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Podstawy sporządzenia recenzji 

Przy opracowaniu recenzji dorobku dr Joanny Ratajczak zostały uwzględnione następujące 

regulacje: 

1. Art. 18a ust. 5 Ustawy z dnia 14 marca 2003 roku (› stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r., poz. 1789); 

Art. 179 ust. 2 Ustawy z dnia 3 lipca 2018 roku — Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669). 

Recenzja została sporządzona na podstawie pisma Przewodniczącej Rady Awansów Naukowych 

UEF dr hab. Earbary Jankowskiej, prof. UEP, informującego o powołaniu mnie na recenzenta w 

postępowaniu habilitacyjnym dr Joanny Ratajczak, która ubiega się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego nauk ekonomicznych (obecnie nauk społecznych) w zakresie dyscypliny ekonomia 

(obecnie ekonomia i finanse). Recenzję sporządzono na podstawie wniosku z dnia 25 kwietnia 2019 

roku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych w 

dyscyplinie ekonomia, wraz z załącznikami: 

1. 

2. 

Dane kontaktowe; 

Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie stopnia doktora nauk ekonomicznych; 

Autoreferat przedstawiający osiągnięcia naukowo-badawcze, dydaktyczne, popularyzatorskie 

i organizacyjne wjęzyku polskim; 

Autorefera't przedstawiający osiągnięcia naukowo—badawcze, dydaktyczne, popularyzatorskie 

i organizacyjne wjęzyku angielskim; 

Wykaz dorobku habilitacyjnego; 

Oświadczeniami współautorów. 



Utrzymana dokumentacja, która stanowi podstawę oceny Habilitantki jest kompletna i została 

przygotowana na odpowiednim poziomie poprawności formalnej umożliwiającym przygotowanie 

recenzji. Równocześnie oświadczam, że nie jestem współautorką żadnej 2 opublikowanych przez 

habilitankę prac naukowych, oraz nie współpracowałem : nią na innych polach - dydaktycznym, czy 

organizacyjnym. 

II. Ogólna charakterystyka Habilitantki 

Pani drloanna Ratajczakjest absolwentką Wydziału Ekonomii, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu 

(dzisiaj Uniwersytet Ekonomiczny), gdzie obroniła pracę magisterską n.t. Pracownicze Programy 

Emerytalne — zalety i wody dla pracownika i pracodawcy, pod kierunkiem prof. dr hab. Tadeusza 

Sangowskiego. Swoje kształcenie kontynuowała na tej samej uczelni wyższej, gdzie podjęła studia 

doktorskie dzienne. Opiekunem naukowym, a następnie promotorem Pani Ratajczak był prof. dr hab. 

Maciej Żukowski. Dyplom uzyskania stopnia doktora nauk ekonomicznych Habilitantka otrzymała w 

2006 roku na podstawie rozprawy zatytułowanej Ubezpieczeniowe systemy emerytalne a wysokość 

emerytur kobiet w Niemczech i w Polsce. Recenzentami rozprawy doktorskiej byli prof. dr hab. Józef 

Orczyk oraz prof. dr hab. Tadeusz Szumlicz. Praca w 2006 roku została nagrodzona przez prezesa 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w 

dziedzinie problemów pracy i polityki społecznej, organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw 

Socjalnych pod patronatem Ministra Pracy i Poiityki Społecznej. Karierę naukową doktorantka 

kontynuowała na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, która z czasem została przekształcona w 

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. Habilitantka w okresie 2006—2019 pracowała na stanowiskach 

asystenta, adiunkta oraz starszego wykładowcy w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej. 

lll. Ocena głównego osiągnięcia badawczego 

Habilitantka jako swoje główne osiągnięcie naukowe prezentuje studium teoretyczna—empiryczne 

dotyczące równości w systemach emerytalnych przedstawione w monografii Równość w systemie 

emerytalnym; Emerytury kobiet i mężczyzn w Polsce, wydanej nakładem Wydawnictwa UEP w 

Poznaniu w 2019 roku. Monografia liczy 131 stron, składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i 

za kończenia. W pracy Autorka zawarła 16 tabel, 5 schematów oraz 8 wykresów. W swojej monografii 

Habilitantka wykorzystała 244 pozycje iiteraturowe wjęzyku polskim, angielskim i niemieckim. 

Habilitantka w swojej monografii podejmuje rozważania na temat równości w kontekście systemu 

emerytalnego w Polsce. Równość rozważana jest w wymiarze równości płci. Co cie kawe, jak podkreśla 



sama Autorka, w kontekście systemów emerytalnych częściej rozważana jest kategoria 

sprawiedliwości, ze szczególnym naciskiem na sprawiedliwość dystrybutywną. Dodatkowo warto 

wskazać, iż sprawiedliwość i równość redystrybucji rozważana jest często z perspektywy 

międzygeneracyjnej, z kolei Autorka podejmuje wątek rzadziej rozważany - równości 

wewnątrzgeneracyjnej. W pracy podejmowane są zarówno rozważania teoretyczne, metodyczne, jaki 

empiryczne. Tak też podzielone są rozdziały, co wg Autorki odpowiada trzem lukom występującym w 

badaniach nad systemami emerytalnymi: (i) luce teoretycznej dotyczącej kategorii równości, (Ż) luce 

metodycznej wynikającej z braku metod i instrumentarium pomiaru równości w systemach 

emerytalnych oraz (3) luce empirycznej dotyczącej nierówności w systemach emerytalnych w 

szczególności z perspektywy płci. 

Fierwszy rozdział, jak również pierwszy etap badań Habilitantki, dotyczy konceptualizacji pojęcia 

równości w systemie emerytalnym. W tej perspektywie istotnejest rozróżnienie pojęć sprawiedliwości 

i równości. Następnie Autorka dokonuje identyfikacji pięciu wymiarów równości: podmiotowego, 

przedmiotowego, zasad podziału, czasowego i przestrzennego). W kolejnym kroku Autorka 

opracowała zbiór cech dla wielowymiarowej analizy równości w bazowym zabezpieczeniu emerytalny. 

Ta część badań kończy się opracowaniem autorskiej definicji równości w bazowym systemie 

emerytalnym. Równość w systemie emerytalnym jest stanem jednakowego usytuowania kogoś wobec 

kogoś (w danym czasie i z uwzględnieniem danej charakterystyki lub charakterystyk zabezpieczenia 

emerytalnego) w odniesieniu do pożądanego dobra dystrybuowanego według określonej zasady. Na 

potrzeby dalszych rozważań Pani Ratajczak przyjmuje definicję równości realnej świadczenia 

emerytalnego między kobietami i mężczyznami w pierwszym roku przejścia na emeryturę bazową, 

które jest dystrybuowane według zasady każdemu według jego/jej potrzeb, sytuacji, dostępu iszans. 

Rozdział drugi to jednocześnie etap metodyczny badania. Celem wskazanym przez Habilitantkę 

było opracowanie metodyki i instrumentarium pomiaru równości w systemie emerytalnym. 

Szczególnie istotne wydają się w tej części wskaźniki, których celem jest pomiar równości 

wewnątrzgeneracyjnej z wykorzystaniem kryterium płci w bazowym systemie emerytalnym. Autorka 

wykorzystała zasady podziału (wkładu, potrzeby, sytuacji, dostępu i szans) definiując każdą z zasad, 

określając zbiór jej cech i przedmiot pomiaru. Na tej podstawie opracowała wskaźniki pomiaru 

równości i ich interpretacje, co z kolei stanowiło wkład w opracowanie metodyki wyliczania 

syntetycznego wskaźnika równości. 

Kolejny etap badania to etap empiryczny, który omówiony został w rozdziale trzecim monografii. 

Opracowany w rozdziale drugim syntetyczny wskaźnik równości zasad podziału umożliwia analizę 

systemów emerytalnych z punktu widzenia wewnątrzgeneracyjnej równości płci. Może więc zostać 



skutecznie wykorzystany do analizy nierówności w bazowym systemie emerytalnym. Habilitantka 

dokonuje takiego pomiaru dla Polski, wykorzystując w tym celu symulacje indywidualne dla 20 tysięcy 

osób, które objęte są wyłącznym tzw. nowym systemem emerytalnym (wprowadzonym 1 stycznia 

1999 roku). W badaniu uwzględnione zostały osoby, które zostały włączone do systemu w wieku 18— 

25 lat (osoby urodzone w latach 1974-1981). Wyniki badania stanowią podstawę do wyciągnięcia 

niezwykle istotnych wniosków. (1) w Polsce mamy do czynienia z nierównościami w bazowym systemie 

emerytalnym, przy czym w zależności od analizowanej zasady jest to nierówność na korzyść mężczyzn 

bądź kobiet; (2) najwyższy poziom nierówności dotyczy zasady wkładu ijest on niekorzystny dla 

mężczyzn (emerytury mężczyzn odbiegają od świadczeń aktuarialnych w większym stopniu); (3) zasady 

równości potrzeb, sytuacji i dostępu cechują odchylają się na niekorzyść kobiet, co wynika z mniejszego 

realnego dostępu do świadczeń emerytalnych oraz niższych świadczeń (jedna czwarta emerytek 

narażonych jest na ubóstwo). 

W zakończeniu monografii Habilitantka poza wnioskami płynącymi z przeprowadzonych badań 

ujęła dodatkowo rekomendacje polityczne oraz wskazała na obszary dalszych badań. Jeśli chodzi o 

wskazówki dotyczące polityki państwa, to z całą pewnością w kontekście płci istotne są mechanizmy 

korygujące. Wynika to vsrłaśnie ze wskazanych przez Autorkę nierówności w dostępie, czy zaspakajaniu 

potrzeb. Takie instrumenty, jak emerytura minimalna, czy możliwość wyboru renty rodzinnej stanowią 

dodatkowe zabezpieczenie kobiet, które ze względu na wiek opuściły zasób siły roboczej. Autorka 

podkreślała również, jak istotne dla równości w kontekście systemu emerytalnego jest wyrównywanie 

wieku emerytalnego. Omawiając kierunki dalszych badań Habilitantka wskazała, iż zaproponowane 

przez nią w monografii wskaźniki mogą być wykorzystywane do analizy sytuacji różnych grup 

społecznych (a nie jedynie kobiet i mężczyzn), równości międzypokoleniowej (a nie jedynie wewnątrz 

pokoleniowej), porównań międzynarodowych. Wypracowane w badania instrumentarium może być 

również wykorzystane do oceny polityki państwa. 

Oceniane monografia porusza niezwykle ważny temat równości, stanowiący temat często 

podejmowany przez przedstawicieli nauk humanistycznych, czy niektórych nauk społecznych, lecz w 

samej ekonomii nie traktowany priorytetowo. Porusza szczególnie kwestię równości płci, co jest 

istotne, gdyż pokazuje, że nie tylko jednostki, lecz wręcz całe grupy społeczne mogą nie w pełni 

korzystać w przywilejów dostępnych innym. Jest to bardzo widoczne w nierówności dostępu do 

świadczeń emerytalnych właśnie. Kobiety często nie mają dostępu, gdyż wypełniają tradycyjnie 

przypisane im role opiekunek gospodarstw domowych. Rezygnuję z pracy na rzecz pracy opiekuńczej 

świadczonej nieodpłatnie w ramach własnej rodziny. Ta decyzja rzutuje następnie na dostęp do 

świadczenia emerytalnego, na możliwość zaspokojenia potrzeb, czy sytuację emerytek względem 

emerytów. Omawiana problematyka jasno wskazuje, iż można mówić o nierównościach w kontekście 



systemu emerytalnego. Jednak jedne z ostatnich zmian w systemie, które różnicują wiek emerytalny 

kobiet i mężczyzn, nie jest już kwestią nierówności, lecz moźna pokusić się o rozważaniem jej w 

kontekście dyskryminacji, czyli pozbawienia równych praw społecznych, politycznych, ekonomicznych 

pewnych grup bądź całych zbiorowości danego społeczeństwa. 

Óstatnia podniesiona przeze mnie kwestia wskazuje również na pewną niekonsekwencję, której 

dopatrzyłam się w ocenianej monografii. Mianowicie Habilitantka w trzeciej części swojego 

opracowania zasadniczo odnosi się do kwestii podniesienia wieku emerytalnego kobiet i wyrównania 

go z wiekem emerytalnym mężczyzn, jednoznacznie pozytywnie oceniając ta zmianę. Niemniej ostatnie 

lata przyniosły odwrotną zmianę. Mianowicie wiek emerytalny kobiet i mężczyzn ponownie został 

zróżnicowany na niekorzyść kobiet, co niewątpliwie odbije się na sytuacji polskich emerytek. W tym 

kontekście wydaje mi się, iż warto było omówić tą zmianę, szczególnie, iż nie została ona odrzucona 

przez społeczeństwo (zarówno kobiety, jaki mężczyzn), lecz przeciwnie w ostatnim kwartale 2017 roku 

313 006 osób zdecydowało się na przejście na emeryturę na nowych zasadach (79% wszystkich 

uprawnionych). W tym miejscu muszę również krytycznie odnieść się do innego drobiazgu, mianowicie 

użycia sformułowania perspektywa „policy making”. Wydaje mi się, że w polskojęzycznym 

opracowaniu lepiej unikać niejasności, które mogą wynikać z wykorzystania sformułowań 

pochodzących z języków obcych, które jednocześnie posiadają swoje odpowiedniki. 

Wśród innych uwag krytycznych odnoszących się do wskazanego przez Habilitantkę osiągnięcia 

naukowego warto wskazać, iż zasadniczo nie zgadzam się ze stwierdzeniem, iż jest to temat rzadko 

konceptualizowany, czy podejmowany. Prosty zabieg sprawdzenia ilości artykułów anglojęzycznych w 

bazie Google Scholar pokazuje, iż połączenie słów równość i ekonomia daje wynik 2 506 ÓÓÓ, zaś 

ograniczenie tego wyniku poprzez dodanie hasła „system emerytalny" i tak daje wynik istotny 

przekraczający 26 650. Zasadniczo zgadzam się jednak, iż równość jest rzadko operacjonaiizowana i 

oceniana monografia stanowi oryginalny wkład w rozwój dyscypliny. Jednocześnie pragnę podkreślić, 

iż uważam, że oceniana monograłia stanowi istotny wkład w rozwój dyscypliny, jednak dość 

sceptycznie podchodzę do sugerowanego przez Habilitantkę wykorzystania tak odmiennych od 

ekonomii dyscyplin jak prawo, czy filozofia. Nie dopatrzyiam się w analizowanej monogratii elementów 

metod wykorzystywanych przez te wspomniane dyscypliny. 

Kolejne kwestie warte wspomnienia, które wiążą się, z kolei, z wybraną do analizy nierównością — 

nierównością płci. Są to szczegóły, które nie powodują, iż praca jest mniej wartościowa, ale dla osoby, 

która od wielu lat zajmuje się nierównościami kobiet i mężczyzn, są to kwestie istotne. Po pierwsze 

kwestia wyceny pracy nieodpłatnej. Wyliczenia takie prowadzone są przez liczne kraje i jest 

opracowana metodologia zarówno pomiaru tej pracy, jak i jej wartościowania. Nie jest ona jednak 



ujednolicona, choć już wskazuje się na taką konieczność (tu istotną rolę odgrywają organizacje 

międzynarodowe, takie jak MOP czy ONZ). Rozważania prowadzone przez Autorkę na stronach 31-32 

dotyczące nierówności szans, pomijają kwestie różnic w biografiach kobiet i mężczyzn, które nie 

wynikają z przypadku, 3 z ról społecznych odgrywanych przez poszczególne picie. 

Podsumowując analizę wskazanego przez Habilitantkę głównego osiągnięcia pragnę podkreślić, iż 

uważam je za istotny i oryginalny wkład w rozwój dyscypliny. Oceniam je jako potrzebne i spełniające 

wymogi przy nadaniu stopnia doktora habilitowanego. 

IV. Ocena pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Habilitantka uzyskała stopień doktora nauk ekonomicznych w roku 2006. W okresie 13 lat po 

uzyskaniu stopnia nagromadziła dorobek naukowo-badawczy, który jest wystarczający w znaczeniu 

ilościowym i jakościowym z punktu widzenia stosowanych kryteriów nadawania stopnia doktora 

habilitowanego. Caly dorobek jest skoncentrowany w obszarze systemów emerytalnych. Śama 

Habilitantka wyodrębnia cztery wątki podejmowane przez nią z działalności naukowo-badawczej: 

. systemy emerytalne z punktu widzenia wartości: aspekty teoretyczne-metodyczne; 

. kobiety w polskim systemie emerytalnym; 

. kobiety w systemach emerytalnych innych krajów; 

o reformy w polskim systemie emerytalnym. 

Habilitantka nie posiada publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się w bazie .loumai 

Citation Reports (JCR) lub na liście European Reference Index for Humanities (ERIH). Poza omówioną 

powyżej monografią jest Autorką lub współautorką 11 rozdziałów w monografiach, w tym 5 w języku 

obcym, 9 artykułach w czasopismach naukowych, w tym jeden w czasopiśmie zagranicznym, 5 

publikacji w zeszytach naukowych, wszystkie w języku polskim. Ponadto Habilitantka jest autorką 

dwóch publikacji pokonferencyjnych, jednej ekspertyzy oraz dwóch publikacji innego typu. Nie pełniła 

funkcji redaktor naukowej żadnej publikacji. W dorobku Habilitantki relatywnie duży udział mają 

opracowania samodzielne. 

Że względu na brak publikacji w bazie JCR Habilitantka nie posiada sumarycznego impact factor 

swoich publikacji naukowych w tej bazie. Jednak posiada 3 cytowania w bazie Web of Science, 2 w 

bazie Scopus, 45 w bazie Google Scholar oraz 37 w BazEkon. Te cytowania przekładają się na indeks 

Hirscha Habilitantki, który wynosi 1 wg baz WoS i Scopus. oraz 4 wg baz Google Scholar i BazEkon. Pani 

Joanna Ratajczak wygłosiła 30 referatów na konferencjach i seminariach naukowych, z których 

większość miała charakter krajowy. Uważam, że dodawanie udziału w debatach. niekoniecznie 



odpowiada kategorii konferencji naukowej i wstąpienia tego typu sugerowałabym, aby pomijać przy 

sporządzaniu swojego dorobku naukowego w przyszłości. 

Habilitantka brała aktywny udział w 3 finansowanych zewnętrznie projektach badawczych, 

dwukrotnie jako wykonawca, a razjako ekspert. Nie były to jednak granty finansowane przez agencje 

ściśle badawcze, takie jak NCN, czy NCBR. Nie rozumiem również, dlaczego Habilitantka powtarza 

praktycznie tą samą listę projektów w innej kategorii — uczestnictwo w programach europejskich. Takie 

podwójne zakwalifikowanie może sugerować, iż nie były to jednak programy badawcze. Pani Joanna 

Ratajczak jest laureatką 4 nagród, poza wspomnia na wcześniej w recenzji nagrody Prezesa ZUS również 

indywidualnych izespołowych nagród Rektora UEP. 

Podsumowując pozostałe osiągnięcia naukowo-badawcze pragnę wskazać, iż dorobek Habilitantki 

nie jest bardzo pokaźny i zważywszy na okres 13 lat upowszechniania tego dorobku jest to rezultat 

mniejszy niż przeciętny. Pani Joanna Ratajczak publikowała głównie w czasopismach polskich, w 

znacznej mierze w zeszytach naukowych. W aktualnie zmieniających się warunkach trudno określić 

ilość punktów za poszczególne publikacje, niemniej język publikacji nie daje szans na upowszechnianie 

międzynarodowe. Żważywszy na tematykę, jak i poziom merytoryczny publikacji uważam taką 

strategię za nieodpowiednią. 

V. Ocena działalności dydaktycznej, organizacyjnej i popularyzatorskiej 

W latach 2006—2019 Habilitantka była aktywnym nauczycielem akademickim. Prowadziła 10 

różnych przedmiotów w swoim stałym miejscu zatrudnienia, w tym jeden w języku niemieckim. 

Ponadto prowadziła wykłady gościnne w listopadzie 2017 roku na Uniwersytecie Leuven w Belgii. Pani 

Joanna Ratajczak prowadziła również zajęcia na studiach podyplomowych. Jej pozostała aktywność 

dydaktyczna obejmuje przygotowanie koncepcji jednej z dwóch specjalizacji na kierunku „Polityka 

społeczna", przygotowanie i realizację warsztatów doszkalających dla nauczycieli przedsiębiorczości, 

oraz koordynację współpracy z ZUS w ramach przygotowania seminariów, konferencji, wizyt 

studyjnych, wykładów gościnnych, czy warsztatów. Sprawowała opiekę naukową nad studentami 

studiów pierwszego i drugiego stopnia, oraz słuchaczami studiów podyplomowych. Wypromowała 35 

osób ze stopniem licencjata, ? osób ze stopniem magistra oraz 15 osób w ramach studiów 

podyplomowych. Trzy spośród wypromowanych prac licencjackich otrzymały nagrody i wyróżnienia. 

Ponadto Habilitantka pełni funkcję promotora pomocniczego w dwóch przewodach doktorskich, oba 

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 



Pani Joanna Ratajczak prOWadziła również działania organizacyjne, wśród których na wyróżnienie 

zasługuje członkostwo w komitetach organizacyjnych ośmiu konferencji naukowych. Habilitantka jest 

członkinią dwóch towarzystw naukowych: Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz European 

Network for Research on Supplementary Pensions. Angażuje się również w działalność organizacyjną 

na poziomie uniwersytetu, gdzie w latach 2012-2020 byla/jest członkinią Rady Wydziały Ekonomii oraz 

członkinią Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej (Jednorazowo w roku 2008). 

Wśród działań popularyzatorskich Habilitantki na uwagę zasługuje udział w Festiwalu Nauki w 

Warszawie w 2016 roku oraz w debacie na temat systemu emerytalnego Bezpieczeństwo dzięki 

odpowiedzialności w tym samym roku. Wielokrotnie również występowała w audycjach telewizyjnych 

(TVP Poznań), wypowiadała się jako ekspertka (TVP Poznań, Telewizja WTK, TVK Winogrady, TVN24 

Poznań), programach radiowych (Radio Merkury / Radio Poznań) oraz lokalnej prasie (Głos 

Wielkopolski). 

VI. Ocena ogólna i wniosek końcowy 

Dr Joanna Ratajczak w swojej działalności naukowo-badawczej koncentruje się na zagadnieniach 

związanych z systemami emerytalnymi i w tym obszarze niewątpliwie posiada rozległą wiedzę, 

potwierdzoną przez publikacje o zasięgu krajowym z tego zakresu. Habilitantka swoją wiedzę 

rozpowszechnia zarówno poprzez publikacje naukowe, wystąpienia konferencyjne, jak również 

popularyzując wyniki swoich badań w formie popularno-naukowej (wystąpienia telewizyjne, czy 

radiowe). Habilitantka prowadzi działalność organizacyjną, skupiającą się głównie na organizacji 

konferencji krajowych oraz wsparciu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Przeprowadzona ocena osiągnięć dr Joanny Ratajczak, ze szczególnym uwzględnieniem 

przedłożonej monografii pt. Równość w systemie emerytalnym. Emerytury kobiet i mężczyzn w Polsce, 

wskazanej przez Habilitantkę jako istotne osiągnięcie naukowe w postępowaniu o nadanie stopnia 

doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia jest pozytywna. Oznacza to, że 

popieram wniosek dr Joanny Ratajczak o nadanie jej stopnia doktora habilitowanego nauk 

ekonomicznych (obecnie nauk społecznych) w dyscyplinie ekonomia (obecnie ekonomia i linanse) i 

dalsze procedowanie w tym postępowaniu habilitacyjnym. 

Kagawa»— 
Dr hab. Anna Zachorowska—Mazurkiewicz, prof. UJ 


