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postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse 

1. Informacje ogólne 

Niniejsza recenzja została wykonana w oparciu o. zlecenie oraz dokumentację przekazaną 

przez wnioskodawcę za pośrednictwem Pani dr hab. Kamilii Marchewki—Bartkowiak, prof. 

nadzw. UEP, Dziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Dokumentacja obejmowała m.in. autoreferat wjęzyku polskim i angielskim, wykaz dorobku 

habilitacyjnego, publikację wchodzącą w skład osiągnięcia naukowego oraz wybrane 

publikacje Habilitanta. 

Recenzja została sporządzona zgodnie z kryteriami oceny dorobku postępowaniu w 

habilitacyjnym, zawartymi w następujących aktach prawnych: 

. Ustawie z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule naukowym oraz o 

stopniach itytule w zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65, poz.595, z późn.zm.); 

. Rozporządzenie Ministra Nauki ! Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w 

sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego (Dz. U. Nr 196, poz. 1165). 



2. Informacje o Habilitancie 

Pan dr Damian Walczak jest związany od początku swojej kariery akademickiej z 

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2005 roku uzyskał na tej uczelni tytuł 

magistra na kierunku Zarządzanie i Marketing, w 2006 roku rozpoczął studia doktoranckie w 

dziedzinie nauk ekonomicznych : zakresu ekonomii, a od lutego 2009 roku został 

zatrudniony w Katedrze Zarządzania Finansami. W 2010 roku uzyskał na tej Uczelni stopień 

doktora nauk ekonomicznych i w  2012 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta. Jego 

promotorem była Pani dr hab. Bożena Kołosowska. Tytuł rozprawy brzmiał „Uwarunkowania 

funkcjonowania systemu zabezpieczenia społecznego rolników w Polsce”. Praca została 

nagrodzona w Konkursie Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji Ubezpieczeniowej i 

Gazety Ubezpieczeniowej, uzyskując i miejsce w tym konkursie oraz nagrodzona przez 

Rektora UMK. 

3. Ocena osiągnięcia zgodnie z Ustawą z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach 

naukowych i tytule oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki - monografia 

Jako osiągnięcie naukowe, o którym mowa w Ustawie Habilitant wskazał monografię 

swojego autorstwa „Przywileje w zabezpieczeniu na starość w Polsce", Wydawnictwo 

Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2019, ss. 314. Monografia składa się z 6 

rozdziałów. Część główna pracy poprzedzona jest „Wstępem", a jej końcowy fragment 

stanowi „Zakończenie. Postulaty na przyszłość". Ponadto w pracy znajdują się 2 załączniki. 

Bibliografia obejmuje literaturę krajową i zagraniczną. Po względem edytorskim praca nie 

skłania do uwag krytycznych. 

Książka dotyczy problematyki przywilejów w zabezpieczeniu na starość w Polsce oraz ich 

wpływu na finanse publiczne, finanse osobiste oraz na rynek pracy. Tak sformułowany 

problem lokuje ją w obrębie dyscypliny finanse. Autor bada rozpatrywana problematykę 

zarówno z punktu widzenia systemu ubezpieczenia emerytalnego tzw. powszechnego 

zarządzanego przez ZUS, systemu tzw. zaopatrzeniowego (osób zatrudnionych na zasadzie 

służby z uwzględnieniem zabezpieczenia prokuratorów i sędziów) oraz systemu 

ubezpieczenia społecznego rolników i ich rodzin. Takie kompieksowe ujęcie badanych 



zagadnień jest niedoreprezentowane w poiskiej iiteraturze ubezpieczenia społecznego. 

Wybór probiematyki należy, zatem ocenić pozytywnie. 

Sposób rozwiązania problemu badawczego szczególnie z punktu widzenia metodycznego nie 

budzi zastrzeżeń. Autor we Wstępie okreśia cel główny monografii o następującym 

brzmieniu: „...zaprezentowanie przywilejów w zabezpieczeniu na starość w Polsce oraz 

określenie skutków ekonomicznych, głównie finansowych, ich obowiązywania". Habilitant 

przyjął, że zrealizowanie celu głównego wymagało szerokich badań własnych. 

W rozprawie postawiono pięć hipotez badawczych, które poddano weryfikacji 

wykorzystując metody anaiizy statystycznej, metodę wywiadu telefonicznego 

wspomaganego komputerowo na reprezentatywnej próbie badawczej wybranej w sposób 

losowy i proporcjonalny, a także pogłębionego wywiadu indywidualnego oraz formalno— 

dogmatycznej analizy przepisów prawa i ekonomicznej analizy prawa. 

Sformułowa ne hipotezy badawcze są poprawne z metodologiczne-go punktu widzenia. 

Biorąc pod uwagę tytuł monografii, sposób sformułowania celu pracy oraz hipotez można 

ustalić jej zasadniczy problem badawczy oraz koncepcję jego rozwiązania. Swoje zadanie 

badawcze Habiiitant zakreśla szeroko. Obejmuje ono zarówno zdefiniowanie przywilejów na 

starość w poszczególnych systemach emerytalnych, określenie czynników je kształtujących, 

skutków ekonomicznych (przede wszystkim Finansowych) w dłuższym horyzoncie czasowym, 

głównie w sferze finansów publicznych i finansów osobistych, a także przedstawienie 

propozycji rozwiązań racjonalizujących zasady zabezpieczenia na starość (postulatów na 

przyszłość). Powoduje to, że praca jest Wielowątkowa ? interesująca, choć czasami wymyka 

się dyscyplinie rozważań. 

Struktura monografii w zasadzie jest poprawna, chociaż w ramach niektórych rozdziałów 

kolejność rozpatrywanych zagadnień powinna być zmieniona. 

W rozdziale pierwszym Autor dokonuje przeglądu podstawowych kwestii związanych z 

problematyką przywilejów i nierówności w zabezpieczeniu na starość w Polsce. Jego uwaga 

w części pierwszej rozdziału koncentruje się na następujących zagadnieniach: źródłach 

przywilejów w społeczeństwie w kontekście przywiiejo'w emerytalnych, koncepcjach 



sprawiedliwości społecznej, solidaryzmu i równości w systemach zabezpieczenia na starość, 

problematyce ekwiwalentności świadczeń emerytalnych. 

Autor określa przywileje jako nierówne traktowanie równych względnie równe traktowanie 

nierównych, a równość (równość nie tylko rezultatu, ale także równość szans, zasług, 

potrzeb, sytuacji albo dostępu) ujmuje jako konkretyzację sprawiedliwości. 

W wątku solidaryzmu (w zabezpieczeniu na starość) podkreśla się szczególną rolę państwa, 

które w określaniu prawa do świadczeń powinno uwzględniać zasadę sprawiedliwości i 

równości. Następnie Autor dyskutuje nad problematyką ekwiwalentności świadczeń w 

zabezpieczeniu na starość. Ekwiwalentność traktuje się zarówno w ujęciu ekwiwalentności 

tzw. funduszowej (zbiorowej, tj. relacji sumy składek do sumy świadczeń) oraz 

indywidualnej, czyli jak ujmuje Autor, relacji składki do świadczenia. Jeżeli już Autor odnosi 

się do koncepcji zasady ekwiwalentności w ubezpieczeniach tzw. prywatnych ( ujmowanych 

w Polsce jako ubezpieczenia gospodarcze), to pominięto tutaj trzeci jej aspekt, a mianowicie 

relację składki do wielkości ryzyka (w ubezpieczeniu społecznym ryzyka socjalnego). Zasadnie 

natomiast Autor przyjmuje, że stosowanie ekwiwalentności świadczenia ogranicza rolę 

solidaryzmu, związanego z redystrybucja środków w ubezpieczeniu społecznym (w tym 

emerytalnym). Autor wyraża pogląd, że powinno się odejść (w ubezpieczeniu emerytalnym) 

od zasady ekwiwalentności (dosłownie czystej zasady ekwiwalentności) na rzecz większej roli 

zasady solidaryzmu przy zrezygnowaniu z przywilejów. Autor nie formułuje jednak 

konkretnych swoich propozycji, pozostawiając tę kwestię otwartą. 

W drugiej, końcowej części rozdziału dyskutuje się zagadnienia terminologiczne w zakresie 

zabezpieczenia społecznego. W konkluzji w ramach zabezpieczenia na starość wyróżnia się 

trzy systemy, tj. system: powszechny, zaopatrzeniowy oraz rolniczy. Autor wyraźnie 

podkreśla, że przyjęta klasyfikacja szczególnie w przypadku systemu zaopatrzeniowego może 

budzić zastrzeżenia ze względu na występującą w nim niejednorodność rozwiązań w 

zasadach określania świadczeń w badanych grupach zawodowych (żołnierze, funkcjonariusze 

policji i innych slużb, sędziowie i prokuratorzy), ale uznał zasadność takiego ujęcia, ponieważ 

finansowanie ich świadczeń pochodzi w całości ze środków budżetu państwa. Podejście takie 

nie budzi zastrzeżeń. 



Rozdział drugi monografii odnosi się do zagadnień przywilejów emerytalnych w Polsce. Autor 

w pierwszej części rozdziału koncentruje uwagę na genezie i historii przywilejów 

emerytalnych. W prowadzonym dyskursie Habilitant odnosi się głównie do okresu lat 1945— 

1990 ( okresu PRL), ale wskazuje także na wcześniejsze kształtowanie się zasad 

zabezpieczenia na starość oraz tworzenie się przywiiejów określonych grup zawodowych 

(górników, funkcjonariuszy służb). Podkreśla się, że występujące przywileje mają głębokie 

zakorzenienie w decyzjach z lat wcześniejszych i mają tendencję do utrwalania się (ochrona 

praw nabytych), a nieliczne reformy wygaszania przywilejów w zabezpieczeniu na starość, 

głównie w systemie zaopatrzeniowym nie miały charakteru całościowego i od nosiły się do 

zmian parametrycznych. Jednocześnie wskazuje się, że aktualnie występują tendencje 

poszerzania przywilejów. 

W kolejnej części rozdziału dokonuje się wyodrębnienia przywilejów emerytalnych w ujęciu 

przedmiotowym oraz podmiotowym. W pierwszym ujęciu Autor wyróżnia trzy formy 

uprzywilejowania ( wielkość opłacanych składek, metody wyznaczania wielkości świadczeń, 

warunki uprawniające do nabywania świadczeń). W drugim przypadku charakteryzuje się 

przywileje występujące w systemie powszechnym, zaopatrzeniowym i rolniczym. Niejako 

przy okazji charakteryzuje się również główne elementy i przepływy środków finansowych w 

każdym z rozpatrywanych systemów. Następnie podejmuje się dyskusję o kryteriach 

określania wieku emerytalnego, w tym minimalnego jego wieku, jednocześnie podkreślając, 

że jest on najistotniejszą formą uprzywilejowania. Habilitant zasadnie wyraża pogląd, że 

wysokość wieku emerytalnego powinna wynikać z przesłanek ekonomicznych, społecznych i 

demograficznych. Ponadto Autor zwraca uwagę, że większą rolę niż wiek emerytalny należy 

przypisać stażowi ubezpieczeniowemu. 

W dalszej części rozdziału analizuje się formy uprzywilejowana wyróżnionych grup 

zawodowych w systemie powszechnym, tj.: górników, grup objętych emeryturami 

pomostowymi i osób duchownych. Ponadto zwraca się uwagę, że przywilejem w tym 

systemie jest również wykorzystywanie wspóinycn (zunifikowanych) tablic przeciętnego 

dalszego trwania życia dla kobiet i mężczyzn, a także tablic retrospektywnych zamiast tablic 

prospektywnych. Nie budzi również wątpiiwości podniesienie problemu zasad określania 

podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne przez osoby prowadzące pozarolniczą 

działalność gospoda rczą. 



Zaprezentowana w tej części argumentacja jest iogicznie uzasadniona, jakkolwiek 

wyprowadzane wnioski mogą budzić dyskusję, np. z punktu widzenia pełnionych przez 

kobiety ról rodzinnych. 

Dalej Autor analizuje przywileje w systemie zaopatrzeniowym (brak opłacania składek, 

sposób nabycia uprawnień emerytalnych oraz reguły kształtowania świadczenia 

emerytalnego według zasady zdefiniowanego świadczenia) najpierw funkcjonariuszy policji i 

innych służb, żołnierzy, a następnie prokuratorów i sędziów. 

W systemie rolniczym Autor trafnie uwypuklił najistotniejsze przywileje ubezpieczonych, tj. 

niską wysokość składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe, zbyt szeroki zakres 

ubezpieczonych członków gospodarstwa rolnego oraz możłiwość pozostania w systemie i 

prowadzenia działalności pozarolniczej. Jednocześnie wskazano na rozwiązania, które należy 

zaliczyć do negatywnych stron tego systemu. 

W końcowej części rozdziału dokonano podsumowania form uprzywilejowania w 

analizowanych systemach, porównując je z rozwiązaniami wykorzystywanymi w systemach 

zabezpieczenia w wybranych krajach. 

Wyniki analiz w tym rozdziale potwierdzają zasadność hipotezy pierwszej, czyli że 

nie równość uprzywilejowanych świadczeń emerytalnych jest pochodną ich 

nieekwiwalentości a nie wynika z wiełkości np. zgromadzonego kapitalu emerytalnego. 

Rozdział trzeci w pierwszej części poświęcono badaniu wieikości wydatków budżetu państwa 

na świadczenia emerytalne ( w przypadku żołnierzy wydatki na świadczenia emerytalno— 

rentowe) zarówno w poszczegółnych systemach, jak i w  rozbiciu na główne grupy 

ubezpieczonych, w tym uprzywiłejowanych. Analizą objęto wydatki z lat 2014-2016. 

Badano również kwoty składek przekazanych do systemu powszechnego za osoby zwolnione 

ze służby w Policji oraz w wybranych służbach % prokuratorów przed nabyciem uprawnień do 

emerytury (renty policyjnej) w łatach 2013—2011 Odniesiono się także do szacunku tzw. 

długu ukrytego — zobowiązania państwa do wypłaty w przysziości świadczeń emerytalno- 

rentowych, określonego przez GUS na koniec 2815 r. w poszczególnych systemach 

zabezpieczenia na starość. 
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W sumie wyniki przeprowadzonych anaiiz w tej części rozdziaiu, określiły strukturę i 

dynamikę zmian badanych wielkości w rozpatrywanym horyzoncie czasowym— wskazują na 

stały wzrost ich wieikości. iednak Autor nie okreśiii stopnia i charakteru wpływu wydatków 

na starość na finanse publiczne- brak jest analizy tych reiacji. 

W drugiej części rozdziału przedmiotem badania były średnie wysokości emerytur w 

wyróżnionych grupach zawodowych w systemie powszechnym, zaopatrzeniowym i 

rolniczym, wpływ na wysokość świadczeń (w systemie powszechnym) wspólnych dla obu płci 

tablic przeciętnego dalszego trwania życia oraz adekwatność dochodowa tych świadczeń w 

trzech wymiarach, tj. w aspekcie ochrony przed ubóstwem, wygładzania przebiegu 

konsumpcji oraz zróżnicowania ze względu na płeć w rozpatrywanych systemach 

emerytalnych. Sposób ujęcia rozpatrywanych kwestii oraz wyprowadzane wnioski nie budzą 

zastrzeżeń. 

W końcowej części rozdziału zaprezentowano wyniki badań ankietowych na temat 

zasadności przywilejów emerytalnych. Autor wykorzystał za równo badania przeprowadzone 

przez ZUS, Europejski Sondaż Społeczny, jak i własne. Wyniki tych badań uwiarygodniły 

hipotezę piątą pracy oraz postulat Autora o potrzebie ograniczenia przywilejów 

emerytalnych. 

W rozdziale czwartym Autor koncentruje swoją uwagę na przywilejach pozaemerytalnych, 

tj.: związanych z wiekiem (dodatek pielęgnacyjny, świadczenie honorowe dla ICO-latków) 

oraz z kryteriami przyznawania izasadami określania wysokości rent rodzinnych (głównie 

rent wdowich), rent z tytułu niezdolności do pracy, a także z zasadnością świadczeń 

olimpijskich, deputatów węglowych dla górników i kolejarzy czy uprawnieniami dla 

weteranów i kombatantów. 

Wnioski z przeprowadzonych w tym rozdziale analiz uwypukliły szeroki zakres i brak 

spójności oraz potrzebę optymalizacji przywiiejów na starość. 

Rozdział piąty poświęcono probiematyce oddziaływania przywilejów emerytalnych na rynek 

pracy. Wskazuje się, że na rynek pracy wpływają przede wszystkim te przywiieje, które 

umożliwiają wcześniejsze emerytury a także uprzywiiejowany sposób określania wysokości 

składki i świadczenia. Anaiizuje się również charakter tego oddziaływania. Następnie bada się 



zagadnienie aktywności zawodowej emerytów i osób po SG roku życia ze szczególnym 

uwzględnieniem osób pobierających inne niż emerytura świadczenia społeczne. Wyróżnia się 

też powody kontynuowania pracy zawodowej oraz zawodu przez osoby pobierające 

powyższe świadczenia, a także przyczyny bierności zawodowej w tej grupie osób. W dalszej 

części charakteryzuje się aktywność zawodową wybranych grup zawodowych emerytów 

mundurowych w podziale na kobiety i mężczyźni. Wyniki tych badań wskazały na odmienne 

podejście kobiet i mężczyzn do aktywności zawodowej po przejściu na emeryturę (rentę) i 

pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie hipotezy drugiej. W końcowej części rozdziału 

dyskutuje się zagadnienie oddziaływania systemu rolniczego na podaż pracy. Autor zasadnie 

stwierdza, że rozwiązania prawne w tym systemie sprzyjają zwiększeniu szarej strefy na 

rynku pracy oraz zniechęcają osoby ubezpieczone do aktywności zawodowej. 

W rozdziale szóstym przedmiotem badania jest problematyka oszczędzania— najpierw w 

odniesieniu do dochodu rozporządzainego w Polsce i wybranych krajach, następnie 

oszczędzania na starość i oszczędzania na starość przez osoby z zawodów korzystających z 

uprzywilejowa nego zabezpieczenia na starość. Wyniki badania potwierdziły zasadność 

hipotezy czwartej, czyli, że osoby oczekujące wyższych świadczeń emerytalnych mają niższą 

skłonność do oszczędzania na starość niż ci, których świadczenia będą niższe. 

Pracę zamyka zakończenie (postulaty na przyszłość), będące syntetycznym podsumowaniem 

osiągniętych rezultatów badań. Autor opowiada się także za reformą systemową 

zabezpieczenia na starość, ograniczającą lub likwidującą przywileje przede wszystkim 

emerytalne. Podkreśla też celowość zmian w wieku emerytalnym oraz niezbędność 

ściślejszego powiązania wielkości emerytur ze stażem pracy i wielkością wniesionych składek. 

Omawiana monografia jest interesującym, choć nie wolnym od uproszczeń, studium 

teoretyczne—empirycznym. Jest ona wplecione w warstwę rozważań ma kroekonomicznych 

oraz mikroekonomicznych. Jest obecna zarówno w teorii jak i w praktyce zabezpieczenia na 

starość. 

Przedłożona do recenzji dzieło zawiera wystarczające elementy nowości w za kresie nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie finanse z punktu widzenia postępowania habilitacyjnego. 

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na następujące wątki podjęte w rozprawie. Po pierwsze 

Autor dokonał, w oparciu (› szerokie studia literaturowe, zdefiniowania podstawowych 
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kategorii w zabezpieczeniu społecznym; ich złożonych reiacji oraz uwarunkowań. Po drugie 

określił charakter i zakres wstępujących przywiiejów w zabezpieczeniu na starość oraz ich 

skutki ekonomiczne, przede wszystkim, finansowe. Po trzecie zbadał relacje między 

przywilejami na starość a finansami osobistymi oraz okreśiii wpływ przywilejów na 

aktywność na rynku pracy. Po czwarte wykazał jak zróżnicowane zabezpieczenie na starość 

wpływa na oszczędzanie na starość. Po piąte wskazał na kierunki postulowanych zmian 

systemów zabezpieczenia na starość. Autor wykazuje duże umiejętności prowadzenia 

złożonego i wielowątkowego dyskursu naukowego. 

4. Opinia o pozostałym dorobku naukowo-badawczym Habilitanta 

Dorobek naukowy Habilitanta jest znaczny, zarówno w kategoriach ilościowych jak i 

jakościowych. Według załącznika do analizy bibłiometrycznej sporządzonego przez Bibliotekę 

UMK dla potrzeb postępowania o nadanie Mu stopnia doktora habilitowanego opublikował 

on po uzyskaniu stopnia naukowego doktora do stycznia 2019 roku łącznie (jako współautor 

lub samodzielny autor) 71 pozycji literaturowych ( w tym jako samodzielny autor 23 pozycje). 

Ponadto był współredaktorem 8 monografii naukowych.. Łączna liczba punktów przyznanych 

z tego tytułu przez M NiSzW wyniosła 486 ( natomiast z uwzględnieniem dorobku naukowego 

przed uzyskaniem stopnia naukowego doktora: 546 punktów). 

Sumaryczne wskaźniki dorobku publikacyjnego wg odczytu ze stycznia 2019 roku wynosiły: 

łączna wartość wskaźnika iF 0,709, łączna łiczba cytowań na podstawie bazy Google Scholar 

(bez autocytowań) 109 (indeks H: 7), łączna liczba cytowań na podstawie bazy Web of 

Science Cor Collection (bez autocytowań) 4 (index H: 2), łączna łiczba cytowań na podstawie 

bazy Scopus (bez autocytowań) 4 (indeks H: 2). 

Podstawową część dorobku pubłikacyjnego Habiiitanta stanowią artykuły naukowe w 

czasopismach krajowych, ( w których Habiłitant jest współautorem), natomiast spośród 6 

publikacji w czasopismach zagranicznych jedna, (w ktorej' Habilitant jest współautorem) była 

na liście filadelfijskiej (20 punktów). jest ( po osiągnięciu stopnia naukowego doktora) także 

autorem 2 monografii (doktorat i druga opiniowana jako osiągniecie naukowe) oraz 

współautorem jednej pracy zbiorowej”. Zdecydowana większość dzieł ma charakter prac 

współa utorskich. 



Swoje zainteresowania naukowe Habilitant przyporządkowuje do pięciu nurtów badawczych. 

Pierwszy z nich odnosi się do problematyki oszczędzania, stanowiącej element składowy 

finansów osobistych- badanie czynników wpływających na poziom oszczędzania, w tym 

oszczędzania na starość, form oszczędzania oraz zachęt finansowych z budżetu państwa 

pozwalających na zabezpieczenie emerytalne, poprzez oszczędzanie oraz potrzeb 

finansowych osób starszych. Drugi obejmuje zagadnienia ubezpieczeń społecznych, tj. 

badanie ich zasad, roli państwa w kompensowaniu strat losowych w za kresie ryzyk 

socjalnych, a także warunków sprzyjających podnoszeniu świadomości finansowej i 

ubezpieczeniowej. Trzeci nurt badawczy odnosi się do zagadnienia finansów publicznych, tj. 

wsparcia przedsiębiorczości ze środków publicznych, finansów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz funduszy ubezpieczeń społecznych. Czwarty nurt badawczy jest 

poświęcony problematyce rynku ubezpieczeniowego- zagadnieniom zachowań podmiotów 

na tym rynku, świadomości ubezpieczeniowej oraz produktom ubezpieczeniowym. Piąty nurt 

badań wiąże się z ekonomika rolnictwa, tj. w ujęciu mikroekonomicznym (badanie 

funkcjonowania gospodarstwa rolnego, w tym reguł podejmowania przez nie decyzji) oraz w 

ujęciu makroekonomicznym, czyli wpływie uwarunkowań zewnętrznych gospodarstwa 

rolnego na jego funkcjonowanie. W sumie widzimy jak nurty te tworzą naturalne ramy 

dociekań przedstawionych w rozprawie habilitacyjnej. 

Dr Damian Walczak realizuje grant NCN w ramach konkursu Miniatura 2. pt. „Społeczno— 

ekonomiczne uwarunkowania oszczędzania na starość” oraz uczestniczył w realizacji 

projektu pt. „ Finansowe i fiskalne uwarunkowania poprawy efektywności, zrównoważenia i 

konkurencyjności polskiego rolnictwa" w zadaniu pt. „Podatki, parapodatki, transfery i 

ubezpieczenia społeczne oraz gospodarcze i instrumenty zarządzania ryzykiem w 

kształtowaniu konkurencyjności, stabilności finansowej i bezpieczeństwa socjalnego w 

rolnictwie i na wsi" w ramach Programu Wieloletniego 2015-2019 instytutu Ekonomiki 

Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej— Państwowy lnstytut Badawczy. Ponadto był 

ekspertem w projekcie naukowo—innowacyjnym pt. „Nowy model kształcenia na poziomie 

wyższym na kierunku Zarządzanie" wspótfinansowanym ze środków UE w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego, priorytet iV Szkolnictwo wyższe i nauka, 

finansowa nym przez NCBiR. Uczestniczył także w projekcie pt. „Ekologiczna ewolucja rynku 

finansowego (Ecofin) „, współrealizowanym przez UMK w Toruniu wspólnie z Bankiem 
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Zachodnim. Habilitant zrealizował też 3 granty (jako kierownik) przyznane na Wydziale Nauk 

Ekonomicznych i Zarządzania UMK. 

Dr D. Walczak sprawował opiekę naukową nad 2 doktorantami w charakterze promotora 

pomocniczego, przy czym w 1 przypadku doktorant obronił pracę doktorską w 2014 r., a w 

drugim— otwarty został przewód doktorski w 2017 r. na Wydziale Nauk Ekonomicznych i 

Zarządzania UMK w Toruniu. 

Habilitant ponadto współredagował i koordynował publikacje naukowe studentów i 

doktorantów z UMK w Toruniu. Pełnił funkcje doradcze, konsultacyjne iopiniodawcze w 

zakresie zmian i reform w ll i lll filarze ubezpieczenia emerytalnego na rzecz ZUS-u w latach 

2016-2017. Wykonał 8 ekspertyz, w tym m.in. dla Urzędu Patentowego. 

W rozpatrywanym okresie 8 lat Habilitant uczestniczył jako referent w 40 konferencjach 

międzynarodowych i krajowych, w tym w 8 zagranicznych. 

Za swoją działalność naukową uzyskał indywidualne wyróżnienie Rektora UMK w 2014 r. 

5. Opinia o dorobku dydaktycznym, organizacyjnymi pozostałym 

Dr D. Walczak będąc etatowym pracownikiem Uczelni realizuje działalność dydaktyczną na 

poziomie studiów licencjackich i magisterskich. Jest promotorem prac licencjackich i 

magisterskich oraz sprawuje opiekę na wybranymi do-ktorantami. Dwukrotnie w trakcie 

pobytu programu Erasmus+ na wyjazdach dydaktycznych w Kauno Technologis Universitas 

(2016 r) oraz Aleksandro Stulginskio Universitas (2018 r.) prowadził zajęcia z ubezpieczeń. 

Prowadził także zajęcia pt. „Tworzenie biznes planów" w ramach projektu pt. „Uniwersytet 

Mikołaja Kopernika w Europie 2020” realizowanego w ramach Poddziałania 4.3 Programu 

Operacyjnego Kapitał Ludzki (2014-2015). Ponadto uczestniczył w latach 2014-2015 w 

projekcie pt. „inkubator innowacyjności” realizowanym w ramach programu MNiSzW pt. 

„inkubator innowacyjności” w ramach projektu systemowego pt. „Wsparcie systemu 

zarządzania badaniami naukowymi oraz ich wynikami". 

Był promotorem studentki Anny Podgórskiej, która za- pracę magisterską pt. „Finansowanie 

ubezpieczeń emerytalnych uprzywilejowanych grup zawodowych uzyskała wyróżnienie 

przewodniczącego Jury w XiV edycji konkursu Rzecznika Ubezpieczonych, Fundacji Edukacji 
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Ubezpieczeniowej i Gazety Ubezpieczeniowej na najiepszą pracę magisterską z dziedziny 

ubezpieczeń gospodarczych i społecznych w 2015 r. 

Był członkiem 6 komitetów organizacyjnych międzynarodowych i krajowych konferencji 

naukowych, w tym w 3 był również współorganizatorem. 

Od 2014 r. pełni funkcję sekretarza w czasopiśmie Copernican Journal of Finance & 

Accounting. 

Jest członkiem The European Economic Association a także członkiem takich stowarzyszeń 

jak: Polskie Stowarzyszenie Ubezpieczenia Społecznego (zastępca przewodniczącego 

zarządu), Stowarzyszenie Finansów i Rachunkowości na rzecz Zrównoważonego Rozwoju 

(prezes zarządu), Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa iAgrobiznesu (w latach 2010- 

2014) oraz Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. 

Do współpracy międzyna rodowej można zakwalifikować uczestnictwo w międzynarodowych 

konferencjach naukowych (w roii referenta), w szczególności w zagranicznych konferencjach 

naukowych, członkostwo w The European Economic Association, a także uczestnictwo w 

programie Erasmus+. 

W latach 2011—2018 otrzymał 4 wyróżnienia (zespołow-e oraz indywidualne) za osiągnięcia w 

działalności organizacyjnej oraz w dziedzinie dydaktyczno—wychowawczej i organizacyjnej 

Rektora UMK w Toruniu. 

6. Wniosek końcowy 

W oparciu o dokonaną ocenę stwierdzam, że dr Damian Walczak spełnia kryteria 

merytoryczne iformalne wymagane przy” ubieganiu się 0 stopień naukowy doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscypiinie finansów. Dotyczy to 

zarówno przedłożonej monografii wykonanej na potrzeby postępowania habilitacyjnego oraz 

Jego pozostałego dorobku iaktywności. Wnoszę o kontynuowanie postępowania o nadanie 

tego stopnia dr D. Walczakowi. 

Radom 15.07.2019 r. 

Kazimierz Ortynski 
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