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R e c e n z j a  

dorobku naukowo—badawczego, osiągnięć dydaktycznych i organizacyjnych, działalności 
popularyzującej naukę oraz współpracy naukowej krajowej i międzynarodowej dr 

Joanny Ratajczak w związku z postępowaniem o nadanie stopnia naukowego doktora 
habilitowanego nauk ekonomicznych (obecnie nauk społecznych) w dyscyplinie 

ekonomia (obecnie ekonomia i finanse) 

W postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego dr Joanna 

Ratajczak przedłożyła monografię naukową pt. „Równość w systemie emerytalnym Emerytury 

kobiet i mezozyzn w Polsce”, która jest osiągnięciem naukowym w rozumieniu Ustawy o 

stopniach naukowych i tytule naukowym z dnia 14 marca 2003 roku. 

W dokumentacji (› wszczęcie postępowania habilitacyjnego znajduje się obszerny 

autoreferat, w językach: polskim i angielskim, zawierający opis głównego osiągnięcia 

naukowego i pozostałych osiągnięć naukowych, opis osiągnięć dydaktycznych i 

organizacyjnych, a także wykaz opublikowanych prac naukowych po uzyskaniu przez 

Habilitantkę stopnia doktora nauk ekonomicznych oraz inne niezbędne informacje w tym 

postępowaniu. Publikacje współautorskie zawierają oświadczenia współautorów tekstów. 

Przedłożone prace, dokumenty i informacje zostały starannie przygotowane i są wystarczającą 

podstawą do sformułowania recenzji habilitacyjnej. W przygotowaniu recenzji wzięto pod 

uwagę przede wszystkim dwa akty prawne: 

— Ustawę z 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach 

i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2003, nr 65, poz. 595; Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365; 

Dz.U. 2011, nr 84, poz. 455), 

~— Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 2011 r. w 

sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego (Dz.U. 2011, nr 196, poz. 1165). 



1. Przebieg pracy zawodowej 

Przed dokonaniem oceny głównego osiągnięcia naukowego i dorobku dr Joanny 

Ratajczak, pragnę zwrócić uwagę na główne fakty dotyczące dotychczasowego przebiegu pracy 

zawodowej Habilitantki. 

W 2000 roku dr Joanna Ratajczak ukończyła jednolite studia magisterskie i uzyskała 

tytuł mgra ekonomii na specjalności ubezpieczenia gospodarcze, na Wydziale Ekonomii 

Akademii Ekonomicznej Poznaniu. W tym samym roku Habilitantka rozpoczęła stacjonarne 

studia doktoranckie w Katedrze Ubezpieczeń na Wydziale Ekonomii AE w Poznaniu. W czasie 

studiów odbyła dwukrotnie kilkumiesięczne praktyki w Zakładzie Ubezpieczeń w Hamburgu i 

na Uniwersytecie w Bremie, uzyskując stypendium DAAD. 

Stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomii, nadany 

Uchwałą Rady Wydziału Ekonomii AE w Poznaniu, 

uzyskała 4 lipca 2006 roku na podstawie rozprawy doktorskiej pt. „Ubezpieczeniowe systemy 

emerytalne a wysokość emerytur kobiet w Niemczech i w Polsce”, napisanej pod kierunkiem 

naukowym prof. dr hab. Macieja Żukowskiego. Praca doktorska została wyróżniona w 

Konkursie na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie problemów pracy i 

polityki społecznej, organizowanym przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie pod 

patronatem Ministra Pracy i Polityki Społecznej. 

Po uzyskaniu stopnia doktora, Habilitantka W latach 2006-2019 została utrudniona na 

stanowiskach asystenta, adiunkta i starszego wykładowcy w Katedrze Pracy i Polityki 

Społecznej na Wydziale Ekonomii AE w Poznaniu (UE W Poznaniu). 

2. Ocena głównego osiągnięcia naukowego 

Zgodnie z zapisami wcześniej przywołanej ustawy z dnia 14 marca 2003 roku z późn. 

zm. dr Joanna Ratajczak wskazała jako główne osiągnięcie naukowe, stanowiące maczny 

wkład w rozwój dyscypliny naukowej, samodzielną monografię naukową pt. „Równość w 

systemie emerytalnym. Emerytury kobiet i mężczyzn w Polsce”, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019, stron 131. Wybór tematu pracy wynika z 

wieloletnich zainteresowań, studiów i badań Autorki nad problematyką zabezpieczenia 

emerytalnego. Świadczy o tym przedmiot badań pracy doktorskiej i podejmowane problemy 

badawcze w załączonych publikacjach. 



Przedmiotem głównego osiągnięcia naukowego dr Joanny Ratajczak jest analiza 

teoretyczno—empiryczna dotycząca równości w systemach emerytalnych z punktu widzenia 

płci, czyli emerytur kobiet i mężczyzn W Polsce. W części teoretycznej podjęta jest analiza 

kategorii równości w systemie emerytalnym, W szczególności od strony deiinicyjnej oraz 

wymiarów równości odniesionych do bazowego zabezpieczenia emerytalnego. W części 

empirycznej opracowana została metodyka pomiaru równości W systemie emerytalnym według 

płci, która stała się podstawą oceny poziomu równości w bazowym systemie emerytalnym w 

Polsce między mężczyznami i kobietami. 

Dokonując oceny tematu monografii należy podkreślić zasadność jego wyboru oraz 

praktyczną użyteczność analiz z zakresu będącego jej przedmiotem Należy zauważyć, że temat 

równości w systemie emerytalnym według płci, rozpatrywany w sposób wielowymiarowy 

przez Habilitantkę, jest dość rzadko w badanym kontekście poruszany w literaturze. Ponadto 

poczynione symulacje mogą umożliwić badania pozwalające ocenić różne rozwiązania dla 

równości płci w polityce emerytalnej. 

Cel główny monografii, jak wskazuje dr Joanna Ratajczak, „. . .został sformułowany na 

trzech poziomach: l )  teoretycznym — konceptualizacja pojęcia równości w systemie 

emerytalnym, 2) metodycznym — opracowanie metodyki i instrumentarium jej pomiaru i 3) 

empirycznym — pomiar (nie)równości w bazowym systemie emerytalnym według płci na 

przykładzie Polski” (s. 9 Autoreferatu). Wyodrębnione poziomy realizacji celu głównego są 

podstawą trzech etapów postępowania badawczego, a także odzwierciedlają strukturę 

monogram. Każdemu etapowi Habilitantka przyporządkowała odpowiednie cele cząstkowe i 

szczegółowe pytania badawcze (s. 10). 

Należy zauważyć, że cele cząstkowe dla poszczególnych etapów zostały identycznie 

sformułowane jak w przypadku celu głównego, rozpatrywanego na trzech poziomach. 

Uważam, iż cel główny monografii powinien być sformułowany w sposób bardziej uogólniony, 

na przykład nawiązujący do tytułu całej monografii, jednocześnie wskazujący, jaki problem 

jest najważniejszy w pracy. 

Dla każdego etapu procesu badawczego zostały sformułowane pytania badawcze. 

Pytania te są zrozumiałe inie budzą wątpliwości merytorycznych. Umożliwiają one realizację 

celów szczegółowych w każdym z trzech rozdziałów monografii. 

Rozdział 1 zawiera rozważania teoretyczne i pojęciowe na temat równości i 

sprawiedliwości dystrybutywnej oraz związków między tymi pojęciami ze względu na bardzo 

częste ich utożsamianie. Rozważania te zostały oparte na bogatej literaturze polskiej i 



zagranicznej poświęconej zabezpieczeniu emerytalnemu i problemowi równości, a szczególnie 

równości w systemach emerytalnych. W monografii przyjętym przedmiotem rozważań jest 

„równość realna świadczenia emerytalnego między mężczyznami i kobietami w pierwszym 

roku przej ścia na emeryturę bazową, które jest dystrybuowane według zasady potrzeb, sytuacji, 

dostępu i szans” (s. 36). Dr Joanna Ratajczak uporządkowała ustalenia badawcze na temat 

różnych aspektów równości, które nazwała wymiarami równości. Do stosowanych w badaniach 

trzech wymiarów równości, tj. podmiotowego, przedmiotowego i zasad podziału, dodała 

jeszcze dwa własne wymiary: czasu i przestrzeni. Efektem rozważań było opracowanie 

autorskiej pięciowymiarowej macierzy wymiarów i zbioru cech tych wymiarów (denotacji) w 

odniesieniu do bazowego zabezpieczenia emerytalnego. 

Rozdział 2, o charakterze metodycznym, poświęcony jest operacjonalizacji 

zdefiniowanej równości wewnątrzgeneracyjnej według płci w wymiarze zasad podziału, takich 

jak: wkład, potrzeby, sytuacja, dostęp, szanse. Habilitantka zdefmiowała każdą z zasad 

podziału, określiła zbiory jej cech i przedmiot pomiaru w obszarze bazowego zabezpieczenia 

emerytalnego. Na tej podstawie zaproponowała 12 wskaźników cząstkowych pomiaru wraz z 

ich interpretacją, które są odpowiednio dobrane do poszczególnych zasad podziału. Należy 

podkreślić, że połowa tych wskaźników ma charakter nowatorski. Wskaźniki cząstkowe 

umożliwiły Autorce wskazanie wskaźników grupowych: równości wkładu, potrzeb, sytuacji, 

dostępu i szans oraz sposobów ich obliczania. W efekcie powstała autorska metodyka 

wyliczania wskaźnika syntetycznego równości zasad podziału, która umożliwia analizę 

systemów emerytalnych z punktu widzenia równości wewnątrzgeneracyjnej według płci. 

Rozdział 3, empiryczny, ma na celu określenie poziomu równości w wymiarze zasad 

podziału w nowym, bazowym systemie emerytalnym według płci na przykładzie Polski. Dla 

realizacji tego celu Habilitantka zastosowała opracowany w poprzednim rozdziale zestaw 

wskaźników cząstkowych i grupowych. Na podkreślenie zasługuje szczegółowy opis 

procedury badawczej, wskazanie wielu żródeł danych, a ważne wyniki badań zawarto w dobrze 

skonstruowanych, czytelnych tabelach i schematach. Dr Joanna Ratajczak wykorzystała 

specjalnie opracowany model należący do klasy deskryptywnych modeli mikrosymulacyjnych, 

zawierający cztery moduły: 1) zarobkowania, 2) przerwy w zarobkowania (ukazano 14 

przyczyn) 3) sytuację rodzimą przed osiągnięciem wieku emerytalnego, 4) wyliczenie 

emerytury. Uważam, że próba bada-wcza spełniła kryterium reprezentatywności, ponieważ 

Autorka przeprowadziła 20 tysięcy symulacji dla kohort urodzonych w latach 1974—1981 , które 

osiągną minimalny (ustawowy) wiek emerytalny w latach 2034-2046. Do końca roku 2018 

szacunki dotyczące wysokości świadczeń oparte zostały na rzeczywistych danych, natomiast 
A 



od 2019 roku zastosowana jest symulacja biografii zawodowych i pozamwodowyeh oraz 

wysokości świadczeń. Przyjęte W badaniach założenia i wskaźniki umożliwiły obliczenie 

poziomu i wskazanie kierunku nierówności w odniesieniu do przyjętych zasad podziału dla 

kobiet i mężczyzn w momencie ich przejścia na emeryturę. Analiza wyników posłużyła do 

sformułowania przez Autorkę wielu ciekawych i ważnych wniosków dotyczących zapewnienia 

bezpieczeństwa emerytalnego kobiet, aby zmniejszyć poziom nierówności między nimi i 

mężczyznami. 

Dokonując generalnej oceny głównego dzieła dr J oanny Ratajczak należy podkreślić, iż 

zawiera ono szereg wartościowych elementów. Należy do nich zaliczyć: 

- usystematyzowanie badań dotyczących różnych interpretacji równości i sprawiedliwości w 

systemach emerytalnych na podstawie bogatej literatury polskiej i zagranicznej, 

- zidentyfikowanie i opracowanie autorskiej pięciowymiarowej macierzy wymiarów równości 

i zbioru cech tych wymiarów w odniesieniu do bazowego zabezpieczenia emerytalnego, 

- zaproponowanie własnej definicji sprawozdawczej równości oraz sformułowanie pojęcia 

regulującej równości w systemie emerytalnym na podstawie zbioru cech wymiarów równości, 

- zdeliniowanie równości realnej wewnątrzgeneracyjnej w wymiarze zasad podziału według 

płci, co stanowi stosunkowo rzadki przedmiot pomiaru i badań w Polsce i innych krajach, 

- operacjonalizację pojęcia równości wewnątrzgeneracyjnej w wymiarze zasad podziału 

według płci w bazowym systemie emerytalnym, 

- zidentyfikowanie zbioru cech i przedmiotu pomiaru dla każdej z zasad podziału: równości 

wkładu, potrzeb, sytuacji, dostępu i szans, 

- opracowanie dla poszczególnych wymiarów zasad podziału wskaźników cząstkowych i 

wskaźników grupowych do pomiaru nierówności między kobietami i mężczyznami, przy czym 

oprócz wskaźników stosowanych już W statystyce społecznej wykorzystane zostały inne 

nowatorskie wskaźniki stanowiące wkład w rozwój metod badania nierówności w polityce 

społecznej, 

~ opracowanie metodyki wyliczania syntetycznego wskaźnika równości zasad podziału 

umożliwiającego analizę systemów emerytalnych z punktu widzenia wewnątrzgeneracyjnej 

równości płci w bazowym systemie emerytalnym, ale także w badaniach porównawczych, na 

przykład w różnych krajach i różnych momentach, 

- dokonanie weryfikacji empirycznej na podstawie autorskiego deskryptywnego modelu 

mikrosymulacyjnego kierunku i poziomu nierówności w bazowym systemie emerytalnym w 



Polsce między mężczyznami i kobietami w pięciu zidentyńkowanychi zoperacjonalizowanych 

zasadach podziału, 

- sformułowanie wielu ciekawych wniosków z przeprowadzonych analiz i badań dotyczących 

zapewnienia bezpieczeństwa emerytalnego kobiet przez zastosowanie mechanizmu 

korygującego w postaci emerytury minimalnej w bazowym systemie emerytalnym oraz 

wyrównania wieku emerytalnego kobiet z ustawowym wiekiem emerytalnym mężczyzn, 

podkreślenie znaczenia praktycznego zaproponowanej metodyki do badań porównawczych 

równości w innych zakresach: czasowym, przestrzennym, podmiotowym. 

W moim przekonaniu, główne osiągnięcie naukowe dr Joanny Ratajczak zasługuje na 

jednoznacznie pozytywną ocenę. Zawartość merytoryczna monografii świadczy o bardzo 

dobrej znajomości literatury przedmiotu i stanowisk różnych badaczy oraz posiadaniu dużej 

wiedzy na temat badanych pojęć, koncepcji, czego efektem są opracowane przez Autorkę 

wspomniane już definicje róvmości, metodyka badań i własny deskryptywny model 

mikrosyrnulacji. Należy zatem z uznaniem powitać podjęta przez Autorkę udaną próbę 

wypełnienia luki poznawczej, luki metodycznej i luki empirycznej w piśmiennictwie 

dotyczącym nauk społecznych. 

Lektura monografii nasuwa pewne uwagi dyskusyjne i prowokuje do formułowania 

pytań- 
Dr Joanna Ratajczak formułuje na podstawie swoich badań szczególnie niepokojący 

wniosek, że bazowy system emerytalny, powszechnie dostępny, nie spełni swojej podstawowej 

funkcji ochrony przed ubóstwem, ponieważ wysokość prognozowanych świadczeń z tego 

systemu będzie kształtować się na poziomie minimalnym, a nawet niższym dla niemal połowy 

emerytów, a zwłaszcza emerytek (5.110). W tym kontekście Autorka stwierdza, że 

„...szczególnego znaczenia nabierają oszczędności emerytalne, gromadzone w ramach 

warstwy zakładowej i indywidualnej” s. 110. Proponuje zatem zwiększenie znaczenia trzeciego 

ńlaru kapitałowego, opartego na mechanizmach rynkowych w systemie emerytalnym, w Polsce 

np. w postaci IKE, czy PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe). Szkoda, że Autorka nie 

ustosunkowuje się do problemu, czy proponowany system rynkowy zmniejszy różnicę w 

wysokości świadczeń i zwiększy równość świadczeń emerytalnych między mężczyznami i 

kobietami. 

Pewnym dylematem jest podniesienie wieku emerytalnego kobiet do ustawowego 

wieku dla mężczyzn. Z badań Autorki wynika, że takie rozwiązanie zmniejsza nierówność 

według wszystkich zasad podziału, choć nie zmienia się kierunek tych nierówności, co oznacza, 



że nowy system emerytalny generuje nierówności przede wszystkim dla kobiet. Jednak, jak 

wiadomo, brak jest społecznej aprobaty na podniesienie wieku emerytalnego kobiet. Jest to 

także przyczyna stosunkowo niskich świadczeń emerytalnych kobiet, często poniżej poziomu 

minimalnego. Wydaje mi się, że można oddziaływać na wzrost motywacji kobiet do dłuższej 

aktywności zawodowej, ale to zależy od sytuacji gospodarczej, wysokości dochodów kobiet i 

decyzji pracodawców do zatrudniania kobiet osiągających wiek emerytalny. Ważne jest zatem 

zwiększanie świadomości i edukacji emerytalnej w społeczeństwie. 

Szkoda także, że Autorka pracy nie odpowiedziała na pytanie, która z zasad podziału 

jest naj ważniejsza z punktu widzenia zapewnienia równości w bazowym systemie emerytalnym 

i jak duża nierówność wewnątrzgeneracyjna według płci byłaby akceptowana społecznie. 

Myślę, że problemy te powinny stanowić dalszy przedmiot analiz i badań Habilitantki. 

Pragnę stwierdzić, że poczynione uwagi i pytania nie podważają mojej wysokiej oceny 

merytorycznej głównego osiągnięcia naukowego dr Joanny Ratajczak. 

3. Ocena pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

Dorobek naukowy dr Joanny Ratajczak, po uzyskaniu stopnia doktora, obejmuje łącznie 

29 publikacji, w tym 26 samodzielnych i 3 we współautorstwie, 9 przygotowano w języku 

angielskim, lub niemieckim. Wśród ogółu publikacji znajduje się 1 monografia autorska w 

języku polskim, 18 rozdziałów w monografiach, w tym 10 indywidualnych, 3 w języku 

angielskim i 2 w języku niemieckim. 15 publikacji ukazało się w czasopismach ogólnopolskich 

(8), zagranicznych (1) oraz w pracach i zeszytach naukowych (6), w tym 1 publikacja we 

współautorstwie. Habilitantka dokonała tłumaczenia 1 monograiii i opracowała wraz ze 

współautorem ] ekspertyzę z realizacji projektu badawczego. 

Liczba cytowań publikacji (na dzień 16. 042019) wynosi: według bazy Web of Science 

3, bazy Scopus 2, według Google Scholar 45, według baz Ekon 37, zaś Indeks Hirscha według 

bazy Web of Science wynosi 1, według bazy Scopus 1, Google Scholar 4, baz Ekon 4. Indeksy 

bibliometr-yczne świadczą o znaczeniu publikacji Habilitantki i można je ocenić jakoS) 

przyzwoite. 

Ocenę jakościową tzw. pozostałego dorobku naukowo-badawczego opieram na 16 

załączonych do wniosku publikacjach. Dr Joanna Ratajczak wyróżniła cztery obszary 

badawcze. Pierwszy z nich pt. „Systemy emerytalne z punktu widzenia wartości: aspekty 

teoretyczne—metodyczne” zawiera omówienie przesłanek ekonomicznych korygowania różnic 

w poziomie dochodów emerytalnych kobiet i mężczyzn w bazowych systemach emerytalnych 



typu ubezpieczeniowego, metod korygowania tych różnic, a także celów i wartości 

zabezpieczenia emerytalnego, takich jak sprawiedliwość dystrybutywna i konstytuująca ją 

równość. 

Drugi obszar badawczy zatytułowany „Kobiety W polskim systemie emerytalnym” 

dotyczy analizy rozwiązań i ich skutków w systemie emerytalnym z punktu widzenia płci, po 

wprowadzeniu reformy bazowego zabezpieczenia emerytalnego W 1999 roku w Polsce. 

Autorka skupiła tu swoją uwagę na wieku emerytalnym. 

Trzeci wątek badawczy „Kobiety W systemach emerytalnych innych krajów” zawiera 

analizę porównawczą regulacji emerytalnych z punktu widzenia kobiet w trzech krajach: 

Polsce, Litwie i na Węgrzech. Uwaga Autorki skupia się na ogólnych i szczegółowych 

mechanizmach korygujących w niemieckim systemie emerytalnym, które nakierowane są na 

zapewnienie kobietom indywidualnych uprawnień emerytalnych i zapewnienie mechanizmów 

korygujących- 
Ostatni czwarty obszar badawczy pt. „Reformy W polskim systemie emerytalnym” 

poświęcony jest identyfikacji zmian systemu emerytalnego w Polsce i wynikających z tych 

zmian konsekwencji z punktu widzenia różnych podmiotów: państwa, instytucji realizujących 

bazowe ubezpieczenie emerytalne i beneńcjentów świadczeń. Autorka sformułowała tu ważny 

wniosek, że cel główny reformy adekwatności świadczeń okazał się mniej ważny od celu 

drugorzędnego — wydolności finansowej systemu emerytalnego. 

Pragnę podkreślić, że poziom naukowy publikacji należących do pozostałego dorobku 

naukowego można ocenić jako bardzo dobry- Zawarte w nich rozważania są oparte na bogatej 

literaturze polskiej i zagranicznej, informacjach i danych statystycznych, zawierają ciekawe 

stwierdzenia i wartościowe wnioski wzbogacające poznanie badanych problemów. 

Charakterystyczną cechą tych publikacji jest ich nachylenie praktyczne, podejmowanie 

problemów aktualnych dla polskiej gospodarki W zakresie analizy i oceny reform systemów 

emerytalnych. Obszary badawcze w publikacjach znajdują pogłębione odzwierciedlenie w 

monograiii, a szereg ustaleń zostało wykorzystanych przy projektowaniu deskryptywnego 

modelu symulacji. 

Dr Joanna Ratajczak uczestniczyła w 4 projektach badawczych. Była wykonawca w 2 

projektach zagranicznych, finansowanych przez European Commission oraz w projekcie 

krajowym finansowanym przez MNISW. Była ekspertem w zakresie zabezpieczenia 

społecznego, współfinansowanym w ramach Europejskiego funduszu Społecznego, priorytet 

VII. Działalność badawczą oceniam pozytywnie. 



Habilitantka uczestniczyła z referatami w 30 konferencjach naukowych i 2 seminariach 

naukowych. 7 konferencji miało charakter międzynarodowy, odbywały się: w Islandii (1), w 

Finlandii ( 1), W Niemczech (2), zaś pozostałe zorganizowane były w Polsce. 

Dr Joanna Ratajczak recenzowała 2 artykuły do czasopism i 5 monogratii, w tym jedną 

zagraniczną. Wykonała 2 ekspertyzy, na zamówienie Prezydenta RP i dla Concordia Polska 

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. 

Habilitantka uzyskała 4 nagrody związane z Jej działalnością naukową, w tym 2 

nagrody indywidualne i 2 zespołowe. 

Dokonując ogólnej oceny działalności naukowo—badawczej należy stwierdzić, że jest 

ona w pełni pozytywna. Za taką ocenę przemawiają liczne publikacje (29) w uznanych 

czasopismach ogólnopolskich oraz rozdziałach w monografiach, wysoki poziom naukOWy 

szeregu publikacji, bardzo wysoka aktywność konferencyjna z referatami i dobra aktywność 

projektowa. 

4. Współpraca międzynarodowa 

W ramach działalności międzynarodowej dr Joanny Ratajczak należy wymienić Jej 

udział jako wykonawcy w 2 europejskich projektach badawczych, udział w 4 konferencjach 

zagranicznych z referatami w języku angielskim i niemieckim., 3 rozdziały autorskie w 

monografiach zagranicznych oraz tłumaczenie 1 monografii we współautorstwie. Jest również 

od 2017 roku członkiem European Network for Research on Supplementary Pensions. 

Prowadziła także wykłady za granicą na Uniwersytecie Leuven w Belgii. Była także 

recenzentem projektu badawczego dla Bremen Zentrum fiir Soziałpolitik. Działalność tę 

oceniam pozytywnie. 

5. Działalność dydaktyczna i organizacyjna 

Dr Joanna Rataj czak prowadzi różne zajęcia dydaktyczne na studiach I i ]] stopnia na 

Wydziale Ekonomii UE w Poznaniu. Są to wykłady, ćwiczenia i seminaria dyplomowe, 

prowadzone na studiach licencjackich, magisterskich i podyplomowych. Obejmują one 

następujące przedmioty: Polityka społeczna, Zabezpieczenie społeczne, Zabezpieczenie 

emerytalne, Systemy motywacyjne w zarządzaniu, Administracja publiczna, Ubezpieczenia 

życiowe oraz pracownicze programy emerytalne, Zabezpieczenie emerytalne oraz wykład w 

języku niemieckim. Habilitantka jest promotorem 35 prac licencjackich i 7 prac magisterskich, 

przygotowanych przez studentów UE w Poznaniu. Trzy prace licencjackie zostały nagrodzone 

w konkursie Fundacji UEP i w XI edycji konkursu Rzecznika Ubezpieczonych oraz w XIV 



edycji tego konkursu. Jest promotorem pomocniczym w dwóch przewodach doktorskich w 

UEP. 

W zakresie działalności organizacyjnej dr Joanny Ratajczak należy wyróżnić mnkcję 

koordynatora w ramach współpracy UEP z ZUS. Habilitantka przygotowała i zrealizowała 

warsztaty doszkalające dla nauczycieli przedsiębiorczości w szkołach średnich Od 2008 roku 

jest członkiem Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej. Była głównym organizatorem lub 

członkiem komitetu organizacyjnego 8 krajowych konferencji naukowych i seminariów 

naukowych. Popularyzuje wiedzę w zakresie zmian W systemie emerytalnym, występując w 

audycjach TVP Poznań i radiu. 

Należy stwierdzić, że działalność dydaktycznai organizacyjna dr J. Ratajczak zasługuje 

na wysoką ocenę. 

6. Wniosek końcowy 

Biorąc pod uwagę sformułowane oceny cząstkowe poszczególnych aspektów dorobku 

habilitantki stwierdzam, że ocena generalna wniosku dr. Joanny Ratajczak jest jednoznacznie 

pozytywna. 
Dr J. Ratajczak przedstawiła monografię pt. „Równość w systemach emerytalnych. 

Emerytury kobiet i mężczyzn w Polsce”, którą można uznać za osiągnięcie naukowe 

stanowiące znaczący wkład Habilitantki w rozwój nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia 

i finanse. Główne osiągnięcie naukowe zostało wzmocnione pozytywną oceną łącznego 

dorobku naukowo-badawczego. Na pozytywną ocenę zasługuje dorobek Habilitantki w 

zakresie współpracy międzynarodowej oraz ocenę wysoka działalność dydaktyczna, 

organizacyjna i popularyzatorska. 

Reasumując stwierdzam, że cały dorobek dr Joanny Ratajczak spehiia kryteria 

merytoryczne i formalne w postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora 

habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i finanse, stąd też- popieram wniosek o nadanie dr 

Joannie Ratajczak stopnia naukowego doktora habilitowanego w dyscyplinie ekonomia i 

finanse. 
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