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Recenzja

w postgpowaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego dr. Ryszardowi

Neclowl prowadzonym przez Radg dyscypliny nauki socjologiczne Uniwersytetu im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu

Recenzja, kt6rej podstawg prawn4 stanowi art.2l9 ust. I pkt. 2 i pkt. 3 ustawy Prawo o

szkolnictwie wyzszym i nauce z dnia 20 lipca 2018 roku (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 z pofln.

zm.), zostala sporz4dzona na podstawie material6w dostarczonychprzez sekretarz komisji

habilitacyjnej prof. UAM dr hab. Iwong Przybysz.

Kariera zawodowa habilitanta

Ryszard Necel jest absolwentem socjologii na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w

Poznaniu. W roku 2008 uzyskaltam tytul zawodowy socjologa, a w roku 2012 - stopierf,

naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Zar6wno pracA

magistersk4, jak i dysertacjg doktorsk4 napisal pod kierownictwem prof. UAM dr hab.

Krzysztofa Podemskiego. W latach 2012-2014 pracowal w Regionalnym OSrodku Polityki

Spolecznej (ROPS) w Poznaniu. Od roku 2014 zatrudniony jest na stanowisku adiunkta w

Zakladzie Badari Problem6w Spolecznych i Pracy Socjalnej na Wydziale Socjologii UAM.

Osissniecie naukowe stanoh'iqce znucznv wklad w ruzwdi nauk sociolosicznvch

Jako osi4gnigcie naukowe habilitant przedstawil monografig Rzecznictwo wybranych

problem6w spolecznych z perspektywy socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe UAM,

(Seria Socjo logia nr 84) P oznah 202 l, ISBN 97 8-83 -232-3 883-6 .

Monografia liczy 288 stron. Zawiera Wstgp, pig6 rozdzial6w, Podsumowanie , siedem

aneks6w, Bibliografig, Spis tabel i wykres6w oraz Summary. W Aneksach prezentowane s4

narzgdzia badawcze, klucz kodyfikacyjny material6w zastanych (wystqpieri Rzecznika Praw

Obywatelskich (RPO) i petycji do Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Spolecznej-

MRPiPS) oraz charakterystyka respondent6w, co umozliwia wglqd w warsztat badawczy

autora.

Jest to oryginalne studium teoretyczno-empiryczne z zakresu nauk socjologicznych,

integruj4ce podej6cia stosowane w socjologii sfery publicznej, socjologii problem6w

spolecznych i socjologii pracy socjalnej. Teoretyczne ramy rozprawy wyznacza koncepcja



rzecznictwa spolecznego zv{iqzanego z prawami spolecznymi rozwa2anymi jako desygnat

obywatelsko5ci. W polu zainteresowania habilitanta znalazly sig trzy obszary problemowe:

niepelnosprawno6i, dlugotrwala i cig2ka choroba (w tym zaburzenia psychiczne) oraz

przemoc domowa, poniewaZ one wlaSnie stanowi4 przedmiot licznych analiz i dzialah o

charakterze rzeczniczy m.

Badania stanowi4ce empiryczn4 podstawg rozprawy zrealizowane zostaty przy zastosowaniu

zar6wno metodologii iloSciowej, jak i jako6ciowej. Bior4c pod uwagg rozmach, z jakim

badania zostaly zaplanowane iprzeprowadzone (100 wywiad6w CATI, l18 - CAWI, 30

wywiad6w z reprezentantami organizacji pozarz4dovrrych, l0 z menadlerami pomocy

spolecznej, analiza tre(ci 221 petycji do MRPiPS i 423 v'ryst4pieri generalnych RPO), bardzo

przydatna bytaby bardziej wyczerpuj4ca informacja o organzacji i zarz4dzaniu probesem

badawczym oraz opracowaniu material6w, zwlaszcza petycji i wywiad6w swobodnych.

Poniewaz badania zostaly przeprowadzone tylko na terenie wojew6dztwa wielkopolskiego

(dlaczego?), ich wyniki nie mog4 by6 uog6lniane. Byloby z po27tkiem podkreSlid to

mocniej, poniewaZ w ksi4Zce autor sluszn ie zwraca uwagg na trudnoSci w por6wnywaniu i

uog6lnianiu wynik6w badari dotycz4cych pracy socjalnej i jej rcalizator6w, co utrudnia

kumulowanie naukowo dostarczonej wiedzy.

Formuluj4c powyLsze uwagi moim zamiarem jest podkre6lenie, 2e uzupelnienie tych

informacji o wskazane wylej sprawy, wzmocniloby zaufanie do formulowanych wniosk6w.

Struktura monografii, kt6r4 tworzy piEd rozdziat6w merl'torycznych: l. Rzecznictwo

spoleczne - w strong definicji pojgcia, 2. Rzecznictwo jako praktyka demokratyczna, 3.

Modele rzecznictwa spolecznego, 4. Pracownik socjalny jako rzecznik praw i 5. Rzecznictwo

a prawa spoleczne, umoZliwia czytelnikowi przeSledzenie rozumowania autora i

formulowanych przez niego wniosk6w na kofcu ka2dego rozdziafu. Kaldy roTdzial

opracowany jest wedlug tego samego schematu polegaj4cego na l1czeniu refleksji

teoretycznej i empirycznej. W konsekwencji poszczeg6lne rozdzialy mog4 stanowii

samodzielne rozprawy a l1cznie maj4 unikatow4 warto66 naukow4.

Recenzowana monografia jest udan4 propozycj4 socjologicznej analizy rzecznictwa praw

spolecznych w ujgciu podmiotowym i przedmiotowym oraz obiektywnym i subiektywnym.

Autor sformulowal definicjg rzecznictwa jako praktyki realizowanej w spoleczeristwie

demokratycznym przez reprezentant6w instytucji publicznych oraz organizacji

obylvatelskich w celu ochrony praw spolecznych okreSlonych kategorii obywateli, w

szczeg6lnoSci niepetnosprawnych, dlugotrwale chorych (takie psychicznie) oruz

doSwiadczaj4cych przemocy. Analizowal rzecznictwo jako a) aktywnoSi zawodow4 sluzb



spolecznych (pracownik6w socjalnych), b) oddolnq aktywnoSi instytucji spoleczefistwa
obywatelskiego oraz c) realizacjE zadart w ramach pelnionych funkcji publicznych ( na
szczeblu lokalnym i regionalnym) lub jako organ konstytucyjny (Rzecznik praw

Obywatelskich).

Za szczegolnie znaczqce poznawczo uznajg skonfrontowanie i opisanie modeli rzecznictwa
spolecznego ( model kontroli i cel6w oraz model praktyki srodowisko wej) zuwzglgdnieniem
stosowanych praktyk rzecznictwa (tab.r2) zawarte w rozdziare 3.

Na bardzo wysok4 oceng zasluguje rozdzial4 ,,Pracownik socjalny jako rzecznik praw,,, w
kt6rym habilitant rekapituluje i analizuje kryycznie polskie (gl6wnie) socjologiczne badania
nad prac4 socjaln4 oraz wartoSciami, postawami i dzialaniamr pracownik6w socjalnych w
realizacji oblrvatelskiej prac), socjalnej. Sama koncepcja pracy socjalnej jako
,,obywatelskiej" stanowi istotne wzbogacenie socjologicznego podejScia do praktyki
pracownik6w socjalnych wobec jednostek oraz spolecznosci.

w rozdziale 5 szczeg6lnie istotne jest podkre$lenie obywatelskiego starusu praw
spolecznych oraz zastosowanie socjologicznej perspektywy praw spolecznych,
wykraczaj4cych poza prawo do zabezpieczenia spolecznego, jako prawa do aktywnoSci i
zaradnosci zar6wno na poziomie jednostkowym, jak i zbiorowym.

opt6cz wskazanych wylej poszczegolnych walor6w rozprawy, zastosow any przezdr Necla
schemat teoretyczny (od rzecznictwa do praw spolecznych), stanowi samoistny znilcz4cy
wklad do nauk socjologicznych, w szczeg6lnosci socjologii pracy socjalnej i socjologii
sfery publicznej.

Wyniki badari empirycznych opr6cz aspekt6w poznawczych maj4 tak2e walor aplikacyjny.
MogQ stanowii podstawg do krytycznej analizy tresci ksztalcenia pracownik6w socjalnych.

Pozostalv dorobek naukowv

Dorobek naukowy dr. Necla w ujgciu iloSciowym jest ponadprzecigtny uwzglgdniaj 4c fakt, ze

powstal w ci4gu 7 lat. Opr6cz monografii przedstawionej jako 'osi4gnigcie naukowe',

obejmuje l9 artykul6w naukowych w czasopismach krajowych i migdzynarodowych, w tym
I I samodzielnych, oruz 5 rczdzialow w opracowaniach zbiorowych, z kt6rych cztery sE

napisane przez habilitanta samodz ie Ine.

Czasopisma, w kt6rych publikowal kandydat, s4 bardzo zr6anicowane. Obok renomowanych

czasopism socjologicznych wydawanych przez Komitet Socjologii PAN (Studia

Socjologiczne i Polish Sociological Review), s4 wydawnictwa og6lnouniwersyteckie,

wydawnictwa filii uniwersytetu lub instytutu w ramach uniwersytetu', atakie wydawnictwo



fundacji. W:

rozprawy o

seminariuml

byl Instytut i

zalefnoiciod charakteru czasopisma, wsr6d zgloszonych artykul6w s4 zar6wno

charakterze teoretycznym, jak i raporty z badan a nawet sprawozdanie z

w ramach II Og6lnopolskiego Tygodnia Pracy Socjalnej, kt6rego organizatorem

Socjologii UAM i MONAR. Siedem zgloszonych artykul6w jest ulokowanych w

Sposr6d pigciu wydawnictw, w kt6rych zostaly opublikowane monografie zawieraj4ce

rozdzialy autorstwa Ryszarda Necla, dwa: Wydawnictwo Naukowe Wydzialu Nauk

Spolecznych uAM2 oraz wydawnictwo UP, kt6rego nie zdolalam zidentyfikowa6, nie

figuruj4 na liScie wydawnictw punktowanychw 20213 '

Aktywnos6 publikacyjno-badawcza, prezentowana w artykulach i rozdzialach w

monografiach, pozostaje w Scistym zwi4zkrt z kwestiami podjqtymi w rozprawie

habilitacyjnej i dotyczy: a) praw spolecznych, b) proces6w profesjonalizacji pracy socjalnej i

c) systemu wsparcia spolecznego (zwlaszczamechanizm6w dzialania i finansowania)'

Artykuty zawarte w czasopismach socjologicznych koresponduj4 z rozpraw4 habilitacyjn4'

zapowiadaj 4c i uszczeg6lowiaj4c kwestie, kt6re w monografii zaptezentowane zostaty jako

zw arta konstrukcja teoretyczno -emp iryczna'

W czasopismach niesocjologicznych (,,Problemy polityki spolecznej' Studia i dyskusje"'

,,Polityka Spoleczna") zwracaiq uwagg opracowania dotycz4ce obligacji spolecznych, jako

innowacyjnego mechanizmu finansowania uslug spolecznych'

Na podkre6lenie zasluguj4 takZe teksty dotycz4ce zaradnoSci instltucji pomocy spolecznej w

sytuacji pandemii COVID-19, wskazuj4ce na du24 umiejgtno66 habilitanta badawczej reakcji

na wyzwania spoleczne.

Porytywnie oceniam dorobek naukowy i zarz4dzanie nim przez dt' Necla, wyraZaj4ce sig

jako umiejgtne informowanie Srodowiska naukowego o rezultatach swoich dociekari

naukowych, popruez lokowanie poszczeg6lnych tekst6w.w czasopismach i monografiach

odpowiednio do profilu czytelnik6w.

Aktvwnoii naukorvo w wiecei ni| iednei uczelni, instvtucii naukowei

Dr Necel prowadzil w latach 2019-21 badania w ramach migdzynarodowego projektu

,,Social(i)Makers", realizowanego przez FundacjE Fundusz Wsp6lpracy w Programie Interreg

Central Europe, Priorytet l: ,,Cooperating on innovation to make CENTRAL EUROPE more

l seniorzy w polityce spolecznej -teoria i praktyka dzialad pomocowych, Polityka Spofeczna, 20t6,nr I0
2 Mo2liwe, 2e aktualnie funkcjonuje jako Seria Socjologia Wydawnictwa UAM .

3 Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia22lipca2O2L w sprawie wykazu wydawnictw publikujqcych

recenzowa ne monografi e naukowe
4



competitive". Opracowal ekspertyzg na temat wdraZania innowacji spolecznych w

Srodowiskach lokalnych po polsku ,,Koncepcja uniwersalnej metody wdrazania otwartych

innowacji spolecznych" (2020,,a iw skr6conej wersji po angielsku 5.

Na zaproszenie migdzynarodowej organizacji pozarzqdowej Instiglio6 pelnil rolg konsultanta

w kontaktach z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (European Bank for

Reconstruction and Development, EBRD). Odbyl sze6i spotkaf konsultacyjnych z

przedstawicielamiww. podmiot6w podczas, kt6rych - wykorzystuj4c doSwiadczenia polskie-

ko nsu ltowal zasad no 5i r ozwi4zair propo no wa ny ch pr zez E B R D.

Aktvwnoit dvdaktvczna i orsanizacvi na

Dr Necel prowadzi zajgcia dydaktyczne na kierunku praca socjalna. Byl promotorem 48 prac

licencjackich oraz recenzentem 29, a tak2e recenzentem jednej pracy magisterskiej.

Odpowiadal za organizacjE i koordynacjg szkoly letniej ,,YOU CAN MAKE A BETTER

WORLD - AGENDA 2030", realizowanej w ramach projektu migdzynarodowego ,,Shaping

fair cities: integrating Agenda 2030 within local policies (in times of great migration and

refugees flows)". Wsp6lpracowal przy organizacji wizyt studyjnych amerykariskich

student6w w Polsce z Joseph and Morton Mandel School of Applied Social Sciences w

Cleveland (USA). Z jego inicjatywy Instytut Socjologii UAM podpisal umowg z ZUS ,

Regionalnym Odrodkienr Polityki Spolecznej i Komend4 Wojew6dzk4 Policji w Poznaniu,

wzbogacaj4c ofertg dydaktyczn4 dla student6w kierunku Praca socjalna.

Dr Necel byl opiekunem roku, przedstawicielem niesamodzielnych pracownik6w naukowych

w Radzie Socjologii UAM oraz czlonkiem komisji oceniaj4cej na Wydziale a aktualnie jest

czlonkiem Rady programowej kierunku Praca socjalna.

Konkluz.ia

Stwierdzam, 2e dorobek naukowy i pozauczelniana aktywno6d naukowa dr. Ryszarda

Necla spelnia ustawowe wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora

habilitowanego w dyscyplinie nauki socjologiczne i wnioskujg o dopuszczenie go do

dalszych etap6w w procedurze habilitacyjnej.

Wie I islawa Warzywoda-KruszyriskaW
a https://rops.poznan.pllwp-content/uploads/2A2O/O5lKoncepcja-wdra%CS%BCania-lnnowacji.pdf
s https://rops.poznan.pllwp-content/uploads/202O/I0lShort-english-version-pdf.pdf
6 "Since ZbtZ, we have worked in low and middle-income countries to ensure that every dollar spent on social
programs has the greatest possible impact".



W. Warzywoda-Kruszy6ska, Recenzja w procedurze habilitacyjnej dr Ryszarda Necla
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