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2. Ocena dorobku naukowego 

Habilitantka przygotowała materiały dotyczące jej dorobku w sposób bardzo przejrzysty, 

pozwalający łatwo zorientować się w zawartości całego pakietu, w tematyce tego dorobku 

i jego osadzeniu w literaturze. Część dorobku, zarówno tego wskazanego jako główne 

osiągnięcie, jak i pozostałego dorobku, sygnowana jest jej wcześniejszym nazwiskiem 

Ratajczak-Tuchołka. 

Dr Ratajczak ujęła swoje zainteresowania (publikacje) naukowe w przedstawionej 

w autoreferacie strukturze czterech wymiarów (wątków tematycznych) obszaru badawczego, 

którym się zajmuje. Są to: 

Wl.  Systemy emerytalne z punktu widzenia wartości: aspekty teoretyczno-metodyczne. 

W2. Kobiety w polskim systemie emerytalnym. 

W3. Kobiety w systemach emerytalnych w innych kraj ach. 

W4. Reformy w polskim systemie emerytalnym i ich konsekwencje dla różnych interesariuszy. 

Tym, co Habilitantka poddała wnikliwej analizie jest swego rodzaju przecięcie tych obszarów 

w zakresie równości w systemach emerytalnych przejawiającej się (lub nie) w kontekście płci 

uczestników systemu. 

Prawie całość dorobku, a szczególnie pozycja wskazana jako główne osiągnięcie, 

skoncentrowana jest na zagadnieniu równości (w rozumieniu teoretycznym) oraz 

zróżnicowaniu (w ujęciu empirycznym) w systemach emerytalnych. To skoncentrowanie się 

na wskazanym obszarze nie znamionuje wąskiego obszaru badawczego, przeciwnie — wskazuje 

na szerokie ujęcie związanych z nim zagadnień analizowanych przez pryzmat równości. Jest 

ono wnikliwe i wielopłaszczyznowe, łączy w sobie szereg różnych obszarów badawczych. 

Dobrze to widać po wczytaniu się w treść omawianej monografii. Habilitantka łączy te obszary 

w bardzo kompetentny sposób. Dorobek ten pokazuje bardzo głębokie przemyślenie i idące za 

nim przebadanie skomplikowanych zależności zbiegających się w nadrzędnym dla tego 

dorobku zagadnieniu równości według płci w systemie emerytalnym. 

Dodać należy, że jakkolwiek równość według płci jest zagadnieniem szeroko badanym na różne 

sposoby w literaturze ekonomicznej i nie tylko, to jest ono relatywnie słabo rozpoznane 

w odniesieniu do systemu emerytalnego w ogóle, a systemu funkcjonującego od 1999 roku 

w Polsce w szczególności. 
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2.1. Ocena wskazanego przez Habilitantkę głównego osiągnięcia 

Habilitantka wskazała jako osiągnięcie, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy z 14 marca 2003 

r., monografię „Równość w systemie emerytalnym. Emerytury kobiet i mężczyzn w Polsce” 

Wydaną przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2019 r. Monografia 

liczy 131 stron, składa się z trzech rozdziałów (w gruncie rzeczy z czterech — rozdział drugi 

składa się z dwóch części o charakterze rozdziału) oraz zakończenia i bibliografii. 

Joanna Ratajczak poddała zagadnienie równości bardzo wnikliwej, można powiedzieć 

fundamentalnej (w dobrym znaczeniu tego słowa) analizie. To sytuuje jej badania na twardym 

gruncie aksjologicznym. Innymi słowy nie zaczęła od liczenia (zakładając, że równość to 

równość i tyle), które potem uogólniłaby i podsumowała to, co „wyszło”, lecz najpierw 

przeanalizowała zagadnienie równości z różnych stron, a dopiero potem przeanalizowała 

możliwości oszacowania różnych związanych z nią charakterystyk systemów emerytalnych 

ifaktycznego ich policzenia. Autorka ujęła to jako cel (1) teoretyczny, (2) metodyczny 

i(3) empiryczny. To bardzo właściwe podejście — szczególnie, gdy dotyczy zagadnienia tak 

uwikłanego w różnorodne konteksty jak równość. Równość to bowiem bardzo nieoczywiste 

pojęcie. 

Równość jest fundamentem powszechnego systemu emerytalnego. Wszyscy uczestnicy 

powinni być traktowani według tych samych zasad. Jednak system powszechny obejmuje 

uczestników, którzy są różni. To istotnie komplikuje sytuację i zmusza do arbitralnych 

rozstrzygnięć, które wymagają odwołania się do jakiś zasad. Aby wybór i zastosowanie takich 

zasad były racjonalne, potrzebna jest świadomość złożoności problemu. Jest on szczególnie 

trudny w odniesieniu do równości według płci, którym zajmuje się Habilitantka. Stawia ona 

w monografii następujące pytania: 

Kto może być przedmiotem równości? 

Jakie dobro może być przedmiotem równości? 

Jak dzielone może być to dobro? 

W jakim czasie rozważana być może równość? 

W jakiej części zabezpieczenia emerytalnego lub obszarze przestrzennym może być badana 

równość? 
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Nie są to pewnie wszystkie pytania, które można zadać. Są to jednak pytania zasadnicze. 

Autorka stara się na nie kompetentnie odpowiedzieć w swej monografii. Niektóre odpowiedzi 

mogą być postrzegane jako dyskusyjne, ale na pewno nie są banalne. 

Można się spierać o to, czy i jeśli tak, to jak różnice te niwelować. Taka dyskusja musi jednak 

brać pod uwagę faktyczną sytuację. Jej analiza jest absolutnie niezbędna. Habilitantka w swym 

dorobku uzyskała znaczące naukowo wyniki pozwalające lepiej poznać i zrozumieć sytuację 

i jej możliwe konsekwencje w przyszłości. Chciałbym więc tu podkreślić ważność tematyki jej 

badań oraz kompetencję przeprowadzenia i prezentacji wyników tych badań. 

Więcej kwestii dyskusyjnych pojawia się w zakresie ewentualnych praktycznych wniosków 

z przeprowadzonych badań. Z faktu, że nierówności (w różnych wymiarach i różnym 

rozumieniu) istnieją nie wynika wprost, czy i jeśli tak, to w jaki sposób i w jakim zakresie 

powinny one być redukowane. 

Ponadto Habilitantka nie do końca bierze pod uwagę kilka kwestii. Są to między innymi: 

Różnica między wysokością emerytury minimalnej (dokładniej dopłaty do jej minimalnej 

wysokości), co jest przedmiotem dyskrecjonalnej doraźnej polityki, a wysokością emerytury 

jako takiej, która wynika z obiektywnych długookresowych proporcji demograficznych, na co 

doraźne decyzje nie mają wpływu. Innymi słowy, narzędziami polityki społecznej nie da się 

zmienić długookresowych prawidłowości. 

Mało miejsca poświęcone zostało związkom systemu emerytalnego z rynkiem pracy. Są one 

jednak bardzo silnie powiązane. Dotyczy to nie tylko obecnego polskiego systemu 

emerytalnego, ale także tradycyjnych systemów — choć jest to w nich ukryte, a więc nie od razu 

widoczne. 

Niewiele miejsca poświęcone zostało także problematyce wieku emerytalnego. Jest to akurat 

czynnik mający największe i w dodatku długookresowe znaczenie dla funkcjonowania 

systemów emerytalnych, w tym na kształtowanie się charakterystyk związanych 

z równością/nierównością ze względu na płeć. 

Mało uwagi poświęcone zostało ponadto kwestii zróżnicowania sytuacji osób powyżej wieku 

emerytalnego ze względu na ich wiek. Osoba w wieku 60+ i osoba w wieku 80+ są od siebie 

bardzo różne, niezależnie od płci. 
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brać pod uwagę faktyczną sytuację. Jej analiza jest absolutnie niezbędna. Habilitantka w swym 

dorobku uzyskała znaczące naukowo wyniki pozwalające lepiej poznać i zrozumieć sytuację 
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Mało uwagi poświęcone zostało ponadto kwestii zróżnicowania sytuacji osób powyżej wieku 

emerytalnego ze względu na ich wiek. Osoba w wieku 60+ i osoba w wieku 80+ są od siebie 
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Co prawda na marginesie, ale Autorka wpada jednak w pułapkę myślenia o dodatkowych 

programach oszczędzania jako o ewentualnym remedium na problemy, które zidentyfikowała 

w systemie powszechnym (bazowym). 

Na koniec uwaga dotycząca rozumienia różnicy między tradycyjnymi systemami emerytalnymi 

opartymi na założeniach dotyczących rzeczywistości demograficznej sprzed bardzo wielu 

dziesięcioleci (nawet jeśli były wielokrotnie reformowane) a systemami tworzonymi dla XXI 

wieku, takimi jak wprowadzone w Szwecji czy w Polsce. Habilitantka wie o tej różnicy, ale w 

treści monografii nie wszędzie jest to widoczne. 

Ta uwaga dotyczy także innych publikacji Habilitantki, ale ~ co podkreślę — także bardzo wielu 

publikacji dotyczących systemów emerytalnych autorstwa innych osób. 

Powyższe uwagi są jedynie wskazaniem na kierunek możliwej dyskusji nad materiałem 

stanowiącym meritum monografii. Ogólnie oceniam monografię autorstwa Habilitantki jako 

osiągnięcie zasługujące na wysoką ocenę merytoryczną. Dodam, że także prezentacyjną. To 

ostatnie ważne jest nie tylko dla wygody recenzenta, ale także dla pełnego zrozumienia istoty 

prowadzonych w tej monografii rozważań. 

Na podkreślenie zasługuje obfita, ale przede wszystkim bardzo kompetentnie dobrana 

bibliografia, którą Habilitantka cytuje. Obszar zagadnień, którym się zajmuje wymaga 

wnikliwego, interdyscyplinarnego spojrzenia na istniejącą literaturę. Wiele ważnych pozycji 

jest nieoczywistych. Ich wykorzystanie pozwala na szerokie spojrzenie na badane zagadnienia. 

Monografia Habilitantki stanowi niewątpliwy wkład do wiedzy i literatury w zakresie ekonomii 

w jej szerokim społecznym charakterze. Najważniejsze w tej monografii jest bardzo dogłębna 

teoretyczna, metodyczna i empiryczna analiza fundarnentalnego — nie tylko w kontekście 

systemów emerytalnych — pojęcia równości, ze szczególnym uwzględnieniem równości według 

płci ich uczestników. 

2.2. Ocena pozostałego dorobku (po uzyskaniu doktoratu) 

Poza monografią zgłoszoną jako główne osiągnięcie), dr Joanna Ratajczak jest 

autorką/współautorką 26 publikacji (w tym 24 wyłącznie swojego autorstwa; ośmiu w języku 

angielskim lub niemieckim), jednego tłumaczenia monografii oraz jednej ekspertyzy. 

Przekłada się to na następujące parametry bibliometryczne: 

Co prawda na marginesie, ale Autorka wpada jednak w pułapkę myślenia o dodatkowych 

programach oszczędzania jako o ewentualnym remedium na problemy, które zidentyfikowała 

w systemie powszechnym (bazowym). 

Na koniec uwaga dotycząca rozumienia różnicy między tradycyjnymi systemami emerytalnymi 

opartymi na założeniach dotyczących rzeczywistości demograficznej sprzed bardzo wielu 

dziesięcioleci (nawet jeśli były wielokrotnie reformowane) a systemami tworzonymi dla XXI 

wieku, takimi jak wprowadzone w Szwecji czy w Polsce. Habilitantka wie o tej różnicy, ale w 

treści monografii nie wszędzie jest to widoczne. 

Ta uwaga dotyczy także innych publikacji Habilitantki, ale — co podkreślę — także bardzo wielu 

publikacji dotyczących systemów emerytalnych autorstwa innych osób. 

Powyższe uwagi są jedynie wskazaniem na kierunek możliwej dyskusji nad materiałem 

stanowiącym meritum monografii. Ogólnie oceniam monografię autorstwa Habilitantki jako 

osiągnięcie zasługujące na wysoką ocenę merytoryczną. Dodam, że także prezentacyjna. To 

ostatnie ważne jest nie tylko dla wygody recenzenta, ale także dla pełnego zrozumienia istoty 

prowadzonych w tej monografii rozważań. 

Na podkreślenie zasługuje obfita, ale przede wszystkim bardzo kompetentnie dobrana 

bibliografia, którą Habilitantka cytuje. Obszar zagadnień, którym się zajmuje wymaga 

wnikliwego, interdyscyplinarnego spojrzenia na istniejącą literaturę. Wiele ważnych pozycji 

jest nieoczywistych. Ich wykorzystanie pozwala na szerokie spojrzenie na badane zagadnienia. 

Monografia Habilitantki stanowi niewątpliwy wkład do wiedzy i literatury w zakresie ekonomii 

w jej szerokim społecznym charakterze. Najważniejsze w tej monografii jest bardzo dogłębną 

teoretyczna, metodyczna i empiryczna analiza fundamentalnego — nie tylko w kontekście 

systemów emerytalnych — pojęcia równości, ze szczególnym uwzględnieniem równości według 

płci ich uczestników. 

2.2. Ocena pozostałego dorobku (po uzyskaniu doktoratu) 

Poza monografią zgłoszoną jako główne osiągnięcie), dr Joanna Ratajczak jest 

autorką/współautorką 26 publikacji (w tym 24 wyłącznie swojego autorstwa; ośmiu w języku 

angielskim lub niemieckim), jednego tłumaczenia monografii oraz jednej ekspertyzy. 

Przekłada się to na następujące parametry bibliometryczne: 



Liczba cytowań Indeks Hirscha 

według Web of Science: 3 1 

według Scopusa: 2 1 

według Google Scholar: 45 4 

według BazEkon: 37 4 

Te wskaźniki są bardzo niskie. Wynika to prawdopodobnie z faktu, iż Habilitantka publikowała 

głównie w czasopismach o charakterze lokalnym, które kilka lat temu nie miały jeszcze wersji 

elektronicznych. Wyjątkiem jest współautorstwo rozdziału w publikacji wydanej przez Edward 

Elgar. W szczególności nie ma wśród jej publikacji żadnej pozycji z listy J CR. 

Tym niemniej zwróciłbym uwagę na publikację ”Solidamość w kontekście zmian bazowego 

systemu emerytalnego w Polsce w latach 1999-2011”. Habilitantka analizuje w nim system 

emerytalny z punktu widzenia różnych wymiarów solidarności. Są one dobrze przez nią 

zdefiniowane i przedyskutowane. Jest to kompetentna analiza pokazująca szereg zależności w 

systemie emerytalnym z uwagi na istniejącą w nim solidarność uczestników. Z niektórymi 

kwestiami można się nie zgadzać. Przede wszystkim z bazowym rozumieniem określenia 

„solidarność w systemie emerytalnym”, ale przedstawiona analiza jest kompetentna 

i wszechstronna, jak również dobrze wykorzystuje literaturę przedmiotu. 

Habilitantka bardzo silnie osadzona jest w tradycyjnym sposobie myślenia o problematyce 

emerytalnej. Oznacza to między innymi niedostrzeganie lub niedocenianie niektórych 

aspektów tej problematyki, które wynikają z uwarunkowań sytuacji, jaka ma miejsce po 

zakończeniu (w Polsce i innych interesujących ją krajach) przejścia demograficznego. 

Prezentowane publikacje traktują „mechanizmy korygujące” jako immanentny element 

funkcjonowania systemów. Prowadzi to do patrzenia na te systemy przez pryzmat tu i teraz, 

podczas gdy obecnie — o wiele bardziej niż w przeszłości — ważne jest patrzenie na kilka 

dziesięcioleci do przodu. Brak tego typu refleksji obniża siłę prezentowanych rozważań 

i płynące z nich wnioski. 

Drugim brakuj ącym elementem refleksji ekonomicznej jest nierozróżnianie przez habilitantkę 

w jej publikacjach prywatnego charakteru zarządzania elementami systemu emerytalnego od 

prywatyzacji uczestnictwa w tym systemie. Tu także odnoszę się do utożsamienia 

wykorzystania rynków finansowych z kapitalizacją składek (cokolwiek takie pojęcie znaczy). 
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Tym niemniej zwróciłbym uwagę na publikację ”Solidarność w kontekście zmian bazowego 

systemu emerytalnego w Polsce w latach 1999-2011”. Habilitantka analizuje w nim system 

emerytalny z punktu widzenia różnych wymiarów solidarności. Są one dobrze przez nią 

zdefiniowane i przedyskutowane. Jest to kompetentna analiza pokazująca szereg zależności w 

systemie emerytalnym z uwagi na istniejącą w nim solidarność uczestników. Z niektórymi 

kwestiami można się nie zgadzać. Przede wszystkim z bazowym rozumieniem określenia 

„solidarność w systemie emerytalnym”, ale przedstawiona analiza jest kompetentna 

i wszechstronna, jak również dobrze wykorzystuje literaturę przedmiotu. 

Habilitantka bardzo silnie osadzona jest w tradycyjnym sposobie myślenia o problematyce 

emerytalnej. Oznacza to między innymi niedostrzeganie lub niedocenianie niektórych 

aspektów tej problematyki, które wynikają z uwarunkowań sytuacji, jaka ma miejsce po 

zakończeniu (w Polsce i innych interesujących ją krajach) przejścia demograficznego. 

Prezentowane publikacje traktują „mechanizmy korygujące” jako immanentny element 

funkcjonowania systemów. Prowadzi to do patrzenia na te systemy przez pryzmat tu i teraz, 

podczas gdy obecnie — o wiele bardziej niż w przeszłości — ważne jest patrzenie na kilka 

dziesięcioleci do przodu. Brak tego typu refleksji obniża siłę prezentowanych rozważań 

i płynące z nich wnioski. 

Drugim brakującym elementem refleksji ekonomicznej jest nierozróżnianie przez habilitantkę 

w jej publikacjach prywatnego charakteru zarządzania elementami systemu emerytalnego od 

prywatyzacji uczestnictwa w tym systemie. Tu także odnoszę się do utożsamienia 
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Obie powyższe uwagi wykraczają ponad samą tematykę dorobku dr Joanny Ratajczak 

iodzwierciedlają nie tyle jej podejście, co dość typowe podejście oparte w literaturze na 

dwudziestowiecznych założeniach odpowiadających przeszłej — a nie obecnej sytuacji (przede 

wszystkim ludnościowej). 

Poza publikowaniem swoich prac Habilitantka jest bardzo aktywna jako uczestnik konferencji 

krajowych i zagranicznych. W okresie po doktoracie wygłosiła referaty na 32 takich 

konferencjach. Daje jej to rozpoznawalność środowiskową i możliwość interakcji z różnymi 

gronami akademickimi i eksperckimi. 

Habilitantka uczestniczyła jako wykonawca w trzech programach międzynarodowych (dwa z 

nich finansowane przez Komisję Europejską) oraz w jednym projekcie krajowym. W żadnym 

z tych programów nie była kierownikiem całości lub jego części. 

Habilitantka była członkiem komitetów organizacyjnych ośmiu konferencji naukowych 

(krajowych). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz European 

Network for Research on Supplementary Pensions. Habilitantka przeprowadził gościnny 

wykład w Uniwersytecie w Leuven. 

Moja ocena pozostałego dorobku Habilitantki (poza głównym osiągnięciem) jest więc znacznie 

niższa niż ocena głównego osiągnięcia. Co prawda przedstawione do oceny publikacje są 

merytorycznie wartościowe i ciekawe, a także dobrze pokazują wielokierunkowość 

zainteresowań naukowych Habilitantki, jednak publikacje te nie są zbyt liczne i nie ma wśród 

nich takich, które ukazały się w prestiżowych czasopismach. Znacznie lepiej broni się jej 

aktywność pozapublikacyj na. 

3. Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego 

Habilitantka jest aktywnym dydaktykiem prowadzącym szereg różnorodnych wykładów (w 

tym jeden w języku niemieckim) i ćwiczeń dla studentów studiów I i II stopnia oraz studiów 

podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Była promotorem 35 prac 

licencjackich (trzy z nich zostały wyróżnione), 7 prac magisterskich oraz 15 prac dyplomowych 

w ramach studiów podyplomowych. Jest promotorem pomocniczym w dwóch przewodach 

doktorskich prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Joanna Ratajczak jest aktywna organizacyjnie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

(między innymi członkostwo w Radzie Wydziału Ekonomii) oraz poza nim. 

Obie powyższe uwagi wykraczają ponad samą tematykę dorobku dr Joanny Ratajczak 

iodzwierciedlają nie tyle jej podejście, co dość typowe podejście oparte w literaturze na 

dwudziestowiecznych założeniach odpowiadających przeszłej — a nie obecnej sytuacji (przede 

wszystkim ludnościowej). 

Poza publikowaniem swoich prac Habilitantka jest bardzo aktywna jako uczestnik konferencji 

krajowych i zagranicznych. W okresie po doktoracie wygłosiła referaty na 32 takich 

konferencjach. Daje jej to rozpoznawalność środowiskowa i możliwość interakcji z różnymi 

gronami akademickimi i eksperckimi. 

Habilitantka uczestniczyła jako wykonawca w trzech programach międzynarodowych (dwa z 

nich finansowane przez Komisję Europejską) oraz w jednym projekcie krajowym. W żadnym 

z tych programów nie była kierownikiem całości lub jego części. 

Habilitantka była członkiem komitetów organizacyjnych ośmiu konferencji naukowych 

(krajowych). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej oraz European 

Network for Research on Supplementary Pensions. Habilitantka przeprowadził gościnny 

wykład w Uniwersytecie w Leuven. 

Moja ocena pozostałego dorobku Habilitantki (poza głównym osiągnięciem) jest więc znacznie 

niższa niż ocena głównego osiągnięcia. Co prawda przedstawione do oceny publikacje są 

merytorycznie wartościowe i ciekawe, a także dobrze pokazują wielokierunkowość 

zainteresowań naukowych Habilitantki, jednak publikacje te nie są zbyt liczne i nie ma wśród 

nich takich, które ukazały się w prestiżowych czasopismach. Znacznie lepiej broni się jej 

aktywność pozapublikacyj na. 

3. Ocena dorobku dydaktycznego i organizacyjnego 

Habilitantka jest aktywnym dydaktykiem prowadzącym szereg różnorodnych wykładów (w 

tym jeden w języku niemieckim) i ćwiczeń dla studentów studiów I i II stopnia oraz studiów 

podyplomowych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Była promotorem 35 prac 

licencjackich (trzy z nich zostały wyróżnione), 7 prac magisterskich oraz 15 prac dyplomowych 

w ramach studiów podyplomowych. Jest promotorem pomocniczym w dwóch przewodach 

doktorskich prowadzonych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Joanna Ratajczak jest aktywna organizacyjnie w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

(między innymi członkostwo w Radzie Wydziału Ekonomii) oraz poza nim. 

Wprv.- 



4. Wniosek końcowy 

Oceniając całość otrzymanych materiałów mogę pozytywnie ocenić monografię stanowiącą 

główne osiągnięcie Habilitantki. Z kolei ocena pozostałego dorobku jest zdecydowanie niższa 

z uwagi na jego skalę oraz miejsce publikacji. Dobrze ocenić mogę dorobek organizacyjny 

idydaktyczny; również dobrze oceniam współpracę z zagranicą. W swojej recenzji 

sformułowałem szereg istotnych uwag krytycznych. Pomimo tych uwag uważam jednak, że 

jako całość dorobek Habilitantki jest wartościowy merytorycznie i broni się na tyle, że można 

go ocenić pozytywnie. Jest to podyktowane przede wszystkim jakością merytoryczną 

monografii stanowiącej główne osiągnięcie Habilitantki. 

Biorąc pod uwagę sformułowane przeze mnie oceny szczegółowe dorobku dr Joanny Ratajczak 

uznaję, że dorobek ten spełnia kryteria określone w art. 16 ustawy o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w dziedzinie sztuki i wnoszę o podjęcie dalszych 

kroków w toczącym się postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk 

ekonomicznych (obecnie nauk społecznych) w dziedzinie ekonomia (obecnie ekonomia i 

finanse). 

4. Wniosek końcowy 

Oceniając całość otrzymanych materiałów mogę pozytywnie ocenić monografię stanowiącą 
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i dydaktyczny; również dobrze oceniam współpracę z zagranicą. W swojej recenzji 

sformułowałem szereg istotnych uwag krytycznych. Pomimo tych uwag uważam jednak, że 

jako całość dorobek Habilitantki jest wartościowy merytorycznie i broni się na tyle, że można 

go ocenić pozytywnie. Jest to podyktowane przede wszystkim jakością merytoryczną 

monografii stanowiącej główne osiągnięcie Habilitantki. 

Biorąc pod uwagę sformułowane przeze mnie oceny szczegółowe dorobku dr Joanny Rataj czak 

uznaję, że dorobek ten spełnia kryteria określone w art. 16 ustawy o stopniach naukowych 

i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w dziedzinie sztuki i wnoszę o podjęcie dalszych 

kroków w toczącym się postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk 

ekonomicznych (obecnie nauk społecznych) w dziedzinie ekonomia (obecnie ekonomia i 

finanse). 


