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Uzasadnienie uchwały z 11 stycznia 2016 roku 

Komisji habilitacyjnej powołanej przez Centralną Komisję do spraw Stopni i Tytułów  

w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego dra Arkadiusza Ptaka  

w dziedzinie nauk społecznych w zakresie dyscypliny nauki o polityce 

 

 Komisja habilitacyjna stwierdza, że osiągnięcia naukowo-badawcze Habilitanta, 

zaprezentowane w dokumentacji złożonej 30 marca 2016 roku wraz z wnioskiem o wszczęcie 

procedur habilitacyjnych do Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów stanowią znaczny wkład 

w rozwój dyscypliny naukowej.  

Podejmując decyzję wzięto pod uwagę:  

1. osiągnięć naukowo-badawczych Habilitantki, 

2. aktywności naukowo-badawczej Habilitantki, 

3. osiągnięć w zakresie dorobku dydaktycznego, popularyzatorskiego i organizacyjnego 

Habilitantki, oraz 

4. dokonań w zakresie współpracy międzynarodowej Habilitantki. 

 

Jako główne osiągnięcie naukowo-badawcze Habilitanta wskazano cykl publikacji 

zatytułowanych Rola sołectw w lokalnym systemie władzy w Polsce na początku XXI wieku, 

na który składają się monografia Sołectwa w lokalnym systemie władzy, Warszawa 2016, 

Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, ss. 261 oraz następujące artykuły naukowe: 

1. Ptak A., Lokalna społeczność w procesie tworzenia funduszu sołeckiego, „Studia 

Regionalne i Lokalne” 1/2015, s. 138153. 

2. Ptak A., Sołtys na lokalnej scenie politycznej, [w:] Jednostki pomocnicze gmin w polskim 

systemie samorządowym, red. A. Jarosz, B. Springer, Zielona Góra 2014, s. 7988. 

3. Ptak A. Jednostki pomocnicze gmin w strukturze władzy lokalnej w Polsce, Zeszyty 

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 816, „Studia Administracyjne” 5/2013, s. 

6378. 

4. Ptak A., Wybory sołtysów i rad sołeckich. W poszukiwaniu prawideł rywalizacji wyborczej 

w organach pomocniczych samorządów gmin wiejskich w Polsce, „Studia Regionalne 

i Lokalne” 3/2012, s. 107–122.  

 

Przedłożony dorobek w ocenie recenzentów i członków komisji habilitacyjnej stanowi 

oryginalne opracowanie naukowe, oparte na bogatej podstawie źródłowej i bogatej 

literaturze. Autorowi udało się zebrać obszerny materiał źródłowy, uporządkować go i 

sformułować wnioski, stanowiące uzupełnienie deficytu badań w tym obszarze. Istotną 

cechą jest także umiejętność Habilitanta w zakresie łączenia wiedzy teoretycznej z 

doświadczeniem praktycznym a także znajomość źródeł i literatury dotyczącej przedmiotów 

badań.  

Recenzenci i członkowie Komisji podkreślili, że Habilitant w umiejętny sposób porusza 

się po złożonej problematyce związanej z funkcjonowaniem sołectw, relacjami pomiędzy 

organami władz lokalnych i sublokalnych. Zwrócono także uwagę na istotność i aktualność 
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podejmowanej problematyki badawczej, a także na fakt, iż Habilitant uzupełnia mało opisaną 

w literaturze problematykę, wnosząc do niej uzupełniający i nowatorski wkład.  

Poza tematyką wskazaną w zakresie głównego osiągnięcia badawczego, 

zainteresowania badawcze Habilitanta dotyczą również problematyki władzy lokalnej. Wiele 

z nich nawiązuje do głównego nurtu badań, tj. obszarów wiejskich i ich jednostek 

pomocniczych. Pozostałymi obszarami moich zainteresowań naukowych są: 

 wybory do organów samorządu terytorialnego, 

 rola samorządu terytorialnego w kontekście członkostwa Polski w UE, 

 tradycje samorządu terytorialnego w Polsce, 

 realizacja wybranych zadań przez samorząd terytorialny, 

 ewolucja i perspektywy rozwoju samorządu terytorialnego. 

 

Na dorobek naukowy Habilitanta we wskazanych powyżej obszarach składają się 34 pozycje 

naukowe, w tym: 

 2 monografie w języku polskim, 

 1 współredakcja pracy zbiorowej w języku polskim, 

 6 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych, w tym 2 w języku 

angielskim, 

 23 rozdziałów w pracach zbiorowych, w tym 7 w języku angielskim,  

 2 recenzje publikacji naukowych. 

 

W analizowanym okresie swój dorobek naukowy prezentował na konferencjach 

naukowych organizowanych przez różne ośrodki akademickie w Polsce. Trzy seminaria 

poświęcone były moim badaniom, tj. historii samorządu, rywalizacji wyborczej w gminach 

oraz miejsca i roli sołectw w lokalnym systemie władzy.  

  

Dorobek naukowy wyrażony w publikacjach jest tylko jednym z elementów 

podlegających ocenie. Zgodnie z ustawą z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 

naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z późniejszymi zmianami i w brzmieniu 

określonym ustawą z 18 marca 2011 r. oraz w myśl rozporządzenia Ministra Nauki i 

Szkolnictwa Wyższego z 1 września 2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby 

ubiegającej się o nadanie stopnia doktora habilitowanego pod uwagę należy wziąć także inne 

kryteria podlegające ocenie. W zgodnej ocenie członków komisji, w odniesieniu do znaczącej 

części tych obszarów Habilitant spełnia stawiane rozporządzeniem wymogi.  

 

W dokumentacji udostępnionej komisji habilitacyjnej Habilitant wskazał, iż na 

zlecenie Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa (FAPA), będącej niezależną jednostką 

doradczą i wykonawczą dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, realizował w 2014 roku 

jako kierownik projekt badawczy pt. Wsparcie rozwoju obszarów wiejskich z funduszy UE 

w opinii wójtów i sołtysów.   
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Będąc pracownikiem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM, prowadził zajęcia na 

studiach pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku pedagogika, o specjalnościach: 1) 

Edukacja społeczna w zakresie samorządności lokalnej; 2) Edukacja biblioteczna oraz 3) 

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza. Do wykładanych przedmiotów (ćwiczenia i wykłady) 

należały: Instytucje polityczne RP; Podstawy politologii; Teoria problemów społecznych 

i polityka społeczna; Samorząd terytorialny; Formy pracy socjalnej; Podstawy prawne opieki 

i wychowania; Samorząd terytorialny w UE; Współczesne systemy polityczne; Wstęp do 

nauki o państwie i prawie; Współczesne doktryny polityczne i prawne.  

Natomiast jako pracownik Zamiejscowego Wydziału Administracji UŚ na studiach 

pierwszego i drugiego stopnia, na kierunku administracja, prowadził następujące zajęcia: 

Polityka społeczna; Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej; Ustrój samorządu 

terytorialnego; Prawo samorządowe z elementami ochrony środowiska; Administracja 

w wybranych państwach. 

Zarówno na UAM, jak i UŚ prowadził również seminaria dyplomowe. 

 

Swoją wiedzę i doświadczenia zawodowe Habilitatnt wykorzystuje także w realizacji 

aktywności o charakterze organizacyjnym. Efektem zainteresowań naukowych Habilitanta 

oraz pracy w administracji samorządowej było zorganizowanie 2 konferencji z udziałem 

zarówno środowisk naukowych, jak i przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej 

oraz polityków.  

W zakresie popularyzowania nauki podejmował działania przede wszystkim w swoim 

lokalnym środowisku. Od momentu powstania pisma, tj. od 2001 roku, jest w zespole 

redakcyjnym „Rocznika Pleszewskiego”, który nakładem Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie 

oraz Muzeum Regionalnego dokumentuje współczesne życie mieszkańców miasta oraz 

przybliża historię Ziemi Pleszewskiej. Do tej pory ukazało się w „Rocznikach” ponad 230 

artykułów naukowych i popularno-naukowych. 

Prowadził również wykłady dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pleszewie 

oraz wykład dla słuchaczy UTW w Kępnie. W 2015 w ramach Tygodnia Obywatelskiego wziął 

udział w debacie „Czy społecznicy zmieniają świat”, w której uczestniczyło także ponad 150 

młodych osób. 

Ostatnim przedsięwzięciem, które współorganizował dotyczyło 25. rocznicy 

reaktywowania samorządu gminnego w Pleszewie. W dniu 29 maja 2015 roku odbyła się 

konferencja popularno-naukowa pod honorowym patronatem Hanny Suchockiej. Efektem 

konferencji było wydanie publikacji opatrzonej jego wprowadzeniem. 

 

Dokonując analizy wskazanych powyżej elementów, składających się na dorobek 

naukowo-badawczy, dydaktyczny, popularyzatorski i organizacyjny oraz na dokonania w 

zakresie współpracy międzynarodowej należy uznać, że stanowi on podstawę do uzyskania 

stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie 

nauki o polityce.  


