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Recenzja

osi4gnig6 naukowo-badawczych w postgpowaniu habilitacyjnym

dr Bartosza Miki

Na podstawie wniosku zloaonego na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama

Mickiewicza w Poznaniu za poSrednictwem: Rady DoskonaloSci Naukowej w Warszawre

dotycz4cym postgpowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie

nauk spolecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne doktorowi Bartoszowi Mice z Instytutu

Socjologii, Wydzialu Nauk Spolecznych Uniwersytetu Gdariskiego otrzymalam

dokumentacjg zawteraiqcE dyplom doktora, wykaz osi4gnigi, autoreferat, dane

wnioskodawcy oraz wersje PDF osi4gnigi naukovvych w tym gl6wne osi4gnigcie naukowe

bgd4ce podstaw4 ubiegania sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego; monografig

naukow4 Wasnoit ddbr intelektualnych. Prawa wlasnoici intelektualnej w perspektyvie

realizmu socjologicznego, Ksi42ka i Prasa, Warszawa 2021'

Recenzja osi4gnigi naukowych w postgpowaniu habilitacyjnym dra Bartosza Miki zawletac

bgdzie trzy zasadnicze czgsci dotyczqce oceny gl6wnego osi4gnigcia naukowego Habilitanta

przedto1onego w formie monografri nt. Wlasnoii ddbr intelektualnych. Prawa wlasnoici

intelektualnej w perspekfywie realizmu socjologicznego, Ksi4zka i Prasa, Warszawa 2021

stanowi4cego podstaw4 ubiegania sig o nadanie stopnia doktora habilitowanego, a rak|e

pozostalych publikacji dol4czonych do wniosku wchodz4cych w sklad osi4gnigcia

naukowego oraz oceny zwr4zanej z aktywnoSci4 naukow4 realizowan4 w wigcej niZ jednej

uczelni. Taki porz4dek recenzji wydaje sig koniecznyr'

' USTAWA z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyzszym i nauce, Art.219. l. Stopief doktora

habilitowanego nadaje sig osobie, kt6ra: l) posiada stopief doktora; 2) posiada w dorobku osi4gnigcia naukowe

albo artystyczne, stanowi 4ce znaezny wkiad w rozw6j okreslonej dyscypliny, w tym co najmniej: a) I

'nonogrufig 
naukow4 wydanq prr., *ydu*nictwo, kt6re w roku opublikowania monografii w ostatecznej formie

bylo u]gte w wykazie ,porr4Aiony* zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art'261 ust 2 pkt 2 lit' a' lub
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Dr Bartosz Mika absolwent socjologii; pracg magistersk4 obronil w 2004 roku w Instytucie

Socjologii na Wydziale Nauk Spolecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w

Poznaniu. Doktorat z nauk humanistycznych w dyscyplinie socjologia obronil przed Rad4

Naukow4 Instltutu Socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, nt. Rola zaufania w

dzialaniach spolecznych zorientowanych gospodarczo. Na przykladzie transakcji

dokonywanych za poirednictwem internetowego serwisu aukcyjnego w 1980 roku.

W osobie Habilitanta mamy do czynienia z doSwiadczonym badaczem o rozleglych

zainteresowaniach naukowych z zal<resu socjologii, ekonomii, filozofii, spolecznoSci

internetowych, prosumpcji i dociekafr mieszcz4cych sig na pograniczu rcZnych subdyscyplin:

socjologii ekonomicznej, psychologii ekonomicznej czy ftlozofti prawa. Cech4 v,ryt62niq4cq

dorobek naukowy Habilitanta jest pr6ba powi4zania czynnik6w spolecznych i ekonomicznych

w kontekScie relacji wynikaj4cych z ich dialektycznego zwiqzku. Na rozumienie tych

zaleZno!;ci w duzej mrerze wywarl wplyw wsp6lpracy Habilitanta z profesorem Jackiem

Tittenbrunem.

I. Ocena gkiwnego osi4gnigcia naukowego

Dorobek naukowy dr Bartosza Miki jest doS6 r62norodny, ale konsekwentny w swej

tematyce i przeslaniu zar6wno teoretycznym jak i praktycznym. Na dorobek naukowy

Habilitanta skladaj4 sig 3 monografie, 11 rozdzial6w opublikowanych w monografiach

naukowych, 21 artykulow opublikowanych w czasopismach naukowych. Impact Factor (

0,167). Cytowania za Google Scholar (h-index, bez autocytowari): 4. Liczba punkt6w

MNiSW: 468 (dane zaBaza WiedzY UG).

Gl6wnym osi4gnigciem naukowym2 Habilitanta jest monografia nt. Wasnoit dobr

intelektualnych. Prawa wlasnoici intelektualnej w perspektyvie realizmu socjologicznego,

Ksi4zka i Prasa, Warszawa 2021 stanowi4ca obszerne dzielo hczqce 498 s. zawietaiqce

dziewigi rozdzid6w. W pracy tej (ak te| w innych publikacjach Autora) szczegolne miejsce

zajmuje zagadnienia wlasnoSci intelektualnej zaliczanej do dobr niematerialnych. Autor

podejmuje w niej probg opracowania nowej koncepcji wlasnoSci odnosz4cej sig do d6br

b) I cykl powi4zanych tematycznie artykul6w naukowych opublikowanych w czasopismach naukowych lub w

..."nio*unych materialach z konferencji migdzynarodowych, kt6re w roku opublikowania artykulu w

ostatecznej iormie byty ujgte w wykazie sporz4dzonym zgodnie zprzepisami wydanymi na podstawie art'267

ust.2 pkt 2 lit. b,l;b'c)"1'zrealizowane oiyginalne osiqgnigcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub

artystyczne; 3) wykazuje sig istotnq aktywnoSci4 naukow4 albo artystycznq tealizowan4 w wigcej niZ jednej

ucielni, instytucji naukowej lub instytucji kultury, w szczeg6lnoSci zagranicznej' https://www.uw.edu.pl/wp-

content/upload s/20 I 8/09/ustawa.pdf (1 6'08.2022).
tAtt l6 "tt-, 

*t"*y; dnia l4 marca2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i

tytule w zakresie sztuki; Dz.U. w 65,poz' 595,zpoz.Zm.
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idealnych, kt6rej przeslank4 ma byd realizm socjologiczny. W rozdziale pierwszym

monografii Autor wyjaSnia kategorig uspolecznienia wychodz4c poza nominalistyczn4

koncepcjg F. Znanieckiego odnosz4c sig w spos6b szczegllny do kategorii grup interesu T.

Szczurkiewicza. Wiele miejsca poSwigca wartoSciom w rozumieniu Hansa Joasa, a takae

rozwalaniom polskich badaczek Annie Gizie-Poleszczuk orz Miroslawie Marody

szczegolnie w kontekScie rozumienia uspolecznienia jako podzialu pracy. W rozdziale tym

nie brakuje element6w krytycznych i dyskusyjnych wynikaj4cych zbyt daleko id4cego

przywiEzania sig do tradycyjnej kategorii sily roboczej dominuj4cej w socjologii

marksowskiej (s.17, 19 i dalej). Ujgcie kategorii sily roboczej u Marksa bylo ograniczone

przede wszystkim do prac fizycznych (Marks l95l:177). Dyskusje wywoluje takle

nieprecyzyjnoSi uzywania niekt6rych kategorii dotycz1cych rentowych (niezarobionych)

korzySci raczej niezarobkolvych (s.29). Podobnie nieprecyzyjne jest formulowanie implikacji,

iz korzystanie z posiadanego majqtku jest czynnikiem osobowoSciowo-tw6rczym czy

zgromadzony maj4tek zdobywania Srodk6w utrzymania - czyli fakt bycia rentierem- staje sig

przeslankE rozwijania innych aspekt6w osobowoSci i dalej nastgpuje przekierowanie na inne

systemy kulturowe. Autor pracg ujmuje gl6wnie jako 2r6dto zarobkowe pomijajqc kwestie

zwi1zane z iej interpretacj4 w kontekScie samorealizacji jednostki oraz jej znaczenia dla

rozwoju osobowoSci. W rozdziale pierwszym widoczna jest maniera dygresyjnoSci wywod6w

Autora, co powoduje czgsto rozmycie logicznej struktury wywod6w zwlaszcza w kontekScie

przejScia od realizmu socjologicznego do socjologii przemyslu, co czgsto prowadzi do

powierzchowno6ci wnioskowania dotycz4cego powi4zanych ze sob4 kategorii stwarzaj4c

dyskusyjny paradygmat rczlqcznoSci (s.40). Fragment dotycz1cy genezy systemu akcjo-

normatywnego (s.45) zawiera chyba bl4d i s4dzg, 2e Autor mial na mySli system aksjo-

normatywny pisz4c o wartoSciach w procesie autokreacji i zapotrzebowania na normatywn4

regulacjg ludzkiej aktywnoSci (s.a8) oraz znaczenie wartoSci w procesie dzialania stanowi4ce

v,ry:r:aniajqce sig osi4gnigcie Hansa Joasa, a takle aksjologiczny i emocjonalny kontekst

dzialah (s.50). Do ciekawszych i mniej dygresyjnychtezw rozdziale I nalezy interpretacja

uniwersalnoSci i partykularyzmu na przykladzie wlasnoSci Srodk6w produkcji (s.69).

Za bardziej konstruktywny nalezy uznal rczdzial drugi poSwigcony socjologii podzielaj4c

tezg Autora, iZ Zadna nauka spoleczna w tym socjologia nie jest w stanie wyjaSnii zlo2onoSci

zjawisk spolecznychbez uwzglgdnienia czynnik6w gospodarczych, w tym wlasnoSci (s.75).

St4d socjologia wlasnoSci zapoczqtkowana przez S. Kozyra-Kowalskiego zostala

rozbudowana w prawnych teoriach Maxa Webera i porz4dku ekonomicznego poprzez

wyodrgbnienie dw6ch kontekst6w ekonomiczno-spolecznego i prawnego.



Dyskusyjna jest natomiast teza traktowania ekonomizmu G. Beckera jako skrajnego

przykladu niefrasobliwego zdaniem Autora traktowania analitycznych granic migdzy

gospodark4 i wlasnoSci4 a zjawiskami ksztaltowanymi przez wlasnoSd np. dlugoSci

przecigtnego 2yciaos6b z wyzszych klas dochodowych widocznych na przykladzie badari nad

inwestycjami w wyksztalcenie i innymi formy wlasno6ci kapitalu ludzkiego czgsto

klytykowanych za pomijanie aspekt6w zwianych z konsumpcj4. Becker odnosi sig do

kapitalu ludzkiego poprzez funkcjg uZltecznoSci i zalelnoSci dokonuj4c kwantyfikacji jego

umiejgtno3ci (Becker 1990:223). Choi Autor polemizuje z prawnym stosowaniem wlasnoSci

w perspektywie socjologicznej, ekonomicznatezajest nie do udZwignigcia z czymjednak sig

zgadza z perspektywy ochrony wlasnoSci intelektualnej. Nieprecyzyjne i dyskusyjne s4

okreslenia w kontekScie stosunk6w ekonomicznych, np. przyrodniczy agent pracy (s.95)'

Podobnie jak dar6w natury zwanych w ekonomii dobrami wolnymi i toczqcych sig dyskusji

ekonomicznych nad kategori4 tych d6br zwanych w czystej postaci , np. woda, gleba etc.

bior4c pod uwagg poziom zanieczyszczenia Srodowiska ekonomiSci znajduj4 tylko jedn4

kategorig tych d6br. St4d dyskusyjne dowody na darowy charakter proces6w przyrodniczych

(s. 96, 97 i inne) bior4c pod uwagg kategorig Sladu ekologicznego. Podobnie kategoria czystej

renty rozumiana jako darmowa praca z punktu widzenia wlaSciciela jest nieprecyzyjna i

niezgodna zteorr1 ekonomiczn4 dotycz4c4 kategorii czystej renty pomijajqc4 kwestie kosztu

alternatywnego (s. 97). Natomiast naleZy sig zgodzic z Autorem, i2 spoleczny charakter pracy

ma podstawowe znaczenie dla powstania wlasnoSci jako renty (s.103). Ciekawsze watki

dotycz4 takae plci kulturowej zapewniaj4ce zyski rentierskie, np. renta patriarchalna

uzyskiwana ze wzglgdu na reprezentacjg plci (s. 105), co koresponduje z zaloheniami teorii

dyskryminacji na rynku pracy w ekonomii neoklasycznej oraz dyskryminacji

monoptomistycznej Robinsona, Mortensena i In. W pracy widoczne s4 drobne btqdy

stylistyczne np. s. 107 [..] wlasnoS6 korzystania w dochod6w [..]. Ponadto zbyt dulo miejsca

Autor poSwigca interpretacji prawa autorskiego w ujgciu Markiewicza kilkana6cie stron

(s.l1l-127) trudno ustalid w tym miejscu wklad Autora poza interpretacj4 przytaczanych

doSi obszernie mySli wspomnianego autora. W moim przekonaniu zbyt slabo zaznaczono

r6Znic9 migdzy prawem autorskim a obiektami wlasnoSci przemyslowej poSwigcaj4c tym

drugim znacznie wigcej uwagi (s. 137-138 i in.) przy tym nie odnosz4c sig do innych waznych

ustaw, np. o uczciwej konkurencji, ochronie konsumenta i zwalczanru nieuczciwej

konkurencji, a takle nie r62nicuj4c odpowiednio prawa do ochrony dobr niematerialnych

(intelektualnych) czy pr awa wlasnoSci naukowej, literackiej etc.

4



Natomiast cennym rozdzialem pracy jest umigdzynarodowienie praw rvlasnoSci intelektualnej

(s.145) odnosz4ce sig do konwencji paryskiej, umowy sztokholmskiej oraz porozumiefl

Swiatowej Organrzacji Handlu (s.1a6) skutkuj4ce podpisaniem wielu konwencji

migdzynarodowych.

Za interesuj qcy nalely uzna( rozdzial czwarty pt. Historia praw wlasnolci intelektualnej

odnoszonych do kategorii dobr niematerialnych w prawie do znak6w towarowych. Autor

slusznie odnosi genezQ powstania tych praw do konkurencji na rynku intelektualnym

powi4zanych z rewolucj4 przemyslow4 oraz migdzynarodow4 presj4 dotycz4cq praw

autorskich i wynalazk6w. Szczeg6lnie interesuj4ce fragmenty dotyczq praw autorskich

nowych ksi4zek rzwi1zanychztym wydawaniem praw monopolowych na rynku europejskim

(s.162,163). Ekspansja praw wlasnoSci poza granice poszczeg6lnych kraj6w miala w ujgciu

Autora podobny przebieg szczeg6lnie w krajach toleruj4cych kopiowanie dziel autor6w

zagrantcznych.

Pozytywn4 akceptacjg w mojej ocenie uzyskuje scharakteryzowanie modelu konkurencji po

kryzysie paliwowym lat siedemdziesi4tych, w kt6rym PWI (skr6t stosowany przez Autora

oznaczaj1cy Prawa WlasnoSci Intelektualnej) mogly odegrai pozytywn1 rolE w stymulowaniu

innowacji i konkurencji rynkowej. Jego zdaniem skladniki maj4tku przedsigbiorstwa

pozwalal4 za P. Sweezy'm zachowywai pozycjg monopolow4 cho6 naleZy zaznaczyc, iz w

analizach cytowanego autora w wigkszym stopniu dominuj4 zaleznoici oligopolistyczne.

Slusznie Autor egzemplifikuje kwestie kartelizacji stosunk6w gospodarczych oraz

stosowanych praktyk oli gopolist y czny ch do rynku samochodowe go.

Podobnie nale|y podzielii stanowisko Autora dotyczqce promocji interesu

prywatnego poza neoliberaln4 hegemonig kosztem interesu publicznego oraz uto2samianie z

perspektywy klasycznego liberalizmu politycznego - monopolowych praw z wolno6ci4

gospodarcz q przy pomocy wlasnoSci prywatnej (s. 1 96).

W rozdziale pi4tym poSwigconym Filozofii prow wlasnoici intelektualnej Autor podejmuje

ciekaw4 dyskusjg nad utylitaryzmem J. Benthana w kontekScie dostgpnoSci d6br dla jak

najwigkszej liczby odbiorc6w i dokonuje jej konstatacji opartej na teoriach filozoficznych

(deontologicznych i teleologicznych) wychodz4cychpozaprawne uzasadnienie (s.200).

W tej czgsci pracy Autor wskazuje na genezE wlasnoSci autorskiej naprzykladzie ksiggarzy i

oSwieceniowego dyskursu wlasnoSci i wolnoSci. Z socjologicznego punktu widzenia

interesuj4ce rczwaaania dotyczq interpretacji wlasnoSci i wolnoSci Fichtego jako

konsekwencji relacji migdzyludzkich z widocznym jej spolecznym wymiarem (s.225).

Interesuj4ce ze wzglgdu na przedmiot pracy rozwalania dotyczq Heglowskiego sposobu



rozumienia wlasnoSci rynkowej i nieporozumieri wynikaj4cych z maj4tkowego postulatu jej

pojmowania (s.232) zwlaszcza w perspektywie powstania poLniejszych monopoli prawno -

rentierskich (s.235). Wa2na konstatacia dotyczy podsumowania pogl4d6w niemieckich

klasyk6w uzasadniaj4cych wlasnoS6 intelektualn4 w oparciu o personalizm, a zwlaszcza

niezbywalne prawa jednostkowe (s.240).

Rozdziil. sz6sty poSwigcony Wlasnoici intelektualnej jako renty z d6br idealnych otwiera

dyskusja nad niematerialn4 wlasnoSci4 intelektualne i jej osobliwoSciami (s.244). Nalezy

zgodzi1 sig z Autorem, r2 za\oaenia dotyczEce traktowania monopolu jako niezbqdnej

przeslanki powstania d6br intelektualnych j est tautolo g iczne (s.246).

Natomiast zbyt uproszczonajest interpretacja wplywu roznic efektywnego nakladu pracy na

pop)4 na pracA zwlaszczaw kontekScie linearnej zaleZnoici od technicznego uzbrojenia pracy

bez odniesienia wartoSci koricowego produktu do poziomu placy (s.292), polemiczne ze

stanowiskiem eklektyc zny ch keynesist6w.

W rozdziale si6dmym pt Podporzqdkowanie wiedzy kapitalowi widoczne s4 pewne

nie3cisloSci terminolo grczne w odniesieniu do tzw. zal.oizeri ekonomii gl6wnego nurtu (nie

sprecyzowano o jakie konkretnie szkoly chodzi) w kontekScie hierarchii wladzy w

przedsiqbiorstwie. Podobnie dyskusyjne jest odniesienie wzrostu efektywnoSci pracy do

,,przewagi organizacyjnej polegaj4cej na uruchomieniu wigkszej iloSci ptacy" (s'315)

zwlaszczaw kontekScie X-nieefektywnoSci Leibensteina'

Fragment poswigcony r6znicy migdzy dzielem a wynalazkiem zawrera terminologig

anarchiczn4 z perspektynvy nowej ekonomii instytucjonalnej w kontekscie kontrowersji o

podziala wlasnosci migdzy licznych wsp6lwlascicieli sily roboczej (s. 320). Bowiem

kategoria sily roboczej czy raczei kapitalu ludzkiego nie moze podlegai sprzeda?y w

por6wnaniu do innych czynnik6w produkcji st4d trudno ulywac w tym przypadku kategorii

wsp6lwlasnoSci. Podobnie nieScisle jest zahczanie szk6l feministycznych do szk6l

ekonomicznych obok teorii neoklasycznej czy Schumpetriafiskiej (s'332)'

Wiedza w nowej ekonomii pojawia sig jako istotny skladnik racjonalnego sposobu

podejmowania decyzii ekonomicznych, a zatem skutkuj4cy podnoszeniem efektywnoSci

gospodarowania. Era Wiedzy to trzecia fala opisujqca charakter zmian w tradycyjnych

realiach gospodarowania (Toffler 1985). W spoleczeristwie opartym na wiedzy P. Druckera

podstawowym zasobem jest wiedza, a nie prasa, kapital czy zasoby naturalne' W

spoleczeristwie wiedzy pracownik staje sig wlaScicielem najwaZniejszego zasobu wiedzy'

Rozdzial osmy Wiedza, wladza, wlasnoit jest w mojej opinii jednym z najciekawszych

fragmentow pracy z udokumentowanymi teoriami wsp6lczesnej ekonomii neoliberalnej



zwlaszcza w kontekScie inwestycji w techniki produkcyjne zalehne od zwrotnoSci innowacji

(s. 357). Za interesuj4cy wyw6d nale?y uznat analizg dotycz4ca sektora uslug i problemu

wytwarzaniaprzez nich d6br idealnych stanowi4cych przedmiot PWI zwlaszcza w kontekScie

szacowania indywidualnego wkladu pracownikow stanowi4cych obiekt patentu lub prawa

autorskiego (s.379). Istotne wydaje sig zwr6cenie uwagi na mechanizacjg pracy jako

dialektycznego procesu poprzez obnizenie koszt6w produkcji r zmniejszenie zapottzebowania

na wysokospecjalistyczn4kadrE zmniejszaj4c4 presjq na kolejne cykle innowacyjne (s.389)'

Slusznie Autor konstatuje za Lukacsem, iz z socjologicznej perspektywy sensu stricte sie6

relacji na globalnym rynku Swiatowym nie prowadzi do racjonalnego wysilku (s.403), zaS

systemowa racjonalizacja prowadzi do dostaw stosowanychprzez wielkie firmy.

W ostatnim rozdziale Realistyczna koncepcja d6br idealnych na tle analiz krytycznych za

inspiruj4c4 nalely uznat hipotezg dotyczqcq kapitalu kognitywnego podejmuj4cego kontrolE

nad wiedz4 i informacj E oraz dyfuzjE nad prac4 kognitywn4 opart4 na wytwarzaniu wredzy z

zaznaczeniem konfliktu spolecznego wok6l powstawania informacji. Nalezy si7 zgodzic z

twierdzeniem Autora odwoluj4cego sig do pogl4dow E. Fischera, i2 dostrzezenie pracy

nienaturalnej podkre5la powstanie wartoSci dodatkowej poza kontekstem firmy odwoluj4c sig

do uZytkownikow Internetu zwLaszcza platform Google czy Facebook wytwaruaj4cych

wartoSi dodatkow4 przyswajanq przez przedsigbiorstwa internetowe (s.432). Aczkolwiek

pogl4d ten Autor poddaje weryfikacji zwlaszcza w kontekScie dzial.alnoSci prosument6w.

Wywody konczq interesuj4ce odniesienia do teorii przejScia migdzy dlugimi cyklami

Kondratiewa zaznaczq1c brak dostatecznej rewizji ze strony kapitalizmu na rzecz jedynie

neoliberalnej korekty powoduj4cej w odwolaniu do Mansona dysonans migdzy technologiami

informacyjnymi w produkcji, a stosunkami pracy opartymi na kapitalizmie przemyslowym

(s. 437) oraz wskazuj4c dalej na braku dostatecznych przemian wartoSci informacji na rzeaz

statystyk gospodarczych (s.438). W konkluduj4cej czgsci pracy Autor odnosi sig do nowych

sposob6w przemian efektywnoSci w gospodarowaniu uwzglgdniaj4cym towary niematerialne

(s.450) oraz do interpretowania wlasnoSci jako niezarobionych korzySci w kontekScie

powstawania i cyrkulacji towar6w (s. 459).

Przechodz4c do podsumowania wkladu Autora do nauk socjologicznych na podstawie

gl6wnego osi4gnigcia jakim jest Wasnolt d6br intelektualnych nale?y stwierdzii, iz mimo

uwag krytycznych dotyczqcych maniery dygresyjnoSci w pocz4tkowych rozdzialach pracy

(zwlaszcza I i 2 ) oraz braku precyili w stosowaniu kategorii i odniesieri do szkol

ekonomicznych dzielo nale?y uzna( za wartoSciowe zwlaszczaw kontekScie uporz4dkowania
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wiedzy dotycz4cej wlasnoSci intelektualnej w perspektywie socjologicznej i w pewnel

warstwie fiozofrcznej dotycz1cej uzasadnief praw wlasnoSci intelektualnej.

Przystgpujqc do drugiej czgsci recenzji oceny pozostalych publikacji dol4czonych do

wniosku wchodz4cych w sklad osi4gnigcia naukowego szczeg6lnie odniosg sig do czasopism

bgd4cych wyl4cznym autorstwem Habilitanta. Pierwszy z nich The Polish amateur

fansubbing community as an exam, Miscellenea Antropologica et Sociologica 1612 2015: 143-

168 dotyczy spolecznoSci intemetowej odpowiadaj4cej na potrzeby amatorskich

subskrybent6w tworz4cych projekty wsp6lpracy online w kontekScie teorii T. Parsonsa. Autor

dokonuje anahzy spolecznoSci fansubber6w podejmuj4cych sig tlumaczerl film6w (gl6wnie

angielskich) i zamieszczaj1cych je w Internecie. Traktuje spolecznoSci te jako przyklad

spoleczno5ci Web 2.0 odnoszonych przez niekt6rych autor6w do wsp6lczesnych trend6w

konsumpcji wsp6ldzielonej. Na potrzeby artykulu przeprowadzono 7 wywiad6w z liderami

spolecznoSci fansubber6w cho6 planowano wigcej wielu z nich odm6wilo udzialu w

badaniach. Wykorzystano takZe ankietg internetow4 przeprowadzonq wSrod 23 respondent6w

oraz analizg for6w internetowych. Autor podejmuje dyskusjg nad konsekwencjami natury

prawnej w kontekScie zwlaszcza ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych

zwiEzanych z rozpowszechnianiem kopii. W czgsci teoretycznej dokonuje genezy i zasad

tworzenia polskich fansubber6w zal na podstawie badari wlasnych okre$la profil fansubbera.

Odnosz4c sig do teorii Parsonsa analizuje cechy spolecznoSci internetovvych dokonuj4c ich

typizacji. Dalej Autor bada nasilenie hierarchii i wartoSci w organizacji spolecznoSci

fansubber6w. W wywiadach poglgbionych okresla stopiefr powi4zania wladzy lider6w z

hierarchiczno3ci4 struktury tych spolecznoSci. Z v'rykorzystaniem korelacji Spearmana bada

wewngtrzne motywatory pracy fansubber6w. Z perspektywy zainteresowari Habilitanta waZne

odniesienia dotyczE kwestii prawa autorskiego zwi4zane z dzialalnoSci4 fansubber6w. We

wnioskach podsumowuj4cych Autor identyfikuje cechy tej spolecznoSci w kontekScie

zmiennych Parsonsa.

W kolejnym artykule nt. Bezpieczeristwo a zaufanie zamieszczony w Problemach

Humanistyki nr 14 (2003): 128-154 Habilitant wskazuje na zlo2onoS6 i nieprzejrzystoSi

system6w spolecznych powoduj4cych niepewnoS6 r ryzyko w interakcjach spolecznych oraz

wzrost zapotrzebowania na wigzi spoleczne oparte na zaufaniu. Podobnie jak A. Giddens i P.

Sztompka Autor zaklada, i2 popyt na wigzi spoleczne jest nastgpstwem rosnqcych 16l

spolecznych i ich specjalizacji, co prowadzi do plynnoSci oczekiwari wobec 16l. ZaS

nieostroSd i plynno5i generuj4 slabn4ce poczucie bezpieczeristwa. Zaufanie zaS za A.

Giddensem jest szczeg6lnie nastawione na ryzyko w interakcjach spolecznych. W



poszukiwaniu odpowiedzi dotyczqcej trwaloSci wigzi buduj4cej zaufanie Autor slusznie

sklania siq za innymi badaczamr ku koncepcji kapitalu spolecznego tworz4cego podstawy

bezpoSrednich interakcji szczegolnie odnosz4c sig do koncepcji F. Fukuyamy i wplywu

kapitalu spolecznego na charakter gospodarki. Dalej przedstawia koncepcjE kapitalu

spolecznego Colemana i Putmana kreowanego przez interakcje spoleczne nabazie zaufania"

Inaczej interpretacj a ta ksztaltuje sig pod wplywem ograniczonoSci zasob6w w ujgciu P.

Bourdieu i nier6wnoSci zwlaszcza w dostgpie do d6br symbolicznych, co rodzi rolnice w

stylu zycia. W dalszej czgsci Autor przedstawia anahzy fifiskich badaczy i obszar6w

funkcjonowania instytucji, w kt6rych zaufanie odgrywa kluczow4 rol9.

W czgsci konkluduj4cej Autor kategorig zaufania odnosi do moralnej odpowiedzialnoSci, w

kt6rej podmioty przestrzegaj4 wysokich standard6w moralnych zal odpowiednie

postgpowanie wynika z adekwatnoSci norm przy czym Autor zrywa z kategori4

subiektywnego przekonania podmiotu (polemizuj4c z P. Sztompk4) ptzenoszqc je w ramy

solidarnoSci grupowej.

Jednych z ciekawszych artykul6w Habilitanta s4 Stosunki wierzycielsko - dluznicze a kryzys

finansowy. Problemy Humanistyki nr 18(2010):65-85. Autor wychodzi zzalo?enta istnienia w

spoleczeristwach zachodnich negatywnie i pozytywnie uprzywilejowanych klas posiadania za

M. Weberem. Powoluje sig na pogl4dy Petera Schiffa nawi4zuj1cego do dorobku szkoly

austriackiej przewidujEcej zalamanie rynk6w finansowych. Autor slusznie zwraca uwagq

odnosz4c sig do argument6w M. Friedmana i J. Keynesa, iz oddzialywanie na poda?

pieni4dza poprzez ekspansjg kredytow4 powoduje pojawienie sig pulapki inflacyjnej' Cho6

Autor nie jest ekonomist4 ten wyw6d uwaZam za bardzo dojtzaly. Podobnie sluszna

konstatacja, iZ najwa1niejsz4 kategori4 socjoekonomiczn4 wsp6lwlaScicieli banku s4 osoby,

kt6re zdeponowaly w nim Srodki pienigzna w zamian za okre6lony procent (s'71). Podobnie,

jak kapital pozyczkowy dzialajqcy glownie na korzyS6 wierzyciela, a nie dluZnika choi jego

umiejgtne wykorzystanie stanowi jeden z fundament6w wsp6lczesnej gospodarki'

W kolejnej czESci Autor postuluje oddzielenie wladzy ekonomicznej od politycznej i

przypisywania wl,adzy ekonomicznej wierzytelnoSci, w tym dlugi pafrstw. Zatem nale?y

zgodzi(, sig z Autorem, iz wierzytelnoSd jest zjawiskiem ekonomicznym, a nie politycznym'

podzielam tezg Autora o irracjonalnoSci rynk6w w kontekScie dzialafr finansowych

szczeg6lnie za1 widocznych w ostatnim kryzysie finansowym 2007-2009, o kt6rym pisalam

r6wnie2 w swoich artykulach. Podobnie sluszna jest konstatacja, iz kredyt czysto

konsumpcyjny jest irracjonalny z punkt wiedzenia potrzeb (s'76). Adekwatny w tym

kontekScie jest przyklad wyceny nieruchomoSci przy udzielaniu kredytu hipotecznego w



USA (za Bakerem) jako efekt eskalacji bariki spekulacyjnej czy w przypadku anglosaskich

korporacji oddzielenie wlasnoSci od kontroli wskutek przyjgcia wladzy rozporz4dzalnej przez

mened2er6w. Artykul kohczy interesuj4ca konkluzja, i2 korporacyjny charakter relacji

wierzycielsko-dlu2niczych skutkowal nadmiern4 emisj 4 pieni4dza a w sensie spolecznym

ulatwil przerzucenie ryzyka mechanizmu finansowego na posiadaczy jedynie sily roboczej

(s.83).

W kolejnym artykule Transgressing between consumption and production:Materialistic

Outlook on the digital laubour of prosumers, Capital & Class 2019:1-18 Autor zwraca uwagg

na dyskursywne zacieranie granic migdzy prac4 zarobkow4 a domow4 od lat 7O-tych XX w.,

co skutkowalo powstaniem spoleczeristwa prosumpcyjnego. Podejmuje dyskusjg ze

zwolennikami tej tezy (Fisher, Toffler) i jej przeciwnikami (Ritzer, Jurgenson) zaS w dalszej

czgsci dokonuje materialistycznej krytyki prosumpcji. Sluszna konstatacja dotyczy wplywu

spadku popytu na ryzyko dzialalnoSci gospodarczej podejmowanych przez firmy sposob6w

jego dywersyfikacji skutkuj4cych outsourchingiem zadan peryferyjnych. Podejmuje polemikq

z Ritzerem dotycz1cq koncentracji wsp6lczesnego kapitalizmu na prosumencie. Zdaniem

Autora cyfrowe Srodowisko World Wide Web stwarza nowe warunki do tworzenia wartoSci

dodatkowej, w kt6rej kluczowq rolg odgrywaj4 prosumenci podaj4c za Fuschem, i2 ekonomia

polityczna Google jest zasilana nieodplatn4 reklamq wszystkich Internaut6w (s.9).

Wykorzystuje teorig renty maj4tkowej jako narzgdzia badania aktywnoSci prosumenta w

Srodowisku cyfrowym. Dalej opisuje przypadki dzialafi prosument6w w cyfrowym Swiecie

pojawiaj4ce sig w literaturze zzakresunauk spolecznych.

W konkluzji wskazuje na og6lnikowoSi i nieprecyzyjnoSi pojgcia prosumpcji v,ryraLnie

opowiadaj4c siE za podzialem na produkcjg i konsumpcjg. Mniej klarowna jest argumentacja

w odwolaniu siE do kategorii marksistowskich zwlaszczaw kontekScie wymiany towarowej w

sensie wlasnoSci prywatnej i uZytkowej oraz wynikajqcej st4d pracy odplatnej i nieodplatnej

(s.16).

W artykule Ekonomia uwagi - gospodarczy fundament spoleczefistwa informacyjnego

widziany oczami sceptyko w: Przegl4dzie Socjologicznym tom 45 (2016) nr 3:11-129 Autor

podejmuje dyskusjg nad informacj4 jako gl6wnym zasobem gospodarczym w ujgciu Castellsa

sklaniaj4c sig ku tezie Herberta Simona, i2 wzrost informacji powoduje niedob6r uwagi

(s.112) oraz twierdzenia M. H. Goldhabera dotyczqcego powszechnoSci informacji, kt6ra nie

moZe by6 fundamentem gospodarki (s.1 13). Dalej wskazuje na wartoSd uwagi opartej gl6wnie

na ekskluzywnoSci. Autor dokonuje swoistej analizy SWOT ekonomii uwagi wskazuj4c na jej

ograniczenia i mocne strony. Szczeg6lnie odnosi siE do praw wlasnoSci intelektualnej, w
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ktorych dochodzi do zderzenia tradycyjnych regul ekonomicznych z ekonomi4 uwagi (s.128)

na przykladzie kopiowania dobra bgd4cej jego promocj4bqd2 obnizaj4cej zyski wlaSciciela

dobra.

W artykule The Dialectic of Knowledge; A Contribution to the Theory of Knowledge in

Advanced Capitalism, Rething Marxism, A Journal of Economics, Culture Society Routledge

Published online Autor podejmuje problematykg spolecznego charakteru wiedzy w

kapitalistycznych stosunkach gospodarczych wskazuj4c na relacyjny charakter wiedzy jako

skladnika procesu produkcji, ale takae bgd4cej konsekwencjq, zaawansowanego podziaiu

pracy i socjalizacji. Artykul ma charakter eseistyczny wskazuj Ecy narolne konteksty wiedzy i

jej formy. Autor por6wnuje wiedzg i towary s4dzqc, ze pewna czgsc znich pozostaje dobrem

spolecznym, a korzystanre z niej nie zmniejszajej wartoSi uzytkowej w przeciwieristwie do

towar6w (s.14,15). W eseju tymzwracauwagg na obszary dialektycznych napigi zwiqzanych

z wiedzq w kapitalizmie. Zdaniem Autora wartoSi wymienna wiedzy, ale takle uzytkowa jest

W t azem kap itali styc zny ch sto sunk6w produkcj i ( s. I 6)'

W ostatnim artykule podlegaj4cej mojej szczegolowej ocenie pt. O iedno kliknigcie od

fabryki potu - stosunki pracy wokdl Google jako egzemplifikacia trend6w we wspflczesnych

praktykach zatrudnienia, Miscellanea Antropologica et Sociologica20IT, 18 (4): 100-123

Autor podejmuje sig krytycznej anahzy dyskurs6w nt. Google traktuj4c firmq jako

egzemplifikacjg wsp6lczesnych stosunk6w pracy. Artykul w spos6b interesuj4cy przedstawia

obraz karier pracowniczych w gospodarce cyfrowej. Autor siusznie konwestuje stanowisko

badaczy, iz klienci uslug Google wnosz4 najwigcej wartoSci do modelu akumulacji kapitalu

pochodz4ce go z przyswajania wartoSci cyfrowej pracy uzytkownik6w odwoluj4c sig do

tradycji marksistowskiej. Jest to polemika, ale i obrona dzialah prowadzonychptzez firmy

internetowe na przylJadzie platformy Google.

Przechodz4c do podsumowania osi4gnigi Autora zawartych w ocenianych artykulach nale?y

stwierdzic, iz mimo podniesionych uwag krytycznych i polemicznych zawarte w nich treSci

wskazuj4 na dojrzaloSd badawcz4 Habilitanta i umiejgtnoSc argumentacji roZnych stanowisk

badaczy. Na moje szczegolne podkreSlenie zasluguje artykul Stosunki wierzycielsko

dtuZnicze a kryzys finansowy Swiadcz4cy o umiejgtnoSci Autora w interpretacji kategorii

naleZqcy ch do socj olo gii ekonomi cznel'

W kolejnej czgsci recenzji odniosg sig do dwoch pozostalych monografii autorstwa B. Miki.

Pierwsza z nich Siet zaufania. Jak dzigki zaufaniu niekt1rzy internetowi kupcy zarabiaiq

wigcej od konkurencji, Europejskie Centrum Edukacyjne Toruf 2009, ss, 244 poSwigcona

zostaLa problematyce zaufania szczeg6lnie w kontekScie anahzy socjologicznej i
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ekonomicznej w nawi4zaniu do 2rodel socjologicznej refleksji nad gospodark4 i jej

zwiqzkamr z spoleczenstwem. Autor stara sig uwodnii tezg, i|jest zaufanie stanowi4ce cechg

stosunk6w spolecznych oddzialuje na procesy ekonomiczne, a zatem jest korzySci4

wynikaj4c4 z kategorii zaufania.

Rozwa?ania rozpoczyna od socjologicznej refleksji nad zaufaniem w ujgciach zwlaszcza

Diirkheima, Maxa Webera oraz Georga Simmla. Szczegolne znaczenie nadaje kategorii

zaufania spolecznego rozumianego jako kapital zgodnie z zaloheniami nowej ekonomii

instytucjonalnej. Za interesuj4cy nale?y uznac rozdzial poSwigcony Zoufaniu jako zasobu lub

kapitalu opartego natezie F. Fukuyamy dowodz4cego,izzaufaniemo2eprzyczynia6 sig do

obnizania koszt6w. Autor dokonuje analizy norm prospektywnych i ich skutecznoSci na

poziomie mikro- i makroekonomicznym. Slusznie uznaje zaufanie obok sieci relacji

spolecznych i norm za istotny skladnik kapitalu spolecznego. Odnosz4c sig do fifrskich

badaczy wskazuje na powazny wplyw jaki wywiera kapital zaufania we wsp6lczesnych

organizacjach tworz4cy now4 jakoS6. W dalszej czgsci pracy wskazuje na zarzuty w stosunku

do kategorii zaufania ze wzglgdu na nieprecyzyjnoSc i nieczylelno5i tego pojgcia. W

przezwycigzeniu tego problemu Autor odwoluje sig do badari prowadzonych przez Zespol

Badari Socjoekonomicznych pod kierunkiem J. Tittenbruna w latach 2007-2008 nad malymi

i Srednimi przedsigbiorstwami, kt6rego byl czlonkiem. Za sluszne nale?y uznac odniesienie

kategorii zaufama spolecznego pojawiaj4ce sig w kolejnych rozdzialach pracy do

niepewnoSci i ryzyka w zachowaniach partner6w interakcji spolecznych. Natomiast

dyskusyjne jest synonimiczne traktowanie pojg6 ryzyka i niepewnoSci (s. 77). Jest to

perspektywa zdroworozs4dkowa natomiast w literaturze ekonomicznej nast4pilo wyra2ne

oddzielenie ryzyka od niepewnoSci wynikajqce z powtarzalnoSci okreslonych zjawisk i

mozliwoSci zastosowania w pierws zym z nich rachunku prawdopodobieristwa.

Rozdzial, czwarty Zaufanie w odmiennych ustrojach kapitalistycznych nawi4zuje w

pierwszej czgsci do gl6wnego osiEgniEcia naukowego Habilitanta, a mianowicie do kwestii

socjologicznego rozumienia wlasnoSci. W pracy zauwa2ono drobne liter6wki np. s. 48 akpt.

2. Waanym podkreSlenia w tej monografii jest umiejgtnoS6 adekwatnego odnoszenia w

analizachpoziomu zaufanra w r62nych modelach kapitalistycznych do odpowiednich szk6l i

pogl4d6w ekonomicznych.

W rozdziale pi4tym poSwigconym Zaufaniu w Polsce Autor slusznie podnosi kwestig

deficytu kategorii zaufaniaw Polsce potwierdzon4licznymi badaniami. Odnosz4c sig do tezy

niskiego poziomu zaufania Polak6w wskazuje w dalszej czgsci rozdzialu na jej slaboSci. W

odniesieniu do kategorii wlasnoSci konstatuj e za J. Tittenbrunem, iz w Polsce blizei jest do
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kapitalizmu interesariuszy ni7 akcjonariuszy. W podsumowaniu rczwa1an buduje tabelg

zmiennych Swiadcz4cych o niskim b4d2 wysokim poziomie zaufania w Polsce oraz

zmiennych skazuj4cych na zmienne nie daj4ce jednoznacznosci (s. 160).

Kolejn4 monografi4 dr B. Miki jest praca nt. Cyfrowi kolaboranci. Tlumacze hobbiici w

spoleczenstwie sieciowym, Wydawnictwo My Book, Szczecin 2013. Tematyka przedstawiona

w tej monografii pojawia sig w pS2niejszej publikacji Autora The Polish amateur fansubbing

community os an exam chot w mojej interpretacji w dojrzalszej formie. Klamr4 spinaj4c4

wczeSniejsze dociekania Autora podjgte w omawianych osi4gnigciach naukowych jest

zagadnienie wlasnoSci w odniesieniu do danego dobra jeSli spoleczny koszt jej implementacji

bgdzie niZszy ni1koszt utrzymania dobra wsp6lnego. Dyskusyjne jest utozsamianie modelu

partnerskiego przez Autora z modelem hakerskim zwlaszcza w kontek6cie koszt6w

transakcyjnych i hierarchiczn4 otganizacj4 dajqc4 swoisty typ przewagi rynkowej oraz

pojawiaj4cych sig pytair np. u Benklera w zakresie potencjalu innowacyjnego tych

spolecznoSci. podobnie Autor odnosi sig do kategorii uwagi pojawiaj4cej sig w p62nieiszych

artykulach np. Ekonomia uwagi - gospodarczy fundament spoleczerishua informacyjnego

widziany oczami sceptyka (2016) ulywajqc okreslenia netokracji maj4cej dostgp do

najwazniejszych informacji, kontroluj4cej ich dystrybucjq i przeplywy w sieciach

i zarzqdzajqcej uwag4. Miejscami dyskusyjny jest styl polemiki naukowej uzywanej przez

Autora kiedy pisze o ideologicznym kainoty2mte uZywaj4c okreslefi ,,braku szacunku dla

klasyk6w, przeinaczaniem i falszywym adoptowaniu ich mySli" czy ,igzykowe potworki w

rodzaju kapitalu ludzkiego". Za bardziej interesuj4cy fragment ksi4zki naleZy uzna6

rozwa?ania Autora na temat Schumpeterowskiej wizji przedsigbiorczoSci i znaczenia

innowacji w gospodarce maj4cej zastosowanie w branZy IT zwlaszczaw kontekScie praktyk

monopolowy ch z wyroZnion4 kategori4 przedsigbiorc6w technologii informatyc zny ch'

W kolejnej czgi;ci pracy Autor podejmuje ciekaw4 dyskusjg nad spoleczeristwem

informacyjnym i sieciowym zwlaszcza w kontekS cie rozwa2ari Castellsa i Webstera' W

rozdziale poSwigconym ekonomii uwagi zabatdzo dojtzalqnale|y vznac wartoSi uwagi w

rozumieniu Autora ,,opartej przede wszystkim o jej ekskluzywnoS6' bqd4c4 z kolei

wynikiem stalego poziomu atencji, jaki mozemy poSwigcai otoczeniu jako ludzie" wskazuj4c

na paralelnosc uwagi w gospodarce gl6wnie w warstwie semantycznej. Kolejn4 klamr4

scalaj4c4 wywody Autora jest wlasnoSi uwagi, a szczegolnie jej relacja w stosunku do pfacy'

Nie bgdg szerzei odnosii sig do ekonomii uwagi jako, 2e niekt6re przyklady zostaly ju2

om6wione i podane w artykule o tym tytule. Podobnie jak pojawiaj4ca sig w ocenianych

wczeSniej publikacjach kategoria zaufama odnoszona w tej monografii do technicznego
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zaawansowanie wsp6lczesnej cywilizacji powoduj4ca zdaniem Autora coraz wigcej

niepewnoSci i ryzyka w ukladach migdzyludzkich, co z kolei zdaniem innych badaczy

przeklada sig na wzrost zapotrzebowania na zaufanie. ZbiorowoSci4 kt6r4 Autor zajmuje sig

w tej monografii jest spoleczno6d polskich tlumaczy amator6w przygotowuj4cych listy

dialogowe film6w i seriali gl6wnie przeklady zagranicznych material6w wideo. Przy tym

stawia pltanie o jakoSi wytwor6w hobbystycznego wysilku podejmowanego w Internecie,

podzielaj4c V'rytycyzm Keena w tym wzglEdzie podaj4c przyklad Wikipedii blokuj4cej

hasla podatne na manipulacje.

W czESci koricowej Autor podaje wyniki badari wlasnych oparte na zmiennych T. Parsonsa w

oparciu o sformulowanie 77 hipotez badawczych. Badania zostaly oparte na triangulacji

danych pochodz4cych z sondalu ankietowego prowadzonego za poSrednictwem

oprogramowania dostgpnego na stronie ebadania.pl, wywiadu poglgbionego z wybranymi

czlonkami spolecznoSci tlumaczy oraz skategoryzowanq anahz4 for6w internetowych

dostgpnych na stronach poszczeg6lnych (sub)grup tlumaczy. Podsumowuj4c wyniki badari

Autor odnosi spolecznoSi do typu gospodarki wsp6ldzielonej, w ktorej z pracy niewielkiej

liczby hobbyst6w korzystaj4 rzesze Internaut6w. W opisie tych spolecznoSci przechodzi od

cech socjometrycznych do rudymentarnych. Konkluduj4c rozwa2ania poparte na weryfikacji

hipotez Autor za pomocE zmiennych wzorcowych T. Parsonsa dokonuje pr6by okreSlenia

zbiorowoSci dzialaj4cej za pomocq lnternetu od typowych grup zadaniowych spoleczeristwa

postindustrialnego. Calo36 monografii po wskazanych aspektach dyskusyjnych i

polemicznych uzyskuje moj4 pozytywn4 akceptacj g.

Ostatnia czgSi mojej recenzji dotyczy oceny zwiqzanej z aktywno3ci4 naukow4 realizowan4

przez Habilitanta w wigcej niz jednej uczelni. W pierwszej kolejnoSci odniosg sig do

dzialalnoSci migdzynarodowej Habilitanta dotyczqcejjego sta26w zagranicznych odbytych w

ramach Erasmus Teaching Staff Programme, Panteion University w Atenach w listopadzie i

grudniu 2018 roku oraz udzialu w projektach badawczych. Dr B. Mika byl uczestnikiem

polskiej czgSci badari migdzynarodowego projektu Make ICT Fair - Reforming Manufacture

& Minerals Supply Chains through Policy, Finance & Public Procurement w latach 2017-

2020 oraz zastgpc4 kierownika merytorycznego w projekcie finansowanym z Europejskiego

Funduszu Spolecznego. Uczestniczyl takze w kilku projektach z niewielkim wsparciem

finansowym lub bez wsparcia zewngtrznego. W dalszej kolejnoSci do popularyzacji nauki

przez Habilitanta. Byl wsp6lorganizatorem dwoch migdzynarodowych konferencji oraz

uczestnikiem l5-stu migdzynarodowych konferencji w tym w Tokio, Turynie czy

Manchesterze. Habilitant aktywnie uczestniczyl takze w 16-stu konferencjach
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og6lnopolskich. Nale2y r6wnie2 odnotowai dzialalnoSi wynikaj4ca ze wsp6lpracy z

otoczeniem zev,ngtrznymzwlaszcza w zakresie wsp6lpracy ze sfer4 B+R.

Dr B. Mika pelni takze funkcje dydaktyczne i organizacyjne w Instytucie Socjologii UG, a

takhe poza nim zwlaszczaw organizacji XVI Og6lnopolskiego Zjazdu Socjologicznego PTS.

Konkluzja

Analiza osi4gnigcia naukowego zgloszonego przez Habilitanta oraz pozostalego dorobku

naukowego, aktywnoSci naukowej pozwala stwierdzid, iz dorobek naukowy dra Bartosza

Miki spelnia wymogi stawiane kandydatom ubiegaj4cym sig o uzyskanie stopnia doktora

habilitowanego zgodnie z art. 219 Ustawy z dn. 20 lipca 2018 r. Prawo o Szkolnictwie

Wylszym i Nauce (D.U.poz. 1668 zezm.).

Bior4c pod uwagg powyZsze fakty popieram wniosek o nadanie dr. Bartoszowi Mice stopnia

doktora habilitowanego w dziedzinie nauki spoleczne w dyscyplinie socjologia.

.hfz
Prof. dr hab. WandaPatrzalek
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