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Jakkolwiek naukowa dyskusja
nad sytuacją i postawami starszych
pracobiorców na
rynku pracy trwa od dawna,
w polsce koncentruje się ona na
zagadnieniach
dotYczących aktywizacji zawodowej
osób w wieku 50+ oraz motywowania
Pracodawców do zatrudniania osób
w drugiej połowie okresu ich aktywności
zawodowej, W nurcie
Publicystycznym częściejpodnoszone jest
zagadnienie wieku
emerYtalnego, co czYnione jest
na ogół w kontekście makroekonomicznym.
Stosunkowo niewiele uwagi pojwięca
się natomiast postawom §amych
pracobiorców,
ich zachowaniom na rYnku
Pracy i skłonnościomdo opuszczania go
ze względu na
mozliwoŚci

o Postawach

korzYstania

z

wcześniejszych świadczeń emerytalnych.
Wiedza
Pracobiorców wobec mozliwościwcześniejszego

opuszczenia rynku
Pracy jest bardzo waŻna ze względu
bilanse siły roboczej, a w skali przedsiębiorstwa
z uwagi

na zarządzanie zasobami ludzkimi.
Jest ona równiez niezbędna
racjonalnej polityki zatrudnienia,
a zatem i dla ekonomii:

dla

RozPrawa doktorska mgr Soni
BuchhoE dotyczywłaśnietego
mało eksplorowanego
zagadnienia, Zgodnie z deklaracją
Autorki, celem dysertacji jest ustalenie
czynników
determinujących wczesną
dezaktywację, Mgr Buch holtz przyjmuje
dwa poziomy
analizy: mikro- i makroekonomiczny
, ta znaczv odnoszący się do postaw
i zachowań

jednostek oraz Prowadzonej polityki publicznej.

Cel ten uznąę za trafnie
sformułowanY, realnY i - co najwazniejsze
- zrealizowany w toku prac nad rozprawą.
Doktorantka sformułowała dwie hipotezy badawcze. Zgodnie
z pierlvszą z nlch,
odnoszącą się do Poziomu jednostek, jedną z istotnych determinant
wczesnego
PrzejŚcia na emerYturę jest aktywne dązenie do tego ze strony pracownika, Druga
hiPoteza odnosi się do Poziomu makro i mówi, iz polityka publiczna
nakierowana na
wzrost aktYwnoŚci osob starszych, preferuje obecnie nie tyle wspieranie
aktywności
zawodowej, ale sPołecznej, nie sprzyjając pozostaniu jednostek
na rynku pracy.
RozPrawa składa się

z

Pięciu rozdziałow. poprzedzonych Wprowadzeniem oraz

uzuPełnionYchZakonczeniem, w ktorym Autorka odnosi się do
efektow weryfikacji obu
hiPotez, wskazując, iz Pierwsza z nich została częściowo zweryfikowana
pozytywnie,
a druga - w całoŚci WYkorzystane do przygotowania rozprawy publikacje
zostały
zebrane W obszernej Bibliografii. Sam zestaw wykorzystanej literatury
polskoi angielskojęzYcznej uznaję za Świadczący a znajomości problematyki
i umiejętności
doboru właŚciwYch Żrodeł. W Aneksie znalazł się opis wskaźnika
aktywnego starzenia
się, Konstrukcja PracY jest logiczna i podporządkowa na zamiarowi
weryfikacji obu
hiPotez, Jakkolwiek drugiej hipotezie badawczej poświęcony został
tylko jeden
rozdział, struktura PracY jest prawidłowa i umozliwiła sformułowanie
wszystkich
waznych z punktu widzenia celu pracy uwag iwnioskow.

w

rozdziale

2

(pierwszym

po

wprowadzeniu) Autorka dokonuje ogólnej
charakterYstYki Procesów starzenia się oraz przejścia
na emeryturę , zwracąąc uwagę
na ich zmiennoŚĆ w czasie. Dotyczy to zarówno przebiegu obu
tych procesow, jak
i wYwołYwanYch Przez nie konsekwencji dla jednostki i społeczeństwa (a przede
wszYstkim - gosPodarki). Ewolucji funkcji świadczenia emerytalnego
towarzyszyło
coraz większe zainteresowanie przechodzeniem na emerytur
traktowanym jako proces

ekonomicznY. Zmianie rol społecznych związanych z przejściem
na emeryturę
(zwłaszcza zmianie Pozycji wytworcy na rolę konsumenta)
towarzyszą rowniez
ProcesY sPołeczne oraz PsYchologiczne. Zostały one zasygnalizowane w tym
rozdziale
w sPosob wYstarczającY na potrzeby dysertacji, Na marginesie
uwag o umowneJ
granicY staroŚci (w istocie chodzi zapewne o
umowną granicę starościekonomicznej)
naleŻY sProstowa Ć, Że w badaniu PolSenior celem
analizy była sytuacja osób w wieku
65 i więcej lat, a gruPa osób w wieku 55-59 była tylko grupą
referencyjną W niemal
całej rozPrawie Autorka podaje jako źrodłorycin i tabel
,,opracowanie własne na
Podstawie",". Mam wrazenie, ze często własny wkład Doktorantki mógł polegać
na
zmianie formY graficznej Prezentacji danych, totez
Jej rola w opracowywaniu danych
wydaje się nieco przeceniona.
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potrzeb uporządkowane przezA,
Maslowa w jego piramidzie potrzeb
związane.są nie
tYlko z bezPieczeństwem
ekonomicznym ale i szacunkiem,
uznaniem czy wreszcie _
samorealizaqą CharakterYstYka
ta stanowi dobre tło dla dalszych
rozważanna temat

wYdłuzenie okresu aktYwności
ekonomicznej.

W dalszej częścirozdziału
Przedstawiono krótko teoretyczne koncepcle
przelscia na emeryturę oraz _
znacznie
bardziej obszernie wYniki
wielu badań empiryc.nych dotyczących
tego zagadnienia.
Ta właŚnie częŚĆ zasługuje na szczegolne
uznanie. Została przygotowana
na

Podstawie rezultatow najwazniejszych
badan

empirycznych, ktore Autorka
uPorządkowała według kilku
cech, stanowiących później punkt
wyjściado analizy.
Autorka omawia czYnniki, ktore
mozna by podzielić na wewnę trzne
i zewnętrzne,
związane z funkcjonowaniem
otoczenia starszego pracownika.
Taki sposób
Prezentacji wYników badań
Pozwala na śledzenie toku dociekań Autorki
i przekonuje
o słusznoŚci PrzYjętej
Przez Nią koncepcji analizy. Jedyna uwaga
na marginesie tego
rozdziału, ale odnosząca się
takze do innych częścirozprawy,
dotyczystosunkowo
krotkich podsumow ań poszczegolnych
rozdziałow w przypadku publikacji
rozprawy
namawiałbYm Autorkę do
ich rozszerzenia o pozostałe najbardziej
istotne wnioski
wynikające z dokon anej analizy

W rozdziale 4, PoŚwięconYm
Procesowi starzenia się ludzi w polsce,
centralną częśc
stanowi podrozdział dotyczącv
potencjalnv.n o"*rr,.unt
wczesnego opus zczania
rYnku Pracy, Mam wątPliwości,
czy nie nalezałoby połączyctego podr
ozdziału ze
znądującYm się w rozdziale
5 oPisem wynikow. W tym właśn
ie
rozdziale Autorka
dokonuje analizy danych pochodzących
z
międzynarodowego badania
.HARE,
a dotyczących Polski, wykorzystując
dane z fai 2, 4 i 6 tego badania.
Jak sama
zauwaŻa, ekonometrYczna
analiza danych z fal 2 i 4 nie
budzi
wątpliwości, ale
interPretacja

danYch zfal4i6 wymaga dużejostrozności.
W mojej ocenie, Doktorantka
sama dostosowała się do tej
uwagi, precyzując starannie swoje
opinie i unikając
formułowania w odniesieniu
do tych fal generalnych opinii.
w ramach badania Autorka wykorzystała
siedem modeli, które uwzględni
ały coraz
więcej czynników, po dokonaniu
wstępnych szacunków, mgr
s.
Buchholtz przyjęła do
dalszych prac trzy modele,
uwzględniających deskryptory
dotyczące aspektów
demograficznYch, stanu zdrowia,
sytuacji ekonomicznej gospodarstwa
domowego,
stosunkow rodzinnYch (model
A), dodatkowo stosunków środowiskowych
(model B)
oraz uwzględniające charakterYstYki
miejsca pracy (model C). przeprowadzona
przez
Autorkę analiza Pozwoliła na
dokonanie weryfikacji pierwszej
hipotezy badawczej.
Sama analizazostała dokonana przy
pomocy właścirvlchnarzęd
zi, a uzyskane wyniki
są nalezycie sprawdzone i we
właściwysposoo zinterpretowane.
Jedyna uwaga
3

dotYczY dYskusji, ktora w istocie stała się podsumowaniem najwazniejszych
wynikow
zrealizowanego badania, bez skonfrontowania ich zrezultatami innych
badań. W mojej
ocenia, bardziej szczegołowo przeprowadzona dyskusja wzbogaciłaby
dodatkowo
rozprawę.

Rozdział 6 dotYczY drugiego podjętego w dyseńacji problemu, a mianowicie
działan
PodejmowanYch Przez Polityki publiczne w celu wspierania wydłuzenia okresu
aktYwnoŚci ekonomicznej starszych pracownikow w Polsce. Autorka
dokonuje
krótkiego Przeglądu działanpodejmowanych przez rządy od 2012 roku,przedstawiając
głowne cele ich aktYwnoŚci w zakresie polityki wobec
osób stars zych i najwazniejsze
dokumentY, w tYm strategiczne i programowe. Większośćz
nich zawiera cele
dotYczące PrzedłuŻenia okresu aktywnościekonomicznej, ale często
brakuje w nich
wskazania instrumentów mających do tego doprowadzić. przegląd jest
dokonany
bardzo starannie, wszystkie wnioski są dobrze uzasadnione i udokumentowane.
Prowadzą do PozYtYwnej weryfikacji drugiej hipotezy badawczej,
zgodnie z ktorą
w analizowanYm okresie Polityki publiczne bardziej nakierowane były
na wspieranie
aktYwnoŚci sPołecznej, a nie zawodowej osób starszych. Podobnie, jak
w przypadku
PoPrzedniego rozdziału, oczekiwałbym bardziej rozbudowanej dyskusji nad
sformułowanYmi wnioskami, zwłaszcza dlatego, że w tym stosunkowo
krotkim
rozdziale autorka zebrała bardzo duzo waznych informacji, Dodać
należy, że
informacje te zostały starannie wyselekcjonowane, tak by słuzyły
weryfikacji hipotezy
badawczej, a nie oPisowi poszczegolnych strategii i programow.
Umiejętność wyboru
informacji i ich sYstematyzowania świadczy o dojrzałościbadawcze1
mgr Soni

Buchholtz.

W ostatniej częŚci rozPrawy na pięciu stronach Autorka dokonała jej podsumowania,
wskazując na najwazniejsze wnioski z przeprowadzonej analizy. Wprawdzie jestem
Pod wrazeniem umiejętnoŚci precyzyjnego i lapidarnego formułowa nia przezAutorkę
jej mYŚli, ale uwazam, że Waga zagadnienia
i wartośćuzyskanych wynikow zasługują
na bardziej obszerne Potraktowanie. Recenzowana praca jest jedną
z nielicznych
dotYczącYch determinant wcześniejszego przechodzenia
na emeryturę w polsce,
a jedYną wYkorzYstującą w tak obszernej mierze wyniki
badania SHARE, totez warto
by poświęció więcej miejsca na sformułowanie wnioskow.
Strona edYtorska rozlrawy nie budzi większych zasIrzeżeń.
Tekst jest napisany jest
po angielsku precyzyjnym językiem, więc
całą pracę .czyta się z przyjemnością,
Zobowiązku recenzenta zwrociłem uwagę na kilka nieco słabszych
punktow rozprawy,
wYchodząc z załoŻenia, Że mogą one okazać się pomocne
w ewentualnej dalszej
PracY nad PodjętYm tematem, do czego Dokiorantkę namawiam. Wymienione
uwagi
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mojej bardzo pozytywnej oceny
przedstawionej do recenzji

Jestem PrzekonanY,

Że

Pod względem oryginalnościrozwiązania problemu
naukowego Praca doktorska
mgr Soni Buchholż spełnia
wymagania sformułowane
w ustawie o stoPniach naukowYch
i tytule naukowym. praca odznaczasię
"'*:;::
wysokim
Poziomem naukowym,
czemu Autorka dała

ktowej an alizy pro b e m u i p
reze
ProwadzonYch głownie za granicą
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badań empirycznych.
omówienie teoretycznych
asPektów Podjętej w rozlrawle
Problematyki i trarny dobor omowione1
w rozprawie
literatury oraz wynikow
badań empiryc znych słuzą osiągnięciu
celow rozprawy, jak
równiez Świadczą o niewątPliwie
wysokim poziomie wiedzy teoretycznej
w dyscyplinie
Autorki

z

l

naukowej, jaka stanowi

n t uj

ekonomia.
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RozPrawa doktorska mgr
Soni Buchholtz potwierdza nabycie
przezNią umiejętności
samodzielnego prowadzenia
pracy naukowej. zaprezentowany
w pracy wywod jest
logiczny, klarowny i konsekwentny,
wobec aktualności podjętej problematyki
na
PodkreŚlenie zasługuje fakt, ze Autorka
sprawnie uniknęła wątków pobocznych,
z PewnoŚcią atrakcYjnYch
zPunktu widzenia problematyki
rynku pracy, ale nieistotnych
dla celow recenzowanej rozprawy
doktorskiej.
Uwzględniając PowYŻsze ibiorąc
pod uwagę kryteria określone
w ustawie o stopniach
naukowych i tytule naukowym
uważam, że przedstawiona
do oceny rozprawa
doktorska mgr Soni Buchholtz
całkowicie spełnia warunkiformułowane
wobec rozpraw
dYscYP n ie ekonom ia i zasługuje
na dopuszczen ie do pu blicznej
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Jednocześnie, biorąc pod uwagę
wysoką jakośćprzedstawionej
i do recenzj i rozprawy,
wYnikającą z trafnego doboru
literatury, właściwegosformułowania
hipotez
badawczych oraz bardzo dobre,,
analizy danych, wnoszę o
wyroznienie rozprawy.
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