
Uchwala Komisji habilitacyjncj

z dnia .l marca 2022 roku

po*olanej rv postgpouaniu w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego

w dziedzinie nauk spolecznych w dyscyplinie nauki socjologicznc

wszczgtym na wniosek dr. Ryszarda Necla

sl
Komisja habilitacyjna, powolana na wydziale Socjologii Uniwersyetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu przez Radg Naukowq Dysclpliny Nauki Socjologiczne uchwal4 nr

l/202112022 z dnia 4 paldziemrka 2021 r. oraz uchwalq nr 2/202U2022 z dnia g listopada 2021

r., dzialaiqc na podstawie art.22 I ust. I 0 ustawy z dnia 20 lipca 201g r. prawo o szkolnictwie

wy2szyrn i nauce (Dz. u. z 2021 r. poz. 4ig) oraz uchwaly nr 36g/2o1912020 Senatu

uniwersytetu im. Adama Mickiewiczaw poznaniu z dnia 28 pa2dziemika 2019 r. (zp6Ln. zm.\

dotyczqcej sposobu postEpowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego, po

zapoznaniu sig z rcccnzjami i dokumcntaci4 stwierdza, 2c aktywno66 naukowa oraz osi4gnigcie

naukowe zatlulowane ,,Rzecznictwo prohlem6w spolecznl'ch z perspek4,ny socjologicznej",

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznari 2021, stanowiq znaczny wklad w rozw6j dyscypliny

nauki socjologiczne i

wyraia pozytywn4 opinig w sprawie

nadania dr. Ryszardowi Neclowi stopnia doktora habilitor-anego

w dziedzinie nauk spolecznych, w dyscyplinie nauki socjologiczne,

uznai4c spclnicnic przcslanck rvarunkuiqcych nadanic stopnia doktora habilitowanego, o

kt6rych mowa w art. 219 ust. I pkt I .-3. wskazanej ustawy.

$2

Komisja wnosi do Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne Wydzialu Socjologii

Uniwcrsytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o nadanie dr. Ryszardowi Neclowi stopnia

doktora habilitowanego rv dziedzinie nauk spolecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne.
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Integralnq czgsciqniniejszej Uchwaly je st zal4cmk 1 zawienj4cv uzasadnienie.

$4

Uchwala wchodzi w Zycie z dniem jej podjgcia.

ss

Na niniejsz4 Uchwalg nie przystuguje zaLalenie,

czlonkowie Komisji habilitacyjnej bior4cy udzial w posiedzeniu:

An d zej Ko n sta nty ;fi'itf P"{fi ffi::;,.
Rvchard f''J[:]{js[i:I'il',#]'*"

Prof.drhab'AndrzejRychardIFiSPAN_przewodniczqcy,

Prof. uAM dr hab. Iwona Pnybyt -sekretarz. . ' .. . 1O'* ?" d

Dr hab. Tomasz Kahmierczak UW - recenzent

Prof. dr hab. Krzysztof Pi4tek UMK- recenzent' '. ...

Prof. UWr dr hab. Iwona Taranowicz - recenzent

Prof. dr hab. Wielislawa Warzywoda-Kruszyriska prof. em. Utr- - recenzent.

Prof. dr hab. Rafal f)rozdowski UAM - czlonek

Poznari, 4 marca2022 r.



Zalqcznlk nr | .

UZASADNIENIE UCHWALY

komisji w postgpowaniu habilitacljnym dr. Ryszarda Necla

z dnia 4 marca 2022 roku

Na podstawie art. 221 ust. I I Ustawy Prarvo o szkolnictwie wyLszym i nauce Komisja

habilitacyjna stwierdza. 2e:

r Aktywno66 naukowa oraz osiqgnigcia naukowe bgd4ce podstaw4 wniosku stanowiq

istotny rvklad w rozw6j dyscypliny naukowej nauki socjologiczne.

o Pozostaiy dorobek naukorvy llabilitanta mo2na uzna6 za wystarczaiqcy. Plaszczyzny

dzialah badawcz.ych i organizacyjnych, wsp6lpraca na polu akademickirn spetniajq

podstawowe wymogi okreSlone w procedurach habilitacyjnych.

O monogra{ii przedlo2onej jako osi4gnigcie naukowe zostala wyraZona pozytnrna opinia w

konkluzjach recenzji i stbrmulowanych na posiedzeniu Komisji opiniach.

Pozytywne oceny dorobku Habilitanta wlrazil prof. dr hab. Rafal Drozdowski, kt6ry w opinii

wlrazil przekonanie, 2e dr R. Necel jako dojrzaly badacz zasfuguje na stopien doktora

habilitowanego. Atutem osiqgnigcia naukowegojest waina, aklualna i doniosla socjologicznie

tematyka oraz empiryczna podstawa zawartych w ksi42ce roz,walai i ustaleri. Podkre6lil, 2e

nalc2y doccnii podjgt4 przez Ilabilitanta pr6bg uporz4dkowania i doprecyzowania tcrminologii

dotyczqocj rzccznictwa oraz praw spolccznych. Pozyyrvnie ocenil te fragmcnty ksi42ki, w

kt6rych zostaly skonfrontowane ze sob4, na podstawie zrealizowanych badari wlasnych,

postulaty i zal&nnia dotyczqcych rzecznictwa praw spolecznych ze stanem faktycznym.

Wskazal, 2e ztealizowane przez Ilabilitanta badanie przynosi szereg interesuj4cych i

nieoczywistych ustaleri. Pozytywnie, pod wzglgdem ilo6ciowyn i jakodciowym, ocenil iak2e

dorobek publikacyjny dr. R. Necla, kt6rego znaczna czg66 dotyczy problematyki o du2ej

doniosloSci teoretycznej i praktycznej.
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Dr hab. Tomasz Kaimierczak w podsumowaniu recenzji stwierdzii, i2 ,,bior4c pod uwagg

obowi4zujEce przepisy ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz kryteria oceny

osiqgnigi os6b ubiegajqcych sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego. stwierdzaln na

podstarvie przedlo2onej dokumentacji oraz wskazanego osiqgnigcia naukowego, kt6re stanou'i

monografia pt. "Rzecznictwo wybranych problem6w spolecznych z pcrspektyrvy

socjologicmcj", 2c dr Ryszard Ncccl zgromadzil po otrzymaniu stopnia doktora osi4gnigcia

naukowe, kt6re wskazujq na jego znaczny wklad w rozw6j nauk spolecznych w dyscyplinie

nauki socjologiczne i maj4 istotny u,alor poznawczy. Uwa2am zatem,2e dr Ryszard Necel

spelnia wymagania stawiane kandydatom do stopnia doktora habilitowanego i tym samyn

rekornendujg nadanie rnu stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk

spolecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne".

Prof. dr hab. Krzysztof Pi4tek rv konkluzji recenzji stwierdzil, 2e ,,monografia Rzeczniu**o

wybranych problemol spolecznych z perspek4wl' socjologicznej stanowi istotny wklad Autora

w rozw6j socjologii problem6w spolecznych isocjologii sfery publicznej. a tak2e polityki

spolecznej i pracy socjalnej. Dotyczy to przede wszystkim: l/ autorskiego wykorzystania

kategorii rzecznictwa praw spolccznych do poglgbionej analizy, ci4gle wa2nych i

nierozwi4zanych, problem6w spolcczrych, jakimi s4: niepelnosprawno66, dlugotrwala i ci92ka

choroba oraz przemoc domowa, wraz z poszukiwaniem szans na bardziej skutecznq politykg

spolecznq i pracg socjalnq, w tym zakresie, 2/ potwierdzenie bliskich wigzi migdzy socjologi4

a polityk4 spoleczn4 oraz moiliwych sukces6w poznawczych, przy lqczeniu ich zasob6rv rv

procesie badawc zym, a takLe nadziei na bardzicj sl-uteczne rozwi4zywanie tvsp6lczcsnych

problem6w spolecznych. (.. .) Mimo pewnych uwag krytycznych. przedstawionych gl6wnie w

punkcie I recenzji, bior4c pod uwagg calo56 osiqgnigd naukowo-badawczych, opowiadam si9

za nadaniem Panu dr Ryszardowi Neclowi, stopnia naukowego doktora habilitowanego, w

dziedzinie nauk spolecmych, w dysclplinic nauki socjologiczne".

Pozytywne oceny dorobku Habilitanta wyrazil prof. dr hab. Andrzej Rychard, kt6ry

monografig okreSlil mianem wt2nej oraz stwierdzil, 2e osiqgnigcia badawcze i aktywnoSi

naukowa dr. Ryszarda Necla w innych podmiotach spelniajq kryeria iloSciowe oraz-jakoSciowe

i wystarczaj4, by nada6 stopieri doktora habilitovr,anego. Do zalet warsztatu naukowego

Habilitanta zaliczyl stosowanie po24danej i wa2nej w socjologii metody mixed-mode.
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Prol'. UWr dr hab. Iwona Taranowicz w podsumowaniu recenzji stwierdzila ii, ,,dr R)szard

Necel wykazuje sig korrpetencjami wystarczaj4cymi, by stac sig samodzielnym pracownikiem

naukow).'rn. Jego wkladem do nauki jest eksploracja mato cato(ciowo rozpoznanego, je3li w

o96le, lenomenu spolecznego. jakim jest rzecznictwo praw spolecznych. Samo wyodrgbnienie

tych prarv, jako przedmiotu naukowych dociekari, tak2e zaslugujc na uwagg. Natomiast mam

powa2nc wetpliwo6ci, czy odpowiednim stopnicm jest doktor habilitowany w dysclplinie

nauki socjologiczne. Zar6wno przedstawione do oceny, jako podstawa ubiegania sig o ten

stopiefi dzielo, jak i caty dorobek mie3ci sig zdecydowanie bardziej w obszarze polityki

spolecznej, ni2 socjologii. Tym niemniej dopuszczam dr Ryszarda Necla do dalszych etap6w

procedury habilitacyjnej ".

Prof, dr hab. Wielislawa Warzywoda-Kruszyriska w recenzji stwierdzila, 2e ,,zastosowany

przez dr Necla schemat teoretyczny (od rzecznicrwa do praw spolecznych), stanowi samoistny

Ttaczqcy wklad do nauk socjologicmych, w szczeg6lnoSci socjologii pracy socjalnej i

socjologii sfery publicznej" a w konkluzji zaz.nact.yla,2e ,,dorobek naukowy ipozauczelniana

aktywnoSd naukowa dr. Ryszarda Necla spelnia ustawowe wymagania stawiane kandydatom

do stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie nauki socjologiczne i wnioskujg o

dopuszczenic go do dalszych etap6w w procedurze habilitacyjnej".

Pozytyrvne oceny osi4gnig6 naukorvych dr. Ryszarda N ecla wyrazilatakle prof. UAM dr hab.

Iwona Przybyl uznaj4c plaszczyzny dzialah naukowo-badawczych Habilitanta za istotne a

ksiq2kg ,,Rzecznictwo problem6w spolecznych z perspektywy socjologicznej" za dzielo

wnoszece znacz4cy wklad w rozw6j dyscypliny nauki socjologiczne. Podke6lila, 2e praca

inicjuje dyskusjg naukow4 o rzecznictwie w sferze publicznej rd kontek$cie

mak-rostrukluralnego, obywatelskiego wymiaru pracy socjalnej. Za oryginalny wklad w wiedzg

naukowq na temat rzecznictwa uznala wyniki badai jakoSciowych, kt6re umoiliwily

Ilabilitantowi m.in. zbudowanic typologii intcncjonalnych przcmilczeii istotnych kwcstii

spolccznych oraz na postawienic wiclu cickawych tez. Za cenne poznawczo uznala wklad dr.

Ryszarda Necla w uszczeg6lowienie definicyjne rzecztictwa praw spolecznych w wymiarze

podmiotowyrn i przedmiotowym.
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Cdonkowie komisji habilitacyjnej :

Prof. dr hab. Andrzej Rychard IFiS PAN - przewodnicz4cy

Prof. UAM dr hab. Iwona Przybyl - sekretarz

Dr hab. Tomasz KuLmierczak UW - recenzent

Prof. dr hab. Krzysztof Pi4tek UMK - recenzent

Prof. UWr dr hab. Iwona Taranowicz - rccenzent

Prof. dr hab. Wielislawa Warzywoda-Kruszynska prof. em. Ul-- recenzent

Prof. dr hab. Rafal Drozdowski UAM - czlonek

P oznah, 4 marca 2022 r .
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