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Przedstawiona do recenzji rozprawa doktorska jest wybitna pod względem wagi podjętej w 

niej tematyki, poprawności formułowania celów badawczych, i zastosowania metod 

badawczych. Pracę oceniam bardzo pozytywnie – zarówno w warstwie empirycznej, jak i 

teoretycznej. Mgr Durczak wykazał się znakomitą znajomością literatury przedmiotu, 

poprawnością formułowania celów badawczych i umiejętnością zastosowania warsztatu 

badawczego. Pozytywnie oceniam poziom naukowy rozprawy, a przez to zdolność i 

kwalifikacje mgr Durczaka do rozwiązania sformułowanych przez niego oryginalnych 

problemów badawczych. Nie mam wątpliwości co do tego, że przedstawiona mi do oceny 

rozprawa stanowi znaczący wkład intelektualny w zakresie nauk o zarządzaniu 

 

Zanim przejdę do szczegółów chciałabym na wstępie podkreślić, że praca przekonuje 

czytelnika, że autor jest ekspertem w obszarze który omawia i prezentuje. Mgr Durczak 

udowodnił w sposób jak najbardziej właściwy, że proces przekładu w kontekście organizacji 

sprawy sądowej jest mu dobrze znany, zarówno w warstwie teoretycznej (klasyczny 

instytucjonalizm, nowy instytucjonalizm i skandynawski instytucjonalizm) jak i empirycznej 

(badanie terenowe polskiego sądu).  
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Autor postawił sobie proste, ale bardzo ważne pytanie: „Jak organizowana jest sprawa 

sądowa?” i przeanalizował materiał pozyskany z badań własnych  oraz dokonał właściwej 

interpretacji uzyskanych wyników przywołując  aktualne doniesienia naukowe polskie i 

zagraniczne. Przedmiot jakim jest sprawa sądowa odgrywa kluczową rolę w organizowaniu 

stosunków między ludźmi, organizacjami, gospodarkami i społeczeństwem. Badania, jakie 

przeprowadził, zogniskowane były nie na pytaniu „co to jest sprawiedliwość?”, ale „jak 

produkuje się sprawiedliwość?” Tak sformułowane pytanie wychodzi poza ramy 

tradycyjnych studiów prawa, a odpowiedź na nie jest sformułowana w szerszym kontekście 

– transdyscyplinarnym.  

 

Przegląd literatury i kontekst teoretyczny  

Wysoce zaawansowane bibliometryczne wyszukiwanie baz danych ujawniło niedobór 

literatury dotyczącej dwóch kwestii: 1) sprawy sądowej rozumianej jako szczególny, spójny 

proces, którego bezpośrednim, finalnym rezultatem jest wyrok (decyzja), oraz 2) roli 

prawników i profesjonalnej reprezentacji przed sądem. Autor stwierdził, że brakuje wiedzy 

o tym, jak sprawa sądowa jest organizowana – w sensie strategii, podejmowania decyzji, 

alokacji zasobów i wpływu stosunków władzy. Ponadto brakuje analiz naukowych 

pozwalających odpowiedzieć na pytania o to, dlaczego ludzie szukają porady prawnej i 

decydują się wnieść sprawę do sądu.  Niewiele wiadomo również o tym, jaki sens danemu 

konfliktowi nadają prawnicy w kontekście szacowania ryzyka porażki czy szans na sukces. 

Co więcej, okazuje się, że nie jest też jasne, jak prawnicy dają sobie radę w żeglowaniu po 

labiryntach biurokracji sądowej, ani też jak pracownicy sektora publicznego koordynują 

interakcje między wieloma osobami i setkami działań w trakcie postępowania sądowego. 

Ustalenie niedostatków w stanie istniejącej wiedzy na wyżej zasygnalizowane problemy 

stanowiło podstawę dla  pytań badawczych sformułowanych przez autora. 

 

 

Ujęcie teoretyczne 

Autor zdecydował przeanalizować problemy badawcze z perspektywy podejścia 

instytucjonalizmu, który nakazuje łączenie aspektów normatywnych, regulacyjnych i 

kulturowych w analizie organizacji, szczególnie w kontekście nie/rynkowych procesów 

organizacyjnych. W tym celu przedstawił i porównał trzy podejścia: klasyczny 

instytucjonalizm, nowy instytucjonalizm i skandynawski instytucjonalizm. Postanowił 
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posłużyć się ujęciem typowym dla skandynawskiego instytucjonalizmu z trzech powodów. 

(1) Ujęcie to zaleca skupienie  uwagi na procesie organizowania, (2) definiuje instytucje jako 

kulturowy wzorzec postępowania, uznany za zrozumiały i powszechnie akceptowany 

(Czarniawska, 2008), który instruuje jak łączyć działania w racjonalne ciągi, tym samym 

usprawiedliwiając rezultaty w ten sposób osiągnięte, oraz (3) nawiązuje do teorii aktora-sieci 

(ANT, Latour, 2005), która podkreśla, że kolektywnie wyprodukowany przedmiot zmienia 

znaczenie, kiedy „podróżuje” przez różne konteksty. Przekłady takiego obiektu zależą od 

interpretacji aktorów, których spotyka w swojej „podróży” (Czarniawska i Sevón, 1996). 

 

Bardzo dobrze oceniam rozdział prezentujący wybrane ujęcie teoretyczne. Uważam, 

że opracowanie może stanowić podstawy artykułu omawiającego podobieństwa i różnice 

między trzema rodzajami instytucjonalizmu.   

 

 

Metoda 

Mgr Durczak zebrał imponującą ilość materiału z różnych źródeł, co pozwoliło mu   na 

skonstruowanie wielowymiarowego obrazu sprawy sądowej. Badania w terenie trwały 26 

miesięcy. Krzysztof Durczak przeprowadzał wywiady, prowadził bezpośrednie, ale i 

wirtualne obserwacje, oraz zbierał odpowiednie dokumenty. Zebrany materiał jest bardzo 

dobrze przedstawiony w rozprawie, a protokół analizy opisany szczegółowo. Jak sam 

twierdzi, „śledził przedmioty” (akta spraw cywilnych), gdyż metoda ta pozwoliła mu na 

unikalny wgląd w proces produkcji sprawiedliwości, który ma miejsce za „zamkniętymi 

drzwiami”.   

 

Analiza 

Wyniki badań wykazują, że organizowanie sprawy sądowej ma formę zbiorowej pracy 

interpretacyjnej (Weick, 2012). W grę wchodzi rywalizacja o właściwą definicję prawdy, 

alokacja odpowiedzialności oraz wiara w możliwość jedynie słusznego stanowiska w danej 

sprawie. Z perspektywy sędziego, celem sprawy sądowej jest wyprodukowanie odpowiedniej 

ilości dyskursywnego materiału, który stanowić będzie podstawę możliwej do uzasadnienia 

decyzji, która rozwiąże spór między osobami. Celem stron zaangażowanych w konflikt jest 

skonstruowanie ich pozycji w taki sposób, który usunie wszelkie wątpliwości sędziego i 

sprawi, że przesądzi sprawę na ich korzyść. W tym znaczeniu sprawa sądowa jest również 
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rodzajem instytucjonalnej gry polegającej na dyskursywnej walce o uzasadnienie, które 

uprawni preferowane rozwiązanie przez nawiązanie do litery prawa – w ramach uświęconej 

wizji stosunków społecznych. 

 

Szereg wątków w tej dysertacji nadaje się do wykorzystania jako początek interesujących 

artykułów naukowych, Chciałabym zachęcić autora pracy do napisania takich artykułów, i 

zgłoszenia ich do cenionych czasopism jak Academy of Management Journal, Organization 

Studies, Human Relations, Journal of Professions and Organization. Jak już wspominałam, 

jeden z takich artykułów mógłby dotyczyć porównań między różnymi rodzajami 

instytucjonalizmu, podkreślając przydatność skandynawskiego instytucjonalizmu w 

badaniach pracy profesjonalistów. Inny mógłby przedstawić tę fascynującą opowieść o tym, 

co dzieje się w "czarnej skrzynce" spraw sądowych – jak podejmuje się decyzje i dochodzi 

do wyroku. 

 

Oczywiście to tylko przykłady możliwej tematyki artykułów. Przedstawione w rozprawie 

doktorskiej analizy zawierają i inne niezwykle interesujące wątki i zagadnienia. W tym 

miejscu chciałabym przedstawić pytania, jakie nasunęły mi się w trakcie lektury pracy. Oto 

one: 

 

• Autor ograniczył teren swoich badań do obszaru podlegającego jurysdykcji sądu 

rejonowego w Poznaniu. Czy wyniki badań przedstawione w pracy można by odnieść 

do innych rejonów w Polsce, a nawet do innych krajów?   

 

• W dysertacji wspomniana jest również sala sądowa. Czy pomieszczenie to można 

również uznać za aktora (lub aktanta) w procesie produkcji sprawiedliwości?  

 
• Studium to zostało zaprojektowane i wykonane przez badacza zarządzania, ale 

wyniki powinny zainteresować również prawników. Czego mogliby się dowiedzieć, 

czytając tę pracę?  

 

 

 

 



5 
 

Podsumowanie 

Moja analiza i ocena pracy doktorskiej magistra Krzysztofa Durczaka pozwala na 

jednoznaczne stwierdzenie, że stanowi ona ciekawe studium badawcze, omawiające temat 

organizowania sprawy sądowej w kontekście pojęć takich jak krzywda i sprawiedliwość. 

Moja ocena pracy jest jednoznacznie pozytywna. Praca jest zdecydowanie na bardzo 

wysokim poziomie i świadczy o samodzielności naukowej autora. 

 

Biorąc pod uwagę walory recenzowanej pracy, stwierdzam, że rozprawa doktorska magistra 

Krzysztofa Durczaka, napisana pod kierunkiem naukowym dr hab. Macieja Ławrynowicza, 

profesora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu spełnia wymagania stawiane 

rozprawom doktorskim w obowiązujących obecnie przepisach. Dlatego też wnioskuję o 

dopuszczenie rozprawy do publicznej obrony oraz o jej wyróżnienie.  
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