
Dr hab. Sławomir Kalinowski, prof. IRWiR PAN    Warszawa, dn. 27 sierpnia 2019 r. 

Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa  

Polskiej Akademii Nauk w Warszawie 

 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Justyny Jasiak-Fik  

pt.  Polityka stosowania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich na tle 

przemian społeczno-gospodarczych w województwie śląskim po wstąpieniu Polski do UE, 

przygotowanej pod kierunkiem naukowym dr. hab. Leszka Wieczorka, prof. UJK (promotor)  

i dr. Witolda Mazurka (promotor pomocniczy) na Wydziale Prawa, Administracji i 

Zarządzania Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 

 

1. Podstawa formalna recenzji 

Podstawą wykonania recenzji jest pismo Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i 

Zarządzania UJK w Kielcach, prof. dr. hab. Jerzego Jaskierni, z dnia 9 lipca 2019 roku.  

Zgodnie z wymaganiami ustawowymi stawianymi rozprawom doktorskim, powinny 

one stanowić oryginalne rozwiązanie problemu naukowego oraz wykazywać ogólną wiedzę 

teoretyczną kandydata w określonej dyscyplinie naukowej. Rozprawa doktorska musi 

rozwiązywać zdefiniowany i nierozwiązany dotychczas problem badawczy. Problem ten 

powinien być wyjaśniony za pomocą metod i narzędzi naukowych, które powinny być w pracy 

właściwie wykorzystane, tak aby wskazać potencjalne drogi rozwiązania problemu 

badawczego. W rozprawie musi być również dokonana analiza dotychczasowego stanu wiedzy 

w danym obszarze, a także powinno być zaprezentowane rozwiązanie problemu, który stawia 

sobie Doktorant. Mając to na uwadze, przy ocenie rozprawy doktorskiej Pani mgr Justyny 

Jasiak-Fik przyjąłem następujące kryteria: wybór i znaczenie podjętej problematyki badawczej, 

poprawność w sformułowaniu celów i hipotez badawczych, metodykę badań, strukturę 

rozprawy oraz jej stronę warsztatową. 

Szczegółowe wyjaśnienia i uwagi zostaną przedstawione w poszczególnych punktach 

recenzji. 

 

2. Podstawowe informacje o rozprawie i struktura pracy 

Przedłożona do oceny praca Pani mgr Justyny Jasiak-Fik stanowi teoretyczno-

empiryczne studium zagadnień dotyczących polityki stosowania środków wychowawczych i 

poprawczych wobec nieletnich w kontekście przemian społeczno-gospodarczych. 

Przedstawiona praca wraz z załącznikami liczy 295 stron, z czego część opisowa 257 stron (bez 

streszczenia). Składa się na nią 5 rozdziałów oraz wstęp, streszczenie, bibliografia oraz 

załączniki. Trzy pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny i przeglądowy, rozdział czwarty 



stanowi metodologię badań, ostatni rozdział ma charakter poznawczy. Pracę uzupełnia spis 

literatury, na którą składają się 143 pozycje zwarte, 34 artykuły z czasopism, 14 aktów 

prawnych, 4 postanowienia sądowe oraz źródła internetowe. W pracy zamieszczono 

prezentacje graficzne (12, z czego 10 wykresów i 2 ilustracje) oraz tabele (22). Uzupełnieniem 

dysertacji są narzędzia badawcze (5), które zostały wykorzystane w procesie zdobywania 

wiedzy wyjaśniającej problem badawczy. 

We wstępie autorka uzasadnia wybór tematu, zwracając uwagę, że przestępczość 

stanowi złożone i niepożądane zjawisko społeczne, oddziałujące na wiele sfer życia 

społecznego i osobistego poszczególnych jednostek. Zauważa, że badania naukowe dotyczące 

zarówno przestępczości, jak i środków jej zwalczania są niezbędne, zwłaszcza w kontekście 

praktyki orzekania i wykonywania orzeczonych środków wychowawczych i poprawczych. 

Następnie omawia cel dysertacji oraz opisuje strukturę i treść pracy. W pierwszym rozdziale 

omówiono regulacje dotyczące nieletnich w polskim prawie karnym, wyjaśnia definicje 

samego przestępstwa oraz na podstawie literatury przedmiotu wyjaśnia, jakie rodzaje czynów 

karalnych popełniają osoby nieletnie. Ważnym elementem tego rozdziału jest polityka sądów 

wobec nieletnich oraz możliwe warianty odpowiedzialności karnej młodocianych i nieletnich 

w Polsce. W rozdziale drugim autorka zwraca uwagę na uwarunkowania przestępczości 

nieletnich. Wskazała wpływy na osoby nieletnie w odniesieniu do popełniania czynów 

karalnych. Doktorantka podjęła rozważania na temat przejawów niedostosowania 

społecznego nieletnich oraz profilaktykę przestępczości nieletnich. W trzecim rozdziale 

doktorantka zaprezentowała zmiany społeczno-gospodarcze po przystąpieniu Polski do Unii 

Europejskiej. Na przykładzie województwa śląskiego zaprezentowała kwestie ubóstwa, 

eurosieroctwa i wykluczenia społecznego oraz możliwe przyczyny popełniania czynów 

karalnych przez osoby nieletnie. W rozdziale czwartym autorka szczegółowo opisała metodykę 

zastosowaną podczas badań. Wskazała cel pracy i przedmiot badań, a także hipotezy 

badawcze. W ostatnim rozdziale, autorka opisała wyniki badań, a także dokonała próby 

udzielenia odpowiedzi na postawione pytania, a także weryfikacji postawionych hipotez. 

Chociaż do struktury pracy nie można mieć większych zastrzeżeń i można uznać, że jest 

ona prawidłowa, to rzuca się w oczy brak podsumowania i rekomendacji czy też wniosków 

wynikających z badań, które powinny być klamrą zamykającą i podsumowującą badania 

autorki. Za swoiste podsumowanie można uznać punkt 5.2., jednak budzi ono pewien 

niedosyt. Pomimo tego, sama treść w poszczególnych rozdziałach jest logicznie 

przyporządkowana, a układ rozdziałów jest właściwy dla prowadzonych analiz i rozważań. W 

przypadku druku pracy w formie monografii, należałoby uzupełnić pracę o element 

podsumowujący. 

Nowymi elementami, jakie Autorka wniosła recenzowaną rozprawą do procesu 

poznania naukowego to po pierwsze – próba analizy polityki sądów w zakresie wcześniejszego 

stosowania wobec nieletnich środków wychowawczych oraz przyczyn braku ich skuteczności, 

po drugie zaś – szczegółowa analiza pobytu nieletniego w zakładzie poprawczym, biorąc pod 

uwagę politykę stosowania środków poprawczych oraz oddziaływania na adaptację 



nieletniego do warunków pobytu w zakładzie poprawczym. Pomimo szeregu prac z zakresu 

sytuacji nieletnich, podjęta tematyka umożliwia poszerzenie funkcjonującego w badanym 

obszarze dorobku studiów i badań naukowych. 

3. Wybór i znaczenie problematyki badawczej 

W swojej analizie Pani mgr Justyna Jasiak-Fik podjęła się analizy bardzo ważnego 

problemu z pogranicza nauk społecznych oraz prawa i administracji, a mianowicie polityki 

stosowania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich. Problem ten ma 

niezwykle rozległe implikacje społeczne, prawne, administracyjne, czy też polityczne. Stąd też 

jego znaczenie poznawcze we współczesnym społeczeństwie stale rośnie. 

Przestępczość nieletnich w ostatnich latach wyraźnie wzrasta, co może wzbudzać 

niepokój zarówno pedagogów, czy też pracowników socjalnych, ale nade wszystko 

pracowników wymiaru sprawiedliwości. W związku z tym szeroka dyskusja nad środkami 

wychowawczymi i poprawczymi wydaje się być niezbędna. Konieczne są kompleksowe 

badania pozwalające określić skuteczność działań polityki stosowania tychże środków, a także 

koniecznych zmian przeciwdziałających lub niwelujących skutki przestępczości osób 

nieletnich. Badania pani mgr Justyny Jasiak-Fik wpisują się w te potrzeby. Odnoszą się wprost 

do polityki karnej oraz polityki sądów wobec nieletnich, a także praktyki orzekania i 

wykonywania orzeczonych środków wychowawczych i poprawczych. 

Mnogość determinantów czynów karalnych popełnianych przez nieletnich, w tym 

ubóstwo, ekskluzja społeczna, niezaspokojenie potrzeb na akceptowalnym poziomie, 

dysfunkcje rodzinne i patologie, udział w  grupach asocjacyjnych o skłonnościach do 

agresywnych zachowań, czy też nieodpowiednie wzorce naśladowcze i dziedziczenie postaw 

życiowych powoduje, że tworzy się klimat pozwolenia na negatywne działania ze strony osób 

nieletnich. Rozpowszechnianie się patologicznych zachowań jest często wynikiem 

niedostosowania do jednego z trzech środowisk, w którym osoba nieletnia przebywa – szkoły, 

rodziny czy też grupy rówieśniczej/asocjacyjnej. To wszystko powoduje, że nieletni wchodzący 

na drogę przestępczą są w swoistego rodzaju klinczu, z którego wydostanie się jest niemalże 

niemożliwe. W konsekwencji grupa ta jest pozbawiona możliwości uczestnictwa w życiu 

społecznym na warunkach powszechnie akceptowalnych. Dziś włączenie zawodowe i 

społeczne nieletnich z problemami prawnymi powinno stać się kluczowym wyzwaniem dla 

polityki społecznej oraz polityki edukacyjnej państwa. Powinny być one skoncentrowane na 

działaniach wychowawczych i resocjalizacyjnych poprzez nie tylko zapewnienie im 

niezbędnego minimum życia, ale poprzez możliwość integracji, a tym samym inkluzji tej grupy 

społecznej. Z tego też punktu widzenia podjęte przez autorkę rozważania są niezwykle 

aktualne i ważne. 

Wybór tematu pracy uważam za ważny i uzasadniony. Może być on interesujący nie 

tylko dla mnie jako recenzenta, ale dla potencjalnych czytelników. Podjęty temat badawczy 

jest aktualny i niezwykle istotny, szczególnie biorąc pod uwagę znaczny odsetek osób 

nieletnich, które mają problemy z prawem. 



 

4. Cel pracy, zakres danych oraz metodyka badań 

Celem poznawczym przeprowadzonych przez Autorkę badań było udzielenie 

odpowiedzi na pytanie główne: jaka jest polityka stosowania środków poprawczych w 

kontekście skuteczności środków wychowawczych stosowanych wobec nieletnich na tle 

przemian społeczno-gospodarczych po wstąpieniu Polski do UE na przykładzie województwa 

śląskiego?  

Autorka postawiła również 8 pytań szczegółowych: 

1. Jak kształtuje się polityka sądów wobec nieletnich w zakresie orzekania wobec nich 

środków wychowawczych oraz poprawczych na tle przemian społeczno-gospodarczych po 

przystąpieniu Polski do UE?  

2. Jak zmieniała się sytuacja nieletnich i ich rodzin, w szczególności w kontekście przemian 

społeczno-gospodarczych, po przystąpieniu Polski do UE? 

3. Czy, a jeżeli tak, to jakie zastosowano wobec nieletnich środki wychowawcze przed 

orzeczeniem środka poprawczego? 

4. Czy na stosowane środki wychowawcze miały wpływ przemiany społeczno-

gospodarcze po przystąpieniu Polski do UE? 

5. Jeżeli nie stosowano wobec nieletnich środków wychowawczych przed orzeczeniem 

środka poprawczego, to dlaczego?  

6. Jeżeli przed orzeczeniem środka poprawczego stosowano wobec nieletnich środek 

wychowawczy, to dlaczego był on nieskuteczny? 

7. Czy stosowana wobec nieletnich polityka sądu przejawiająca się umieszczeniem w 

zakładzie poprawczym jest uzasadniona i dlaczego? 

8. Jakie efekty przynosi polityka sądów wobec nieletnich w zakresie stosowania środków 

wychowawczych i poprawczych (jaka jest prognoza kryminologiczna wobec opuszczających 

zakłady poprawcze)?  

Można na tej podstawie przyjąć, że przedmiotem badań Autorki jest polityka sądów 

oraz skuteczność stosowanych wobec nieletnich środków wychowawczych i poprawczych. 

Tłem tych badań jest zmieniający się w wielu kontekstach obraz Polski i funkcjonowanie 

Polaków po przystąpieniu Polski do UE. 

 Dla osiągnięcia celu badań Autorka postawiła i poddała weryfikacji cztery hipotezy 

badawczych: 

Hipoteza nr 1 - Polityka sądów wobec nieletnich popełniających czyny karalne jest 

właściwa, szczególnie biorąc pod uwagę stosowanie środków wychowawczych, a w 

przypadku ich nieskuteczności – środków poprawczych. 



Hipoteza nr 2 - Na brak skuteczności zastosowanych środków wychowawczych wobec 

nieletnich składa się szereg przyczyn. Wśród nich wskazać należy w szczególności takie 

przejawy patologii społecznej jak bezrobocie i ubóstwo, a wpływ na analizowany stan 

rzeczy mają przemiany społeczno-gospodarcze obserwowane po przystąpieniu Polski 

do UE. 

Hipoteza nr 3 - Środki wychowawcze zastosowane wcześniej wobec nieletnich są 

nieskuteczne lub mało skuteczne, w szczególności ze względu na środowisko rodzinne, 

w którym wychowują się i dorastają nieletni. Bardzo często w rodzinach tych występuje 

uzależnienie od alkoholu, narkotyków czy innych substancji psychoaktywnych 

spowodowane funkcjonującym w nich modelem rodziny, warunkami ekonomicznymi, 

problemami występującymi w domu rodzinnym, problemami w szkole czy problemami 

w nauce. Przyczyną braku skuteczności tych środków mogą być również problemy z 

grupą rówieśniczą.  

Hipoteza nr 4 – W przypadku gdy pozostałe środki wychowawcze zawiodły, jedynym 

przewidzianym przez ustawodawcę środkiem pozostaje środek poprawczy w postaci 

umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym.   

Ponadto, w dysertacji autorka dodatkowo postawiła pięć problemów badawczych, 

których rozwiązań usiłowała szukać w dalszych badaniach: 

Problem główny 1 - Jakie przyczyny wpłynęły na brak skuteczności zastosowanych 

środków wychowawczych wobec nieletnich, u których w następstwie ich nieskuteczności 

zastosowano umieszczenie w zakładzie poprawczym?  

Problem główny 2 - Jaki wpływ na zdiagnozowany brak skuteczności zastosowanych 

środków wychowawczych wobec nieletnich miały przemiany społeczno-gospodarcze 

odnotowane po przystąpieniu Polski do UE? 

Problem główny 3 - Jaki wpływ na politykę sądów w zakresie orzekania środków 

wychowawczych i poprawczych miały przemiany społeczno-gospodarcze odnotowane po 

przystąpieniu Polski do UE? 

Problem główny 4 - Czy polityka sądów w zakresie orzekania środków wychowawczych 

i poprawczych jest właściwa? 

Problem główny 5 - Czy zakład poprawczy i jego specyfika (izolacja od społeczeństwa) 

jest skuteczną formą oddziaływań wobec nieletnich i dlaczego? 

Zakres czasowy badań wtórnych obejmował lata 2008–2016, w niektórych jednak 

badaniach wyłącznie lata 2010 i 2016, co było uwarunkowane dostępnością danych. Trudno 

jest określić, kiedy autorka wykonała badania za pomocą autorskiego narzędzia badawczego, 

ponieważ nie wskazuje tego w pracy. 



Lektura rozprawy pozwala stwierdzić, że cel pracy oraz problemy główne i szczegółowe 

są uzasadnione i mogą być przedmiotem dysertacji doktorskiej. Sam cel sugeruje, że zostaną 

dokonane porównania z okresem przed wstąpieniem do UE, co jednak nie następuje, wobec 

czego część celu „po wstąpieniu Polski do UE” wydaje się niepotrzebna. Trudno też szukać 

korelacji z przemianami społeczno-gospodarczymi.  Łączna ilość problemów badawczych 

(głównych i szczegółowych) również budzi wątpliwości. Im więcej postawionych celów, tym 

możliwości dogłębnego opisu są mniejsze i siłą rzeczy traktuje się je pobieżnie. Autorka mimo 

że stawia pytania szczegółowe, które w końcowej części pracy stają się problemami 

szczegółowymi, nie udziela odpowiedzi, czy na pytania odpowiedziała twierdząco, czy też nie? 

Pojawia się wobec tego pytanie, czy jest sens stawiania problemów, na które czytelnik nie 

znajdzie odpowiedzi. Również moje wątpliwości budzą hipotezy. Są one zbyt rozbudowane, co 

powoduje, że Autorka miała trudności z jednoznacznym ich udowodnieniem. Zakres czasowy 

badań uważam za rozsądny i pozwalający na zaobserwowanie zmian w czasie. 

Badania zostały przeprowadzone na podstawie badań własnych autorki. Pani Magister 

wykorzystała sondaż diagnostyczny, dzięki któremu zgromadziła informacje o atrybutach 

strukturalnych i funkcjonalnych oraz dynamice badanego zjawiska. W tym celu wykorzystała 

metodę analizy dokumentów i metodę indywidualnych przypadków, co uważam za największą 

wartość tej pracy. Metoda indywidualnych przypadków pozwala śledzić los i zachowania 

wybranych osób, co w tych badaniach jest niezwykle interesujące. Możliwość swobodnego 

wypełnienia arkusza pozwala na rozszerzenie odpowiedzi, a także dokładną analizę 

poszczególnych jednostek. Na tej podstawie mogę uznać, że Doktorantka w swoich badaniach 

wykorzystała prawidłowo dobrany zestaw metod badawczych, obejmujących analizę 

piśmiennictwa naukowego, metodę opisową, metodę deskryptywną oraz metodę 

porównawczą. Brakuje jednak, przy tak znacznej próbie badawczej szerszej analizy 

czynnikowej, czy też statystycznej. Doceniając metody deskryptywne wydaje się jednak, że 

autorka za mało odważnie podjęła się krytyki dotychczasowego piśmiennictwa naukowego 

oraz w niewielkim stopniu podjęła się wnioskowania normatywnego, co pewnie wynika z 

początkowej fazy procesu naukowego Doktorantki. Żałuję, że Autorka w niewielkim stopniu 

wykorzystała metody analizy statystycznej. 

Biorąc pod uwagę wkład badawczy Doktorantki (w tym przeprowadzone przez nią 

badania własne), mogę stwierdzić, że Doktorantka posiada niezbędny w pracy naukowej 

warsztat badawczy. W poprawny sposób dobiera dane badawcze oraz przetwarza je za 

pomocą odpowiednich narzędzi statystycznych. Są one użyteczne w realizacji przez 

Doktorantkę celów pracy i hipotez badawczych. Zakres podmiotowy, przedmiotowy, 

przestrzenny oraz czasowy jest uzasadniony merytorycznie. 

 

5. Strona warsztatowa – ocena formalna oraz uwagi do pracy 

Redakcja pracy jest bez większych zarzutów zarówno pod względem technicznym, 

interpunkcyjnym, jak i redakcyjnym. Doktorantka posługuje się językiem poprawnym od 



strony stylistycznej i komunikatywnej. Wykorzystuje w swojej pracy prawidłową terminologię 

z zakresu nauk o polityce i administracji oraz nauk pokrewnych, co świadczy o tym, że w 

dostatecznym stopniu opanowała zasady pisania prac na tym poziomie. Chociaż można 

zauważyć pewne redakcyjne niedopatrzenia, to ich nieznaczna ilość pozwala mi je pominąć 

bez wyszczególnienia.  

Podczas lektury pracy, nie stwierdziłem żadnych niezgodności między elementami 

formalnymi, a faktyczną treścią rozprawy. Nie dostrzegłem również ewentualnych zapożyczeń 

Doktorantki w zakresie metodycznym, poznawczym, czy też badawczym, wobec czego pracę 

Pani Magister należy uznać za oryginalną. 

Autorka poprawnie i adekwatnie dobiera literaturę do uzasadnienia bądź analizy 

badanych zagadnień. Analizując jednak część dotyczącą ubóstwa zabrakło mi wielu znanych 

autorów. Rozumiem jednak, że nie był to główny wątek dysertacji. Warto jednak w przypadku 

wydania pracy w formie monografii w większym stopniu wykorzystać literaturę P. 

Sałustowicza, E. Tarkowskiej, S. Golinowskiej, Z. Galora, P. Brody czy też A. Kurowskiej. 

W pracy postawiono cztery hipotezy badawcze, które są bardzo rozbudowane, co 

utrudnia ich falsyfikację. Nie odnosząc się do poszczególnych hipotez, chciałbym zwrócić 

uwagę na brak wyraźnego zaznaczenia, które hipotezy zostały, i w jaki sposób udowodnione, 

a które nie.  

Autorka nie opisuje, lub robi to w ograniczonym stopniu, wyników badań. Na stronach 

m.in. 181, 182, 186, 188 czy też 190 wspomina, że dokonuje opisu, w rzeczywistości podaje 

dane liczbowe bez dokonania ich analizy. Warto w przyszłości pokusić się na własne opinie i w 

większym stopniu podejść krytycznie do dotychczasowych badań. 

Spis treści w stosunku do faktycznej numeracji stron różni się o jedną stronę. 

Na stronie 178 autorka powinna w większym stopniu opisać narzędzie badawcze, które 

stosuje. Samo ich wymienienie uważam za niewystarczające. Należałoby podkreślić, dlaczego 

właśnie takie narzędzia są najbardziej skuteczne przy analizie problemu, czy jest ono 

kompletne, a także przyczyny wyboru takich a nie innych narzędzi. Ten fragment uważam za 

niewystarczający. Same jednak narzędzia uważam za niezwykle ważne i wartościowe, żałuję, 

że autorka nie poświęciła więcej czasu i energii by pokazać to potencjalnym czytelnikom. 

Autorka używa pojęcia „opracowanie wyników własnych” (np. wykr. 7 i 10). Trudno 

określić, co znaczy wynik własny, czy sama miała Pani wpływ na wynik tych badań? Nie 

podejrzewam. Jest to pewna nieścisłość, którą należałoby w przyszłości wyeliminować. 

Cały piąty rozdział, chociaż jest najważniejszy w całej pracy, został w sposób 

niewystarczający opisany. Trud badań i ich wartość zostały w niewystarczającym stopniu 

ukazane. Szkoda, że autorka nie pokazała w nim pewnych zależności, korelacji oraz trajektorii 

zmian. Ten rozdział powinien być bardziej dopracowany, zważywszy na bardzo dużą pracę, 

jaką Autorka wykonała przy badaniach własnych. 



Chociaż zdarzają się niejasności, nieprecyzyjne określenia, czy też skróty myślowe, 

praca ma znaczne walory poznawcze. Warto jednak pamiętać, że praca powinna mieć wartości 

utylitarne, zatem należałoby przemyśleć, do kogo jest kierowana, a następnie w taki sposób ją 

przedstawić, by czytelnik mógł opisaną przez Doktorantkę wiedzę mógł wykorzystać w 

praktyce. 

Poczynione uwagi i dyskusje oraz pewne krytyczne spostrzeżenia nie podważają 

wartości pracy a mogą być przydatne w dalszych analizach, czy też w procesie wydawania 

książki, do czego zachęcam. Wykazała się znajomością omawianych zagadnień, umiejętnie 

opisuje badania, w dostatecznym stopniu przeprowadza również analizy. 

 

6. Konkluzja 

Pomimo pewnych uwag krytycznych, stwierdzam jednoznacznie, że recenzowana 

praca spełnia wymogi stawiane rozprawom doktorskim, zawarte w Ustawie o stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14 marca 2003 

roku (z póź. zm.). Stanowi ona oryginalne rozwiązanie postawionego problemu badawczego. 

Dysertacja spełnia również pozostałe wymagania ustawowe mgr Justyny Jasiak-Fik w 

dziedzinie nauk o polityce i administracji oraz wystarczające kompetencje w zakresie 

samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Rekomenduję, aby Wysoka Rada Wydziału 

Prawa, Administracji i Zarządzania UJK przyjęła dysertację do dalszych etapów procedowania 

i dopuściła Doktorantkę do publicznej dyskusji nad rozprawą. 

Autorka posiada umiejętności zaprojektowania i realizacji badań, potrafi prawidłowo 

dobierać odpowiednie metody weryfikacji badań oraz formułować wnioski. Analiza całości 

pracy doktorskiej Pani mgr Justyny Jasiak-Fik pozwala stwierdzić, że stanowi ona interesujące 

studium badawcze, prezentujące badania nad polityką stosowania środków wychowawczych 

i poprawczych wobec nieletnich. Walorem pracy jest udokumentowana i empirycznie 

zilustrowana wielowymiarowość analizy, wsparta obszerną literaturą przedmiotu. W ten 

sposób Doktorantka zaprezentowała poprawny warsztat badawczy.  
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