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1. Uwagi  ogólne 

     Polityka społeczna państwa polskiego wobec osób z niepełnosprawnością ulega na 

przestrzeni ostatnich lat ciągłym modyfikacjom, przeobrażeniom i poszerzaniem 

instrumentów i zadań w tym obszarze. Kreowane i wprowadzane w życie są nowe regulacje 

wpierające osoby i rodziny z osobami niepełnosprawnymi. Takim przykładem jest uchwalona 

19 lipca 2019 r. ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

która określa środki służące zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

oraz obowiązki podmiotów publicznych w tym zakresie.  Jednak polityka ta w wielu 

przypadkach nie uwzględnia poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru  

zamieszkiwanego przez osoby niepełnosprawne.  Z tego też względu tematyka dysertacji mgr 

Karoliny Klimczyk-Miśtal  pt. „Polityka społeczna państwa na rzecz osób z 

niepełnosprawnością analiza na przykładzie miasta Kielce” stanowi ważny przyczynek do 

lokalnego spojrzenia na tytułową problematykę. 
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Celem głównym rozprawy doktorskiej jest analiza i ocena skuteczności działań, jakie 

podejmowane są w ramach polityki społecznej państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością, 

na przykładzie miasta Kielce.  Na potrzeby pracy wyznaczono 5 celów szczegółowych:  

1. Analiza działalności placówek realizujących określone formy wsparcia dla osób z 

niepełnosprawnością w całym cyklu życia, jak i ich dostępności w mieście Kielce.  

2. Poznanie i analiza indywidualnych doświadczeń osób z niepełnosprawnością i strategii 

radzenia sobie z trudnościami generowanymi przez niepełnosprawność. 

 3. Określenie możliwości szeroko rozumianej partycypacji osób z niepełnosprawnością na 

różnych płaszczyznach ich życia. 

 4. Przybliżenie doświadczeń pracowników instytucji pomocowych w zakresie działań 

ukierunkowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnością oraz poznanie ich perspektywy 

oceny aktualnych rozwiązań na rzecz tej grupy.  

5. Ocena właściwej identyfikacji potrzeb osób z niepełnosprawnością przez osoby świadczące 

pracę zawodową na ich rzecz. 

Główna hipoteza pracy brzmi: Na skuteczność rozwiązań na gruncie polityki społecznej na 

rzecz osób z niepełnosprawnością wpływa znajomość potrzeb tej grupy osób, jak i potrzeb 

wynikających z opieki nad nimi, a przy tym szeroki wachlarz  instytucji ukierunkowanych na 

szeroko pojęte wsparcie tych osób, przy ich jednoczesnej dostępności. 

 Celem udowodnienia hipotezy głównej przyjęto następujące  hipotezy szczegółowe:  

1. Szczególnie ważne w kreowaniu działań wobec osób z niepełnosprawnością na gruncie 

polityki społecznej państwa powinno być dostrzeżenie potrzeb tych osób i podejmowanie 

działań odpowiadającym tym potrzebom, zmieniającym się wraz z wchodzeniem w kolejne 

etapy cyklu życia.  

2. Instytucje państwowe oraz podmioty pozarządowe powinny wzajemnie uzupełniać swoje 

działania poprzez stałą współpracę ukierunkowaną na partycypację osób z 

niepełnosprawnością, działania na rzecz rodzin tych osób oraz zaangażowanie w procesy 

wdrażania nowych rozwiązań osób realizujących pracę zawodową na rzecz osób z 

niepełnosprawnością.  
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3. 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. 

 

2.Uwagi  szczegółowe 

   Praca składa się ze wstępu, czterech rozdziałów logicznie ze sobą powiązanych, 

zakończenia, bibliografii, aneksu oraz spisu tabel, wykresów i rycin. Treść recenzowanej 

pracy doktorskiej odpowiada jej  tytułowi.  

    We wstępie podano uzasadnienie wyboru tematyki dysertacji, dokonano krótkiego 

przeglądu literatury przedmiotu, zaprezentowano metodologię badań własnych zaczynając od 

problemu badawczego i problemów szczegółowych, celu głównego pracy i celów 

szczegółowych, a następnie przedstawiono hipotezę główną i hipotezy szczegółowe, 

zastosowane w rozprawie metody badawcze oraz charakterystykę poszczególnych 

rozdziałów. O ile zamieszczona treść wstępu nie budzi zastrzeżeń, to od strony formalnej we 

wstępie przeszkadza jego ciągła prezentacja bez wyodrębnienia poszczególnych wątków 

nagłówkami np. uzasadnienie wyboru problematyki badawczej, sprecyzowanie problemu 

badawczego, metodologia badań, struktura pracy. 

Rozdział pierwszy „Polityka społeczna i usługi społeczne współczesnego państwa” stanowi 

teoretyczny przegląd, na podstawie wybranej literatury przedmiotu,  zagadnień dotyczących 

pojęcia państwa – jego definicji, cech, funkcji, koncepcji. Kolejne podpunkty rozdziału 

pierwszego poświęcone są polityce społecznej – jej znaczeniu, celom, genezie, modelom 

zabezpieczenia społecznego oraz usługom społecznym i ich standaryzacji. 

Sama idea w/w teoretycznych zagadnień  z dziedziny nauk o polityce i polityce społecznej 

jest ze wszech miar  zasadna. Zabrakło jednak odniesienia i nawiązania w tych rozważaniach 

do kierunków i modeli realizowanej polityki na rzecz osób z niepełnosprawnością. Nie 

wspomniano na przykład o różnych modelach polityki społecznej wobec osób z 

niepełnosprawnością, a przy opisie i charakterystyce funkcji socjalnych państwa nie podano 

żadnego przykładu w kontekście osób z niepełnosprawnością. Na czterdzieści siedem stron 

rozdziału pierwszego tylko raz, przy standaryzacji wybranych usług społecznych, powołano 

się na tytułową problematykę niepełnosprawności (s.67.) 
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Rozdział drugi rozprawy poświęcony został opisowi działań na rzecz osób z 

niepełnosprawnością i instytucjonalnego wymiaru tego wsparcia w Polsce. W tym celu na 

początku została przytoczona definicja polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością 

w ujęciu działalności podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych (…). Zabrakło w 

tym wprowadzeniu definicyjnym przywołania drugiej definicji polityki społecznej jako 

dyscypliny naukowej, która zajmuje się badaniem kwestii społecznych. To podwójne 

znaczenie polityki społecznej przejawia się w całej dysertacji np. zanim w dalszej części 

rozdziału drugiego dokonano przeglądu działalności instytucji administracji publicznej na 

rzecz osób z niepełnosprawnością, zamieszczono podrozdział 2.1. poświęcony 

niepełnosprawności jako kwestii społecznej. W podrozdziale tym zawarto koncepcje 

społecznego modelu niepełnosprawności, definicje pojęć związanych z niepełnosprawnością, 

dane statystyczne zjawiska. Następnie dokonano krótkiego rysu historycznego postrzegania 

kwestii niepełnosprawności w poszczególnych epokach oraz powoływania pierwszych 

instytucji na rzecz osób z niepełnosprawnością i tworzenie regulacji prawnych na rzecz tej 

grupy społecznej. 

Doktorantka analizując działalność polityki społecznej wobec osób z niepełnosprawnością 

dokonała oceny i weryfikacji tych działań (s.88). Zwrócono uwagę na deficyty realizowanej 

dotychczas polityki oraz konieczne zmiany uwzględniające potrzeby i możliwości osób z 

niepełnosprawnością na każdym ich etapie życia w odniesieniu do paradygmatu inwestycji 

społecznych, modelu aktywnej polityki społecznej oraz partycypacji osób z 

niepełnosprawnością w różnych obszarach ich życia przy jednoczesnym wyrównywaniu szans 

rozwojowych, edukacyjnych i zawodowych. 

Na podkreślenie zasługuje w tym rozdziale własne opracowanie modelu polityki społecznej 

państwa wobec osób z niepełnosprawnością (rycina 3, s.88), w którym wymieniono 7 

składowych tej polityki: paradygmat inwestycji społecznych, aktywna polityka społeczna, 

szeroko rozumiana partycypacja, wsparcie instytucjonalne w całym cyklu życia jednostki, 

wyrównywanie szans, społeczny model niepełnosprawności oraz potrzeby osoby z 

niepełnosprawnością jako podstawa prowadzenia działań. 

Następnie dokonano przeglądu działalności podmiotów publicznych i organizacji 

pozarządowych w wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością, uwzględniając 

podmioty globalne (ONZ, WHO, MOP), regionalne (UE), krajowe i samorządowe. Rozdział 

ten zawiera opis instytucji świadczących różne formy pomocy dla osób z 
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niepełnosprawnością z wykorzystaniem instrumentów prawnych,  finansowych i 

programowych. Zdaniem recenzującej analiza poszczególnych działań i regulacji prawnych 

została dokonana w sposób bardzo powierzchowny bez odniesienia  do głównego celu 

dysertacji. Zabrakło również przywołania ratyfikowanej przez Polskę Konwencji MOP nr 159 

dotyczącej rehabilitacji zawodowej i zatrudnienia osób niepełnoprawnych ( Dz.U.04.9.68). 

     Rozdział trzeci dysertacji stanowi szczegółowy opis terenu badań Doktorantki, czyli 

„Specyfikę miasta Kielce i kształt realizowanej polityki społecznej na rzecz osób z 

niepełnosprawnością w latach 2015-2020”. Została tu dokonana diagnoza społeczna terenu 

badań, przeanalizowano dokumenty strategiczne (szczebla regionalnego, czyli 

wojewódzkiego i lokalnego tj. Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta 

Kielce na lata 2014-2020), zestawiono dane statystyczne określające liczbę osób z 

niepełnosprawnością na terenie miasta oraz przegląd dostępnych form wsparcia dla kategorii 

osób na różnych etapach ich życia, wykazując spis 45 instytucji, w których wsparcie mogą 

uzyskać osoby z niepełnosprawnością na terenie miasta Kielce (tab.7). 

Na zakończenie tego rozdziału opisano możliwości i kierunki rozwoju partycypacji 

społecznej, politycznej i zawodowej osób z niepełnosprawnością na terenie Kielc, dzięki 

powołaniu w 2020 roku przez Urząd  Marszałkowski stanowiska Wojewódzkiego Rzecznika 

ds. Osób z Niepełnosprawnościami oraz realizacji ogólnopolskich programów na rzecz osób z 

niepełnosprawnością lub sprawujących nad nimi opiekę. 

Rozdział czwarty został zatytułowany „Analiza badań własnych”, co nie ujawnia badanych 

problemów. Taki tytuł może mieć charakter roboczy na etapie pisania rozprawy doktorskiej. 

Zdaniem recenzującej powinien on nosić tytuł: „Skuteczność realizowanej polityki społecznej 

na rzecz osób z niepełnosprawnością w mieście Kielce w świetle badań własnych”. W tej 

części pracy przedstawione zostały metodologiczne podstawy prowadzonych badań własnych. 

Zaprezentowano zastosowane metody, techniki i narzędzia badawcze oraz pozyskane dane w 

ramach przeprowadzonych badań jakościowych. W rozdziale tym zabrakło wyodrębnienia na 

początku rozdziału punktu poświęconego metodologii badań własnych oraz wniosków 

końcowych z badań. 

W zakończeniu dysertacji dokonano podsumowania zaprezentowanych w poszczególnych 

rozdziałach kluczowych zagadnień, opisano wyniki badań własnych, na podstawie których 

potwierdzono przyjętą na wstępie hipotezę główną i zawarto 20 rekomendacji dla miasta 
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Kielce w zakresie prowadzenia działań ukierunkowanych na wsparcie osób z 

niepełnosprawnością. 

   Bibliografia dysertacji  zawiera wykaz aktów prawnych, dokumenty urzędowe, raporty i 

sprawozdania, 90 pozycji literatury polskojęzycznej i 44 artykuły naukowe i zaledwie 2 

pozycje książkowe i 1 artykuł w j.angielskim. Większość pozycji poświęcona jest 

problematyce niepełnosprawności, tematyce zabezpieczenia społecznego, kwestii starości, a 

także teorii państwa i polityki społecznej.  

 

3.Ocena zamierzenia badawczego oraz założeń rozprawy 

Celem udowodnienia hipotezy głównej i hipotez szczegółowych mgr K.Klimczyk-Miśtal 

przeprowadziła na próbie celowo dobranej 25 osób z 5 różnymi rodzajami 

niepełnosprawności (ruchową,  intelektualną, sensoryczną, spowodowaną chorobami 

przewlekłymi oraz  wskutek kryzysów zdrowia psychicznego)  25 wywiadów pogłębionych 

oraz podzielony na 4 grupy  zogniskowany wywiad grupowy wśród 26 pracowników  21 

instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami na terenie miasta Kielce.  

Na potrzeby wywiadów z osobami z niepełnosprawnością przygotowano pięć scenariuszy 

wywiadów pogłębionych ustrukturyzowanych, zawierających dyspozycje zagadnień w 

postaci pytań, skierowanych do poszczególnych respondentów ( po 5 z każdej w/w grupy). 

Osobami, które wzięły udział w badaniu były osoby dorosłe zmagające się z danym rodzajem 

niepełnosprawności, zamieszkujące na terenie miasta Kielce, korzystające ze wsparcia 

instytucjonalnego. Obszary tematyczne dotyczyły takich zagadnień jak: funkcjonowanie 

osoby z danym rodzajem niepełnosprawności, wsparcie ze strony innych osób, wsparcie ze 

strony państwa, dostęp do działań z obszaru polityki społecznej państwa realizowanych w 

mieście Kielce, wsparcie instytucjonalne oraz perspektywa zmian ( szerzej aneks ss.249-260). 

Uzyskane odpowiedzi zostały opisane w rozdziale czwartym w następujących blokach 

tematycznych: różne wymiary wsparcia z perspektywy osób z niepełnosprawnością, próba 

ukazania codzienności osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, znaczenie aktywności 

zawodowej dla osób z niepełnosprawnością, niepełnosprawność a wsparcie ze strony innych, 

działania państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością z perspektywy ich samych. Podczas 

analizy własnej doktorantka cytowała pozyskane podczas wywiadu wypowiedzi 

respondentów. 
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Na podstawie wywiadów indywidualnych z różnymi grupami osób z niepełnosprawnością 

poznano i przeanalizowano indywidualne doświadczenia osób z niepełnosprawnością i 

strategie radzenia sobie z trudnościami generowanymi przez niepełnosprawność oraz  

określono możliwości szeroko rozumianej partycypacji osób z niepełnosprawnością na 

różnych płaszczyznach ich życia. 

    Druga część badań miała na celu szersze spojrzenie na analizowaną rzeczywistość 

dotyczącą obszaru polityki społecznej państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością – w tym 

celu przeprowadzono wywiady fokusowe z pracownikami instytucji pomocowych. 

Interesujące wydaje się spostrzeżenie, że cyt.” pracownicy podczas wywiadów fokusowych 

byli w swoich opiniach bardziej krytyczni, niż osoby z niepełnosprawnością. Dostrzegano 

bowiem inne bariery, często takie o jakich osoby z niepełnosprawnością mogą zupełnie nie 

wiedzieć. Zwracano uwagę na trudności natury finansowej w działalności poszczególnych 

instytucji, odnoszono się do relacji z rodziną osób z niepełnosprawnością, analizowano 

postawy i strategie działania polityków, czy władz miasta. Z całą pewnością jednak badani 

pracownicy w swoich wnioskach kierowali się troską o losy osób z niepełnosprawnością, 

którym w wielu przypadkach poświęcili całe swoje dotychczasowe zawodowe życie”.  

W ramach tych badań wyodrębniono 6 obszarów tematycznych ( zał. 6, s.263) składających 

się na rozwiązania na rzecz osób z niepełnosprawnością a doświadczenia osób działających 

zawodowo na rzecz tej grupy. W ramach przeprowadzonej dyskusji dokonano analizy własnej 

uzyskanych wypowiedzi i opisano je wraz z cytatami w trzech podrozdziałach; praca na rzecz 

osób z niepełnosprawnością - poczucie misji, a może droga do wypalenia zawodowego, 

postrzeganie opiekuńczości państwa wobec osób z niepełnosprawnością z perspektywy 

pracowników instytucji pomocowych, działania na rzecz osób z niepełnosprawnością a 

potrzeba wdrażania ewentualnych zmian. 

   Na podstawie przeprowadzonego wywiadu zogniskowanego zrealizowano postawione przez 

Doktorantkę cele szczegółowe  tj. poddano analizie działalność placówek realizujących 

określone formy wsparcia dla osób z niepełnosprawnością w całym cyklu życia, jak i ich 

dostępności w mieście Kielce, przybliżono doświadczenia pracowników instytucji 

pomocowych w zakresie działań ukierunkowanych na wsparcie osób z niepełnosprawnością 

oraz poznano ich perspektywę oceny aktualnych rozwiązań na rzecz tej grupy. Ponadto  

dokonano oceny właściwej identyfikacji potrzeb osób z niepełnosprawnością przez osoby 

świadczące pracę zawodową na ich rzecz. 



 

8 

 

 

W ramach przeprowadzonych badań własnych mgr Karolina Klimczyk-Miśtal potwierdziła 

przyjętą hipotezę główną, że na skuteczność rozwiązań na gruncie polityki społecznej na 

rzecz osób z niepełnosprawnością wpływa znajomość potrzeb tej grupy osób, jak i potrzeb 

wynikających z opieki nad nimi, a przy tym szeroki wachlarz  instytucji ukierunkowanych na 

szeroko pojęte wsparcie tych osób, przy ich jednoczesnej dostępności. Badania potwierdziły 

również  trzy postawione na wstępie hipotezy szczegółowe tj.:  

1. Szczególnie ważne w kreowaniu działań wobec osób z niepełnosprawnością na gruncie 

polityki społecznej państwa powinno być dostrzeżenie potrzeb tych osób i podejmowanie 

działań odpowiadającym tym potrzebom, zmieniającym się wraz z wchodzeniem w kolejne 

etapy cyklu życia.  

2. Instytucje państwowe oraz podmioty pozarządowe powinny wzajemnie uzupełniać swoje 

działania poprzez stałą współpracę ukierunkowaną na partycypację osób z 

niepełnosprawnością, działania na rzecz rodzin tych osób oraz zaangażowanie w procesy 

wdrażania nowych rozwiązań osób realizujących pracę zawodową na rzecz osób z 

niepełnosprawnością.  

3. 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. 

W pracy, zgodnie z jej celem dokonano analizy i oceny skuteczności działań, jakie 

podejmowane są w ramach polityki społecznej państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością, 

na przykładzie miasta Kielce.  

 

4. Uwagi końcowe 

Słabością pracy jest brak jej redakcyjnego dopracowania ( zwłaszcza struktura wstępu 

powinna być podzielona na poszczególne części oraz rozdział czwarty wymaga uzupełnień). 

Przy opisie badań własnych można było zamieścić tabele i wykresy graficzne z pozyskanymi 

danymi empirycznymi ( np. odnośnie cech demograficznych i społeczno-ekonomicznych 

respondentów), zastosować skale graficzne, służące ocenie działań instytucji pomocowych. 
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Dokonany przegląd literatury przedmiotu oraz wykaz pozycji w bibliografii,  w tym 

przywołanie jedynie 3 pozycji anglojęzycznych, wskazuje na wybiórcze zapoznanie się z 

dostępną literaturą przedmiotu z badanej tematyki np. zabrakło pozycji Hanny Żuraw „ Udział 

osób niepełnosprawnych w życiu społecznym” (wyd.Żak, Warszawa 2008), w której badaniem 

objęto osoby z różnymi rodzajami niepełnosprawności i poddano analizie ich udział w 

różnych obszarach życia społecznego, starając się uchwycić charakterystyczny dla danej 

osoby sposób uczestniczenia w życiu społecznym, czy wydanej w 2021r. przez wyd.Spatium 

książki autorstwa Jolanty Borek pt. „Niepełnosprawność psychiczna i intelektualna 

w powiecie radomskim. Pomiędzy stereotypem a rzeczywistością”.  Ponadto nie przywołano 

badań nad niepełnosprawnością prowadzonych w różnych ośrodkach naukowych w kraju. 

Zauważam również deficyt wiedzy w zakresie prezentacji rozwiązań w badanym obszarze w 

kontekście doświadczeń Unii Europejskiej oraz przyjęcia przez nasz kraj wspólnotowych 

rozwiązań, standardów, wartości, zasad i środków finansowych na rzecz wsparcia omawianej 

kategorii osób w ramach polskiej i lokalnej polityki społecznej. 

Mgr K.Klimczyk - Miśtal w przygotowanej rozprawie użyła w sposób przesadny i  

subiektywny stwierdzeń wartościujących Jej pracę własną w rodzaju „dokonano krytycznego 

przeglądu literatury” , „dokonano pogłębionej analizy”   lub powtarzającego się pojęcia: 

„zgłębiono tematykę”. Takie sformułowania są raczej zarezerwowane do oceny przez 

recenzujących prace naukowe, aniżeli do stosowania przez samych Autorów takich prac. 

 

   Pomimo powyższych uwag recenzowaną rozprawę doktorską pod względem 

merytorycznym i metodologicznym należy uznać za poprawną. Zagadnienia będące 

przedmiotem analizy w recenzowanej pracy przedstawiono w oparciu o: studia literaturowe, 

wykorzystanie danych statystycznych, analizę dokumentów urzędowych, obowiązujące 

regulacje prawne. Zastosowano metodę instytucjonalno-prawną, historyczną oraz empiryczną 

metodę badawczą. Doktorantka zastosowała badania jakościowe, ustrukturyzowane,  które są 

wykorzystywane w badaniach empirycznych do zbierania danych nienumerycznych. 

Zastosowano tu metodę wywiadu oraz grup fokusowych. Na ich podstawie zostały 

potwierdzone przyjęte założenia badawcze. Został zrealizowany cel główny rozprawy, 

metodologiczny oraz utylitarny. 
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Recenzowana praca mgr Karoliny Klimczyk-Miśtal stanowi udaną próbę wskazania zakresu i 

kierunków działań instytucji wspierających osoby z niepełnosprawnościami na terenie miasta 

Kielce.  

 

5. Wnioski końcowe 

     Na podstawie sformułowanych oceny merytorycznej i metodycznej można uznać, że Pani 

mgr Karolina Klimczyk-Miśtal  jest należycie zorientowana w problematyce podjętej w 

swojej rozprawie doktorskiej. Przedmiotem rozprawy doktorskiej było oryginalne 

rozwiązanie problemu naukowego oraz autorskie wytyczne dotyczące zastosowania wyników 

własnych badań naukowych w sferze społecznej. 

    Sposób ujęcia podjętego tematu i jego opracowanie stanowi rozwiązanie problemu 

naukowego, w sposób samodzielny i  - zgodnie z art. 187. 1. ustawy z dnia 20 lipca 2018r. –

prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U.z 2021r., poz.478) - wskazuje na opanowanie 

przez mgr Karolinę Klimczyk-Miśtal ogólnej wiedzy teoretycznej z dziedziny nauk 

społecznych/ w dyscyplinie nauki o polityce i administracji. 

Mając na względzie to, że recenzowana rozprawa pozostaje w zgodzie z obowiązującymi 

regulacjami prawnymi, dotyczącymi tytułów i stopni naukowych i spełnia wymogi stawiane 

pracom doktorskim, wnoszę o dopuszczenie jej do publicznej obrony.  

 


