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WPROWADZENIE 

Podstawą opracowania recenzji jest Pismo (K:706909) prof. Bogumiła Kamińskiego Przewodniczącego 

Rady Naukowej Dyscypliny Ekonomia i Finanse Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie przesłane 

zgodnie z uchwałą nr 380 z dnia 23.02.2022 zgodnie z którą zostałam powołana na recenzenta ww. 

pracy doktorskiej.  Recenzję przestawiam zgodnie z literą art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 

2017 poz. 1789 z późn. zm.)  w związku z art. 179 ust 1 i ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 poz. 1669 z 

późn. zm.  Niniejsza recenzja zawiera: (1) ocenę znaczenia problemu badawczego i oryginalności 

rozwiązania przedstawionego w pracy, (2) ocenę zakresu ogólnej wiedzy wykorzystanej w tym 

rozwiązaniu i jego interpretacjach, oraz (3) ocenę umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy 

naukowej ujawnionej w trakcie przygotowania wyników pracy i jej prezentacji.  

 

OCENA ZNACZENIA PROBLEMU BADAWCZEGO I ORGINALNOŚCI ROZWIĄZANIA PRZEDSTAWIONEGO 

W PRACY 

Odnosząc się do definicji ekonomii sformułowanej przez Lionela Ch. Robbinsa (1935)1, według której 

„Ekonomia jest nauką, która bada zachowania człowieka jako związku między celami i ograniczonymi 

środkami mogącymi mieć alternatywne zastosowania” to spojrzenie na podejmowane decyzje 

finansowe, w tym w zakresie zabezpieczenia emerytalnego z punktu widzenia psychologii wskazuje na 

właściwe umiejscowienie niniejszego tematu w dyscyplinie ekonomii i Finansów. 

 

 
1 Robbins L.Ch. (1935), An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Macmillan, London 1935. 
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Ekonomia behawioralna jest jednym z kluczowych zjawisk w ekonomii ostatnich dekad. Poszerzyła ona 

spojrzenie ekonomistów i finansistów na badane zjawiska. Ekonomia behawioralna jako nauka 

interdyscyplinarna na pograniczu ekonomii i psychologii, badająca wpływ czynników 

psychologicznych, społecznych, poznawczych oraz emocjonalnych na podejmowanie decyzji przez 

jednostki oraz konsekwencje tych decyzji jest bardzo dobrym wyborem w odniesieniu do 

zabezpieczenia emerytalnego jednostki. Choć finanse behawioralne nie są niczym nowym, to jednak w 

ostatnich latach nabrały szczególnego znaczenia i użycie narzędzi psychologicznych w finansach i 

ekonomii wydaje się jak najbardziej zasadne, ciekawe i ważne.  

 

Autor podjął się opracowania tematu aktualnego i ważnego zarówno z punktu widzenia nauki jak i 

praktyki. Obszar aktualny, istotny i rozwojowy, wymagający szczegółowych analiz i pogłębienia w 

sferze nauki i empirii. Praca dotyka ważnego problemu.  Wymaga pogłębionych badań naukowych, 

mających wykorzystanie w praktyce życia gospodarczego.  Wybór przez Autora przedmiotu badań, 

należy uznać za w pełni uzasadniony.  Stwierdzam, że wybór tematu rozprawy należy uznać za trafny 

oraz w pełni uzasadniony aktualnym stanem wiedzy i potrzebami praktyki.  

 

OCENA ZAKRESU WYKORZYSTANEJ WIEDZY ORAZ OCENA UMIEJĘTNOŚCI SAMODZIELNEGO 

PROWADZENIA PRACY NAUKOWEJ 

 

1. Obszar badań ekonomii behawioralnej oceniam jako niezwykle ważny i warty opracowania w 

rozprawach naukowych, to jednak tytuł pracy oceniam jako bardzo ogólny nie wskazujący 

problemu badawczego. Tytuł bardziej adekwatny na monografię naukową.  

2. Punktem wyjścia do prowadzonych rozważań jest cel którym jest „wskazanie i ocena 

skuteczności zastosowania metod behawioralnych do różnorodnych zmian, jakie 

przeprowadzane są w systemach zabezpieczenia emerytalnego na świecie. Zakłada się przy 

tym, że wyniki badań będą mogły być wykorzystane jako podstawa ewentualnego 

usprawnienia rozwiązań o charakterze behawioralnym w systemie zabezpieczenia 

emerytalnego w Polsce. ”  W pracy sformułowano jeden cel i to bardzo ogólny. Brak jest celów 

szczegółowych stanowiących dopełnienie celu głównego. Razi w ww. celu sformułowanie „do 

różnorodnych zmian”. Rodzi się pytanie jakich zmian? Ponadto pierwsza część odnosi się do 

świata, zaś tytuł pracy odnosi się wyłącznie do Polski, choć trafnie Autor napisał 

„Doświadczenia dla Polski”. Cel zbyt bardzo rozbudowany.  

3. Zazwyczaj w pracach naukowych jest prezentowana hipoteza, która w wyniku udowodnienia 

staje się tezą. Hipoteza  z założenia to twierdzenie, które w wyniku weryfikacji wymaga 

udowodnienia lub falsyfikacji. Stawianie hipotez i dowodzenie ich racji, bądź błędu jest 
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podstawą rozwoju nauki. Teza zaś jest zdaniem bądź twierdzeniem, które zawsze jest 

prawdziwe. Teza jest wynikiem hipotezy, która została udowodniona jako prawdziwa i nie 

wymaga przeprowadzenia dowodu. W pracy ku zaskoczeniu recenzenta jest prezentowana 

teza i hipoteza. Zrozumiałym w pracach naukowych jest przedstawienie hipotez, które w 

wyniku udowodnienia stają się tezami. Jest to zagadnienie, do którego Doktorant powinien się 

ustosunkować zarówno pisemnie jak i na obronie. Autor przedstawił tezę. „Zmiany systemów 

zabezpieczenia emerytalnego dążą do indywidualizacji, co powoduje zwiększoną 

odpowiedzialność przyszłych emerytów za podejmowane decyzje. Podejmowanie decyzji 

wiąże się z koniecznością uwzględniania w coraz większym zakresie aspektów behawioralnych 

(ustaleń ekonomii behawioralnej i finansów behawioralnych) w konstruowaniu systemów 

emerytalnych, w celu większej racjonalizacji decyzji podejmowanych przez uczestników 

systemu.”  

4. Kolejno Autor przedstawił hipotezy: „1. Uczestnicy systemów zabezpieczenia emerytalnego na 

ogół nie postępują racjonalnie z punktu widzenia oferowanych im uzupełniających form 

zabezpieczenia, co dotyczy przystąpienia do konkretnego programu (planu), podejmowania 

trafnych decyzji oszczędnościowych i inwestycyjnych, oraz wyboru sposobu wykorzystania 

środków zgromadzonych na okres starości. 2. Zastosowanie metod behawioralnych 

pozytywnie wpływa na uczestnictwo w danym systemie emerytalnym i na podejmowanie 

racjonalnych decyzji emerytalnych. 3. Metody behawioralne można wykorzystywać bez 

względu na swoiste cechy konkretnego systemu emerytalnego, chociaż dany system w 

pewnym zakresie determinuje ich skuteczność.” Odnośnie pierwszej hipotezy dotyczącej 

racjonalności w zakresie uzupełniających form zabezpieczenia, to uważam, że obszar jest 

niezwykle trudny, ale przy tym bardzo głęboki. Literatura przedmiotu w sposób szczegółowy 

odnosi się do racjonalności, w tym – jeśli odnosimy się do ujęcia behawioralnego - 

racjonalności ograniczonej i selektywnej. Ekonomia behawioralna już od dawna podważa 

racjonalność absolutną, niezależnie od obszaru ekonomii i finansów oraz podejmowanych 

decyzji finansowych. Uważam, że szczegółowe zgadanie racjonalności byłoby wystarczającym 

tematem, którym można by się zająć w pracy. Autor przedstawia jednak jeszcze dwie 

dodatkowe hipotezy. Wątpliwości budzi również sformułowanie hipotezy, gdzie autor pisze: 

„Uczestnicy systemów zabezpieczenia emerytalnego na ogół nie postępują racjonalnie z 

punktu widzenia oferowanych im uzupełniających form zabezpieczenia….” Chciałabym w tym 

miejscu zwrócić uwagę na słowo „na ogół” czyli na ogół nie postępują racjonalnie. 

Sformułowanie to nie doprecyzowuje problemu, który Autor zamierza zbadać. W zasadzie bez 

badania można by powiedzieć, że jedni zachowują się racjonalnie, a inni nie. Problem 

badawczy jest taki, którzy i kiedy są nieracjonalni i dlaczego, z od czego ich racjonalność zależy. 
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Ponadto o jakiej racjonalności tu mówimy. Ekonomia behawioralna znacznie wzbogaca ten 

aspekt. Hipoteza pierwsza jest zbyt rozbudowana. Hipotezy powinny nawiązywać do celu i 

tematu pracy. Hipotezy nie nawiązują bezpośrednio do celu pracy. Reasumując sformułowanie 

celu i hipotezy stanowią mocnej strony pracy.  

5. W pracy Autor zadaje aż osiem pytań badawczych, które przedstawione są poniżej. „1. Jakie są 

kierunki reformowania systemów zabezpieczenia emerytalnego na świecie? 2. Jakie decyzje 

podejmują indywidualni uczestnicy systemów zabezpieczenia emerytalnego i co jest 

przedmiotem wyboru? 3. Jakie są kierunki rozwoju ekonomii behawioralnej? 4. Które aspekty 

podejścia behawioralnego mogą mieć zastosowanie w konstrukcji systemów zabezpieczenia 

emerytalnego? 5. Gdzie na świecie stosuje się ekonomię behawioralną w konstrukcji systemu 

zabezpieczenia emerytalnego? 6. Czy istnieją uwarunkowania determinujące skuteczność 

zastosowania metod behawioralnych w danych systemach emerytalnych? 7. Czy konieczne 

jest uwzględnienie kompatybilności systemu bazowego z częścią uzupełniającą, wspieraną 

behawioralnie? 8. Czy metody behawioralne są skuteczne i efektywne w celu zabezpieczenia 

emerytalnego Polaków?” Wśród zawartych pytań zawarte są pytania bardzo ogólne, jak np. 

Jakie są kierunki rozwoju ekonomii behawioralnej, które według mnie nie powinny być 

uwzględniane, chyba, że będą odnosiły się do zabezpieczenia emerytalnego.  Pozostałe są 

ciekawe i warte odpowiedzi w pracy.  

6. Praca składa się z wprowadzania, pięciu rozdziałów oraz zakończenia. Wprowadzenie 

nietypowe (zawiera punktację), choć zawiera najważniejsze elementy: identyfikacja luki 

badawczej oraz przedstawienie celu, hipotez oraz pytań badawczych, a także nie odnotowane 

w układzie pracy uzasadnienie struktury rozprawy, badania własne i podejście metodyczne. 

Mile widziane jest przedstawienie luki badawczej poprzedzonej przeglądem literatury oraz 

wskazaniem tego co zostało już zbadane w badanym zakresie, a czego jeszcze brakuje. 

Niewątpliwie tego zabrakło w punkcie 1. Widoczna jest logika toku myślenia i tym samym 

prezentacji materiału w rozdziałach.  

7. O ile nie ma większych zastrzeżeń do tytułów poszczególnych rozdziałów, o tyle razi numeracja 

rozdziałów. Brakuje w każdym punkcie odniesienia do głównego numeru rozdziału, co oznacza, 

że w każdym rozdziale jest podpunkt 1.1., 1.2. itp., co zmniejsza przejrzystość i utrudnia 

odniesienie do poszczególnych części pracy. Dla przejrzystości proponuję w przyszłościę 

poniższy układ.  

ROZDZIAŁ I. TYTUŁ 

   I.1. Podrozdział (Tytuł) 

I.1.1. Paragraf(Tytuł) 

      I.1.2. Paragraf(Tytuł) 
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   I.2. Podrozdział (Tytuł) 

      I.2.1. Paragraf(Tytuł) 

      I.2.2. Paragraf(Tytuł) 

   I.3. Podrozdział (Tytuł) 

      I.3.1. Paragraf (Tytuł) 

      I.3.2. Paragraf (Tytuł) 

   I.4. Podrozdział (Tytuł) 

ROZDZIAŁ II. TYTUŁ 

   II.1. Podrozdział (Tytuł) 

   II.2. Podrozdział (Tytuł) 

   II.3. Podrozdział (Tytuł)  

8. Rozdział pierwszy zatytułowany „Wyznaczniki systemu zabezpieczenia emertytalnego”. 

Rozdział ten składa się z czterech podpunktów. Jest to typowy rozdział teoretyczny 

wprowadzający w badaną tematykę systemu zabezpieczenia emerytalnego. Przedstawia 

czynniki determinujących zakres i poziom zabezpieczenia emerytalnego oraz kierunki 

reformowania systemów emerytalnych, ze szczególnym uwzględnieniem finansowania 

kapitałowego systemów. Na s. 15 Autor pisze „Antolin i Whitehouse używają średniej krajów 

OECD, która wynosi około 60% ze wszystkich części obowiązkowych jako odnośnik (ang. 

benchmark), lub docelowej stopy zastąpienia. Różnica między krajem a średnią OECD 

wyznacza lukę dla prywatnych emerytur dodatkowych”. Autor odnosi się do publikacji z 2009 

roku. Wydaje się, że powinno się ująć jak najświeższe dane. Należało się w tym miejscu m.in. 

odnieść do pozycji z 2021 roku – np. OECD (2021), Pensions at a Glance 2021 OECD and G20 

Indicators; 2020 roku – OECD (2020), OECD Pensions Outlook 2020 czy pozycje z 2019 roku -  

OECD (2019), Pensions at a Glance – OECD Indicators. W rozdziale pierwszym ma się wrażenie, 

że Autor odnosi się głównie do pozycji Szumlicz, Żukowski, Góra (kolejność naprzemienna). W 

stopniu nikłym korzysta z pozycji anglojęzycznych oraz pozycji innych autorów w publikacjach 

polskich.  Zdecydowanie wskazana jest dywersyfikacja pozycji źródłowych. 

9. Rozdział drugi zatytułowany „behawioralne inhibitory decyzji dotyczących zabezpieczenia 

emerytalnego” składa się aż z sześciu podpunktów, wprowadza w świat ekonomii 

behawioralnej. W rozdziale tym Autor przedstawił kluczowe elementy ekonomii 

behawioralnej: trzy główne, najbardziej opisane w literaturze przedmiotu heurystyki: 

dostępności, zakotwiczenia i reprezentatywności. Nie zabrakło odniesienia do teorii 

perspektywy Kahnemama i Tverskiego, a także do samokontroli i księgowania mentalnego. 

Uważam, że Autor zawarł kluczowe i najważniejsze elementy ekonomii behawioralnej. Dobrze,  
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że Autor odniósł się do racjonalności ograniczonej. Zabrakło jeszcze racjonalności selektywnej, 

która dopełniłaby behawioralne podejście do racjonalności.  

10. Rozdział trzeci pt. „Metody behawioralne w konstrukcji systemów zabezpieczenia 

emerytalnego”, składający się z trzech punktów, w których prezentuje klasyczne i 

behawioralne  metody  wspierania decyzji w systemie emerytalnym. Ciekawe spostrzeżenia 

widoczne są w punkcie 3 tego rozdziału, gdzie zawarte są wnioski wynikające z ograniczeń 

zastosowania metod behawioralnych.  

11. Warto odnotować brak punktu metodycznego, który przedstawia w jednym miejscu 

zastosowane metody badawcze, zarówno badania wtórne, case study prezentujące systemy 

emerytalne w wybranych krajach, jak również badania pierwotne prezentujące badanie 

dotyczące przystąpienia do PPK pracowników uczelni  wyższych.  

12. Rozdział czwarty pt. Ewaluacja rozwiązań behawioralnych składający się z czterech punktów 

przedstawia studia przypadku Wielkiej Brytanii, Nowej Zelandii, Włoch oraz Turcji, w których 

wprowadzono metody behawioralne w reformowaniu w systemach emerytalnych. W rozdziale 

tym Autor przedstawił wyniki przeprowadzonych badań, obejmujące a) studia przypadków 

zagranicznych, w kontekście uwarunkowań środowiska społecznoekonomicznego w 

konstruowaniu systemów emerytalnych, oraz b) przedstawienie zastosowania rozwiązań 

behawioralnych w Polsce. Rozważania są prowadzone w kontekście strukturalnym 

dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego, poparte analizą wprowadzanych zmian 

systemowych. Rozdział ciekawy.  

13. Pracę kończy rozdział piąty zatytułowany „Zastosowania metod behawioralnych w systemie 

zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. W rozdziale piątym analizie poddane zostały 

uwarunkowania środowiska społecznoekonomicznego w konstruowaniu systemów 

emerytalnych, a następnie z tej perspektywy omówione zostały dotychczasowe i bieżące 

zastosowania metod behawioralnych, mających na celu poprawę jakości decyzji dotyczących 

dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce, poparte wynikami badań pierwotnych 

na przykładzie wprowadzenia PPK na uczelniach wyższych. Nurtuje też pytanie dlaczego Autor 

przedstawił wyłącznie PPK w badaniach pierwotnych pomijając przy tym pozostałe. Brak 

satysfakcjonującego uzasadnienia dokonanego wyboru.  

14. W rozdziałach teoretycznych Autor wykazał się znajomością wiedzy z badanego zakresu, 

znajomością ogólnej wiedzy wykorzystanej w systemach zabezpieczenia emerytalnego w 

odniesieniu do metod ekonomii behawioralnej.   

15. O ile część teoretyczna jest mocną stroną Doktoranta, o tyle część empiryczna jest nieco 

słabsza. Brak rozdziału metodycznego, wskazującego na zasadność przedstawienia 

zastosowanych metod badawczych jest słabym punktem pracy. Już z wprowadzenia trudno 
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wywnioskować, co jest głównym elementem badań pierwotnych. Ma się wrażenie, że jest to 

głównie case study prezentowane w rozdziale czwartym. Autor niezbyt wystarczająco 

uwypukla badania pierwotne dotyczące PPK na uczelniach wyższych w Polsce. Brak jest 

informacji o metodach doboru próby, co znacznie zubaża rozdział empiryczny.  

16. Autor w pracy odnosi się w pracy do racjonalności. Mając na względzie fakt, iż tematem 

przewodnim jest ekonomia behawioralna uważam, że należało się odnieść do racjonalności 

ograniczonej oraz racjonalności selektywnej, która jest ujęciem behawioralnym racjonalności 

podważającym racjonalność absolutną.   

17. Widoczne spore niedociągnięcia pod względem formalnym. Praca niedopracowana pod kątem 

technicznym, formalnym na co wskazują poniższe wybrane uwagi: 

a. Niepełny przypis 2 (s. 4), niepełny przypis pod rysunkiem 3 na s. 30.  

b.  Pusta strona (s. 9).  

c. Niejednolitość zapisu przypisów, np. w jednych widnieje nr strony w innych nie. (np. s. 

5 i dalsze). 

d. Brak ułożenia tekstu – tabele na dwóch stronach pomimo niedużej objętości. 

e. Rysunki powinny być zrobione samodzielnie, a nie przeklejone z innych miejsc, np. 

rysunek 1 (s. 10), rysunek 2 (s. 18), rysunek 3 (s. 22), rysunek 3 (ponownie rysunek 3 

choć tym razem na s. 30), rysunek 4 (s. 35) i inne. 

f. Rysunek 4 (s. 35) brak tłumaczenia na język polski. Jest to kopiuj wklej z Internetu. 

g. Dwa razy występuje rysunek 3. – s. 22 „Rysunek 3. Aktywa w kapitałowych i 

prywatnych planach emerytalnych” i s. 30 „Rysunek 3. Taksonomia systemów 

zabezpieczenia emerytalnego”. W spisie rysunków jest ujęty wyłącznie rysunek ze 

strony 30. Pominięty jest w spisie rysunków rysunek 3 z s. 22.  

h. Brak spacji „ustanowieniezasad” (s. 11).; 

i. Literówki: np. s. 11 „wysokość skłądki”; s. 11 „okreśłona”, s. 16 „rynek kaptałowy”,  

j. Brak kropki i przecinka (s. 21) „A. Giddens et al Introduction to Sociology”.  

a. Brak jednego z wypunktowań, s. 23 „wzrost oszczędności krajowych,  rozwijanie 

rynków kapitałowych”. 

b. Na s. 11.  Autor pisze o zdefiniowanym świadczeniu używając skrótu DB oraz 

zdefiniowanej składki DC (s. 11 i dalsze) – nie wyjaśniając przy tym znaczenia w języku 

angielskim, podobnie jak inne skróty NDC, FDC (s. 11). Brakuje opisu w języku 

angielskim NDC – Non-financial (notional) Defined Contribution lub; FDC – Financial 

Defined Contribution. Wyjaśnienie skrótu FDC pojawia się dopiero na s. 23, zaś FDN 

dopiero na s. 34.  

c. Nieczytelny wykres (s. 116).  
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d. Praca jest pisana w języku polskim, zaś rysunek 15 na s. 139 jest nie przetłumaczony z 

angielskiego na język pracy, podobnie jak rysunek 22 na s. 166, czy też rysunek na s. 

26 na s. 175/176 i inne.  

e. Niewłaściwe umieszczenie tabeli (s. 183 i inne).  

f. Brak jednolitości w zapisie akapitów (np. s. 265, s. 268) . 

 

KONKLUZJA 

Przedłożona do recenzji dysertacja doktorska pomimo słabych punktów spełnia ustawowe kryteria tj.:  

− stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, jakim jest ekonomia behawioralna w 

konstrukcji systemów zabezpieczenia emerytalnego;     

− wykazuje ogólną  wiedzę  teoretyczną  Doktoranta w dyscyplinie Ekonomia i Finanse;  

− potwierdza umiejętność  Doktoranta w zakresie samodzielnego prowadzenia pracy 

naukowej.   

Dysertacja doktorska przygotowana przez Pana Wojciecha Sieczkowskiego jest opracowaniem, które 

oceniam pozytywnie. Praca stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego. Pan mgr Wojciech 

Sieczkowski wykazał się wiedzą teoretyczną z badanego zakresu. Jest to praca stanowiąca dowód 

biegłej orientacji Autora w tematyce zabezpieczenia emerytalnego. Co więcej, podjęty temat jest 

aktualny i istotny dla teorii ekonomii i finansów.  Mając na uwadze kryteria merytoryczne i formalne, 

rozprawa doktorska mgr Wojciecha Sieczkowskiego napisana pod opieką promotora prof. dr hab. 

Tadeusza Szumlicza oraz promotora pomocniczego dr hab. Marcina Kawińskiego spełnia wymagania 

stawiane rozprawom doktorskim w dyscyplinie Ekonomia i Finanse. Pomimo odnotowanych słabych 

punktów pracy uważam całość wywodu naukowego za wartościowy. Wnioskuję o dopuszczenie mgr 

Wojciecha Sieczkowskiego do publicznej obrony.  

 

Beata Świecka 


		2022-04-21T15:20:19+0200
	Beata Swiecka




