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Informacje wstgpne

Dr Ryszard Necel ukoriczyl studia socjologicme w Instytucie Socjologii UAM w 2008 r'

Praca magisterska, przygotowana pod opiek4 prof. K. Podemskiego, dotyczyla problematyki

percepcji telewizyjnych program6w informacyjnych i publicystycznych. Pod ta samq opiekq

przygotowal rozprawg doktorskq (tytul rozprawy: ,,Sfery przemilczeti w dyskursie

publicznym. Mechanizmy uniewa2niania w polskiej debacie publicznej"). Stala sig ona

podstaw4 przyznania mu w 2012 przez Radg Naukowa Insq/tutu Socjologii UAM stopnia

dollora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. W 2014 r w Instytucie tym (obecnie

Wydziale) dr R. Necel zostal zatrudniony na stanowisku adiunkta.

Ocena milgnigcia naukowego stanowi4cego podstewg ubiegania si9 o nadanie stopnia

doktora habilitowanego

Dzielem przedlo2onym przez dr R. Necla jako podstawa ubiegania sig o stopief doktora

habilitowanego jest monografia "Rzecmictwo wybranych problem6w spolecznych z

perspektywy socjologicznej", Wyd. Naukowe UAM, Pomaf 2021. Prrca sklada sig z 5

rozdzial6w oraz aneks6w zawierajqcych dokumentacjg przeprowadzonych przez Autora

badari empirycaych.

Przedmiotem monografii jest zjawisko rzecznictwa praw spolecznych, zaS deklarowanym

przez Autora jej celem odpowiedZ na pytanie o ,,isotg rzecmictwa praw spolecmych jako

obywatelskiej i uzawodowionej praktyki dzialari pomocowych" (Autoreferat s. 2). Pnnz



,,rzecmictwo praw spdecmych" - zgodnie z przyietp przez Habilitanta stanowiskiem -
naleZy rozumiei praktykg ich ochrony podejmowan4 pnnz rozmaitych aktor6w spotecznych

na rzacz tych obywateli, ll6rzy doSwiadczajq rdimych ryzyk socjalnych. Wypada zgodzii sig

z Autorem wskazuj4cym, i2 tak zdefiniowana problematyka monografii lezy na styku kilku

obszar6w badan i refleksji: socjologii 2ycia publicznego, socjologii problem6w spolecznych,

socjologii pracy socjalnej i pracy socjalnej (tu rozumianej jako gal42 stosowanych nauk

spotecznych). Zasdniczo monografia ta ma charakter mocno empiryczny - na jej

rozbudowane empirycme podstawy skladajq sig przeprowadzone przez Autora badania

iloiciowe (sondaZ na pr6bie wielkopolskich pracownik6w socjalnych) oraz jako3ciowe

(wywiady poglgbione z praktykami rzeczriictwa wywodzqcymi sig z III sektora i scktora

publicznego oraz analiza petycji skierowanych do Ministentwa Rodziny, Pracy i Polityki

Spolecznej oraz wyst4pie6 generalnych Rzecznika Praw Obylvatelskich).

DoSd zaskakuj4cy jest fakt, i2 praca dr R. Necla nie dzieli si9 standardowo na czefiE

teoretycznQ i empirycmq, tak4 strukturg majq natomiast poszczeg6lne jej rozdzialy. W

konsekwencji traktowa6 je mozna jako - w pewnym sensie - autonomiczne calodci'

W rozdziale I Autor dokonuje niezbgdnej dla osiqgnigcia zalo2onych cel6w pracy

dekonstrukcji pojgcia rzecznictwa. ldentyfikuje mianowicie fzy jego wymiary: podmiotowy,

przedmiotowy oraz - nazwijmy to - zasobowy' Wymiar podmiotowy, to dzialajqcy na

poziomie mikro- i/lub makrostruktury: zawodowa slu2ba spoleczna (pracownicy socjalni),

organizacje spoleczeristwa obywatelskiego oraz te organy wladzy i administracji publicznej.

kt6re statutowo realizu'j4 zaduia necmicz, Z kolei wykorzystywane w praktyce rzec.zn.iczei

zasoby dzieli na indywidualne, spoleczne, publiczne i instytucjonalne'

W rozdziale II dr R. Necel praktyki rzecmicze ujmuje jako rodzaj praktyk demokratycmych,

kt6re wyrazajq sig w postawach obywatelskodci i uobecniajq w i poprzez lokaln4

(wsp6lnotow4) sferg publicm4. Za empirycznq dokumentscjQ tych praktyk sluzq wyniki

badaf ilosciowych i jakodciowych dotyczqce akceptacji ladu demokatyczriego oraz poczucia

wptywu rzecznik6w praw spolecznych na bieg spraw publicmych.

Rozdzial III Autor poswigca ochronie praw spolecznych praktykowanej w formie pracy

socjalnej. Poniewa2 jej (tj. pracy socjalnej) przejaw6w jest bardzo wiele i sq r62norodne,

konieczne bylo siggaiecie po pewne modele tg wielosd i r62norodnoi6 porzqdkuj4cych. Dr R.

Necel wykorzystal dwa takie modele odpowiadajqce klasycznemu podzialowi praktyki pracy

socjalnej na mikopraktykg (praca z jednostk4 i rodzinq) oraz makropraktykg (praca dla i ze



spolecznosciami). Roz&ial koriczy ich synteza, daj4ca w efekcie dosi szczeg6low4 mapg

(typologig) prakt yk rzeczniczych stosowanych w obrgbie pracy socjalnej (tab' 12 s.134-135)'

Rozdzial IV kontynuuje - w pewnym sensie - problematykg podjgtq w rozdziale poprzednim,

tym razem jednak Autor koncentnrje sig na pracownikach socjalnych, traltowanych jako

szczeg6lnie istotna kategoria rzecznik6w praw spolecznych. wykorzystujqc dane empiryczne

podejmuje pr6b9 ich opisu i charalrrerystyki ze wzglgdu na te cechy, kt6re zdaniem Autora (z

kt6ry mo2na sig zgodzii) - w kontekdcie pelnionych funkcji rzeczniczych - sq istotne'

W rozdziale V, po przedstawieniu przyj9tego przez siebie rozumienia praw spolecznych,

Autor opisuje, jak ich idea jest reprezentowana w SwiadomoSci badanych rzecznik6w tych

praw oraz w dyskursie publicznym, w szczeg6lno6ci w zglaszanych peez obywateli

petycjach oraz wystqpieniach generalnych Rzecznika Praw Obywatelskich'

Ksiikg koraczy Podsumowanie, w ktorym Autor zawarl syntezg przeprowadzonych

wczedniej roztttulaf' i analiz.

chca od ruztt zaznaczy6,2e - moim zdaniem - monografia dr R Necla spelnia podstawowy

warunek stawiany dzielom w postQpowaniu habilitacyjnym: wnosi ona mianowicie Tnaczqcy

wklad w rozw6j socjologii,. Sqdzg tak dlatego, 2e, choc ma ona powazne slabosci, posiada

cechg w nauce bardzo wainq - w znacmej mierze jest pionierska' W mojej opinii

podstawowa wartosi pracy dr R. Necla polega na tym, iZ, po pierwsze, w istocie ujawnia ona

istnienie niedostrzeganego/niedocenionego do tej pory obszaru 2ycia publicznego, obszaru

obejmuj4cego r6lne, a ponadto w sensie przestrzennym i instyrucjonalnym, rozproszone

praktyki ( co niewqtpliwie utrudnia ich identyfikacje), kt6rych ,,wsp6lnym mianownikiem" sq

prawa spoleczne, a tym samym, to po drugie, kategorig praw spolecznych - jako takq ale

tak,ze jako podstawowy czynnik konstytutywny dla szerokiej kategorii zjawisk, zachowafi,

dzialeh - wprowadza do dyskursu socjologicznego. Nalezy dodai, i2 problematyka praw

spolecznych, przynajmniej w takiej skali, najakq zasfuguje, jak do tej pory nie byla w Polsce

rozwijana bodaj w 2adnej z dyscyplin, kt6re mogtyby, i powinny, byi ni4 zainteresowane:

prawie. polityce spolecmej, socjologii. Nie chca prlez to powiedziei, 2e praca dr R. Necla

stanowii tu bgdzie przelom, bo pewnie nie, bez wqtpienia jednak identyfikuje i otwiera jakis

nowy, wazny z wielu powod6w, obszar badan, studi6w i refleksji'

Cenne naukowo - i wnosz4ce wklad w rozw6j socjologii - sq takZe tredci zawarte w

poszczeg6lnych rozdzialach monografii. Ka'Zdy z nich dostarcza nowej netelnei, empirycznej



wiedzy o praktykach rzecznictwa praw spolecznych (tj. pral$ykach maj?cych miejsce w Zyciu

publicmym, ale wczedniej tak nieidentyfikowanych i nierozpoznanych) i dowodzi sprawno6ci

badawczej Autora. Wiele ustaleri inspiruje do dalszych badari lub prowokuje do polemiki, co

jest Swiadectwem ich wartosci.

Walory jakie dostrzegam w monografii dr R. Necla nie mogq zaslaniai jej slabosci. Tu skupie

si9 tylko na kwestiach podstawowych. Zacznijmy od tego, ze niedobryjestjej tytul. Tytul nie

jest drobiazgiem, powinien symbolizowai i pomagad noztxnief schowane za nim treSci.

Tymczasem przyjgte pnez Autora jego sformulowanie nie tylko nie pomaga, ale - mam

wraZenie - raczej to utrudnia, a co najmniej nie kieruje uwagi czytelnika na to, o czym w

istocie ksiqzka jest i co jej w niej najwazniejsze. Jednak podstawowy zarzut, jaki wobec

pracy dr R. Necla mam, dotyczy zachwianych proporcji miqdzy jej treSciami teoretycznymi i

empirycznym. Praca ma wyrarZnie charakter empirycystyczny. Rzecz nie w tym jednak, ze

empirii jest w niej za du2o, ale w ryrn, 2e za malo teorii. Zdecydowanie moim zdaniem

brakuje czgdci teoretycznej po6wigconej problematyce praw spolecznych, ich specyfice (na tle

innych rodzaj6w praw) oraz mrczpniu i *ptywowi, jakie prawa te maj4 na zar6wno r62ne

aspekty 2ycia spolecznego i publicznego, jak i politycznego (kwestia polityk publiczrych).

Podjgcie tej problematyki byloby waZne nie tylko ze wzglgdu najej samoisurq wagg dla nauk

spolecznych, ale tak2e, po pierwsze, dostarczyloby poznawczej klamry spinajqcej tre6ci

zawarte w poszczeg6lnych rozdzialach, co bez w4tpienia pomogloby w dostrzezoniu ich

walor6w orz, po drugie, ulatwiloby umiejscowi6 poc4mione prznz dr R. Necla

opisy/ustalenia/interpretacje na mapie prowadzonych w socjologii polskiej, ale nie tylko,

analiz wspolczesnego spoleczeristwa i wystgpujqcych w nim proces6w zmian spoleczno-

kulturowych. Doskonalym punktem wyjdcia do takich rozwaiaf moglyby by6 uwagi dot.

natury praw spolecznych sformulowane pnez s.rmego T.H. Marshalla w jego slynnym eseju

,,Citizenship and social class", do wykorzystania jest tak2e m.in' bogate piSmiennictwo, jakim

zaowocowal w ostatnich dekadach ub. w. rozw6j sociologt of citizenship oraz post-

Marshallowskie studia nad problematyk4 socinl citizenship. Dodam, 2e w pr4lacz nej w

recenzowanej monografii literaturze znajduj4 sig prace, kt6ry mogloby dostarczyi

teoretycznych inspiracji (np. H. Deana ,,Social Rights and Human Welfare").

Podsumowuj4c: "Rzeczrictwo wybranych problem6w spolecznych z p€rsp€ktylvy

socjologicznej" to przyzwoita, netelna monogtafi4 spelniaj4ca kryteria pracy habilitacyjnej.

Szkoda jednak, Ze potencjal Tav,tarty w podjgtej w niej problematyce nie zostal w pelni



wykorzystany. Jej niedostatki teoretyczne powoduj4, ze zzrnia9. pracy naprawdg bardzo

dobrej, otrzymalismy prace ,,tylko" dobq'

Pozostale osilgnigcia naukowe (po uzyskaniu doktoratu)

c Pozz om6wion4 wpej monografiq na przedlo2ony przez Habilitanta dorobek naukowy

sklada sig 19 artykul6w opublikowanych w krajowych (m'in' Studia Socjologiczne'

Polityka Spoleczr4 Praca Socjaln4 Problemy Polityki Spolecznej) i migdzynarodowych

(lnternational Social WorD czasopismach naukowych (w tym ll samodzielnych i 8

wspolautorskich)oraz5publikacjiwopracowaniachzbiorowych.Ichtematykadowodzi,

i2 zainteresowania badawcze dr R' Necla sq sprecyzowane i dotyczq kluczowych

aspekt6w insq/tucjonalnego pola pomocy spolecznej' w tym pracy socjalnej' Poza

publikacjami dotycz4cymi kwestii praw spolecznych' anrocilbym uwag9 na dwie grupy

poruszanych w nich zagadnieli: po pierwsze' to sprawno6d obecnego systemu z punkru

widzeniazakladanychfunkcjiiwyzwarl,podrugie,toproblematykainnowacji.

Charakter i ranga tych prac sq r62ne - s4 prace przyczynkarskie' ale s4 i takie' kt6re sq

oryginalne i inspiruj4ce, zasadniczo jednak potwierdzaj4 one silne przywi4zanie dr R'

Necla do empirii. (Dane bibliometryczre wg bazy Google Soholar: cytowania og6lem:

42. h-indeks: 4, l0-indeks: l')

o Zdefiniowany obszar zainteresowafi badawczych dr R' Necla malazl swoje

odz-wierciedlenietakZewjegoakqrvnoScikonferencyjnej,nakt6rqzlo2ylosig

wygloszenie referat6w na I I konferencjach ' Jako mrcz4ce nale2y uznai wyst4pienia na

lfth Conference for Social Work Research oraz 14th Conference of the European

Sociological Association'

. W ramach aktywno6ci badawczej dr R' Necel wziql udzial w charakterze badacza-

eksperta i konsultanta merytorycznego w dw6ch projektach badawczo-studyjnych

finansowanych ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Spolecznego' ponadto koordynowal

projektem realizowanym we wspolpracy z ROPS w Poznaniu' Rodzaj przedsigwziq6

badawczych, w kt6rych Habilitant uczestniczyl' dowodzi jego zainteresowaniu biezqc4

praktYk4 sPoleczn4'

o Dr R. Necel zaangazowany byl takze w realizacjg kilku projekt6w migdzynarodowych'

sposr6d kt6rych za szczeg6lnie wa2ny uzraje on udzial w projekcie 
"social(i)Makers "

w ramach kt6rego zajmowal sig problematyk4 innowacji spolecznych'



Cennym uzupelnieniem ww. akrywno6ci naukowych dr R. Necla jest jego bogata wsp6lpraca

z insQrtucjami publicznymi polegaj4ca przede wszystkim na opraoowywaniu dla wladz

samorzqdowych strategii rozwi4zawania problem6w spolecznych oraz innych dokument6w o

charakterze strategicznym, a tak'Ze przeprowadzaniu analiz ewaluacyjnych.

Dane naukometryczne:

sumarycmy IF: I ,07l,
sumaryczny SNIP: 2,094,
sumaryczna punktacja MNiSW: 402 pkt.

Osiqgnigcia dydaktyczne, organizacyjne oraz popularyzujqce naukg

Dzialalno66 dydaktyczna dr R. Necla w pelni zwiqzana jest z ksztalceniem pracownik6w

socjalnych. Obejmuje ona zajgcia (w tym seminarium licencjackie) na prowadzonych na

UAM studiach I i II stopnia w zakresie pracy socjalnej oraz za,'p;cia na studiach

podyplomowych w zakesie organizacj i pomocy spolecznej. Dr R. Necel podejmuje takZe

dodatkowe aktywno6ci sfu24ce podnoszeniu jako9;i ksztalcenia - z jego inspiracji

zauir4zane zostaty relacje wsp6lpracy m.in. z ZUS, Regionalnym O6rodkiem Polityki

Spolecznej, Komendq Wojew6dzk4 Policji dzigki k6rym mo2liwe bylo organizowanie

dla student6w dodatkowych warsztat6w podnov4cych ich praktycm4 wiedzg i

dodwiadczenia. Wspolorganizowal tali2e wizyty studyjne odbywane w Polsce przez

student6w pracy socjalnej z USA.

Szczeg6lnym aspektem dzialalnoSci dydaktycznej jest angarzowanie sig w r62ne formy

promowanie pracy socjalnej, w tym m,in. poprzez aktyvrny udzial w corocznych

obchodach og6lnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej.

Dzialalnodi organizacyjna dr R. Necla to, z jednej strony, czlonkostwo w licznych

komisjach powolywanych na Wydziale Socjologii UAM, z drugiej- pelnienie ro2nych

funkcji zwiqzanych z prowadzeniem studi6w na kierunku praca socjalna, w tym m.in.

udzial w tworzeniu programu studi6w magisterskich. Wypada tu takze wspomniei o

wspolorganizowaniu trzech konferencji naukowych.

W ramach popularyzacji nauki dr R. Necel m.in. uczestniczyl w pracach shri4cych

promocji dorobku dydaktycznego i jakoSci ksztalcenia na Wydziale Socjologii, a takze

prowadzil wyklady i prelekcje dla uczestnik6w Tygodnii Pracy Socjalnej'



Konkluzje

Dr R. Necel jest mlodym pracownikiem nauki. Zwraca uwagg fakt, i2 po uzyskaniu stopnia

doktora calkowicie zmienil przedmiot swoich zainteresowari naukowych. Mo2na sig

domydla6, ze jest to efekt dw6ch lat pracy w poznanskim Regionalnym OSrodku Polityki

Spolecznej, w kt6rym zajmowal sig badaniem problem6w spolecznych na poziomie

regionalnym i w kt6rym - jak przypuszczam - odkryl i ,,zzrazil sig" problematyk4 pracy

socjalnej i pomocy spolecznej. Podjgcie 7 lat temu pracy na Wydziale Socjologii UAM dalo

mu szanse rozwoju naukowego w tej dziedzinie (obszarze) nauk spolecznych, kt6re, jak do tej

pory, dobrze wykorrystywal i zapewne dalej bgdzie to rcbil. Dlatego uwaiam za celowe

przymmie mu stopnia doktora habilitowanego - dostrzegam w tym porytki, jakie odni6slby

nie tylko on sam, ale takZe polskie nauki spolecme.

Rzecz jasna tytul ten, zgodnie z Ustaw6 otrzymuje si9 za osiqgnigcia ju2 dokonane, a nie

przyszte. W moim przekonaniu dr R. Necel przewidziane w Ustawie kryteria spelnia:

o Monografia "Rzecmictwo wybranych problem6w spolecmych z p€rspektyrvy

socjologicznej", bgd4ca w rozumieniu ustawy dzielem stanowiqcym podstawg ubiegania

sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego, ma slabe strony, o kt6rych pisalem, mimo

to pozostaje prac4 dostatecznie naukowo dobrq Swiadczqca nie tylko o posiadaniu przez

Habilitanta odpowiednich kompetencji, ale tak2e o naukowej gotowodci podejmowania

problem6w slabo w naukach spolecznych rozpozranych, w pewnym sensie niszowych.

o Pozostab dorobek naukowy (publikacje, konferencje, badania) naleZ^y uznae za znacz+cy,

zttlaszcza, je6li weimie sig pod uwagE, 2e powstal w ci4gu zaledwie 7 lat. Warto6ciowe

jest w nim konsekwentne eksplorowanie wyraznie zdefiniowanego obszaru tematycznego

oraz nastawienie empiryczne. Zdaje sig on talcZe dowodzii stalemu rozwojowi

naukowemu Habilitanta - z biegiem lat coraz mniej w nim prac o charakterze raczej

przyczynkankim.

. Osiegnigcia dydaktyczne i organizacyjne dr R. Necla mo2na uzna6 za satysfakcjonuj4ce.

Zdajq sie wskazfwai na jego siln4 identyfikacje z problematyka" kt6r4 sig zajmuje i

mocne zaangazowanie w jej promocjg'

o Nale2y docenid troskg dr R. Necla o umigdzynarodowienie wlasnych aktywnosci i

osi4grigi zarowno naukowo-badawczych, jak i dydaktycznych.
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W zwiqzku z powyzszym. biorqc pod uwagg obowiqzujqce przepisy ustawy o stopniach

naukowych i tyhrle naukowym oraz kryteria oceny osi4gni96 os6b ubiegaj4cych sig o nadanie

stoPniadoktorahabilitowanego,stwierdzamnapodstawieprzed|o2onejdokumentacjioraz

wskazanego osi4gnigcia naukowego, kt6re stanowi monografia pt' "Rzecznictwo wybranych

problem6w spolecmych z perspektywy socjologicznej", 2e dr Ryszard Necel zgromadzil po

otrzymaniu stopnia doklora osi4gnigcia naukowe, kt6re wskazujq na jego macmy wklad w

rozw6j nauk spolecmych w dziedzinie socjologii i maj4 istomy walor poznawczy' Uwazam

zatem,2e dr Ryszard Necel spelnia wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora

habilitowanego i tym samym rekomenduje nadanie mu stopnia naukowego doklora

habilitowanego w dziedzinie nauk spolecznych w dyscyplinie socjologia'

Warszaw4 grudziefi202l. Tomasz KaZmierczak\uE
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