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Wrocław, 9.06.2022 r.  

dr hab. Marzena Cichosz  

Instytut Politologii  

Wydział Nauk Społecznych  

Uniwersytetu Wrocławskiego  

 

 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Karoliny Klimczyk- Miśtal 

pt. „Polityka społeczna państwa na rzecz osób z niepełnosprawnością. Analiza na 
przykładzie miasta Kielce” przygotowanej pod kierunkiem prof. dr hab. Agnieszki 

Kasińskiej – Metryki oraz dr Małgorzaty Porąbaniec (promotorka pomocnicza)  

 

Problematyka wyznaczania celów oraz kierunków polityk publicznych i ich realizacji w 

praktyce stanowi jedno z istotnych i aktualnych wyzwań dla instytucji publicznych we 

współczesnych systemach politycznych. W Polsce, z racji współdziałania w tym zakresie 

instytucji państwa z instytucjami samorządu terytorialnego te kwestie są stale przedmiotem 

debaty publicznej, polegającej na uzgadnianiu wzajemnych relacji, zakresów działań, analizy 

efektów. Problemu polityki społecznej, w tym oceny jej skuteczności, dotyczy także 

prezentowana praca doktorska mgr Karoliny Klimczyk – Miśtal, przy czym Autorka 

skoncentrowała swoją uwagę na polityce społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością, 

analizując sposób jej realizacji w Kielcach.  

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. o szkolnictwie wyższym, rozprawa doktorska 

prezentuje ogólną wiedzę teoretyczną kandydata w dyscyplinie albo dyscyplinach oraz 

umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy naukowej. Jej przedmiotem powinno być 

oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, oryginalne rozwiązanie w zakresie 

zastosowania wyników własnych badań naukowych w sferze gospodarczej lub społecznej. 

Rozprawę doktorską może stanowić może stanowić praca pisemna, w tym monografia 

naukowa (art. 187). W recenzji odniosę się do poszczególnych wymogów określonych w w/w 

ustawie, w następującym porządku: charakter rozprawy doktorskiej, problem naukowy 

i oryginalność jego rozwiązania oraz prezentacja ogólnej wiedzy teoretycznej i umiejętności 

samodzielnego prowadzenia pracy naukowej.  
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Charakter pracy 

Przedstawiona przez mgr Karolinę Klimczyk- Miśtal rozprawa doktorska jest zwartą pracą 

pisemną, liczącą 266 stron, składa się ze: spisu treści, wstępu, czterech obszernych 

rozdziałów, zakończenia, bibliografii, aneksu oraz spisu rzeczy (tabel, wykresów, rycin). 

Wspomniane cztery rozdziały dotyczą: polityki społecznej i usług społecznych 

współczesnego państwa (rozdział 1), działań na rzecz osób z niepełnosprawnością i 

instytucjonalnego wymiaru wsparcia w Polsce (rozdział 2), specyfiki miasta Kielce w 

kontekście kształtu realizowanej polityki społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością w 

latach 2015-2020 (rozdział 3) oraz raportu z badań własnych Autorki (rozdział 4). Do pracy 

dodane zostały również załączniki zawierające scenariusze wywiadów pogłębionych 

(załączniki 1-5) oraz zogniskowanych wywiadów grupowych (załącznik 6).  

 

Problem naukowy i oryginalność jego rozwiązania  

Podjęty przez Autorkę problem badawczy jest przede wszystkim bardzo aktualny 

i oryginalnie rozwiązany. Zadeklarowanym celem było przeprowadzenie szczegółowej 

analizy oraz oceny współczesnych (2015-2020) rozwiązań ukierunkowanych na wsparcie 

osób z niepełnosprawnością w ramach realizacji przez państwo polityki społecznej. Przy 

czym Autorka podejmując próbę diagnozy sytuacji osób z niepełnosprawnością skupiła się na 

sytuacji w Kielcach. Analiza wprowadzonych ogólnopolskich rozwiązań w zakresie polityki 

społecznej przez pryzmat jej realizacji w praktyce w konkretnej jednostce terytorialnej była, 

w moim przekonaniu, słuszna, gdyż pozwoliła zaprezentować bardziej pogłębiony obraz 

sytuacji. Na marginesie warto jednak zwrócić uwagę, że (konsekwentnie) stosowane przez 

Doktorantkę określenie „miasto Kielce” może być nieco mylące, gdyż sugeruje, że 

rozważania dotyczą działań samorządu lokalnego w Kielcach, choć faktycznie obejmują 

zarówno samorząd (lokalny i regionalny), organy państwa, jak i organizacje pozarządowe. A 

tytułowe „miasto Kielce” to wskazanie na zakres geograficzny pracy.  

Pozytywnie odnoszę się do decyzji Autorki, by o efektywności polityki społecznej 

wypowiedzieli się sami zainteresowani, czyli osoby z niepełnosprawnością. Prac, w których 

skonfrontowane są cele polityki społecznej wskazywane przez publicznych decydentów z 

potrzebami deklarowanymi przez osoby z niepełnosprawnością brakuje i recenzowana 
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dysertacja stanowi istotne uzupełnienie luki badawczej w tym zakresie. Decyzja dotycząca 

zakresu czasowego pracy, czyli okresu 2015 – 2020 została przez Autorkę uzasadniona, 

a prezentowane argumenty wskazujące z jednej strony na wprowadzenie nowych rozwiązań w 

polityce społecznej wraz z przejęciem rządów przez Prawo i Sprawiedliwość (PiS) w 2015 r., 

a z drugiej – zakończenie okresu realizacji szeregu strategii rozwoju samorządu lokalnego 

i regionalnego (2020, por. s.10), są przekonujące. Nieco wątpliwości może z kolei budzić 

sposób sformułowania pytań cząstkowych i hipotez, gdyż niektóre z nich sugerują raczej 

normatywny a nie empiryczny charakter rozważań (np. jakie czynności powinny znajdować 

się w centrum działań polityki społecznej państwa wobec osób z niepełnosprawnością?, s. 10; 

por. też hipotezy 1-2, s. 12). Wprowadzenie normatywnych sformułowań tłumaczy jednak w 

pewnym stopniu sygnalizowany już we Wstępie aplikacyjny wymiar pracy i dążenie Autorki 

do określenia rekomendacji dla instytucji publicznych na podstawie uzyskanych wyników 

badań.  

Autorka w swoich rozważaniach przyjęła przede wszystkim perspektywę instytucjonalno – 

prawną, uzasadnioną ze względu na podjętą analizę formalno -prawnych aspektów 

związanych z sytuacją osób niepełnosprawnych oraz instytucji działających na rzecz tej 

zbiorowości w Polsce, z uwzględnieniem m.in. instytucji zajmujących się orzecznictwem, 

pomocą społeczną oraz wybranych podmiotów ekonomii społecznej. Wykorzystana została 

metoda historyczna, którą Autorka posłużyła się głównie w celu zaprezentowania zmian, jakie 

zaszły w sposobach wsparcia osób z niepełnosprawnością na przestrzeni lat. Taki dobór 

metod uznaję za poprawny, choć jednocześnie uważam, że warto się zastanowić nad 

wykorzystaniem metody analizy systemowej, co byłoby uzasadnione m.in. w kontekście 

badań Autorki dotyczących „wejść” (postulatów/ oczekiwań ze strony środowisk osób z 

niepełnosprawnością i ich opiekunów) i „wyjść” (decyzji poszczególnych podmiotów o 

kierunkach polityki społecznej na rzecz osób z niepełnosprawnością), pozwoliłoby w 

większym stopniu ukazać dynamikę relacji wewnątrzsystemowych (zwłaszcza że w decyzjach 

dotyczących kształtu polityki społecznej uczestniczy wiele podmiotów o zróżnicowanym 

charakterze) i sprzyjałoby całościowemu spojrzeniu na analizowane relacje. Jest to jednakże 

tylko sugestia, sformułowana z myślą o kolejnych pracach badawczych Autorki, a nie uwaga 

krytyczna.   

Swoje badania Doktorantka zrealizowała w oparciu o analizę danych zastanych, 

wytworzonych m.in. przez Główny Urząd Statystyczny, Urząd Miejski w Kielcach, Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Kielcach, Miejski Urząd Pracy w Kielcach, samorząd województwa 
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świętokrzyskiego. Z kolei dane pierwotne zostały zgromadzone dzięki przeprowadzonym 

badaniom jakościowym: 25. wywiadom pogłębionym (Individual Depth Interview, IDI) z 

osobami z niepełnosprawnością i 5. zogniskowanym wywiadom pogłębionym (Focus Group 

Interview, FGI) z 26. pracownikami instytucji zajmujących się wsparciem osób z 

niepełnosprawnością. Decyzję o wyborze technik badawczych w pełni popieram i zgadzam 

się z Autorką, że pozwalają one na ujęcie badanego z „pozycji człowieka” (s. 167). Za 

właściwe uznaję także przyjęcie postępowania indukcyjnego, czego wyrazem była świadoma 

rezygnacja Autorki z budowania tez i hipotez odnoszących się do badań jakościowych.  

Próba do badań z wykorzystaniem IDI została dobrana w sposób celowy, wśród 

respondentów znalazły się osoby, które zmagają się z niepełnosprawnością ruchową, 

intelektualną, sensoryczną (przewidziano realizację badań z osobami niewidomymi 

i słabowidzącymi), niepełnosprawnością spowodowaną chorobami przewlekłymi oraz 

wskutek kryzysów zdrowia psychicznego. W scenariuszu wywiadu ustrukturyzowanego 

zostały ujęte takie kwestie jak: funkcjonowanie osób 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. Celowy był również dobór próby do badań z zastosowaniem FGI, w tym 

przypadku obejmowała ona pracowników instytucji pomocowych, jakie działają na rzecz 

osób z niepełnosprawnością na terenie Kielc.   

Raport z badań IDI i FGI oceniam bardzo pozytywnie, uważam, że stanowi on główny walor 

prezentowanej dysertacji. Szczególnie istotne wydaje mi się zwłaszcza zderzenie opinii 

dwóch różnych grup respondentów na temat realizacji przez państwo funkcji opiekuńczych 

wobec osób z niepełnosprawnością. Pozytywna ocena całości nie oznacza jednak zupełnego 

braku zastrzeżeń. Przemyślenia, moim zdaniem, wymagałby sposób sformułowania tytułów 

poszczególnych części raportu, dla przykładu: część 4.1.2. dotyczy raczej problemów jakie 

identyfikują osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy i w relacjach z pracodawcami, a nie 

samego znaczenia aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnością (s.184). Odejście od 

pierwotnie wskazanych przez badacza założeń po przeprowadzeniu badań jakościowych jest 

jak najbardziej uprawnione, wynika ze specyfiki metody, więc i korekta tytułu po 

przeprowadzeniu interpretacji zebranych danych nie byłaby błędem (na co zresztą Autorka 

zdecydowała się w tytule części 4.2.1). Jednocześnie pragnę zauważyć, że zebrany przez 

mgr Karolinę Klimczyk – Miśtal materiał badawczy jest bogaty i możliwe jest pogłębienie 

poszczególnych wątków analizy, a wręcz skoncentrowanie wokół nich rozważań (np. wokół 
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postrzegania i oceny poszczególnych instytucji wskazanych w części 4.1.4) i zaprezentowanie 

wyników w odrębnych publikacjach, do czego gorąco zachęcam.  

Ważnym elementem dysertacji są opracowane przez Autorkę rekomendacje (w sumie 20) 

ujęte w zakończeniu pracy, które częściowo mają charakter ogólnych zaleceń, a w części 

stanowią szczegółowe wskazówki adresowane do konkretnych instytucji publicznych.  

 

Zaprezentowanie ogólnej wiedzy doktorantki i umiejętności samodzielnego prowadzenia 

pracy naukowej  

Jak zostało wspomniane, praca doktorska dotyczy problematyki polityki społecznej na rzecz 

osób z niepełnosprawnością, włącza się tym samym w badania politologiczne dotyczące 

kierunków, rozwiązań i oceny efektywności polityk publicznych. Swoje rozważania Autorka 

oparła na literaturze przedmiotu m.in. z zakresu polityki społecznej, pedagogiki i psychologii. 

W rozdziale I zatytułowanym „Polityka społeczna i usługi społeczne współczesnego państwa” 

Doktorantka zawarła wprowadzenie do głównego wątku badań, koncentrując się na takich 

kwestiach jak: definiowanie funkcji społecznych państwa, znaczenie i cele polityki 

społecznej, dociekania na temat istoty polityki społecznej, modele zabezpieczenia 

społecznego, usługi społeczne w kontekście zaspokajania potrzeb jednostki oraz 

standaryzacja usług społecznych. Ta, dobrze skonstruowana, część pracy zawiera omówienie 

koncepcji teoretycznych dotyczących analizowanej tematyki. Z konieczności, co oczywiste, 

zaprezentowane zostały wyselekcjonowane propozycje badaczy przedmiotu. Warto jednak 

dodać, że cytowane koncepcje są reprezentatywne dla refleksji na temat polityki społecznej i 

funkcji społecznych współczesnych państw. Krytyczne uwagi dotyczące pierwszego rozdziału 

są nieliczne. Przede wszystkim odnoszą się do ulegania przez Autorkę pokusie formułowania 

zaleceń (zdania normatywne, s. 28) już w pierwszym etapie pracy, bez poparcia 

kategorycznych stwierdzeń dowodami z badań. Kolejna uwaga dotyczy podrozdziału 1.4, w 

którym została przedstawiona geneza i ewolucja polityki społecznej. Warto byłoby pogłębić 

refleksję na ten temat, gdyż w pracy wskazane zostały głównie wydarzenia historyczne, które 

wpływały na zakres i treść polityki społecznej, natomiast brakuje odpowiedzi na pytanie na 

czym polegały sygnalizowane zmiany w kierunkach polityki społecznej?  

Rozdział II pt. „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością – instytucjonalny wymiar 

wsparcia w Polsce” obejmuje w pierwszej kolejności rozważania na temat postrzegania 

niepełnosprawności. Autorka starała się przedstawić odpowiedź na pytanie, czy 
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niepełnosprawność stanowi problem społeczny czy też raczej kwestię społeczną? Następnie 

scharakteryzowała politykę społeczną w Polsce na rzecz osób z niepełnosprawnością, 

prezentując zarówno jej przeszłe założenia, jak i aktualne (wdrożone po 2015 r.) i snując 

refleksję nad jej przyszłym kształtem. Istotnym wątkiem poruszanym w II rozdziale była 

próba określenia znaczenia podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych w 

wyrównywaniu szans osób z niepełnosprawnością (podrozdz. 2.3). Rozważania w tej części 

wieńczy prezentacja instytucji działających na rzecz osób z niepełnosprawnością w różnych 

etapach ich życia i przegląd form pomocy dla osób z niepełnosprawnością i ich rodzin 

(podrozdz. 2.4 i 2.5). Co istotne, struktura rozdziału drugiego opracowana została w 

nawiązaniu do porządku rozważań podjętych w rozdziale pierwszym, dzięki czemu 

poszczególne części pracy są komplementarne względem siebie, a pewne zauważone 

niedostatki w rozdz. 1 zostały częściowo uzupełnione w rozdziale drugim. Warto byłoby 

jeszcze przemyśleć poszerzenie tej części rozważań o bardziej szczegółowe zaprezentowanie 

zadań poszczególnych podmiotów w zakresie polityki społecznej: organów państwa, 

jednostek samorządu terytorialnego (regionalnego, powiatowego i lokalnego). Ponadto, warto 

byłoby doprecyzować podawane informacje, wskazać w jakim konkretnie okresie 

przytoczone dane były aktualne (por. informacje dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego, 

s. 91).  

Rozdział III pt. Specyfika miasta Kielce a kształt realizowanej polityki społecznej na rzecz 

osób z niepełnosprawnością w latach 2015-2020 rozpoczyna charakterystyka Kielc, głównie 

pod kątem demograficznym, co stanowi dla Autorki punkt wyjścia do kolejnych rozważań na 

temat realizacji polityki społecznej w Kielcach w latach 2015-2020 (podrozdz. 3.2). W 

przypadku tego podrozdziału warto zastanowić się nad zmianą tytułu, bowiem treść zawiera 

głównie analizę dokumentów strategicznych, wytworzonych nie tylko przez samorząd miasta 

Kielce, ale też samorząd województwa. Kolejna partia tekstu poświęcona jest wsparciu osób z 

niepełnosprawnością w Kielcach i napisana jest w oparciu o dane statystyczne. Zgodnie ze 

wskazanymi celami badawczymi (cześć 3.3.). Autorka zawarła w rozdziale również 

informacje o wsparciu osób z niepełnosprawnością w Kielcach w różnych etapach ich życia 

(porozdz. 3.4) oraz o partycypacji społecznej, politycznej i zawodowej osób z 

niepełnosprawnością w Kielcach.   

Rozdział IV, zgodnie z tytułem, zawiera prezentację wyników badań własnych Autorki. W 

strukturze wewnętrznej tej części wyodrębniono dwa główne wątki: wyniki z badań IDI 

zrealizowanych wśród osób z niepełnosprawnością oraz wyniki dyskusji przeprowadzonych z 
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reprezentantami podmiotów pracujących na rzecz osób z niepełnosprawnością w trakcie FGI. 

Autorka w przypadku realizacji IDI skupiła się na poszukiwaniu odpowiedzi na pytania: jak 

wygląda codzienność osób z niepełnosprawnością, jakie znaczenie ma dla nich aktywność 

zawodowa, wsparcie ze strony innych oraz jak osoby z niepełnosprawnością oceniają 

działania ze strony państwa? Analizując wyniki FGI wyodrębniła z kolei wątki pracy na rzecz 

osób z niepełnosprawnością, akcentując przy tym aspekty dotyczące postrzegania 

obowiązków, opiekuńczości państwa wobec osób z niepełnosprawnością i oceny działań 

zróżnicowanych instytucji na rzecz osób z niepełnosprawnością, także w kontekście 

przyszłości. Całość jest opracowana w sposób logiczny i przejrzysty i pozytywnie świadczy o 

warsztacie badawczym Doktorantki oraz możliwości prowadzenia przez nią w przyszłości 

samodzielnej pracy naukowej. 

 

Konkluzja  

Podsumowując, praca stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego i potwierdza 

umiejętność prowadzenia samodzielnych badań naukowych przez Autorkę. Jednocześnie, 

świadczy pozytywnie o wiedzy teoretycznej Doktorantki w zakresie nauki o polityce ze 

szczególnym akcentem na subdyscyplinę polityki społecznej.  

Biorąc powyższe pod uwagę, należy stwierdzić, że opiniowana praca spełnia wymagania 

stawiane rozprawom doktorskim (w szczególności te określone w art. 13 ustawy z dnia 

14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki) i uzasadnione jest dopuszczenie mgr Karoliny Klimczak-Miśtal Autorki 

do kolejnych etapów przewodu doktorskiego.       

   


