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Recenzja w postępowaniu o nadanie dr. Danielowi Wicentemu
stopnia doktnra

habilitowanego nauk spolecznych

1, Ocena ogólna

Dr Daniel WlCEnlv uzyskal

magisterium

z

socjologii w roku 2003 w UMK w Torurllu. Stopień

naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie socjologii uzyskal także
na tym
uniwersytecie w roku zona na podstawe rozprawy „Sympoiiczna moc wykluczania. dyskurs
prasowy wokoi prywatyzacil w Polsce w latacn 199272003", przygotowanei pod kierunkiem
Andrzela vaertnwiczai Od roku 2009 pracuieiako adiunkt w instytucie Filozoni, Sociologii

i

dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego Ponadtu od roku 2007 les! pracownikiem
pionu
IPN
oddzialu
naukowego
w Gdańsku, gdzie aktualnie jest po Naczelnika oddzialowego
Biura Badań

Historycznym

Ma wiec niewątpliwe kompetencje soeiologiczne oraz dostęp do interesuiacycn

materialow o charakterze historycznym, bv podeimowac badania z szeroko poietega obszaru
socjologii historyczne„ czy też

powodule

,

z

zakresu socjologii nainowszei polskiej historii. ito samo luz

że iest to praca warta uwagi, gdyz polscy sociolognWie niezbyt często stasuia

podeiście historyczne

w sensie lormalnym ilościowym dorooek habilitanta po doktoracie iest znaczny.
i

To

przede wszystkim glowne osiągnięcia naukowe, do ktorego zalicza w swym autoreferacie
munogralię

DL „

Zgniie iaoika, zepsute skrzynki

Bezpieczeństwa w latach siedemdziesiątycri

ii

I

zie powtetrze

Dysfunkcie w stuzoie

osiemdziesiątych xx Wieku" UPN, ssis12) oraz

trzy dodatkowe teksty nt. „brudnych wspolnot”, esbeckie] „policji w policii”
nadawczy dotyczacy patologii 557 Ten ostatni publikowany bylw materialach

IPSFR

i

proiekt

uwt

Poza tym! pracami wskazanymi iako glowne osiagniecie Autor ma też liczne inne

publikacje po doktoracle. To 6 artykulóww czasopismach w balieJRC lub

ERIH, Z

monograne

wydane przez IPN, 11 artykulow w czasopismach . pracacn
zbiorowych, redakcja dwóch prac
zbiorowych, tlumaczenia, redakcja numeru czasopisma. Nie
jest to ilościowo maty dorobek,
aukcjwnek trzeba brać tez pod uwagę, ze od oprony doktoratu
rninęlo 13 lat. Sumaryczny
impart iacror wedlug iournal citation Reports wynosi 0,075, liczba cytowari wedlug Weo pl
Science 11, wedlug Google Sanolar 13, indeks n wedlug Google Scnolar 2
Moja ocena osiagnięoa naukowego oraz pozostalego dorobku publikacyjnego
jest
pozytywna pod względem rorrrialnyrri
ilościowym Pozytywnie oceniam tez wartosc
I

merytoryczna. w sumie, moja konkluzja jest pozytywna. Niemniej jednak mam tez uwagi
krytyczne, Punjżej przedstawiam ocene szczegółowa.

2. Ocena szczegolowe

Ocenie tej najpierw poddam gtowne osiagniecie naukowe Jego glownym elementem jest

monograna „zgnile jaotka, zepsute skrzynki
Bezpieczeństwa w Iacri siedemdziesiątycn
2013 przez

IPN

i

zle powietrze

i

osiemdziesiątych

XX

Dysfunkcje

w srużoie

wieku", wydana w roku

Praca ta liczy 512 stron lest to dzieło powazne, nie tylko ze wzgledu na swe

rozmiary. Pod pewnymi względami jest to praca fundamentalna, a na pewno ploniefski Nikt

do tej pory nle podjal proby tak calosciowej analizy organizacji istotnej dla ksztaltowania
porządku instytucjonalnego w

PRL,

Autor sytuuje swą pracę w kręgu socjologii historycznej

Jest (o trafna identyfikacja, dodajbvm, że jest

(D

przykład anajjzy w ramach hlsmrvnnego

instytucjonalizmu, nurtu, który w światowej socjologii ma oogata tradycje
Punktem wyjścia anajiz Autora jest teza,
porzadku

instytucjonalnego,

w

ktorym

iż

nie ma powodu przyjmować, że w ramach

nieelektywnosc'

i

dysiunkcje

oyiy

cecna

charakterystyczna wielu organizacjl, oedzie istniala organizacja, ktora wolna jest od zycli
patologii To re

yczna teza socjologiczne, zarazem stojaca w sprzeczności

stereotypem sa jako organizacji doorze dzialajacej

i

z

istniejącym

skutecznej w osiąganiu swycli celow

Przy takiej tezie wyjściowej Autor musial uporać się

z

koncepcją dysfunkcji odrzuca

podejscie aksjologiczne, perspektywę „kata i onary". w jego ramacn to cara istota sa oyta
jedna Wielka dysfunkcja w glebokirn moralnym sensie To oczywiste, ale przyjecie takiej
perspektywy nie bardzi: nadaje się do chicdnej socjologicznej analizy. Dlatego zamiast tego

Autor przyjmuje perspeklywę wywodzącą sie

z

siinej tradyoji socjologicznej (mJnt padania

z

kręgu socjologii organizacji), gdzie dysłunkcja mierzona jest stopniem odstępstwa od lub

zaburzenia realizacji celów formalnie deklarowanycn przez sama organizacje. To w moim
wlasciwa perspektywa. Autor odwolujac sie do badań
przekonaniu klarowna
i

organizacyjnych konstruuje trzy obszary analizy owycn dysfunkcj
jablka”, czyli przypadki glownie jednostkowe, „zepsute skrzynki"

A

więc są to owe „zgnile

, zjawiska dysrunkcjonalne

na poziomie organizacji, oraz „zle powietrze”, czyli wplyw zewnętrznego kontekstu na

dysfunkcje w 55. To tez jest uzasadnione rozwiazanie, Autor przyjmujac swe ramy

analityczne odwoluje się zarowno do klasyki socjologicznej, jak

i

do nowszych lzadari nad

organizacjami Choć le ramy teoretyczne mogtylay być bardziej wyraznie zarysowane

I

potem wykorzystane, to jednak generalnie są poprawne
Na

uwagę zasluguje okres poddany analizie. To lata 70.

i

go., czas obowiązywania

instrukcji coo/70, ktora precyzowala wewnetrzne procedury. Mozna więc powiedzieć, ze

okres poddany analizie to okres silnej instytucjonalizacji organlldcji. To także okres silniejszej
prolesionaiizaoji kadr 53 (wzrost wyksuakema) a zarazem czas postepujacej erozji calego
systemu

|

pojawienia się ruchów opozycyjnych w spaieczenstwi

.

w sumie

wiec widze

uzasadnienie dla takicti ram czasowych analizy.
Dla

zrozumienia istoty sa i jej dyslunkcii ważna wydaje sie konkluzja iana Widackiego

przytoczona przez Autora oroz w pewnym sensie so funkcjonowala poza prawem. Nie tzylo
odrębnej ustawy ją powolujacei, a zajmować się miala min. „czynami godzacymi w
bezpieczeństwa państwa".
a

sankcje wotzec tycin

rozporzadzeniom

i

A

to czyny, ktore nie byly ani przestępstwami, ani wykroczeniami,

reguluje prawo Tu zas pole oddano wewnetrznym instrukcjom,

utartym zwyczajom

($

z7l Taka regulacja ia w zasadzie jej oraki daje

ogromna dyskrecjonalną wladze wlasnie instytucjom wladzy Zarazem jednak ma to
koszt

—

SWÓJ

także dla samej władzy: stanowi wrecz zaproszenie do dziaian nieformalnych, do

powstawa

'

lnstylucjonaln

w ich konsekwencj rozmaitego rodzaju dysiunkc
›

To

swoisty paradoks

kontrolowane nieformalnos'ci mają sluzyc interesom wladzy, w pewnym

jednak momencie przestają być kontrolowane i stają sie dysfunkcjonalne dla interesowtejze
wtadzy. w pewnym sensie wrec istnienie dysfunkcji (nawet w wezszym sensie, jako

niezgodności

z

formalnymi celami) oylo wbudowane w nature organizacji. nutor

odnotowuje przeslanki tego stanu, jednakże moim zdaniem nie doprowadzrl do powyzszej

konkluzji w sposob wyrazny Nie powredzial tego dobitnie Poddanlc tego instytucjonalnego

paradoksu socjologicznej refleksji wzbogaciloby analize.
Jesli chodzi o zakres analizy Autor wykonal prace benedyktyriska Ksiązka jest

doskonale udokumentowanym

uporządkowanym opisem lndyvl/ldualnych organizacyjnych

.

!

przypadkow dysfunkcji, czyli np nepotyzmu, generalnie wykorzystywania strukturi narzedzi

sa do realizacji prywatnych interesdw funkqonarluszy

Czyli w

istocie chodzi o korupcje w

glebszym, socialogicznym sensie. Ta praca to ogromny katalog dokumentujący korupcje

jednej z instytucji konstytutywnej dla

PRL,

Pozwala dzieki temu lepiej zrozumieć nature upadku komunizmu. System ulegal
erozji, a 55 razem

z

cala jego reszta Tu klania sie teza Dauida Starka

z

poczatkow lat 90 o

tym, ze to bardziej slabosc systemu niz sila opozycji byla zrodlem końca komunizmu Co

prawda Autor zauwaza, ze gdyby nie pojawienie się zorganizowanej opozycji
presji na zmiany, to nawet dyslunkcjonalna

sa mogiaby dalej

trwac'

(sam

i

spdiecznej

Autor wiecchyba

jednak do konca nie podpisalhy sie pod teza Starka, uznaje bowiem wage presji przeciwnika,
czyli opozycji

Cenie tę pracę. choc nie jest
socjologicznych analizach

m

latwa w lekturze. Ale stanowi istotne novum w

Ma jednak też pewne istotne slabosci. Pu pierwsze, brak w

niej bardziej widocznego zamyslu syntetyzujacego Troche analiza ginie w szczegolowos'ci
poszczegolnych przypadków. Po drugie,

I

jest to ściśle związane

z

zarzutem poprzednim,

natloku
ramy teoretyczne nie są zbyt mocno rozwiniete Tego brakuje, Pn trzecie, w
indywidualnych przypadkow nie widzimy ogolnej skali zjawiska Nie możemy skali dysfunkcji
do niczego odniesc. Czy byty istota, czy jednak waznym, ale wciąż marginesem) jak to
wypada w porownaniu z innymi krajami? Tych danych nie ma Są natomiast pewne dane
tabelaryczne umozliwrajace porownania w czasie i tu widać pewną dynamike. lednakze
stawiając ten zarzut od razu chce, go oslabic wiem, jak trudno takie dane znale
w ogole nie jest to mozliwe. Dlatego to bardziej zachęta do dalszych badan,

ibyc moze
a

w zadnym

wypadku niejest to zarzut dyskwalifikujacy pracę.

w sumie moja ocena tej monograln jest pozytywna. Stannwl ona żro'dlo imponującej
wiedzy

l

napisana jest

socjologicznej perspektywie

[przy pewnych slabosciach teoretycznych)

Jestto praca przynosząca oryginalna Wiedzę

Pozostale trzy teksty
wspólnotach, o policji w policji

i

w interesującej
takrez tezy

skladajaca sie na osiągnięcie naukowe: o
i

brudnych

projekt o patologiach w 55 tez oceniam pozytywnie. Tu

szczegolnie chce zwrocic uwage na

projekt badawczy w nim bowiem zawarta jest próba

typologii tych patologii, proba mająca wlasnie charakter syntetyzujacy przez to zaslugująca
I

na uwagę
Na

uwage zasluguja tez inne publikacje po doktoracie, nie zaliczone przez Autora do

gtownego os›ągmęcia. Tu interesujaca jest publlkacja anglojęzyczna, zamieszczona w
„Studies

East Eurupean Thought” będaca proba rozumiejącej socjologicznej biografii

in

Adama podgoreckiego, To jest generalnre istotny element rwdrczosci Autora, który w swym

zamilowaniu do podejscia historycznego clęść swego dorobku poswieca analizie i utnwaleriiu
pamięci o istotnych polskich socjologach

l

socjologii tego, co ukryte Tu wazny zamiar

badawczy i doceniam go
Poza dorobkiem publikacyjnym wskazać nalezy aktywnosc Autora na innych polach,
Tu

referarow na konferencjach, w tym dwoch miedzynarodowych. Takze

17

m.in

organizacja konferencji, a

z

prac dydaktycznych to promocja

a

licencjatów, opieka nad

jednym magisterium oraz prowadzenie Wielu zajec dydaktycznych w zakresie kompetencji
Antara

Autor takze osiągnięcia w popularyzacji wiedzy

Ma

oraz

doswiadczenia

administracyjne —to funkcje kierownicze w pionie naukowym gdańskiego oddzialu IPN„

3. Podsumowanie

i

konkluzja

Moja ogólna ocena dorobku Parra dr

hab

Daniela Wicentego jest pozytywna. Jego

osiagniecia naukowe zasluguje na uwagę Stanowiaca jego podstawę monografia o
dysfunkcjach w sa to praca oryginalna, oparta o bardzo powazna analrzę wielu z'rddet To

wazna praca dla polskiej socjologii. życzyć wypada Autorom, zeby staja sie impulsem do
dalszych, syntetyzujacych analiz. Takze pozostaw dorobek publikacyjny i generalnie naukowy
Autora oceniam pozytywnie. Moim zdaniem calosc tego dorobku spelnia wymogi stawiane

habilitacjom

i

habilitacyjnego.

19.10.2019

wnioskuje o dopuszczenie Autora do dalszych etapów postepowania

