale bardzo konstruktwvną rolę w krajowym i międzynarodowym dyskursie

naukowym, odegrały jej następujące publikacje,' RoIa Niemiec w kształtoluaniu humanitarnej

polityki migracyjnej Unii Europejskiej, w'. Prqwno-historyczne uwarunkowania migracji

Polakow po II luo.jnie światowej, w okresie solidarnościowym i po akcesji do Llnii

Eiropejskiej, red. E. Krzysztofik, R.M. Pal, Lublin 2016, ss. 229-240; Politykcł (]nii

Europeiskiej vtobec ruigracji nieregularnej z Afryki a postanowienia Kongresu wiedenskiego

tu spratuie zniesienia handlu niewolnikami, w. Idee, normy i insQtucje Kongresu

wiedenskiego - 200 lat później - perspekąlua prilwnomiedznarodowa, red' J. Menkes, E'

Cała-Wacinkiewicz, J. Nowakowska-Matusecka, W. Pęksa, W. Sz. Staszewski' C.H. Beck

2016, ss. 517-528 Polish Perception on the Immgrations InJIax; A Critical Analysis

(luspo.łautclrshuo), 
''University of Bolonia Law Review'', vol. I (no.z) 2016, p.242-270. Z

pozytywnym oddźwiękiem na arenie międzynarodowej spotkała się rowniez jej glosa, pt.

Praylo do równego traktowania obYwateli panshu tt,zecich posiadających jedno zen,uolenie ną

prcłcę i pobyt w zakresie zabezpieczenia społecznego i świadczen rodzinnych - glosa do

v,yroku Trybunału Sprawiedliwości z 2],06,20]7 r,, C-119/]6, Kerly Del Rosaricl Martinez

Sih,a przeciwko Instituto nazionale dellą providenza sociale (INPS) i Comune di Genova,

,,Europejski Przegląd Sądowy'', nr 312018, s.45-50, ktora dotyczyła rozwoju prawa

regulującego kwestię migracji regularnej i dostępu do ubezpieczeń socjalnych migrantów.

Duze znaczenie.logistyczne w zakresie implementacji unijnej polityki migracyjnej ma jej

artykuł, napisany wspolnie z St. Dubajem, pt. Wsparcie cudzoziemców na terenie

J.



wojeluodztwa lubelskiego w progrcłnlach Instytutu ną Rzecz Panst,wa Prawa, w.' organizacje

pozarządowe w województwie lubelskinl - teorią i prakąlka, red. P. olszewski, A. Stachula,

Chełm f0I3. ss. 119-132.

Habilitantka posiada takze znaczny dorobek na polu upowszechniania problematyki

ochrony praw migrantów. Nie sposob nie zauważzyó tu cennego merytorycznie artykułu, pt.

Postulat ochrony migrantow nieregularnych w kontekście migracji europejskich, w:

Uniluersalny i regionalny wymiar ochrony prcrw człowieka. Nowe wyn,uania- nowe

rozwiaząnia,t.I, red. J. Jakiernia, Warszawa 2014, ss. 666 -680; czy tez artykułu Wybrane

aspekty ochrony prilw migrantow nieregularnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki

Półnoarcj, w., Amerykaitski system ochrony prqw człowieka. Aksjologia - insĘtucje -
*k\ry,nośc, red. J. Jaskiernia,Toruń 2015, ss. 617. 630; jak i publikacjt, pt. Działalność

FR)NTEX,u w kontekście problemaQki ochrony praw migrantów nieregularnych w Unii

Europejskiej, w', Agencja Frontex w strefie Schengen. ]0 lat doświadczeń, red' A. Kosińska,

A. Kuś, A. Szacheń-Pszenny, Lublin 2015, ss. 115-143.

Ponadto na|eżzy odnotowaó, ze niektóre spośrod opublikowanych artykułow

Habilitantki są pokłosiem jej czynnego udztału w konferencjach międzynarodowych i

krajowych, w większości o problematyce migracyjnej.

5. Ocena dorobku dydaktycznego
.. 

Po uzyskaniu stopnia dra nauk prawnych Habilitantk a prowad.ziła szereg zajęć

dydaktycznych w języku angielskim i polskim. Na kierunkach angłojęzycznych, w ramach

Instytutu Europeistyki KUL, obejmowały one wykłady na temat: Civil Society and roul of

Law, Migration in Europe, EU Institutions, Eurpean Union Law, Culture in Europe,

Introduction to European Union Law. Kierowata takze seminariami naukowymi o ciekawej

tematyce, a mianowicie z: Fundamental Righs Protection, Migration and identity ii European

Union Law. W okresie od zatrudnienia w KUL _ do wszczęcia przewodu habilitacyjnego *

wykładała takze takie przedmioty, jak: System ochrony prawnej Unii Europejskiej, Instytucje

i procesy decyzyjne w Unii Europejskiej oraz wspołpraca państw strefy Schengen - na

Europeistyce. Powierzono jej takie wykłady na studiach podyplomowych dla Straiy

Granicznej w ramach projektu ,,Migracje powrotowe nauka i praktyka" w roku

akademickim 2013lf014 Prowadzita ponadto zajęcia na studiach podyplomowych dla

pracowników Strazy Graniczne1na Uniwersytecie Warszawskim. Jej wykłady spotkały się z

dobrym przyjęciem zarowno u studentów, jak i wizytujących je profesorów ' Zna|ańo to

przeŁozenie w lięzbie obronionych prac licencjackich i magisterskich, jakie powstały pod jej

kierunkiem na zarówno na studiach w języku polskim i angielskim.
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6. ocena działalności organłzatorskiej i społecznej

Pani dr Anna Magdalena KOSŃSKA moze poszczycić się tym, tż' od 2015 roku

kieruje Centrum Badań nad Europejskim Prawem i Polityka Migracyjną KUL, w ramach

Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, ktorego osiągnięcia naukowe są

niezaprzecza|ne, Przez minione lata wspołdziałała w publikacji serii wydawniczej 
',Prawo 

i

polityka migracyjna''. Współrea|tzowała projekt badawczy,,open Integration'', dotowany ze

środków Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (2016-2018). Była wspołorgantzatorką

szeregu konferencj i naukowych i red aktork ą p o zy cji zw arty ch.

W mojej ocenie zarówno dorobek dydaktyczny Habilitantki, jak i jej działalnośó

popularyzująca naukę oraz jej twórczośó upowszechniająca w Polsce orzecznictwo Trybunału

Praw CzŁowieka, spełniają standardy ustawowe, które nalezy brać pod uwagę do nadania

stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk prawnych.

T.Konkluzja

Pomimo poczynionych krytycznych uwag i sugestii na temat dorobku naukowego Pani

dr Anny Magdaleny KOSŃSKIEJ, dotyczących zarówno jej rozprawy habilitacyjnej, jak i

pozostałego dorobku naukowo- badawczego, biorąc pod uwagę całoksztah dorobku

naukowego Habilitantki, dydaktycznego, popularyzatorskiego i w zakresie wspołpracy

międzynarodowej, na|eŻy uznaó, ze Wnioskująca o nadanie stopnia naukowego doktora

hńbintowanego w dziedzinie nauk prawnych, w dyscyplinie prawo' posiada osiągnięcia

naukowe uzyskane po otrzymaniu stopnia doktora, stanowiące znalzny, istotny wkład w

rozwoj dyscypliny naukowej, ktorą uprawia oraz wykazuje się istotną aktyr;vnością na polu

naukowym i dydaktycznym, czyli spełnia wymogi przewidziane w art. 16 ust.2 ustawy z dnia

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w

zakręsie sztuki (Dz' U. z 2016 r. poz, 882, z późn, zm.). Podkreślając jeszcze raz wysoki

merytoryczny poziom publikacji naukowych i charakter dorobku naukowego Pani dr Anny

Magdaleny KOSŃSKIEJ orazjej pozycję naukową na arenie międzynarodowej i autorytet,

jakim cieszy się w kręgu specjalistow z zakresu pfawa IIE, wnoszę więc o dopuszczenie

Habilitantki do dalszych etapow postępowania o nadanie stopnia dok1ora habilitowanego

nauk prawnych, w dyscyplinie prawo.

Warszawa, 22 grudnia 2018 roku 1-
/prof. dr hab. FlorianLempal
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