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Recenzja rozprawy doktorskiej
Justyna Jasiak-Fik, Polityka stosowania środków wychowawczych i poprawczych wobec nie

letnich na tle przemian społeczno-gospodarczych w województwie śląskim po wstąpieniu Polski do 

UE, Kielce 2019, ss. 296.

1. Uwagi wstępne -  znaczenie i polityzacja problemu badawczego
Rozprawa mgr Justyny Jasiak-Fik z założenia powinna mieć charakter opracowania interdy

scyplinarnego z zakresu nauk społecznych: nauki o prawie oraz nauki o polityce i administracji. Jed

nak takich deklaracji nie odnajdziemy we Wstępie (s. 3-4), niemniej kategorie użyte w tytule (polityka, 

przemiany społeczne i gospodarcze, akcesja do Unii Europejskiej, środki prawne) oraz cel badań (ana

liza polityki stosowania środków prawnych) sugerują takie usytuowanie poznawcze rozprawy. Wyko

rzystane dane źródłowe zasadniczo mają charakter materiałów prawniczych, w znacznie mniejszym 

stopniu politologicznych. Podobna prawidłowość odnosi się do sposobu konstruowania przez autorkę 

faktów i procesów oraz formułowania pytań badawczych (s. 4); natomiast hipotezy mają już charakter 

dychotomiczny -  prawniczy i zarazem politologiczny (s. 175-176).

Doktorantka niewiele napisała we Wstępie (jeden akapit) oraz w specjalnie wydzielonym pod

rozdziale 4.1. Przedmiot i cel badań (jeden akapit) o swoich intencjach badawczych, lokalizacji tema

tu w naukach społecznych oraz w przynależnych do nich poszczególnych dyscyplinach i subdyscypli- 

nach, modelu badań w kontekście interdyscyplinarności. Jasiak-Fik miała świadomość, że „etiologia 

przestępczości” zmusza do badań interdyscyplinarnych co do metod i technik. Wskazała chociażby 

takie dyscypliny jak: prawo, kryminologia, kryminalistyka, psychologia, medycyna, psychiatria, poli

tologia. W zupełności jednak nie są wystarczające z powodów metodologicznych z jednej strony wyli- 

stowanie dyscyplin, a z drugiej strony dwa stwierdzenia: 1. „Przestępczość jest złożonym, a zarazem 

niepożądanym zjawiskiem społecznym, oddziaływującym na wiele sfery życia społecznego i osobiste

go każdego człowieka” (s. 3). 2. „Celem badań i założeń jest udzielenie odpowiedzi na pytanie główne 

-jak a  jest polityka stosowania środków poprawczych [...]” (s. 173). To zdecydowanie zbyt mało, 

bowiem nie zostały przeanalizowane ani cecha polityczności tytułowej kwestii, ani jej status w polu 

badań politologicznych.

Niewątpliwie podjęta przez autorkę tematyka nosi charakter politologiczny, bowiem polityka 

orzekania przez sądy w sprawach nieletnich jest wielce dyskusyjna co do oceny zasadności i skutecz

ności. Wywołuje spór polityczny o cel od wielu lat, niezależnie od akcesji Polski do Unii Europejskiej. 

Problematyka polityki realizowanej przez sądy zawiera się również w polu badań politologicznych 

wyznaczonym przez trzy wierzchołki -  działania polityczne, skutki tychże działań i świadomość spo
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łeczna. Biorąc pod uwagę te kwestie metodologiczne, to rozprawa J. Jasiak-Fik jest wyjątkowo słaba, 

wątki politologiczne zostały potraktowane marginalnie i zdawkowo, bez jakiejkolwiek pogłębionej 

refleksji przedmiotowej.

Natomiast podjęcie w rozprawie doktorskiej zagadnienia polityki stosowania środków praw

nych wobec nieletnich uważam za atut opracowania. To temat, który pozwolił wykazać się wiedzą 

teoretyczną i empiryczną, kulturą metodologiczną we wszystkich jej aspektach, umiejętnościami źró- 

dłoznawczymi, zdolnością analizowania i syntetyzowania. Powstała więc przestrzeń poznawcza wy

starczająca dla rozważań mogących zakończyć się nadaniem stopnia naukowego doktora nauk spo

łecznych w zakresie nauk o polityce i administracji. Doktorantka miała kłopoty w rozprawie, żeby tę 

przestrzeń wypełnić w sposób udany.

2. Przedmiot rozprawy
Doktorantka jedynie w sposób ułamkowy wyjaśniła we Wstępie przedmiot rozprawy, poświę

cając temu zagadnieniu jedynie jedną stronę (s. 3), pisząc o sprawach ważnych, ale nie najważniej

szych dla opracowania. Z nieznanych powodów zrezygnowała ze spójnej i klarownej lokalizacji 

przedmiotowej, temporalnej, przestrzennej, podmiotowej i problemowej. Nie znajdziemy żadnych 

informacji na temat uzasadnienia tytułu opracowania, użytych w nim pojęć, zwłaszcza kategorii poli

tyka, cezury wyznaczonej przez przystąpienie Polski do UE, charakterystyki przestrzennej, społecznej 

i gospodarczej województwa śląskiego. Co najmniej dwa z wymienionych niedostatków są wyjątkowo 

odczuwalne przy lekturze monografii. Chodzi o autorskie rozumienie polityki oraz wytłumaczenie 

przyjętej cezury roku 2004, tym bardziej, że z przeprowadzonej analizy wynika, że ta cezura jest 

sztuczna, bowiem jednostkowa decyzja o przystąpieniu Polski do UE nie miała żadnego wpływu na 

dynamikę tytułowej kwestii oraz autorka w zasadniczych rozważaniach do tej daty wcale nie nawią

zywała. Nie należało jej więc wskazywać w rozprawie albo przyznać się, że przyjęto założenie błędne 

o wpływie tej daty na politykę sądów w wybranej kwestii.

Rozważania o temacie rozprawy przesunięto do specjalnie wydzielonych: rozdziału 4 -  Meto

dologia badań własnych oraz podrozdziału 3.1. -  Województwo śląskie po wstąpieniu Polski do UE. 

Jest to rozwiązanie dla nauki o polityce i administracji niestandardowe i nie powinno być zastosowa

ne, a w wykonaniu autorki okazało się niesatysfakcjonujące, bowiem także w rozdziale 4 nie zawarto 

koniecznych informacji o przedmiocie badań. Problemy badawcze zostały zredukowane do pytań (s. 

173-174), które z nieznanym powodów zostały rozdzielone od hipotez (s. 175-176); rozdziela je re

fleksja na temat metod i technik badawczych. Takiego rozwiązania merytorycznego nie da się ani 

zaakceptować, ani usprawiedliwić.

Podrozdział 3.1. nie jest zaś pogłębioną charakterystyką województwa śląskiego w kontekście 

zjawisk i procesów uruchomionych w regionie po akcesji Polski do UE (s. 118-124). W tym podroz

dziale otrzymaliśmy słabą ogólną charakterystykę województwa, z wyrywkowym podaniem danych 

gospodarczych i społecznych, bez związku z cezurą roku 2004, zaczerpniętych z jednego źródła (Go
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spodarcze skutki transformacji w województwie śląskim, Katowice 2005). Pominięto przede wszyst

kim znaczenie modelu rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego realizowanego w Polsce w latach 2007- 

2015 z wyraźnymi antecedencjami w okresie poprzednim. Charakter, a przede wszystkim dynamika 

zjawisk i procesów na Śląsku była pochodną tego modelu, a nie przystąpienia do Unii Europejskiej. 

Wydaje się, że autorka ma tego świadomość, pisząc, że prowadzono wtedy politykę regionalną ukie

runkowaną na wzrost konkurencyjności i atrakcyjności oraz restrukturyzację województw (s. 122), 

czyli rywalizację, przy jednoczesnym wspieraniu wybranych kilku metropolii, co przyniosło wiele 

patologii w życiu społecznym i gospodarce na Śląsku.

Oceniając Strategię Rozwoju Województwa Śląskiego dla lat 2000-2015 Jasiak-Fik nie wyka

zała się dociekliwością, nie przywołała żadnych innych danych źródłowych w przypisach. Natomiast 

w wymienionej strategii wskazano 6 priorytetów, ale żaden z nich nie był ukierunkowany na jakość 

życia w regionie oraz walkę z ubóstwem i patologiami społecznymi; rozwój gospodarczy nie był pod

porządkowany potrzebom społecznym. Pisano w tym dokumencie w duchu liberalnym o procesach i 

zjawiskach gospodarczych jako celu politycznym. Doktorantka nie zauważyła, że po 2015 roku zmie

nił się paradygmat rozwoju gospodarczego kraju, co prawdopodobnie nie spowodowało rewizji strate

gii rozwoju regionalnego.

Zasadnicze wątpliwości wzbudza tytuł rozprawy w związku z jej zawartością w trzech aspek

tach. Primo, jest zbyt długi i zapętlony, zaciemnia istotę zagadnienia. Konsekwencja -  w niektórych 

fragmentach rozprawy rozważania autorskie są poza tematem; natomiast to zawartość podrozdziału 

1.3. powinna być zasadniczo rozbudowana i stać się osią analizy, gdyż dotyczy polityki realizowanej 

przez sądy. Secundo, zdecydowanie zbędne, bez związku z tematem, było przywołanie w tytule cezury 

2004 roku -  wstąpienia Polski do UE. Tertio, niepotrzebnym elementem jest podanie w tytule określe

nia „na tle przemian społeczno-gospodarczych”. Zdecydowanie należało dążyć do klarowności tytułu, 

np. Polityka stosowania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich w Polsce: Przykład 

współczesnego województwa śląskiego. Tak ujęty tytuł najbardziej korespondowałby z zawartością 
rozprawy.

Dopełnieniem dla charakterystyki przedmiotu rozprawy jest odniesienie się do części rozwa

żań zawartych w rozdziale 4. Mocną stroną rozprawy są pytania badawcze, zwane mylnie problemami 

głównymi (s. 173-174). One niewątpliwie wynikając z problemów głównych, założonych milcząco 

przez doktorantkę. Autorka z dużą dozą staranności postawiła wspomniane pytania. Faktycznie należy 

pytać o skuteczność stosowanych środków prawnych w polityce wobec nieletnich, o wpływ procesów 

społecznych i gospodarczych na efekty tej polityki szczegółowej wykonywanej przez sądy, o kom

pleksową ocenę polityki realizowanej przez sądy w tytułowej materii. Natomiast, o ile stawianie i treść 

pytań należy ocenić pozytywnie, o tyle formułowanie hipotez wzbudza zastrzeżenia. Z czterech po

stawionych hipotez pierwsza jest w kolizji logicznej z drugą, trzecią i czwartą. Zgodnie z pierwszą 

doktorantka chciała testować adekwatność polityki sądów wobec nieletnich poprzez stosowanie środ

ków wychowawczych i poprawczych określając je jako właściwe, natomiast w pozostałych trzech
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przyjęła, że przedmiotowe środki są nieskuteczne lub mało skuteczne, optując na rzecz działań insty

tucjonalnych. W takim podejściu odczuwa się akceptację stylu orzecznictwa sądów oraz dominujący 

liberalny styl myślenia sędziów zajmujących się tą materią a zawartych w stwierdzeniu „zadaniem 

sądu poprzez wydanie stosownego postanowienia jest ich [nieletnich -  W.P.] wychowanie, a nie sto

sowanie względem nich kar” (s. 26). Wydaje się, że autorka ma świadomość dyskusyjności tej prakty

ki sądowej, bowiem sformułowała wniosek (s. 42), że najbardziej efektywne i najbardziej korzystne z 

wychowawczego punktu widzenia wydają się być ograniczenie wolności połączone z wykonywaniem 

nieodpłatnej dozorowanej pracy na cele publiczne. W rozprawie zabrakło analizy politologicznej poli

tyki sądowej realizowanej w Polsce w odniesieniu do nieletnich.

3. Konstrukcja rozprawy
Struktura rozprawy ma charakter rzeczowy, według spisu treści dwupoziomowy, ale faktycz

nie trójpoziomowy (rozdziały, podrozdziały, punkty), bowiem poziom trzeci z nieznanych powodów 

nie został wykazany w spisie treści. Nie zgadza się również numeracja stron podana w spisie treści z 

rzeczywistością. Doktorantka posłużyła się manierą błędną -  każdy z rozdziałów rozpoczyna się nie- 

numerowaną częścią, chyba mającą charakter wprowadzenia do rozdziału. Przypominam -  rozdział 

składa się z podrozdziałów i to one w całości wypełniają jego treść. Zdarzają się punkty mające jedy

nie Yz strony, czyli trzy akapity (3.5.1. i 3.8.2.), a nawet podrozdział 4.1. mający zaledwie jeden akapit. 

Są to błędy konstrukcyjne o istotnych skutkach dla jakości opracowania.

Autorka naruszyła proporcje między rozdziałami -  najkrótszy ma ss. 6 (rozdział 4) a najdłuż

szy ss. 81 (rozdział 5). Przyczyną było niepotrzebne rozwiązanie konstrukcyjne polegające na za

mieszczeniu jako czwarty w kolejności (sic!) rozdziału metodologicznego. Jest to zasadnicze narusze

nie reguł metodologicznych normujących konstruowanie rozpraw doktorskich z zakresu nauk o poli

tyce i administracji. Zawartości tego rozdziału powinna znaleźć się w całości we Wstępie. Wówczas 

sytuacja byłaby zasadniczo odmienna i proporcje między rozdziałami zostałyby zachowane.

W strukturze rozprawy żaden z rozdziałów nie stanowi o polityce wobec podmiotu badanego 

(nieletnich popełniających przestępstwa). Jedynie podrozdział 1.3. Polityka sądów wobec nieletnich w 

związku z demoralizacją i czynami karalnymi jest zorientowany bezpośrednio na politykę jako działal

ność społeczną prowadzoną przez sądy. Taka sytuacja konstrukcyjna generuje wątpliwości co do re

alizacji tytułu i problematyki głównej oraz testowania hipotez poprzez udzielenie odpowiedzi na po

stawione pytania badawcze. Oceniając spis treści, zauważamy, że tematyką kolejnych rozdziałów są: 

status nieletnich w polskim prawie karnym, uwarunkowania przestępczości nieletnich, przemiany 

społeczne i gospodarcze na Śląsku, kwestie metodologiczne, analiza danych empirycznych. Wyraźnie 

brakuje rozdziałów, w których przedmiotem byłaby polityka stosowania środków prawnych, zgodnie z 

tytułem.

Wstęp (ss. 4) jest ułomny i rachityczny, pozbawiony kilku najistotniejszych części. Zbędne by

ło wydzielenie we Wstępie nienumerowanych i niewykazanych w spisie treści części składowych. W
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kolejności omówiono: uzasadnienie wyboru tematu, wprowadzenie do problematyki, cel dysertacji, w 

tym pytania badawcze, struktura rozprawy. Zapomniano zaś o zamieszczeniu innych fragmentów: 

wyjaśnienia tytułu, hipotez, analizy źródeł i piśmiennictwa, opisu metod badawczych, lokalizacji pra

cy we wszystkich wymiarach. Niektóre z brakujących elementów znalazły swoje miejsce w rozdzia

łach wprowadzającym (pierwszy) i metodologicznym (czwarty).

Rozdział 1 Nieletni w polskim prawie karnym (ss. 67) jest analizą czterech kwestii ujętych w 

podrozdziały: 1) zdefiniowanie przestępstwa, czynu zabronionego i czynu karalnego; 2) przestępczość 

nieletnich; 3) polityka sądów wobec nieletnich; 4) warianty odpowiedzialności karnej młodocianych. 

Opisano bardzo skomplikowaną materię prawną, ale nie wykonano jej uporządkowania w kontekście 

tematu, a podrozdział 1.1. nie mieści się w tytule rozdziału. Treść rozdziału została zredukowana je

dynie do spraw prawnych, nie ma w nim kontekstu politologicznego.

Wartością tego rozdziału jest typologizacja przyczyn przestępczości nieletnich w dwóch gru

pach: endogenne i egzogenne (s. 14-15), zaś mankamentem jest brak wyjaśnienia opisanych trendów 

widocznych w Polsce w ostatnich dekadach w odniesieniu do przestępczości nieletnich. Ilustrując 

przestępczość nieletnich doktorantka przywołała także różne dane fragmentaryczne dla niespójnych 

okresów, w jednym przypadku to lata 1990-2013 (s. 18-19), w innym to okres 1992-2013 (s. 22-23), 

w kolejnym zaś lata 1985-1998 (s. 27-28), co w żadnym przypadku nie koresponduje z cezurami 

przyjętymi w rozprawie. Nie zostało także wyjaśnione dlaczego w punkcie 1.3.3. autorka posłużyła się 

wynikami badań przeprowadzonych nie tylko w Katowicach, ale także w Poznaniu w okresie 1970— 

1971 (sic!).
Wyraźnie odczuwalny jest brak podsumowania w podrozdziale 1.2. Było ono konieczne, po

nieważ z danych przywołanych przez Jasiak-Fik wynika, że w III Rzeczypospolitej przestępczość 

nieletnich nie miała trwałej tendencji wzrostowej, lecz podlegała fluktuacjom, co jest o tyle ciekawe, 

że w tym czasie nie dokonywano zasadniczych zmian legislacyjnych (s. 26), co uzasadnia pytanie o 

przyczyny trendów. Wielce dyskusyjny w świetle wykorzystanych danych źródłowych jest także 

wniosek, że środki „wolnościowe” mają większą skuteczność aniżeli instytucjonalne (placówki opie

kuńczo-wychowawcze) (s. 29). Badania doktorantki tego nie potwierdzają. Nie ma argumentów na 

rzecz tej hipotezy.
Znaczne fragmenty rozdziału 1 (s. 26-39, 40-49) są jednoźródłowe, czyli doktorantka wyko

rzystała wyniki badań profesora Leszka Wieczorka nie konfrontując ich z żadnymi innymi analizami 

ani z materiałem źródłowym. Takie rozwiązanie merytoryczne nie powinno się zdarzyć w rozprawie 

doktorskiej.
Rozdział 2 Uwarunkowania przestępczości nieletnich (ss. 68) został podzielony na trzy pod

rozdziały: 1) determinanty i uwarunkowania czynów karalnych; 2) przejawy niedostosowania spo

łecznego nieletnich; 3) profilaktyka przestępczości nieletnich. Taka konstrukcja wewnętrzna nie od

powiada tytułowi rozdziału, który sugeruje rzeczową analizę uwarunkowań, natomiast w jego treści 

dominują inne zagadnienia niemające bezpośredniego związku ani z uwarunkowaniami, ani z woje
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wództwem śląskim. Nie zostały wydzielone najważniejsze grupy uwarunkowań widocznych w regio

nie, np. socjopolityczne, socjalne, socjopsychologiczne, gospodarcze, kulturowe. W zamian rozdział 

został nasycony rozważaniami typowo teoretycznymi bez uwzględnienia rzeczywistości społecznej.

Jest odczuwalny wyraźnie brak danych o uwarunkowaniach w odniesieniu do analizowanego 

regionu, przecież Śląsk ma swoją specyfikę w porównaniu do innych województw chociażby z racji 

przeszłości. Wyjątkowo słabo przebadano wpływ środowiska rodzinnego na przestępczość nieletnich 

nie odwołując się do reprezentatywnych źródeł i piśmiennictwa (s. 80). Autorka sformułowała wnio

sek: „Badania populacji nieletnich przestępców ukazują, że w większości przypadków występowały 

środowiska domowe wadliwie realizujące swoją funkcję opiekuńczo-wychowawczą” (s. 81). To wnio

sek bardzo ważny, jednak nie poparty żadnymi danymi typu źródłowego lub piśmienniczego. Wielce 

dyskusyjny jest podział metod wychowawczych na: autorytatywne, liberalne i demokratyczne oraz 

przypisanie do nich przymiotników wartościujących.

Rozdział 3 Przemiany społeczno-gospodarcze (ze szczególnym uwzględnieniem województwa 

śląskiego) po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej (ss. 55) składa się aż z ośmiu podrozdziałów, 

w których poruszono sześć tematów szczegółowych: 1) charakterystyka województwa śląskiego; 2) 

sytuacja na rynku pracy; 3) wpływ akcesji unijnej na sytuację w Polsce i na Śląsku; 4) ubóstwo; 5) 

wykluczenie społeczne; 6) eurosierodztwo. Najlepiej prezentują się te fragmenty rozdziału, w których 

zostały poruszone kwestie eurosierodztwa oraz feminizacji emigracji, a także znaczenia tych zjawisk 

dla nieletnich (s. 155-157). Najważniejszą wadą tej części rozprawy jest zdominowanie jej przez teorie 

i definicje (np. ubóstwa, wykluczenia społecznego), zamiast analizy o charakterze empirycznym sytu

acji na Śląsku w kontekście dziejów Polski współczesnej. Cztery inne cechy rozdziału obniżają jego 

wartość merytoryczną.

Pierwsza -  tytuł rozdziału jest niejasny i rozwlekły. Sugeruje niepotrzebnie potrzebę opisania 

przemian społecznych i gospodarczych w całej Polsce, podczas gdy uwagę należało skoncentrować na 

wybranym województwie i jego specyfice. Druga -  rozdział nie zawiera pogłębionej charakterystyki 

województwa śląskiego w odniesieniu do tytułu rozprawy. Dominują w nim kwestie ogólnopolskie, a 

to właśnie sytuacja na Śląsku powinna być głównym przedmiotem zainteresowań. Nie znamy więc ani 

sytuacji na śląskim rynku pracy, ani skali ubóstwa, czy też jego skutków, w tym województwie. Trze

cia -  struktura zawiera wady; należało połączyć podrozdziały 3.3. i 3.4. w jeden oraz zrezygnować z 

podrozdziału 3.8 o tytule Pozostałe czynniki społeczne wpływające na sytuację nieletnich. W tym 

kształcie jest on wyrazem słabości metodologicznej doktorantki, tym bardziej, że jego treść powstała 

na podstawie jednej publikacji A. Marzec-Tarasińskiej (s. 165-169). Kuriozalnie w rozprawie nauko

wej brzmi tytuł punktu Fakty dotyczące narkomanii i alkoholizmu wśród dzieci, mający rozmiar 'A 

strony. Nie ma w nim żadnych faktów (s. 169). Czwarta -  autorka „zapomniała” w tym rozdziale o 

cezurze w postaci wejścia Polski do UE. Nie wskazano więc jakichkolwiek konsekwencji społecznych 

i gospodarczych dla Śląska powstałych w wyniku tej decyzji politycznej.

W. Paruch, [Rec.: J. Jasiak-Fik, Polityka stosowania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich na tle przemian społeczno-
gospodarczych w województwie śląskim po wstąpieniu Polski do UE, Kielce 2019, ss. 296.]
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Opisując rynek pracy w województwie śląskim, autorka podała dane dla różnych okresów. W 

jednym przypadku odwołała się do danych z lat 1999-2002, a w drugim dla okresu 1999-2004 (s. 

131-132), nie prezentując żadnych wyjaśnień tej rozbieżności. Rozważania rozpoczynające podroz

dział 3.3. mają charakter trywialny, poznawczo wtórny, bez kompleksowego osadzenia w literaturze. 

Nie zostały zauważone negatywne następstwa na Śląsku realizacji planu Balcerowicza, która dopro

wadziła do zapaści ekonomicznej w regionie. Tytuł punktu 3.3.1. Specyfika Polskiej (sic!) transforma

cji systemowej i integracja Polski z UE a model Polskiej (sic!) gospodarki nie tylko zawiera błędy 

ortograficzne, ale jest bez sensu logicznego. Nie wiadomo dlaczego połączono za pomocą spójnika „i” 

specyfikę i integrację, po czym je przeciwstawiono modelowi polskiej gospodarki.

W rozdziale 4 Metodologia badań własnych (ss. 6) doktorantka zamieściła treści, które po

winny znaleźć się we Wstępie. Opisano częściowo poprawnie w odniesieniu do badań: przedmiot i cel, 

główne problemy, metody i techniki, hipotezy, organizację, teren, narzędzia. Ze zrozumiałych wzglę

dów rozdział jest niewielki objętościowo. O ile wskazanie przedmiotu i celu badań nie wzbudza wąt

pliwości, o tyle pisanie o założeniach w kategoriach ich celów nie może być uznane za poprawne. 

Faktycznie zaś o założeniach poznawczych autorka generalnie milczy w tym rozdziale.

Rozdział 5 (ss. 81) jest analizą Wyników badań własnych. W istocie swojej jest to pełny i róż

norodny zestaw danych informacyjnych, opatrzonych opisem, zebranych w wyniku samodzielnej ak

tywności doktorantki, co jest największą wartością tej rozprawy. Niestety wnioskowanie jest zbyt 

proste, bez pogłębionych wyjaśnień, bez uchwycenia trendów. Natomiast autorka sumiennie zaprezen

towała zebrane dane. Z tych danych wyłania się nieskuteczność środków wychowawczych orzekanych 

przez sądy oraz negatywny obraz zakładów poprawczych kontrastujących z dobrym samopoczuciem 

dyrekcji oraz z przekonaniem sędziów, że praktyka orzecznicza jest właściwa, tylko obiektywne oko

liczności powodują, że efekty są niewielkie w kontekście powrotu nieletnich na drogę przestępstwa. 

Wyłania się także ciekawy kontrast -  sędziowie winą za przestępczość nieletnich obarczają środowi

sko, w tym rodzinę, ale jednocześnie uważają, że to te podmioty społeczne mają zmienić styl życia 

osądzonych (s. 213, 214). Natomiast dyrektorzy zakładów poprawczych odmiennie uważają, że sku

teczne w tej kwestii mogą być jedynie formy instytucjonalne, bo środki „miękkie” zawodzą (s. 207).

Do wyjaśnienia pozostały prawidłowości uchwycone przez autorkę, że w dwóch dekadach 

XXI wieku liczba orzeczonych środków opiekuńczo-wychowawczych wobec nieletnich różnego typu 

spadła (s. 230-234, 245-248). Niestety autorka nie pokusiła się o żadne wyjaśnienia w tej kwestii. 

Wnioski w odniesieniu do weryfikacji hipotez (5.2.2.) są wielce dyskusyjne i nieuprawomocnione z 

powodu niepełnego uzasadnienia i spłycenia rozważań autorskich. Kompletnie jest niezrozumiałe 

mniemanie doktorantki (s. 254), która wbrew danym źródłowym, uznała, że akcesja Polski do UE 

miała wpływ' na politykę sądów wobec nieletnich.

W pracy jest brak Zakończenia. Jego rolę ma spełniać podrozdział 5.2. Odpowiedzi na pro

blemy główne oraz weryfikacja hipotez. Z nieznanych powodów zostało zamieszczone także stresz

czenie rozprawy (s. 260-261), czyli opis po raz kolejny zawartości poszczególnych rozdziałów. Trud

W. Paroch, [Rcc.: J. Jasiak-Fik, Polityka stosowania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich na tle przemian społeczno-
gospodarczych w województwie śląskim po wstąpieniu Polski do UE, Kielce 2019, ss. 296.]
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no jednak przyjąć za poprawne takie rozwiązanie konstrukcyjne. W tym podrozdziale zaprezentowano 

lub powtórzono pytania główne i szczegółowe oraz testowane hipotezy. Dokonano bilansu tzw. pro

blemów głównych. Trudno jednak zgodzić się z zaprezentowanymi wnioskami.

Po pierwsze, autorka przyjęła za sędziami badanymi, opinię, że polityka karna wobec nielet

nich jest właściwa co do stosowania środków wychowawczych i poprawczych, podczas gdy taki 

wniosek nie wynika z danych empirycznych przywoływanych w pracy. Autorka podkreśliła, że sę

dziowie wydając wyrok biorą pod uwagę jedynie „dobro nieletnich” (s. 252) i uważają, że dokona się 

resocjalizacja osądzonych, ale jednocześnie nie uwzględniają niekiedy koniecznej izolacji nieletniego 

dokonującego przestępstw od społeczeństwa, licząc, że dokona się naprawa osądzonego. Natomiast 

sama autorka zauważyła, że przyczyną niskiej skuteczności środków wychowawczych jest niewydolna 

rodzina, brak wzorców wychowawczych, niska empatia wobec siebie i samoocena, co oznacza, że 

mniemanie o efektywnym oddziaływaniu środków wychowawczych jest iluzoryczne, niekiedy wbrew 

danym źródłowym.

Po drugie, w rozprawie nie ma żadnych argumentów na rzecz hipotezy, że przemiany społecz

ne i gospodarcze po wejściu Polski do UE miały szczególny wpływ na rozwój patologii społecznych, 

m. in. na bezrobocie i ubóstwo (s. 254). Dziwi ten wniosek, tym bardziej, że ankietowani sędziowie 

uważają, że ta hipoteza jest fałszywa, bowiem nie zanotowano takiego wpływu ani na normy prawne, 

ani na orzecznictwo sądów. Autorka przychyliła się do tej opinii na następnych stronach rozprawy, 

pisząc dwukrotnie, że: 1) „Według jednomyślnej opinii środowiska sędziowskiego okres po wstąpie

niu Polski do UE nie ma żadnego znaczenia zarówno w kwestii popełniania czynów karalnych przez 

osoby nieletnie, jak i zastosowania wobec nic środków zapobiegawczych” (s. 213); 2) „przemiany 

jako takie nie miały tak naprawdę żadnego wpływu zarówno na popełnianie czynów karalnych, jak i 

skuteczność środków wychowawczych” (s. 255). Można tylko wyrazić ubolewanie, że doktorantka nie 

poszukała czynników sprawczych patologii społecznych w modelu rozwojowym realizowanym przez 

wiele lat w III Rzeczypospolitej o swoich bardzo mocnych konsekwencjach na Śląsku.

Po trzecie, autorka nie dokonała ewaluacji polityki sądów w zakresie orzecznictwa w spra

wach o przestępstwa nieletnich w odniesieniu do województwa śląskiego. Wyraźnie jest odczuwalny 

brak refleksji na ten temat, a przecież w tytule, w pytaniach badawczych i hipotezach zostało zasuge

rowana ocena tejże polityki od strony jej efektywności. Było o możliwe po pozyskaniu przez Jasiak- 

Fik pogłębionego materiału źródłowego.

4. Aspekty metodologiczne rozprawy
Ujęcie metodologiczne zostało pokazane przez autorkę w specjalnym rozdziale -  czwartym. 

Wyraźnie w rozprawie dominuje opis z odwołaniem się do danych źródłowych, brakuje tworzenia 

wiedzy teoretycznej w sposób indukcyjny i dedukcyjny. Owszem Jasiak-Fik posłużyła się pojęciem 

hipoteza, postawiła ich nawet cztery i dokonała ich reasumpcji w rozdziale 5, uznając, że hipotezy 

zostały przetestowane. Jednak praca nie została zdominowana przez strategię dedukcyjną, zbyt często

W. Paruch, [Rec.: J. Jasiak-Fik, Polityka stosowania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich na tle przemian społeczno-
gospodarczych ii' województwie śląskim po wstąpieniu Polski do UE, Kielce 2019, ss. 296.)
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doktorantka odchodziła od przyjętych hipotez, słabo eksponując argumenty na ich rzecz w poszcze

gólnych rozdziałach.

Niemniej Jasiak-Fik wykazała się umiejętnościami: interpretacji źródeł, wykorzystywania da

nych historiograficznych, budowania faktów politologicznych. Dominuje w rozprawie obiektywizm w 

ocenie opisywanych zjawisk i procesów oraz formułowaniu wniosków. Można mieć jedynie zastrze

żenia do dogłębności krytyki w kontekście oceny polityki realizowanej przez sądy wobec nieletnich. 

Autorka nie potrafiła odnaleźć złudnych założeń na jakich ta polityka jest budowana od lat, wbrew 

danym empirycznym co do jej niskiej skuteczności. Wielka szkoda, że Jasiak-Fik nie poświęciła wię

cej uwagi efektom polityki karnej w tej kwestii.

W rozdziale 1 została zaprezentowana w sposób bardzo udany siatka pojęciowa prawnicza, co 

do politologicznej to niewiele możemy o niej powiedzieć, gdyż doktorantka jej nie zaprezentowała ani 

we Wstępie, ani w rozdziałach. Udanymi fragmentami rozprawy są rozważania definicyjne w odnie

sieniu do kilku kategorii poznawczych: eurosieroctwo, ubóstwo, wykluczenie społeczne, przestęp

stwo, czyn zabroniony, czyn karalny, demoralizacja, nieletni, niedostosowanie społeczne.

Autorka zadeklarowała wykorzystanie w rozprawie trzech metod (s. 174-175): sondażu dia

gnostycznego, analizy dokumentów oraz indywidualnych przypadków. W odniesieniu do sondażu 

diagnostycznego posłużono się technikami badawczymi: wywiad i ankieta. Możemy się także zapo

znać w rozprawie z zastosowanymi narzędziami badawczymi (pięć). Zostały one skonstruowane po

prawnie. Doktorantka wykorzystała poprawnie wszystkie zadeklarowane metody badawcze. Posłużo

no się wskazanymi technikami badawczymi w odniesieniu do sędziów rejonowych, dyrektorów zakła

dów poprawczych oraz nieletnich wychowanków. Tą drogą zebrano bardzo interesujący materiał, 

będący podstawą empiryczną dla rozprawy. Opis zachowań ludzkich został przeprowadzony z wyko

rzystaniem metody indywidualnych przypadków na podstawie akt osobowych osób nieletnich osadzo

nych w dwóch zakładach poprawczych: w Zawierciu i w Pszczynie. Dane w nich zawarte uporządko

wano za pomocą arkusza. Sięgnięto również po dane statystyczne zgromadzone przez Ministerstwo 

Sprawiedliwości dla lat 2008-2016.

Narracja naukowa jest zasadniczo poprawna. Nie ma zbyt wielu błędów logicznych i seman

tycznych. Język jest komunikatywny, chociaż nienasycony siatką kategorialną właściwą dla politolo

gii. Zbyt wiele w opracowaniu cytatów z piśmiennictwa naukowego bez autorskich komentarzy i kry

tyki, zdarzają się nawet fragmenty, w których następują po sobie bez zdań wprowadzających i rozdzie

lających (s. 11, 78, 81, 85, 89, 91, 106, 107, 118, 158). Autorka nie podjęła się przewartościowania 

cytowanych fragmentów. Z obowiązku recenzenta zauważam, że cytaty zapisujemy albo kursywą, 

albo w cudzysłowie, natomiast stosowanie jednocześnie obu tych rozwiązań jest błędem.

Bibliografia jest adekwatna do podjętego tematu (ss. 13). Jednak nie została podzielona na 

źródła i piśmiennictwo naukowe. Ani we Wstępie, ani w rozdziale metodologicznym nie scharaktery

zowano literatury przedmiotu. Natomiast w odniesieniu do źródeł omówiono w trzech podrozdziałach 

(4.5.-4.7.) rodzaje źródeł oraz sposób tworzenia źródeł wywołanych i pozyskiwania tą drogą danych

W. Paruch, (Rec.; J. Jasiak-Fik, Polityka stosowania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich na tle przemian społeczno-
gospodarczych w województwie śląskim po wstąpieniu Polski do UE, Kielce 2019, ss. 296.1
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źródłowych (dane personalne, ankiety, wywiady). Nie wiadomo z jakiego powodu w Bibliografii dok

torantka wykazała najpierw piśmiennictwo, a następnie różne rodzaje źródeł. Kolejność powinna być 

odwrotna. Zasadniczym błędem było zaliczenie rozdziałów w pracach zbiorowych do publikacji zwar

tych -  takich przypadków jest 20. Należało je umieścić razem z artykułami z czasopism naukowych. 

Natomiast w grupie Artykuły z czasopism zamieszczono teksty z gazet -  „Gazeta Wyborcza”, „Dzien

nik Gazeta Prawna”, „Rzeczpospolita”. Błędnie zostały opisane materiały internetowe. Nie wolno tej 

części Bibliografii tworzyć wykorzystując jedynie adresy internetowe -  czy monografie porządkujemy 

w oparciu o sygnatury biblioteczne?

5. Uwagi szczegółowe
Pod względem edytorskim, językowym i redakcyjnym rozprawa jest przygotowana generalnie 

starannie, chociaż autorka nie ustrzegła się rozlicznych usterek. Nie mają one jednak charakteru 

pierwszorzędnego, z jednym wyjątkiem -  za błąd należy bezwzględnie uznać stosowanie czasu teraź

niejszego, zamiast przeszłego w odniesieniu do czynności ewidentnie zakończonych; w przypadku 

osób już nieżyjących taka maniera jest co najmniej niefortunna. Chodzi o zwroty: „podaje”, „wymie

nia”, „zalicza”, „podkreśla”, „potwierdza”, „ujmuje”, „uznaje” „przedstawia”, „ma”, „definiuje”, 

„zwraca uwagę”, „eksponuje”.

Inne błędy i usterki:

-  nieposługiwanie się w rozprawie koniecznymi skrótami: idem, eadem i op. cit.; sięganie 

po te skróty jest obowiązujące a nie fakultatywne;

-  sięganie po zwroty „poniższe”, „powyższe”, „wyżej” i „niniejsza”, co jest w kontekście 

położenia tekstu albo oczywiste, albo niezgodne ze stanem faktycznym;

-  niejasne w sensie stylistycznym fragmenty rozprawy (s. 5, 16, 17, 25, 76, 141);

-  nagminne stosowanie akapitów jednozdaniowych, co utrudnia percepcję tekstu oraz zabu

rza logikę wywodu;

-  stosowanie pełnych imion w przypisach (przyp. 4, 164, s. 151 i 154 opisy pod tabelami);

-  zamieszczanie w przypisach zwrotu „por.” bez odesłania co najmniej do dwóch publikacji, 

które należy porównać ze sobą (przyp. 29, 262, 276);

-  niekonsekwentne rozdzielanie znakiem przestankowym miejsca wydania od wydawnictwa 

(zamiennie są używane dwukropek lub przecinek), niepodawanie miejsc wydania lub wy

dawnictw (przyp. 30, 280, 283, 311, 355, 356, 364, 366, 420, 422, 426, 450, 549);

-  używanie partykuły „by” zamiast spójnika „aby” (s. 85, 89, 92);

-  nieużywanie przecinka w warunkach koniecznych, przed wyrazami (spójnikami): „który”, 

,jak i”, „aby”, „ponieważ”, „że”, „gdyż”, „gdzie”, „jak”, „czyli” oraz w zwrocie języko

wym „zarówno X, jak i Y”;

-  wielokrotne podawanie po raz pierwszy jedynie inicjałów imion w odniesieniu do na

ukowców, których ustalenia zostały wykorzystane w pracy;

W. Paruch, [Rec.: J. Jasiak-Fik, Polityka stosowania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich na tle przemian społeczno-
gospodarczych ii’ województwie śląskim po wstąpieniu Polski do UE, Kielce 2019, ss. 296. ]
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-  błędnie sporządzane przypisy z wykorzystaniem materiałów internetowych, w których da

ne zostały zredukowane jedynie do adresu internetowego oraz daty dostępu bez podania 

właściciela wykorzystanej strony (przyp. 56, 227, 240, 426, 432, 433, 448, 452, 546, 597, 

598; s. 19 -  źródło pod Tabelą 1.1., s. 23 -  źródło pod Tabelą 1.2., s. 119 -  źródło pod 

Ryciną 1);

-  rozpoczynanie zdania, a nawet akapitu od zwrotu „aby” (s. 47);

-  błędne używanie wyrazu „wypadek”; powinno być „przypadek (s. 47, 50, 71, 73, 112, 

143);

-  posługiwanie się niepoprawne określeniami „tutaj” i „tu’ (s. 47, 48, 90, 94, 95, 103, 104, 

109, 148, 151, 157);

-  niepoprawne posługiwanie się konstrukcjami zdaniowymi: „o tyle..., o ile...” (s. 120, 

128) i „z pierwszej strony..., a z drugiej strony” (s. 138);

-  błędne używanie spójnika „gdzie” (s. 156, 162);

-  błędnie zbudowane przypisy: 312, 374, 383, 459 -  z opisu bibliograficznego wynika, że 

artykuły autorskie zostały opublikowane w monografii autorskiej, ale innego autora; 354 -  

przywołany artykuł został opublikowany w czasopiśmie a nie w pracy zbiorowej -  jak po

dała autorka;

-  niezamieszczanie dat dziennych w przypisach z gazet (przyp. 536, 561);

-  błędnie zamieszczone odnośniki do przypisów (s. 103, 104, 106, 112, 119);

-  błędne zapisywanie przymiotnika „polski” (s. 133, 134).

6. Generalne konkluzje
W podsumowaniu należy poczynić dwie konkluzje wynikające z mojego wywodu na temat re

cenzowanej rozprawy doktorskiej. Na ich treść wpływ miały przede wszystkim walory empiryczne 

rozprawy -  trud poznawczy w postaci zgromadzenia i opracowania samodzielnego interesującego 

materiału źródłowego (pozytywny) oraz rozliczne słabości metodologiczne, niekiedy o charakterze 

podstawowym (negatywny).

Po pierwsze, działając zgodnie z regulacjami prawnymi o stopniach naukowych i tytule na

ukowym, stwierdzam, że rozprawa napisana przez mgr Justynę Jasiak-Fik jest oryginalnym 

rozwiązaniem problemu naukowego w dyscyplinie nauki o polityce i administracji; autorka wy
kazała się stosowną wiedzą teoretyczną oraz umiejętnością samodzielnego prowadzenia pracy 

naukowej. Poziom określam jako minimalny. Rozprawa zanim została przedstawiona do recen

zji powinna jeszcze być przebudowana i uzupełniona.
Po drugie, mimo bardzo licznych uwag i zastrzeżeń, głównie metodologicznych, zgodnie z 

przepisami prawa wnoszę o przyjęcie rozprawy doktorskiej Justyny Jasiak-Fik i dopuszczenie jej 

do publicznej obrony -  kolejnego etapu przewodu doktorskiego, przewidzianego prawem. Podstawą

W. Parach, [Rec.: J. Jasiak-Fik, Polityka stosowania środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich na ile przemian społeczno-
gospodarczych w województwie śląskim po wstąpieniu Polski do UE, Kielce 2019, ss. 296. ]
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mojego wniosku jest pozytywna ocena walorów empirycznych rozprawy, które noszą znamiona ory

ginalności i samodzielności.

W kontekście rozważań podjętych przez autorkę oraz niedostatków pracy chciałbym postawić 
trzy pytania.

a) Jakie są główne kontrowersje w definiowaniu kategorii polityka we współczesnej literatu

rze politologicznej?

b) W jaki sposób akcesja Polski do Unii Europejskiej zmieniła sytuację województwa ślą

skiego (analiza porównawcza dwóch modeli rozwoju polaryzacyjno-dyfuzyjnego 2007- 

2015 i rozwoju zrównoważonego 2015-2019)?

c) W jakich okoliczność istnieje obowiązek stosowania w przypisach skrótów op. cit., idem i 

eadem?

11................ ...........................................

(Waldemar Paruch)

Lublin, 6 sierpnia 2019 roku

W. Paruch, [Rec.: J. Jasiak-Fik, Polityka stosowania środków wychowawcach i poprawczych wobec nieletnich na tle przemian społeczno-
gospodarczych u> województwie śląskim po wstąpieniu Polski do UE, Kielce 2019, ss. 296.]


