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Recenzja dorobku naukowego dr Ryszarda Necla w ramach postgpowania w sprawie

nadania stopnia doktora habilitowanego
(zgodnie zUchwal4 Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Socjologiczne UAM w Poznaniu z
dnia 04 puldziernka2D2l r.)

Wstgp

Przedmiotem mojej oceny, jako recenzenta komisji habilitacyjnej,

jest dorobek

naukowy dr Ryszarda Necla od roku 2012, czylipo uzyskaniu przez niego stopnia naukowego

doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Warmq czgsci4
sformulowanie odpowiedzi na pytania:

l.

tej

oceny jest

Czy wskazane osi4gnigcie naukowe stanowi znaczny

wklad Autora w rozw6j okreSlonej dyscypliny naukowej oraz2. Czy Habilitant wykazuje sig
istotn4 aktywnoSci4 naukowE? Oceny tej dokonujg na podstawie dostarczonego mi wniosku o
przeprowadzenie postgpowania habilitacyjnego, autoreferatu, wykazu opublikowanych prac

naukowych, tekstu monografii naukowej wydanej przoz wydawnictwo, kt6re

w roku

opublikowania monografii, w ostatecznej formie, bylo ujgte w wykazie sporz4dzonym zgodnie

z

przepisami wydanymi na podstawie art. 267 ust.

2 pkt 2 lit. oraz tekst6w

publikacii

skladaj4cych sig pozostaly dorobek naukowo-badawczy dr Ryszarda Necla.

l.

Osi4gnigcie naukowe

-

monografia autorska

Osiagnigcie naukowe w naukach spolecznyclr, najczgsciej w postaci monografii autorskiej,

podobnie jak cala dzialalno5i naukowa, stanowi4 najwazniejsze obszary aktywnoSci osoby

ubiegaj4cej sig o status doktora habilitowanego i s4 gl6wnym przedmiotem oceny w procedurze

habilitacyjnej. Konkluzja odnosz4ca sig do pierwszego z tych obszar6w mo2e byi sprowadzona
do odpowiedzi na pflanie: Czy wskazane osiEgnigcie naukowe stanowi znaczny wp\.w autora

w rozrv6j dyscypliny naukowej? W prrypadku Pana dr Ryszarda Necla osi4gnigciem tym jest
monografia naukow4 pod tytulem: Rzecznictwo wybranych problem6w spolecznych z
perspektywy socjologicznej, opublikowana przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu
Adama Mickiewicza w Poznaniu w 2021 roku. Monografia ta liczy 288 stron

i

sklada sig z

wstgpu, szedciu rozdzial6w, podsumowani4 aneksu, bibliografii, spisu tabel i wykes6w oraz
summery.

Swoj4 oceng ksi4zki habilitacyjnej Ryszarda Necla chcialbym przedstawii, zwracaj4c
uwagg na kilka najwazniejszyc[ moim zdaniem, aspekt6w, k16re l4cznie decyduj4 o

merlorycznej wartoSci monografii i pozwalaj4 ocenii jej lplyw na rozw6j, reprezentowanej
przez ni4. dyscypliny naukowej.

l.l

Znaczenie problematyki
Rzecznictwo wybranych problem6w...

to

monografia autorska podejmujqca aktualn4

problematykg, dotykajqc4 istotnych aspekl6w wsp6lczesnego 2ycia spolecznego. Jest kolejn4

publikacj4 staraj4c4 sig wykorzystai narzgdzia naukowe, nie tylko do lepszego pozrnnia
otaczaj4cego nas Swiat4 ale zrozumienia go

przypadku chodzi
dotykaj4ce osob

z

o

iw

dalszej perspektywie naprawienia. W tym

bardzo konkretne obszary irycia spolecznego, jakim s4 problemy

niepelnosprawnoSci4 dlugotrwale

i

cigzko chorych oraz ulegaj4cych

przemocy domowej. Znaczenie tej problematyki trudno przecenit, zwuirywszy, ze towarzyszy
ona czlowiekowi od zarania wiek6w, a postgp cywilizacyjny, nie

problem6w spolecznycl; ale nadal im now4 twarz

tylko,

2e nie

zlikwidowal tych

i bardziej skomplikowal. Okazalo sig, 2e

poprawajakoSci Zycia onz rozt t6j medycyny nie wyeliminowaly chor6b i niepelnosprawnoSci.
a postQp

w zakresie edukacji i prawa nie zlikwidowal przestgpczoSci i przemocy.

Jednym
chorych

i

z

waZnych dzisiaj instrument6w wspierania os6b

z

niepehrosprawnoSciami,

ulegaj4cych przemocy jest instytucja rzecznictwa praw spolecznych i wladnie jej

funkcjonowaniu na terenie Polski po5wigcona jest recenzowana ksi4zka. Dr Ryszard Necel

chcial

w niej zwr6ci6

uwagg szczeg6lnie na istotg praw spolecznyclr,

jej

wielosektorowy

charakter oraz podkeSlii rolg pracownik6w socjalnych w wypehrianiu funkcji rzecznika tych
praw, w wymiarze obiektywnym i subiektywnym.
1.2

Struktura publikacji

Jak podkreSlil Autor strukturg monografii charakteryzuj4 dwie cechy. Po pierwsze: analiza

rzecznictwa od og6lu, czyli ujgi definicyjnych i kontekstualnych, do szczeg6hg czyli postaw i

konkretnych dziaNah rzscniczych ich gl6wnych autor6w, szczng6lnte akcentuj4c role
pracownik6w socjalnych. Po drugie: korsekwentne ?achowanie porzqdku polegaj4cego na
l4czeniu refleksji teoretycznej, polegaj4cej na opisy'waniu ram teoretycznych

i

schemat6w

pojgciowych, z analiz4 empiryczn4 wynik6w badari przeprowadzonych przez R. Necla w latach
2018

-

2020. Porytywnie oceniaj4c pomysl na zasadncz4 strukturg publikacji, mam pewne

zastrze2pnia do realizacji w praktyc e tego zadani4 a mianowicie:

i/

w przypadku Wstgpu nalehloby sig zdecydowac na formalne wydzielenie w nim dw6ch

punkt6w,

tn.

czg36 pierwsza powinna nosi6

tytul np.: Aspekty teoretyczne, natomiast pytania

badawcze winny byd zamieszczone na pocz4tku czg5ci drugiej (Zalo2eniabadavrcze),

2/ uwuia:ry ze Podsumowanie (s. 241) powinno by6 nie tylko zapisane jako Z,akoficzenie, ale
winno spelniai teZ funkcje zakoriczenia (byi poglgbione i poszerzone), co czgSciowo usungloby
chaos wynikajqcy z braku konsekwencji w stosowaniu Podsumowania" kt6re pojawia sig w

trzech rozdzialach jako ostatni punkt, natomiast w jednym zastgpuje go Konkluzja, a w
kolejnym nie wystgpuje w og6le, chociaz merytorycznie (ako komentarz do danych w tab. l2)
byloby bardzo przydatne,

- w4tpliwoSci strukturalne wynikaj4

takize

z faktu, ze tylko w R. 5 podpunkty s4 czgSciowo

numerowane (5.5.1, 5.5.2, 5.6.1,5.6.2,) - brak konsekwencji utrudnia lekturg ksiqi:ki, a poza

tym numerowane jej czg6ci powinny byi zapisane w spisie treSci.
1.3 Podstawa teoretyczna

Baz4 t@retyczr4 roryrawy habilitacyjnej jest niew4tpliwie socjologra ze szczsg6lnym

podkeSleniem

jej dw6ch suMyscyplin, a mianowicie socjologii problem6w spolecznych

i

socjologii sfery publicznej. Potwierdza to m. in. wykorzystanie podzialu aktywno5ci w sferze

publicznej na strategie

i

taktyki zaproponowanego przEz Michela de Certaq do analizy

rzecztictwa praw przez profesjonalist6w,

czyli

strateg6w umocowanych

w

instytucjach

publicmych oraz taktyk6w z trzeciego sektor4 czy te2 zastosowanie teoretycznych modeli
rzecznictwa do uchwycenia

specfki

dzialari pomocowych w rozdziale trzecim. W pracy daje

sig zauwufi€ taliZe wykorzystanie zasoMw polityki spolecznej, gl6wnie z obszaru polityki

w kt6rej lqcz4 siq zakresy pracy socjalnej i pomocy spolecznej. Wskazuje na to
chociaZby wykorzystywanie w pracy takich kategorii, jak: planowanie spolecme, reformy
socjalnej,

spoleczne, czy SwiadomoS6 socjalna.

1.4 Metodologia badari

Metodologia badan bgd4cych podstawE monografii zostalaopisana we Wstgpie, kt6ry ma
nietypow4 konstrukcjg wpostaci dw6ch czgsci, zld6rychpierwsza (bez tytulu) przedstawia
cel
i przedmiot badafl z wyeksponowaniem autorskich w4tk6w oraz strukturg i bazg reoretyczn?
pracy, druga natomiast pt. ,,Zalo2enia badawcze", opisuje warsztat badawczy i nie wiadomo
dlaczego, dopiero na samym koficu, przybhzapodstawowy problem i pytania badawcze.

Autor

pol4czyN ze sob4 wiele metod

i technik badawczyc!

z-ar6wno ilo5ciowych,

jak i

jakoSciowych. WSr6d tych pierwszych byl sonda2 diagnostyczny, zrealizowany
za pomoc4

ankiety,

a

tak2e wywiadu telefonicznego (CATI)

i

ankiety

w

formie on-line (CAWI)

-

ostateczrie wykorrystano do analizy 436 ankiet i wywiad6w. Natomiast badania jakogciowe

wykonane zostaly poprzez indywidualne wywiady poglgbione, kt6rymi Autor obj1\ 40
rzecznlkow reprezentuj4cych sektor pozarz4dowy i instytucje publiczne. W rozdziale
dotycz?cympraw spolecznychprzeanalizowane zostaly takzepetycje jakie w latach 2015-201g
wptynEty do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej (MRPiPS) oraz wyst4pienia
generalne Rzecznika Praw obywatelskich

(RPo), ztego samego okresu.

Bardzo pozytywnie chcialbym ocenii dob6r, aleprzndewszystkim konsekwentn4realizacje
wybranych metod i technik badawczych. W analizie prrywolywane sg zar6wno dane ilo5ciowe,

jak i jakoSciowe, ilustrowane wieloma interesuj4cymi cytatami respondent6w. Autor wykonal
duzq pracg zwiqzan4

z zebratiem i

uporz4dkowaniem oraz szczeg6low4 anal:u:4 zebranych

danych.
1.5 Aspekfy analityczne

Podkre$laj4c pozytywne wymiary analitycznej czgsci opracowania chcialbym zwr6ci(,
uwagg na nastgpuj4ce kwestie:

l.

Olbrzymi empiryczny material uzyskany od profesjonalist6w z sektora publicznego

(pracownik6w socjalnych, mened2er6w pomocy spolecznej)

i od

rzecznik6w

wywodz4cych sig z sektora pzarz4dowego oraz pochodz4cy z petycji do MRPiPS i

wyst4pierl generalnych RPO, zostal przeanalizowany

z

wykorzystaniem narzgdzi

naukowych,tnr.;
- kategorii: obywatelskoSci, wsp6lnoty, sfery publicznej, demokracji, itp.,
- modeli rzecznictwa: kontroli zasoMw i cel6w, praktyki Srodowiskowej,
- roli zawodowych pracownik6w socjalnyctr"

- praw spolecznych.

2. Elementy

analtzy empirycznej znalazly sig w calej monografii, pocz4urszy od rozdzialu

pierwszego, a szczeg6lnie rozbudowane zostaly w rozdziale pi4tyrn Za szczegolnie waZne i
interesuj4ce uwrLzam:

- treSci zebrane w tabeli 12, przedstawraj4cej specyfikg cech poszczeg6lnych modeli
rzecznictwa oraz tabeli 13. ukazuj4cej poszczeg6lne dzialarua

w

zakresie rzecznictwa

spolecznego zestawione zrodzajamipraktyk, funkcjami rzeczrictwaoraz rolami zawodowymi

i pozio mem interwencj i pracownik6w socj alnych,

-

aro,lizg typ6w zasob6w rzecmictwa

rzecznictwa

w

(s. 39), autorskie rozwinigcie

koncepcji

postaci reform spolecznych, ujgcie aktywizmu to2samoSciowego (s. 128),

analizy dotyczqce orientacji obywatelskich pracownik6w socjalnych (s. 141), podkreSlenie
problemu biurokratyzacji (itd.) pracy socjalnej, z rekomendacjami w tym zakresie (ss. 175-

181), wyr62nienie trzech ram interpretacyjnych ukazuj4cych szerokie spektrum znaczeh
nadawanych prawom spolecznym (s. 207),

- oraz stwierdzenie, 2e prawa spoleczne nie s4 synonimem praw socjahyclU slusznie Autor
proponuje traktowad kategorie praw spolecznych jako nadrzgdn4 wobec praw socjalnych

1s.

I 88)

Krytycznie naleiry odnieSd sig do pewnych element6w analxycznych, kt6re, razem

ze

wspomnianymi juz niedoskonalo5ciami strukturalnymi pracy, przyczyntajq sig do wra2enia
chaosu, jakie towarryszy lekturze ksi4zki. Skladaj4 sig na to m. in.:

- zb>rt swobodne

korzystanie z niekt6rych kategorii (sl6w), np. wnioski pojawiai4 sig juz w

podsumowaniu rozdzialu pierwszego, zamiennie nvywane zastrze?eniami (s. 55) oraz w
Podsumowaniu pracy

-

jako wnioski og6lne, hipotery badawcze wprawdzie nie

zostal_v

sformulowane we Wstgpie, ale pojawia sig w tek5cie informacja o niepotwierdzeniu pewnych
hipotez (s. 87), czy te2 uZywane jest pojgcie hipoteza na stronach: 156, 160,200,

- na konkretnie sformulowane we Wstepie, szczeg6lowe pytania badawcze, brakuje
jednoznacznej, wydzielonej formalnie, odpowiedzi w Podsumowaniu.
1.6 Koricowa ocena monografii naukowej

Biorac pod uwagg: nwcrnrie problematyki, aspekty teoretyczne, metodologigbadafi oruz

mimo pewnych w4tk6w krytycznych w

zakresie struktury

publikacji

i jej aspekt6w analitycznyc\ pozytywnie

oceniam cal4 monografig, nie zapominaj1c o

drobnych potknigciacfu typu: 34%o,to nie jedna piat4 a jedna trzeciato nie 25% (ss. 228-229)

oraz braku

w Bibliografii

publikacji prof. Wojciecha Muszalskiego, dotyczqcej prawa

socjafnego mimo, 2e na str. 17, sformulowana zostala dosyi mocna teza

o tynt, 2e pojgcie

rzecznictwa nie weszlo na stale do slownika prawodawstwa socjalnego.

1.7 Czy osi4gnigcie naukowe stanowi

Tr

czny wptyw autora

w rozwrij dyscypliny

naukowej?

UwuZary 2e monografia Rzecznictwo wybranych problem|w spolecznych..., stanowi
istotny wklad Autora w rozw6j socjologii problem6w spolecznych i socjologii sfery publicznej,
atak2e polityki spolecznej i pracy socjalnej. Dotycry to przede wszystkim:
1/ autorskiego wykorzystania kategorii rzecznictwapraw spolecznychdo poglgbionej analizy"

ci4gle wuhnych

i

nierozuri||anych, problem6w spolecznych, jakimi s4: niepehrosprawno56,

dlugotrwala icigid<a choroba orazprzemoc domowa, wrazzposzukiwaniem szans na bardziej
skuteczn4 politykg spoleczn4 i prace socjaln4, w tym zakresie,

2/ potwierdzerie bliskich wigzi migdzy socjologi4 a polityk4

spoleczn4 oraz mo2liwych

sukces6w porflwczyclr, przy l4czeniu ich zasob6w w procesie badawczym, atakae nadziei na
bardziej skuteczre rczwiqzywanie wsp6lczesnych problem6w spolecznych.

2. Cry habilitant

wykazuje sig istotnq aktywnoSciq naukowg w wigcej ni2 jednej

uczelni, instytucj i naukowej, w szczeg6lnoSci zagran icznej?
Uwuhanr 2e dr Ryszard Necel wykazuje sig aktywnoSci4 naukow4 na dobrym poziomie, o
czy Swiadczy jego dorobek naukowy uzyskany po doktoracie.

2.1 Problematyka

Bior4c pod uwagg powiEanie wszystkich temat6w badawczych podjgtych przez
Habilitanta od2012 roku z problematyk4 ksiqzki habilitacyjnej, mozna wskazad natrry grupy

publikacji:
1/

opracowanianawiqntj4ce wprost do problematyki Rzecznictwa....,czasami stanowi4ce jedno

z kluczowych jego

ir6de\ dotyczy to np. zagadrtten.:

-

obywatelskoSci pracownik6w socjalnych (rozdzial

ksipki z 2020 r.: obywatelskait.... i

artykul 2 2017 r.: O znaczeniu....),

- rzecznictwa w teorii i praktyce pracy socjalnej (artykul z 2019 r.; Advocacy in action:...,
- praw spolecznych

-

praw socjalnych (artykuly: z 2017 r.: O znaczeniu praw spolecznych...,

i 22018 r.: Prawa socjalne....
2/ publikacje, kr6rych problematyka nawi4zuje do tresci podigtych w ksi4zce habilitacyjnej, a

dotycz4cych: polityki spolecznej, uslug socjalnyc[ ekonornii spolecznej, pracownik6w

socjalnyc[ profilaktyki, innowacji spolecznyc[ itp.

3/ tekst6w nie powiqzanych z problematyk4 rozprawy habilitacyjnej
mniejszosciowy w przestrzeni debaty publicznej

-

artykul: Dyskurs

- teoretyczne i metodologiczne

implikncje z

201'7 r.

2.2 Szczegflnie wa rto6ciowe zagadnienia
W ramach podjgtych przez dr Ryszarda Necla problem6w, na szczeg6lne wyr6zrienie
zashryuj4 te, kt6re charakteryzuj4 sig autorskirn,

keacyjnym i poszukuj4cym podej3ciem, w

znacznej mierze stanowbc o istotnym charakt erze jego aktywnofci naukowej. Nalez4 do nich

niew4tpliwie:

1.

Zastosowanie mechanizmu obligacji spolecznych

spolecznej. Habilitant wsp6lnie

roztiqzarie wraz
wdroZenia.

W

z

z

w

finansowaniu zadai ekonomii

Marcinem Wiiniewskim zaproponowal innowacyjne

potwierdzeniem moZliwoici jego organizacyjnego

i

finansowego

zaproponowanym modelu centrum integracji spolecznej zleca oSrodkowi

wsparcia ekonomii spolecznej interwencjg polegajqc4 rn przywr6ceniu uczestnika centrum na
rynek pracy, zobowiEzuj4c sig zaplacit, tyko i wyl4cznie w przypadku osiqgnigci4 okreSlonego
z g6ry, rezultatu aktywizacj i.

2. Ukazanie miejsca profilaktyki w ramach roli zawodowej pracownika socjalnego. Autor
potwierdzaj4c peryferyjn4 rolg profilaklyki w dzialaniach sfuzb spolecznycll wskazal m. in. na
znaczerie strategii badan nad profilaktyk4 w pomocy spolecznej oraz koniecznofi inwestycji

w kapital ludzki w tym obszarze.

3.

PodkreSlenie

roli

innowacji

w

pracy socjalnej, sznzeg6lnie wobec os6b

z

niepelnosprawnoScq intelektualn+ Wprzez model aktywizacji. Habilitant przedstawil nowy

instrument aktywizacji, jakim jest sp6ldzielnia socjalna, wykorzystuj4c w ten spos6b potencjal
sektora ekonomii spolecznej i wskazuj4c na jego tzw. ,,efekt zatrudnieniowy,'.

4. Analiza funkcjonowania pomocy spolecznej w

czasie pandemii COVID-19. Na podstawie

przeprowadzonych badari, Autor wskazal, 2e wprawdzie w pierws zej faziepandemii
nie doszlo
do paraliZu, czy te2 wstrzymania udzielania podstawowej pomocy, ale miala ona bardziej

rutynowy charakter

i

kwestii finansowych oraz materialnych. Natomiast jedn4 z
kluczowych rekomendacji, jak4 sformulowal, jest potrzeba intensyfikacji dziaNah na rzecz
dotyczyNa

ochrony zdrowia psychicznego pracownik6w socjalnyclu szczeg6lnie poprzez zapewnienie
wsparcia psychologicznego, intensyfikacje superwizjiorazszkolenia w zakresie radzenia
sobie
ze stresem.

2.3 Aspekty ilo5ciowe dorobku naukowego R. Necla

Bior4c pod uwagg aspekty iloSciowe, to na istotn4 aktywnoSd naukowa Habilitanta
wskazuje m. in. to,2e:
1/ opublikowal 19 artykul6w naukowych w czasopismach krajowych

i migdzynarodowych, w

tym 3 artykuty w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus orzv 5 publikacji w
opracowaniach zbiorowych,

2/ jego publikacje naukowe maj4 sumaryczny Impact Factor wedlug listy

(JCR)

,

zgodnie z

rokiem opublikowania: 1,071, wedlug bazy Google Scholar 25 cytowari i Indeks Hirscha

- 4,

a sunvryczna punktacja MNiSW wynosi 402,

3/ wyglosil referaty na l

l

konferencjach naukowych, w tym dw6ch migdzynarodowych,

4lbraludziat w 3 komitetach organizacyjnych krajowych konferencji naukowyctr"

5l w

latach 2019-2021

byl czlonkiem zespolu realizuj?cego migdzynarodoovy

projekt

Social(i)Mokers oraz trrykrotnie tczestniczyl w pracach zespol6w badawczych realizuj4cych
projekty finansowane w drodze konkurs6w krajowycir,

6l od 2020 roku jest czlonkiem migdzynarodowego stowarryszenia naukowego integruj4cego
naukowc6w ibadaczy zobszarupracy socjalnej: European Social Work Research Associations.

a do
So c

2019 roku

byl czlonkiem Europejskiego Towarzystwa

iolo gical As sociation.

Socjologicznego European

Konkluzja:
Mimo pewnych uwag krytycznych, przedstawionych gl6wnie w punkcie

I recenzji, biorEc

pod uwagg caloSi osiqgnigi naukowo-badawczych, opowiadam sie za nadaniem Panu dr
Ryszardowi Neclowi, stopnia naukowego doktora habilitowanego,
spoiecznych, w dyscyp linie nauki socjo

lo g

w

dziedzinie nauk

iczne.

/4v,//I er6<
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