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Problem niepełnosprawności stanowi istotny element polityki społecznej i gospodarczej 

państwa. Sytuacja społeczna i ekonomiczna osób niepełnosprawnych jest kwestią często poruszaną 

w dyskusjach publicznych. Zajmuje ona także ważne miejsce w mediach. Te debaty stanowią niejako 

przyczynek do poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami, zwracają uwagę na problemy natury 

architektonicznej, prawnej, społecznej czy psychologicznej. Jednocześnie stanowią przedmiot 

zainteresowania badaczy różnych dyscyplin naukowych. Mimo dużego zainteresowania problemem, 

ocena dotychczasowych rozwiązań i poszukiwanie nowych, które zmierzałyby do poprawy sytuacji 

osób z niepełnosprawnościami, wciąż wydają się niewystarczająco zbadane. Z tych powodów, ale 

również z potrzeby generowania przez polskich naukowców studiów analitycznych osadzonych w 

praktyce, wybór tematu rozprawy przez mgr Karolinę Klimczyk-Miśtal uznaję nie tylko za trafny, 

ale przede wszystkim potrzebny z praktycznego punktu widzenia.  

Recenzowana dysertacja należy do prac interdyscyplinarnych. Efektywność skutecznego 

radzenia sobie z problemem niepełnosprawności wymaga współpracy wielu środowisk, znajomości 

narzędzi wykorzystywanych przez przedstawicieli różnych dyscyplin, ale przede wszystkim 

umiejętnego wdrożenia wypracowanych rozwiązań. Stąd postawione przez Autorkę zadanie 

badawcze należy określić jako ambitne. Lektura rozprawy doktorskiej sprawia, że wrażenie 

interdyscyplinarności jest jeszcze silniejsze. Jak sama Autorka przyznaje, podjęta problematyka 

stwarza wiele możliwości ukazania niepełnosprawności z różnych perspektyw, co w rezultacie  
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pozwala ująć wiele zagadnień w szerszym kontekście (s. 10).  

Przedstawiona rozprawa doktorska liczy 266 strony i składa się ze Wstępu, pięciu rozdziałów, 

Zakończenia i Bibliografii. Uzupełniają ją Spis treści oraz Spisy tabel, wykresów i rycin. Struktura 

pracy nie budzi większych zastrzeżeń. We Wstępie Autorka przedstawia te czynniki, które 

zadecydowały o zainteresowaniu podjętą problematyką. Jak zauważa mgr Klimczyk-Miśtal, 

umożliwienie osobom z niepełnosprawnością pełnego uczestnictwa w życiu społecznym na równi 

z osobami pełnosprawnymi powinno znajdować się w centrum zainteresowania szeregu instytucji, 

służb, osób (s. 7); co zapewne wynika z jej doświadczeń i stanowi silną motywację do podjęcia 

tematu. Autorka pisze także o trudnościach osób z niepełnosprawnościami. Ponadto, bardzo dojrzale 

przyznaje, że sama deskrypcja sytuacji osób niepełnosprawnych nie jest wystarczającym tematem nie 

tylko na rozprawę doktorską, ale również, aby miała ona walor praktyczny. W związku z tym mgr 

Karolina Klimczyk-Miśtal zapowiada badania empiryczne, koncentrujące się głównie na działalności 

wybranych form instytucji pomocowych, świadczących określone wsparcie dla osób 

z niepełnosprawnością na terenie Kielc. 

We Wstępie Autorka również formułuje pytanie badawcze główne (Jakie czynniki determinują 

skuteczność rozwiązań na gruncie polityki społecznej państwa w odniesieniu do osób 

z niepełnosprawnością na przykładzie działań realizowanych na terenie miasta Kielce?) i trzy 

uzupełniające problem badawczy pytania cząstkowe (Jakie czynności powinny znajdować się 

w centrum działań polityki społecznej państwa wobec osób z niepełnosprawnością? Jaka jest 

zależność między współpracą instytucji państwowych oraz podmiotów pozarządowych, a wsparciem 

osób z niepełnosprawnością? W jaki sposób osoby z niepełnosprawnością oraz pracownicy instytucji 

pomocowych oceniają aktualne systemowe rozwiązania na płaszczyźnie wsparcia edukacyjnego, 

zawodowego oraz społecznego osób z niepełnosprawnością?). Przyznam, że nie bardzo rozumiem 

dokonane przez Panią Magister rozróżnienie na problemy badawcze główny i szczegółowe (s. 10) i 

cele szczegółowe (s. 11). Problem(y) badawczy to pytanie(a) badawcze, na które w procesie 

badawczym próbujemy znaleźć odpowiedź, tym samy stanowi(ą) cele poszukiwań. Cel główny 

rozprawy pokrywa się z problemem badawczym głównym, jednak już cele szczegółowe pracy nie 

mają całkowitego pokrycia w pytaniach szczegółowych. W rzeczywistości rozmazuje to trochę 

kierunek empirycznych poszukiwań Autorki. Podobny problem mam zestawiając zaproponowane 

pytania badawcze i hipotezy. Hipoteza to przypuszczenie lub domysł naukowy formułowany  

w formie odpowiedzi na pytanie badawcze – prosty, bezpośrednio wynikający z pytania, adekwatny. 
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Te sformułowane przez Autorkę wiążą się tematycznie, ale nie ma bezpośredniej relacji pytanie-

odpowiedź między nimi. Np. W jaki sposób osoby z niepełnosprawnością oraz pracownicy instytucji 

pomocowych oceniają aktualne systemowe rozwiązania na płaszczyźnie wsparcia edukacyjnego, 

zawodowego oraz społecznego osób z niepełnosprawnością? Wsparcie oferowane osobom 

z niepełnosprawnością na gruncie polityki społecznej państwa znajduje się ciągle w fazie rozwoju 

i na chwilę obecną nie jest w pełni adekwatne do potrzeb wynikających z niepełnosprawności. 

Wartością hipotezy jest jej precyzyjność, co pozwala na jasne i jednoznaczne jej przyjęcie lub 

odrzucenie. Nie zawsze udało się to osiągnąć Autorce również językowo, np. usunęłabym 

koniunkcje, określenia typu ‘szczególnie ważne’, czy przede wszystkim je uprościła. Co 

najważniejsze, Autorka zdecydowała się na badania jakościowe, z otwartymi wywiadami 

pogłębionymi, co niezwykle utrudnia postawienie hipotez. Dlatego w mojej opinii przedstawione 

badanie nie wymaga hipotez, a ich rozpisanie nieco Autorkę zamyka w ramach koncepcyjnych. 

Poza powyższą uwagą, Wstęp zawiera bardzo uporządkowaną zapowiedź modelu – 

wyszczególniony jest aparat pojęciowy, dokonano konceptualizacji głównych pojęć, krytycznie 

odniesiono się do literatury, co pozwoliło wpisać się w lukę badawczą, przedstawiono metodę i 

uzasadniono jej wybór. Autorka nie zawsze trafnie nazywa kolejne kroki swojej pracy. Np. czym są 

badania teoretyczne (s. 13)? Z kontekstu rozumiem, że Autorka ma na myśli kwerendę oraz na tej 

podstawie przygotowanie ram koncepcyjnych (konstruktu teoretycznego), ale po raz pierwszy 

spotykam się z takim określeniem. 

Struktura rozprawy została podporządkowana zadaniu badawczemu i jest logiczna. Kolejne 

części mają charakter wynikający z celu i charakteru pracy oraz wcześniejszych elementów. W 

rozdziale I Autorka przeprowadza rozważania definicyjne, związane z realizacją przez współczesne 

państwo działań z obszaru polityki społecznej oraz kreowaniem usług społecznych. Wyraźnie odnosi 

się do teorii polityki społecznej, jej znaczenia, celów oraz genezy. Podejmuje również próbę 

określenia związku pomiędzy polityką społeczną, a niwelowaniem problemów społecznych, 

wyjaśniając jednocześnie znaczenie problemu społecznego oraz kwestii społecznej. W rozdziale 

zaprezentowano również modele zabezpieczenia społecznego, a także aspekty związane ze 

znaczeniem usług społecznych oraz koniecznością ich standaryzacji. Opisana w nim siatka pojęć nie 
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budzi wątpliwości, tak co do związku z celem pracy, jak i merytorycznych kompetencji Autorki. Na 

tej podstawie, z całym przekonaniem można stwierdzić, że badaczka dobrze orientuje się w 

poruszanej problematyce. Co ważne, potrafi podjąć polemikę z innymi badaczami, zestawić i 

krytycznie ocenić określone koncepcje. Autorka świadomie odwołuje się do literatury osadzonej w 

różnych dyscyplinach naukowych, podkreślając interdyscyplinarny charakter pracy (s. 36).  

Rozdział II stanowi analizę instytucjonalnego wymiaru wsparcia osób z 

niepełnosprawnościami w Polsce. W rozdziale przedstawione zostały przemiany, jakie nastąpiły 

w systemie pomocy na rzecz osób z niepełnosprawnością w Polsce. Autorka dokonała także 

przeglądu instytucji, zapewniających określone formy wsparcia dla osoby z niepełnosprawnością. W 

rozdziale wyraźnie podkreślona została konieczność wdrażania różnych rozwiązań, które będą kładły 

nacisk na indywidualizację jednostki. Rozdział zwieńczyło ukazanie innych form pomocy, z których 

mogą skorzystać osoby z niepełnosprawnością oraz ich rodziny w Polsce. W rozdziale widać 

interdyscyplinarny charakter pracy – odwołania do badaczy reprezentujących różne dyscypliny, 

spojrzenie na problem z wielu perspektyw i w kontekście różnorodnych teorii. Jednocześnie odnoszę 

wrażenie, że momentami Autorkę trochę to przerosło. W rozdziale jest wiele wątków pobocznych, 

przywołanych dokumentów, które nie stanowią wyraźnie spójnego katalogu, wiele jest też bardzo 

historycznych odwołań. Teorie często są przywoływane na zasadzie „warto przywołać”, ale trudno 

doszukać się jakiegoś klucza tak budowanej narracji. Pojawiają się również błędy takie jak 

„Przykładem może być chociażby to, że w 1993 roku aż 86,7 % badanych nigdy nie słyszało 

o istnieniu uchwalonej przez Sejm w 1997 roku Karcie Praw Osób Niepełnosprawnych” (s. 83). 

Trudno słyszeć o czymś, co stało się kilka lat później. 

Trzeci rozdział to charakterystyka miasta Kielce, w których zostały przeprowadzone badania. 

Autorka poddała analizie kierunki polityki społecznej w latach 2015-2020, przedstawiła dane 

statystyczne, obrazujące liczbę osób z niepełnosprawnością na terenie miasta, m.in. względem 

rodzaju posiadanej niepełnosprawności. Przedstawiono również dostępne w mieście formy wsparcia 

osób z niepełnosprawnością. Kreatywną częścią rozdziału jest próba ukazania perspektyw i 

możliwości partycypacji społecznej, politycznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością na terenie 

Kielc. Rozdział ten dla czytelnika spoza Kielc jest niezwykle pomocnym wprowadzeniem do części 

empirycznej dysertacji, pozwala osadzić w kontekście polityki społecznej i praktycznych działań 

wiele wątków, które pojawiły się w wywiadach. Co więcej, jestem przekonana, że zestawienie 

fragmentów o konkretnej pomocy oferowanej przez podmioty w Kielcach może stanowić ważny 
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materiał informacyjny dla mieszkańców Kielc zmagających się z niepełnosprawnością (oraz ich 

rodzin). 

Rozdział IV ma charakter empiryczny, Autorka zaprezentowała w nim metodologiczne 

podstawy (metody, techniki, narzędzia) i wyniki badań własnych. Wzorując się na przedstawianych 

w literaturze klasyfikacjach niepełnosprawności – utworzono narzędzia w postaci pięciu scenariuszy 

indywidualnych wywiadów pogłębionych. Wywiady zostały przeprowadzone wśród 25 dorosłych 

mieszkańców Kielc z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną, 

niepełnosprawnością sensoryczną, niepełnosprawnością spowodowaną wystąpieniem choroby 

przewlekłej oraz niepełnosprawnością generowaną wystąpieniem kryzysów zdrowia psychicznego. 

Mimo niewielkiej liczby respondentów Autorka starała się zadbać o zróżnicowanie grupy. 

Najmłodsza z osób, które wzięły udział w badaniu miała 26 lat, natomiast najstarsza była w 90-tym 

roku życia. Wśród badanych znajdowały się zarówno osoby, u których niepełnosprawność pojawiła 

się w momencie urodzenia, jak i te, które nabyły ją na poszczególnym etapie życia w różnych 

okoliczność (np. wskutek choroby, wypadku). Wszystkie wywiady realizowane były na terenie 

instytucji pomocowych, łączących osoby z niepełnosprawnością. Dodatkowo, Autorka 

przeprowadziła wywiady z 26 pracownikami instytucji pomocowych, jakie działają na rzecz osób 

z niepełnosprawnością na terenie miasta Kielce. Przeprowadzone wywiady fokusowe 

z pracownikami takich instytucji zdecydowanie pozwoliły szerzej spojrzeć na podjęty przez Magister 

problem polityki społecznej państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością.  

Autorka dojrzale opowiada o przeprowadzonych badaniach. Widać w jej narracji oczytanie i 

doświadczenie praktyczne w podjętym temacie, jak również próbę zrozumienia sytuacji osób z 

niepełnosprawnościami i chęć pomocy. Podrozdział 4.3 jest podsumowaniem, w którym 

jednocześnie dostrzegam ogromny potencjał aplikacyjny dla włodarzy Kielc oraz instytucji 

pomocowych. Zostały w nim zebrane wnioski z badań, które jednocześnie ukazują pozytywne i 

negatywne oczekiwania osób niepełnosprawnych, potrzeby, dostrzegane bariery. Niepełnosprawni 

bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat instytucji, z której pomocy korzysta. Wskazywali 

również na swoje oczekiwania i potrzeby związane m.in. z pomocą psychologiczną i psychiatryczną. 

Z kolei pracownicy instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami prezentowali szereg 

działań, które ich zdaniem powinny zostać wdrożone, aby wsparcie osób z niepełnosprawnością i ich 

rodzin było na lepszym poziomie zarówno lokalnym, jak i krajowym (m.in. kwestie integracji osób 

zaangażowanych w politykę z osobami z niepełnosprawnością, konieczność diagnozy potrzeb  
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i problemów segmentu niepełnosprawnych, niwelowanie  nadmiernej biurokracji, która dla osób 

z niepełnosprawnością może stanowić zbyt duże obciążenie). 

Pracę wieńczy Zakończenie prezentujące wnioski, które powstały w konsekwencji badań 

własnych i refleksji teoretycznej. Ważnym elementem tej części dysertacji są autorskie rekomendacje 

dla miasta Kielce, stanowiące spójny katalog zaleceń, których implementacja mogłaby polepszyć 

sytuację osób niepełnosprawnych w różnych kontekstach ich funkcjonowania. Jest to niezwykle 

kreatywna i ciekawa konkluzja z badań, która w mojej opinii powinna stanowić przyczynek do 

dyskusji publicznej nad polepszeniem pozycji osób niepełnosprawnych w Kielcach.  Może również 

stanowić inspirację do kolejnych badań. 

Ostatnią częścią w strukturze pracy jest Bibliografia, która zawiera wykaz dzieł cytowanych z 

podziałem przedmiotowym na: (1) Akty prawne; (2) Dokumenty; (3) Raporty i sprawozdania; (4) 

Wydawnictwa zwarte; (5) Artykuły naukowe. Taki zabieg delimitacyjny czyni sporządzone 

zestawienie przejrzystym, w którym łatwo można odnaleźć szukane źródła. Zarazem unaocznia jak 

wielką pracę wykonała Autorka, wyszukując, analizując i wykorzystując przedstawione źródła. Ich 

bogactwo odnosi się nie tylko do baterii aktów prawnych i dokumentów, ale także zawiera 

najważniejsze dzieła naukowe z poruszanej problematyki. Szkoda, że niewiele jest odwołań do 

literatury anglojęzycznej. Pracę kończy Aneks, w którym Autorka zamieściła Scenariusze wywiadu 

z osobą z niepełnosprawnością ruchową, z niepełnosprawnością sensoryczną, z niepełnosprawnością 

intelektualną, z chorobą przewlekłą, z niepełnosprawnością w wyniku kryzysu/kryzysów zdrowia 

psychicznego oraz scenariusz zogniskowanego wywiadu grupowego. 

Chciałabym podkreślić, że badania jakościowe, których Autorka podjęła się, są niezwykle 

trudne do przeprowadzenia.  Są to badania interpretacyjne, które wymagają z reguły poznania 

środowiska i kontekstu funkcjonowania uczestników badań. Pani Magister Karolina Klimczyk-Miśtal 

dysponowała cennym doświadczeniem, które widać zarówno w interpretacji, jak i w procesie 

przeprowadzania badań. Jednak należy zauważyć, że proces analizowania danych polega przede 

wszystkim na nadawaniu sensu danym tekstowym w kontekście przyjętej teorii naukowej, którą słabo 

widać w pracy. Autorka w części teoretycznej odwołała się do wielu koncepcji, których jednak jakby 

wyzbyła się z części empirycznej pracy. W tym kontekście podkreślić należy, że praca ma 

zdecydowanie większy walor praktyczny niż naukowy. Nie jest to wada, w szczególności w 

odniesieniu do tak ważnego zagadnienia. Jednak właśnie waga podjętego problemu pozostawia we 

mnie – jako badaczce – pewien niedosyt. Autorka w zakończeniu nie odnosi swoich wyników do 
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teorii, nie łączy ich z rozważaniami naukowymi, którym poświęciła znaczną część dysertacji. 

Zakończenie zawiera krótkie odniesienia do hipotez, a zdecydowanie największa część 

rozważań poświęcona została aplikacyjnemu charakterowi uzyskanych wyników. Co ważne, Autorka 

w Zakończeniu konsekwentnie odnosi się błędnie do hipotez jako założeń, które postawiła. A jednak 

hipoteza to przypuszczenie, które w toku procesu badawczego (np. w ostatniej z hipotez 

szczegółowych założono, że podmioty państwowe oraz instytucje pozarządowe powinny wzajemnie 

uzupełniać swoje działania poprzez stałą współpracę, ukierunkowaną na partycypację osób 

z niepełnosprawnością, s. 227). 

Odnosząc się do strony formalnej pracy nie mam większych zastrzeżeń. Praca napisana jest 

poprawnym językiem naukowym. Zdarzają się nieprawidłowości typu liczba czasu (s. 169), ale nie 

postrzegam ich jako wpływające jakość pracy. Narracja jest klarowna, zrozumiała dla czytelnika. 

Instytucjonalne i prawnicze odwołania pojęciowe zostały właściwie i spójnie poprowadzone przez 

całość pracy. W nielicznych miejscach można dostrzec błędy stylistyczne. Przypisy w rozprawie 

zostały w wykonane prawidłowo, z nielicznymi brakami czy brakiem konsekwencji w zapisie. Biorąc 

pod uwagę wymiar formalno-warsztatowy przedstawiona praca jest na bardzo dobrym poziomie, 

cechuje ją staranność i zadbanie o szczegóły. 

   Konkludując, rozprawa doktorska mgr Karoliny Klimczyk-Miśtal jest pracą oryginalną, 

dotyczy ważnego z poznawczego, ale i praktycznego problemu osób niepełnosprawnych i polityki 

realizowanej na rzecz tego segmentu obywateli. Autorka przygotowała pracę nienagannie, a 

sformułowane zastrzeżenia nie obniżają w mojej opinii ostatecznej oceny pracy. W związku z tym 

wyrażam pozytywną opinię, że spełnione zostały wymogi postawione przez Ustawę – Prawo o 

Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz.U. 2018, poz. 1668 z późn. zm.) w odniesieniu do stopnia 

naukowego doktora. Tym samym wnioskuję o dopuszczenie mgr Karoliny Klimczyk-Miśtal do 

kolejnych etapów postępowania w przewodzie doktorskim. 

 

 

        

 


