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Recenzowana rozprawa doktorska poświęcona jest pomiarowi i ocenie sytuacji na rynku pra-

cy na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich w 2017 roku w świetle estymacji po-

średniej typu SPREE (Structure PREserving Estimation). Została ona przeprowadzona na 

podstawie trzech charakterystyk rynku pracy: współczynnik aktywności ekonomicznej, 

wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia. Rozpatrywane były one w przekrojach zdefiniowa-

nych przez płeć i grupy wieku (15–29, 30–39, 40–49, 50 lat i więcej). Należy podkreślić, że 

do tej pory informacje w takich przekrojach nie były publikowane przez statystykę publiczną. 

Recenzowana dysertacja wypełnia wyraźną lukę w zakresie wypracowania metody estymacji 

charakterystyk rynku pracy na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich, które należą 

do nietypowych przekrojów i są jednocześnie prezentowane na niższym poziomie agregacji 

(w porównaniu do kraju, województw, czy też regionów). Zapotrzebowanie na tego rodzaju 

informacje zgłaszane jest przez różnych użytkowników danych statystycznych, w tym przez 

instytucje szczebla rządowego i samorządowego w celu prowadzenia polityki społecznej, 

przez naukowców w celu przeprowadzania analiz porównawczych zgodnych ze standardami 

międzynarodowymi (w tym przypadku chodzi o zgodność charakterystyk rynku pracy z defi-

nicjami Międzynarodowej Organizacji Pracy). 

Recenzowana rozprawa doktorska składa się ze wstępu, pięciu rozdziałów, zakończenia, 

bibliografii, aneksu, spisu tabel i rysunków. Pierwszy rozdział ma charakter teoretyczny 

wprowadzający w problematykę miejskich obszarów funkcjonalnych, drugi – przeglądowy, 

trzeci i czwarty – metodyczny a w rozdziale piątym przedstawiono wyniki badań empirycz-

nych dotyczące oszacowań charakterystyk rynku pracy dla miejskich obszarów funkcjonal-
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nych ośrodków wojewódzkich (MOF OW). Układ rozprawy doktorskiej oraz jej struktura z 

punktu widzenia jej celu jest wzorcowa. 

Na s. 3-6 Wstępu uzasadniono podjęcie tematu, sformułowano cele pracy (w tym cel głów-

ny) oraz cztery hipotezy badawcze. 

Rozdział pierwszy (s. 11-43), poświęcony problematyce miejskich obszarów funkcjonal-

nych, składa się z 5 podrozdziałów i podsumowania. W podrozdziale 1.1 przedstawiono ge-

nezę, pojęcie oraz problemy zarządzania miejskimi obszarami funkcjonalnymi. Podrozdział 

1.2 rozważa problematykę identyfikacji obszarów funkcjonalnych w świetle ustaw i strategii 

krajowych a podrozdział 1.3 – w odniesieniu do polityki prowadzonej przez Unię Europejską. 

W podrozdziale 1.4 przedstawiono zagadnienie delimitacji miejskich obszarów funkcjonal-

nych w Polsce. Podrozdział 1.5 traktuje o dostępności danych statystycznych (w szczególno-

ści w zakresie rynku pracy) w kontekście miejskich obszarów funkcjonalnych. 

Rozdział drugi (s. 45-73), składający się z 6 podrozdziałów i podsumowania, traktuje o 

wybranych źródłach danych w obszarze rynku pracy w Polsce. W podrozdziale 2.1 zaprezen-

towano badanie BAEL (Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności), w podrozdziale 2.2 – 

administracyjne źródła danych dostarczane przez ZUS i KRUS, w podrozdziale 2.3 – admini-

stracyjne źródła danych dostarczane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy, w pod-

rozdziale 2.4 – badanie na podstawie sprawozdań GUS pt. „Pracujący w gospodarce narodo-

wej”, w podrozdziale 2.5 – dane o rynku pracy ze spisów powszechnych NSP2011 i 

NSP2021. Podrozdział 2.6 zawiera analizę porównawczą poszczególnych źródeł danych uję-

tych w podrozdziałach 2.1-2.5. 

W rozdziale trzecim (s. 70-103), składającym się z 8 podrozdziałów i podsumowania, za-

prezentowano estymację typu SPREE. Cenną własnością estymatorów pośrednich typu 

SPREE (estymatory zachowujące strukturę) jest spójność oszacowań z oszacowaniami bezpo-

średnimi otrzymanymi na wyższym poziomie agregacji (np. kraju, województw). W podroz-

dziale 3.1 scharakteryzowano zagadnienia związane z estymacją pośrednią z uwzględnieniem 

metod oceny jakości szacunku parametrów. Podrozdział 3.2 przedstawia ideę metody estyma-

cji SPREE. W kolejnych podrozdziałach 3.3-3.7 zaprezentowano różne warianty estymatorów 

typu SPREE (w tym ujęcie klasyczne i uogólnione dla dwuwymiarowej i trójwymiarowej ta-

blicy kontyngencji), które można stosować w celu uzyskania szacunków liczby osób pracują-

cych, bezrobotnych oraz biernych zawodowo w ramach MOF. Podrozdział 3.8 zwiera prze-

gląd zastosowań estymatorów typu SPREE w odniesieniu do rynku pracy Australii, Wielkiej 

Brytanii, Nowej Zelandii, Kanady i Polski. 
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W rozdziale czwartym (s. 109-137) zaprezentowano procedurę badawczą w procesie esty-

macji wybranych charakterystyk rynku pracy (z wykorzystaniem estymatora kalibracyjnego i 

estymatorów typu SPREE) w kontekście miejskich obszarów funkcjonalnych. Samą procedu-

rę badawczą ujęto w podrozdziale 4.1 (s. 112). Przy opracowaniu procedury badawczej Autor 

wziął pod uwagę rekomendacje wypracowane w ramach projektu Eurostatu ESSnet on Small 

Area Estimation (2012) oraz podejście zaproponowane przez Tzavidisa i współautorów 

(2018). W podrozdziałach 4.2-4.5 scharakteryzowano, w ramach fazy przygotowawczej, takie 

elementy, jak: zakres potencjalnych źródeł danych planowanych do wykorzystania w badaniu, 

zakres analizowanych zmiennych (kategorie i podkategorie – tabele 4.1 i 4.2 na s. 117-118), 

rekomendowane warianty technik estymacji pośredniej (tabela 4.3 na s. 119) wraz z propo-

nowanymi metodami oceny jakości szacunku (współczynnik zmienności, dla którego progi 

podano na s. 122), rozważane układy tabel (4 przekroje tabel ujęte na s. 122 a w formie tabe-

larycznej na s. 124-128 – rys. 4.2-4.4). W podrozdziale 4.6, który mógłby znajdować się al-

ternatywnie w rozdziale 5, przeprowadzono analizę statystyczną uzyskanych szacunków dla 

kategorii rynku pracy. Na tej podstawie zweryfikowano dwie pierwsze hipotezy badawcze. 

Wykorzystano tutaj 12 wariantów estymatorów ujętych w tab. 4.3 na s. 119. Na podstawie 

analizy otrzymanych rezultatów podjęto decyzję o wyborze estymatora typu SPREE o postaci 

𝐺𝐿𝑆𝑀3𝑃,𝐿. W rozdziale 5 został on wykorzystany do oszacowania charakterystyk rynku pracy 

dla MOF OW (miejskie obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich). 

Rozdział piąty (s. 139-165) składa się z trzech podrozdziałów i podsumowania. Przedsta-

wiono w nim wyniki estymacji charakterystyk rynku pracy dla obszarów funkcjonalnych 

miast wojewódzkich (17 MOF OW). W podrozdziale 5.1 przedstawiono wyniki estymacji 

(szczegółowe wyniki zamieszczono w aneksie w tab. A.5) z zastosowaniem estymatora 

𝐺𝐿𝑆𝑀3𝑃,𝐿 (wybranego w wyniku analizy porównawczej w podrozdziale 4.6) dla trzech cha-

rakterystyk rynku pracy (współczynnik aktywności ekonomicznej, wskaźnik zatrudnienia, 

stopa bezrobocia z uwzględnieniem płci i grup wiekowych) w układzie MOF OW (miejskie 

obszary funkcjonalne ośrodków wojewódzkich) oraz POJT (pozostały obszar jednostki teryto-

rialnej). Zasadnicza część tego podrozdziału obejmuje analizę precyzji oszacowań charaktery-

styk rynku pracy w porównaniu do szacunków estymatora kalibracyjnego. Estymacja typu 

SPREE cechuje się lepszą precyzją szacunków charakterystyk rynku pracy w porównaniu z 

estymacją kalibracyjną stosowaną w badaniu BAEL. W podrozdziale 5.2 porównano rozkłady 

(wykresy pudełkowe) oraz przestrzenne zróżnicowanie (mapy) trzech charakterystyk rynku 

pracy dla MOF OW i POJT. Na tej podstawie zweryfikowano hipotezę trzecią i częściowo 

czwartą. W podrozdziale 5.3 przeprowadzono taksonomiczną analizę zróżnicowania rynku 
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pracy dla MOF OW z zastosowaniem metody klasyfikacji Warda oraz metody porządkowania 

liniowego TOPSIS. Pozwoliło to na weryfikację czwartej hipotezy badawczej mówiącej, że 

rynek pracy w ujęciu MOF OW cechuje się wyraźnym zróżnicowaniem przestrzennym. 

Rozprawę doktorską wieńczy Zakończenie (s. 167-172), w którym w syntetyczny sposób 

przedstawiono jej walory i osiągnięcia, odniesiono się do postawionych hipotez badawczych 

oraz wskazano kierunki dalszych badań. 

Rozprawa doktorska mgr. Tomasza Józefowskiego stanowi indywidualny i oryginalny 

wkład do problematyki pomiaru i oceny sytuacji na rynku pracy na obszarach funkcjonalnych 

miast wojewódzkich w świetle estymacji pośredniej typu SPREE. Do niewątpliwych walorów 

recenzowanej rozprawy doktorskiej należy zaliczyć: 

1. Jasne i precyzyjne sformułowanie celu głównego rozprawy doktorskiej oraz czterech 

hipotez badawczych, które zostały zweryfikowane. Hipoteza pierwsza oraz druga została 

zweryfikowana na podstawie wyników przedstawionych w podrozdziale 4.6 a hipoteza trzecia 

i czwarta w trakcie prezentacji wyników badań empirycznych w rozdziale 5. 

2. Przyjęcie interesującej koncepcji w strukturze rozprawy. Każdy rozdział w końcowej 

części zawiera podsumowanie, w którym w syntetyczny sposób zebrano rozważania podjęte 

w danym rozdziale. 

3. Wyczerpującą i merytorycznie cenną analizę porównawczą źródeł danych w obszarze 

rynku pracy w Polsce ujętą w podrozdziale 2.6 dysertacji. Analizę porównawczą źródeł da-

nych przeprowadzono z punktu widzenia ich przydatności dla nietypowego przekroju teryto-

rialnego jakim jest w pracy miejski obszar funkcjonalny (MOF). Żadne z dostępnych źródeł 

danych nie dostarcza pożądanych informacji o poszczególnych kategoriach rynku pracy w 

odniesieniu do MOF. Wynika to bądź z niedostępności danych na niższym poziomie agregacji 

bądź z nieadekwatnej definicji osób pracujących oraz bezrobotnych z punktu widzenia Mię-

dzynarodowej Organizacji Pracy. Stąd bierze się udana próba, podjęta przez Autora w roz-

prawie, oszacowania odpowiednich charakterystyk rynku pracy na poziomie MOF. 

4. Należy podkreślić, że jest to pierwsze w literaturze polskiej kompleksowe zastosowanie 

estymatorów typu SPREE dla danych z rynku pracy. 

5. Zaprezentowanie w podrozdziale 3.7 (s. 99-101), na podstawie przeglądu literatury 

światowej, sześciu rozszerzeń estymatora typu SPREE, m.in. uwzględniającego braki danych, 

wykorzystującego do uzyskania oszacowań dane pseudospisowe (integrujące dane spisowe z 

danymi z badania reprezentacyjnego w celu uzyskania oszacowań parametrów dla małych ob-

szarów), rozszerzające estymator GSPREE na przypadek wielowymiarowy, rozbudowujący 
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podejście SPREE o alternatywną funkcję odległości 𝜒2, wykorzystujący w estymacji infor-

macje pomocnicze pochodzące ze zdjęć satelitarnych. 

6. Zaproponowanie w rozdziale 4 autorskiej procedury badawczej (rys. 4.1 na s. 112) w 

procesie estymacji wybranych charakterystyk rynku pracy (współczynnik aktywności ekono-

micznej, wskaźnik zatrudnienia, stopa bezrobocia w podziale na płeć i przyjęte grupy wieku) 

w kontekście miejskich obszarów funkcjonalnych (MOF) z wykorzystaniem estymacji typu 

SPREE.  

7. Zaproponowanie w podrozdziale 4.5, zgodnie z nowatorską procedurą badawczą z pod-

rozdziału 4.1, przekrojów tabel (s. 123-128), które w powiązaniu z innymi elementami tej 

procedury pozwoliły Autorowi na oszacowanie po raz pierwszy w Polsce charakterystyk ryn-

ku pracy w przekroju miejskich obszarów funkcjonalnych. Takiego układu danych statystyka 

publiczna dotychczas nie prezentowała. 

8. Zaprezentowane w zakończeniu rozprawy doktorskiej (s. 171-172) szerokiego spek-

trum kierunków dalszych badań w obszarze rynku pracy dotyczących nowych możliwości ba-

dań empirycznych w tym zakresie oraz nowych wyzwań metodologicznych. 

9. Recenzowana rozprawa doktorska jest przykładem rzetelnie przeprowadzonych analiz i 

badań, dociekliwości Autora, dbałości o wiarygodność i obiektywność rezultatów.  

Ta niewątpliwie wartościowa praca doktorska skłania do kilku uwag, choć niektóre z nich 

mają z pewnością zabarwienie dyskusyjne: 

1. W rozprawie stosuje się dwa pojęcia: zmienne pomocnicze i zmienne zastępcze. Do-

brze byłoby wyjaśnić oba pojęcia. 

2. Niewątpliwie Autor w rozprawie korzystał z niezbędnego oprogramowania przy wyko-

nywaniu obliczeń. Brakuje informacji jakie programy komputerowe zostały tutaj wykorzysta-

ne. 

3. W spisie treści (s. i-iii) są umieszczone tylko rozdziały i podrozdziały. Nie ma pełnej 

struktury rozprawy. 

Do recenzowanej pracy zgłaszam dosłownie kilka uwag szczegółowych mających głównie 

charakter uchybień natury redakcyjnej, stylistycznej i językowej: 

– dobrze byłoby do hipotezy drugiej (s. 8) dodać na końcu zdania „… na niższych po-

ziomach prezentacji danych (np. obszary funkcjonalne miast wojewódzkich)” 

– w wykazie literatury na s. 189 oraz w tekście przestawiono nazwiska autorów mono-

grafii z 1981 r. Powinno być Hwang, Yoon, 

– s. 20 (6 w. od góry) – zamiast „owania” powinno być „Zagospodarowania”, 
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– tytuł rys. 1.2 (s. 35) nie jest zgodny z jego zapowiedzią przedstawioną na s. 34 (7-11 w. 

od dołu). Legenda do rys. 1.2 jest enigmatyczna (zastosowano tylko skróty). Dobrze byłoby 

już w tym miejscu wskazać, że obiektami badania w rozprawie będą MOF OW, 

– z pierwszego zdania z punktu 1.5.1 (s. 36) wynika, że obszary metropolitalne są częścią 

MOF. Na s. 12 (przedostatni akapit) podano, że w pracy MOF utożsamia się z obszarami me-

tropolitalnymi, 

– na s. 56 należało przenieść tekst ze s. 57 (ostatni akapit) oraz częściowo ze s. 58, 

– s. 64 (9 w. od dołu) – zamiast „okres referencyjnych” powinno być „okres referencyj-

ny”, 

– zdanie ze s. 72 (6-7 w. od góry) budzi wątpliwości w świetle rys. 2.4a-c, 

– na rys. 2.3 (s. 70) oraz rys. 2.4 (s. 71) dobrze byłoby podać jednostkę miary (lub w ty-

tule każdego rysunku), 

– s. 72 (9 w. od dołu) – zamiast 2.4 powinno być 2.4a, 

– s. 124 (rys. 4.2) – w główce zamiast JPT powinno być JT (zob. tab. 4.1 ze s. 117). 

Recenzowana rozprawa doktorska została obudowana wieloma pozycjami literaturowymi 

(193 pozycje, w tym 73 w języku angielskim, 3 opracowania Eurostatu i 18 opracowań GUS). 

Wykaz literatury został przygotowany starannie.  

Biorąc pod uwagę walory naukowe i poznawcze recenzowanej rozprawy doktorskiej, jej 

bardzo wysoki poziom merytoryczny (w tym: samodzielne rozwiązanie przez Doktoranta 

oryginalnego problemu naukowego ujętego w tytule rozprawy, wiedzę teoretyczną w dyscy-

plinie naukowej – ekonomia i finanse, umiejętność samodzielnego prowadzenia pracy nau-

kowej poprzez m.in. zaprezentowanie w rozdziałach 4 i 5 wyników własnych badań, w tym 

rozwiązań metodycznych i przeprowadzonych badań empirycznych, ujęcia syntetyzujące i 

porządkujące wiedzę) stwierdzam, że dysertacja mgr. Tomasza Józefowskiego pt. „Rynek 

pracy na obszarach funkcjonalnych miast wojewódzkich w świetle estymacji typu SPREE” w 

pełni odpowiada wymogom stawianym rozprawom doktorskim określonym w art. 13 ustęp 1 

Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i 

tytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.) i wnoszę o dopuszczenie do pu-

blicznej jej obrony.  

Ponadto biorąc pod uwagę walory naukowe oraz praktyczne recenzowanej rozprawy dok-

torskiej umieszczone w recenzji wnioskuję o jej wyróżnienie. 

 

Jelenia Góra, 4 maja 2022 r. 
 

 


