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Recenzja rozprawy doktorskiej zatytułowanej 

“Model proposal for welfare measurement in OECD countries” przygotowanej przez  

Tomasza P. Wiśniewskiego  

pod opieką promotora dra hab. Mariusza Próchniaka, prof. SGH 

 

 

W odpowiedzi na oficjalną prośbę (z dnia 09.12.2020 r.) skierowaną przez prof. dr hab.  

Bogumiła Kamińskiego - przewodniczącego Rady Naukowej dyscypliny ekonomia i finanse 

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, przyjmuję do recenzji rozprawę doktorską 

zatytułowaną “Model proposal for welfare measurement in OECD countries” przygotowaną 

przez Tomasza P. Wiśniewskiego pod kierunkiem promotora dr hab. Mariusza Próchniaka, 

prof. SGH. 

Podstawę prawną przygotowania niniejszej recenzji stanowi Uchwała nr 71 z dnia 

02.12.2020 r. o wyznaczaniu recenzentów rozpraw doktorskich przyjęta przez Radę Naukową 

dyscypliny ekonomia i finanse Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  

 

Wybór problemu badawczego i przedmiot dysertacji  

Przedmiotem rozprawy jest „Propozycja modelu pomiaru dobrobytu w krajach OECD”. 

Zakres literatury i badań empirycznych umiejscawiają dysertację w dziedzinie nauk 

społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse. Dysertacja stanowi udaną próbę uzupełnienia 

literatury ekonomicznej na temat dobrobytu, dobrostanu i polityki makroekonomicznej o 

instrumenty pomiaru dobrobytu i kształtowania polityki ekonomicznej. Problem badawczy 

podjęty przez Autora jest oryginalny, aktualny oraz interesujący poznawczo i jako taki w 

pełni zasługuje na analizę w ramach rozprawy doktorskiej. Uważam, że przybliżenie 

problemów związanych z dobrobytem (welfare) i dobrostanem (well-being) jako elementami 
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ekonomii szczęścia (economics of happiness) w dyscyplinie ekonomii i finansów 

odzwierciedla przemiany, które obecnie zachodzą nie tylko w sferze ekonomicznej, ale 

również w szerszej perspektywie społecznej. Zagadnienia te wciąż wymagają poszerzonej i 

pogłębionej dyskusji, uwzględniającej, między innymi, politykę neoliberalną wdrażaną przez 

wiele krajów na przestrzeni ostatnich dekad. Zatem, jest zjawiskiem korzystnym, że badanie 

takie zostało przeprowadzone. Trzeba tu podkreślić, że badania te posiadają nie tylko 

(potencjalnie) istotną wagę teoretyczną i praktyczną, ale i ich prowadzenie wymagało bardzo 

dużej samodzielności i wiedzy od badacza. 

 

Cele badania i hipotezy 

Bazując na metodycznym przeglądzie teorii dobrobytu i ekonomii dobrobytu w pierwszej 

części rozprawy, Autor w sposób jasny sformułował problem badawczy w rozdziale 4.2.2. 

Problem badawczy i cel, jako: „Poprawę procesu kształtowania polityki poprzez zastosowanie 

lepszych metod pomiaru dobrobytu w krajach”. W mojej opinii, powyższy sposób 

sformułowanie problemu badawczego wymaga dokładniejszego określenia tego, co składa się 

na „proces kształtowania polityki” oraz jaki jest możliwy zakres poprawy takiego procesu. 

Wprawdzie w dysertacji można odnaleźć fragmenty odnoszące się do tych zagadnień w kilku 

miejscach, ale zdecydowanie brakuje mi wyraźnej części (podpunktu) odnoszącej się do 

zagadnienia w sposób usystematyzowany. Na przykład, w rozdziale 4.2.2. czytamy jedynie, 

że „Rozważając perspektywę indywidualną przy projektowaniu procesu tworzenia polityki i 

kształtowaniu zbiorczych efektów dobrobytu, powstaje pytanie o wybór kryterium. Można 

wyobrazić sobie, że proces tworzenia polityki jest projektowany jako część etosu 

demokratycznego, gdzie pod uwagę brane są poglądy większości”. Pewnym 

uszczegółowieniem tak sformułowanego celu badawczego jest opis przedmiotu badania. 

Autor definiuje go jako „zaproponowanie modelu pomiaru dobrobytu w oparciu o 

rozumowanie dedukcyjne w ramach teorii dobrobytu i dobrostanu oraz ocenę jego racji bytu 

na bazie rozważań o szczęściu”. W tym miejscu to właśnie „rozważania o szczęściu” 

zapowiadają ramy interesujących kryteriów kształtowania kierunków polityki.  

Następnie, spójne z problemem i celem badawczym, zostaje sformułowane pytanie 

badawcze „Jak obiektywnie mierzyć stan dobrobytu, w sposób wiarygodny teoretycznie, tak, 

by pomiar ten lepiej prognozował dla celów tworzenia polityki poczucie szczęścia niż poziom 

PKB?”. Zakładając, że zdolność do prognozowania i kształtowania poczucia szczęścia 

poprawia proces tworzenia polityki, Autor wysuwa główną hipotezę: „Całościowy model 



3 
 

dobrobytu może prognozować poczucie szczęścia lepiej niż wskaźniki monetarne”. Uważam, 

że wysunięcie takiej hipotezy jest słuszne, zostało poprzedzone pogłębioną analizą zasad 

interferencji dobrobytu oraz poprawnym sformułowaniem całościowego modelu dobrobytu 

(w tym tezą, założeniami, lematami, itp.).  

Dodatkowo, Autor przedstawił hipotezy pomocnicze, które w moim odczuciu mogą 

być bardzo interesujące i użyteczne dla środowiska naukowego i politycznego. Pierwsze dwie 

hipotezy mają charakter bardzo intuicyjny, a więc łatwy do zrozumienia: "Mieszkańcy 

bogatszych krajów rozwiniętych są przeciętnie bardziej szczęśliwi od tych żyjących w 

biedniejszych krajach rozwijających się”, a także „Wśród wskaźników monetarnych, poziom 

dochodów prognozuje poczucie szczęścia trafniej niż wynik gospodarczy”.  Pozostałe cztery 

hipotezy odnoszą się do koncepcji dochodu względnego oraz poziomu nierówności 

dochodów, zwykle wymagających bardziej złożonej analizy i wnioskowania.  

Na podstawie lektury dysertacji mogę stwierdzić, że zarówno cel pracy jak i przyjęte 

hipotezy badawcze zostały zrealizowane. 

 

Struktura i treść rozprawy  

Koncepcja pracy została przygotowana bardzo starannie. Strukturę pracy oceniam bardzo 

dobrze. Kolejność rozdziałów jest dobrze uporządkowana, logiczna i odpowiednio 

dostosowana zarówno do tematu, jak i wymogów, jakie są stawiane przed pracami 

doktorskimi. Rozprawa składa się ze streszczenia, wstępu, czterech głównych rozdziałów 

zakończonych wnioskami, dodatków oraz źródeł. Zawiera około 150 ilustracji (tabele, 

rysunki, wykresy, wzory), a także cytaty i odniesienia do ponad 300 elementów 

(przedstawionych w rozdziale dziewiątym).  

Każdy z czterech głównych rozdziałów został poprzedzony wstępem zawierającym 

streszczenie danej części. We wstępie głównym brakuje mi opisu problemu badawczego, celu 

badawczego, pytania badawczego, hipotez, zastosowanych metod, wniesionej wartości 

innowacyjnej oraz ograniczeń w realizacji badań. Zawarcie powyższych elementów we 

wstępie uczyniłoby całą rozprawę łatwiejszą w czytaniu.  

Rozdział pierwszy dostarcza jasno przedstawionego i systematycznie 

zorganizowanego wglądu w badanie. Przedstawia przegląd tła teoretycznego dla rozważań o 

dobrobycie. W pierwszej i drugiej części rozdziału, bazując na przeglądzie literatury, Autor 

omawia teoretyczne korzenie pojęcia dobrobytu i ekonomii dobrobytu odnosząc się do dzieł 
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Pareto, Marshalla, Pigou i Kaldora. Rozważania koncentrują się na rozróżnieniu pomiędzy 

dobrobytem ekonomicznym i nieekonomicznym, jak również welfarystycznym i 

ekstrawelfarystycznym podejściem do ekonomii dobrobytu. Uważam, że zagadnienia te 

zostały rozważone w sposób dojrzały i pogłębiony. W części trzeciej rozdziału pierwszego 

znaleźć można bardzo szczegółowy przegląd metod pomiaru cech społeczno-ekonomicznych. 

Przedstawiona została analiza ilościowa i jakościowa w odniesieniu do 40 takich metod.   

Rozdział drugi zawiera opis proponowanego modelu pomiaru dobrobytu. W części 

pierwszej Autor w sposób jasny wprowadza ramy teoretyczne dla pomiaru dobrobytu oraz 

wskazuje wartość innowacyjną (dodaną), jak i ograniczenia zaproponowanego podejścia. 

Wprowadzenie to jest obrazową konceptualizacją wyjaśniającą pojęcie dobrobytu oraz innych 

idei powiązanych z dobrobytem, umożliwiającą ich efektywniejsze zgłębianie oraz 

proponującą mocno ugruntowany teoretycznie model pomiaru dobrobytu.  Przedmiot badania, 

czyli propozycja modelu pomiaru dobrobytu, nazwany całościowym modelem dobrobytu (the 

whole welfare model – WW) został opisany w drugiej części rozdziału. Autor definiuje model 

w sposób jasny i bardzo szczegółowy, z użyciem obrazowej interpretacji, wielowariantowej 

generalizacji matematycznej, jak również operacjonalizacji dwuwymiarowego wariantu 

modelu (wynik zmiennej dochodowej i niedochodowej). W tej części zostaje również 

wprowadzony problem badawczy, cel badawczy, pytanie badawcze oraz hipotezy. 

Podsumowanie rozdziału stanowi przegląd wielu zmiennych statystycznych.  

Celem rozdziału trzeciego jest walidacja proponowanego modelu przeprowadzania 

pomiaru dobrobytu. Zastosowano tu właściwe metody badawcze. Rozdział porusza trzy 

główne problemy, a dla każdego z nich zaprezentowane zostały wyniki badań. Najpierw 

przedstawiony został model kalibracji (dwuwymiarowy całościowy model dobrobytu) oraz 

podejście walidacyjne. Autor zdecydował się zastosować dane odnoszące się do stanu 

zdrowia w krajach OECD jako zmienną niedochodową. W tym miejscu można przypomnieć 

kryterium wyboru zmiennych z kategorii danych dotyczących stanu zdrowia (health-related 

data), bowiem intuicyjnie powstają pytania czy te zmienne faktycznie należą do kategorii 

zmiennych niedochodowych (non-income variable)? Czy można zastosować zmienne z 

innych grup spełniających założenia modelu (założenie D mówiące, że czynniki wzrostu 

dobrobytu w modelu są zmiennymi od siebie wzajemnie niezależnymi)? Na przykład, 

zmiennymi niedochodowymi mogą być zmienne należące do grup zdefinowaneych przez 

OECD jako Środowisko, Edukacja lub Szkolenia. Pośrednio takie wyjaśnienie znajduje się w 

punkcie 3.1.1. Definicja i pojęcie dobrobytu oraz 3.1.3. Dobrobyt a dochód - zgodność i 
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odmienność. Jednakże, przeprowadzona analiza byłaby bardziej czytelna, gdyby wyjaśnienie 

zostało umieszczona w tej części. 

W drugiej części rozdziału trzeciego została zweryfikowana hipoteza główna i 

hipotezy pomocnicze, wzmocnione efekty prognostyczne modelu (druga tura testowania 

hipotezy głównej) oraz udzielona została odpowiedź na pytanie badawcze. Autor potwierdza 

hipotezę główną, że całościowy model dobrobytu może lepiej prognozować poczucie 

szczęścia niż same wskaźniki monetarne (the whole welfare model can proxy happiness better 

than sole monetary indicators). Jednocześnie potwierdzone zostają hipotezy pomocnicze, z 

wyjątkiem jednej. W ostatniej części Autor prezentuje wyniki analizy stabilności parametrów 

i dobroci dopasowania modelu. Celem było znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy 

całościowy model dobrobytu i jego kalibracja posiadają dobroć dopasowania wystarczającą 

na potrzeby niniejszej rozprawy. W rozdziale tym odnajdujemy odpowiedź na pytanie 

badawcze: „Dobrobyt może być mierzony z użyciem proponowanego całościowego modelu 

dobrobytu poprzez wyliczenie całościowego wskaźnika dobrobytu złożonego z dochodu 

rozporządzalnego gospodarstwa domowego oraz liczby dostępnych dla jego członków 

lekarzy”.  

W rozdziale czwartym została przeprowadzona dyskusja na temat wyników analizy 

modelu w państwach OECD. Wyniki zastosowanej analizy całościowego modelu dobrobytu 

dostarczają wniosków zarówno w perspektywie ogólnej, jak i poszczególnych krajów. Należy 

podkreślić wartość rekomendacji ujętych w tym rozdziale. Zmierzają one do poprawy 

ogólnego stanu dobrobytu i odnoszą się do kształtowania polityki w dwóch aspektach: 

dochodów per capita oraz nierówności dochodowych. Tak ogólne sformułowanie 

rekomendacji jest właściwe, ponieważ zróżnicowanie analizowanych gospodarek jest bardzo 

duże.  Sformułowanie szczegółowych rekomendacji wymagałoby pogłębionej analizy. Autor 

słusznie zauważa, że „kluczowa wskazówka, którą można wywieść z wyników dostarczonych 

przez całościowy model dobrobytu to zachęta do propagowania dalszych badań nad metodami 

pomiaru dobrobytu wśród klasy politycznej”.  

Rozdział trzeci i czwarty mają kluczowe znaczenie dla całej rozprawy, ponieważ 

przedstawiają własny wkład Autora oraz wartość dodaną badania. Co ważne, Autor wskazuje 

na innowacyjność pracy i ograniczenia proponowanego podejścia i modelu (podrozdział 

4.1.2. Innowacyjność i ograniczenia proponowanego podejścia oraz 4.2.3. Innowacyjność i 

ograniczenia proponowanego modelu).  
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Chciałabym w tym miejscu postawić Autorowi pytania, które nasunęły mi się w 

trakcie czytania sformułowanych rekomendacji (6.4. Policy recommendations based on model 

results): W jaki sposób realizować rekomendowane kierunki polityki gospodarczej w zakresie 

zwiększania dochodów per capita oraz zmniejszania nierówności dochodowych, tak by 

całościowo zwiększyć wzrost dobrobytu? Czy zaproponowane kryterium pomiaru 

całościowego wzrostu dobrobytu (whole welfare prosperity) można zastosować w celu 

kształtowania polityki w krajach rozwijających się, gdzie wielkości dochodów per capita są 

niskie?  

 

Wymiar formalny rozprawy 

Zważywszy na całokształt zaprezentowanych w pracy rozważań, uważam, że recenzowana 

rozprawa stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego, jakim jest propozycja 

modelu pomiaru dobrobytu opartego na rozumowaniu dedukcyjnym, osadzonym w teorii 

dobrobytu i dobrostanu oraz weryfikacji jego racji bytu na bazie rozważań o poczuciu 

szczęścia. Zaproponowane do pomiaru dobrobytu podejście jest innowacyjne. Jego 

nowatorska wartość została opisana w rozdziale czwartym.  

Autor proponuje podejście „welfare interference zip” (welfare interference 

framework) w celu ułatwienia podejścia do badania problemu pomiaru dobrobytu. Rama ta 

obejmuje interferencje pomiędzy pojęciami dochodu, dobrobytu i dobrostanu (w tym 

szczęścia) przedstawione w obrazowy sposób. Jak wskazuje Autor, proponowana rama 

interferencji jest nowatorska w tym sensie, że stara się usystematyzować trzy wymienione 

pojęcia. Podstawową wartością dodaną proponowanego modelu jest połączenie 

fundamentalnie pozytywistycznego myślenia z rozumowaniem dedukcyjnym. Jestem 

przekonany, że ten rodzaj innowacyjnego badania oraz próba odpowiedzi na pytanie, jak 

można obiektywnie mierzyć dobrobyt dla celów kształtowania polityki są niezwykle ważne w 

obecnym okresie przemian społeczno-ekonomicznych. Wykorzystane badania literatury 

wskazują na wystarczającą ogólną wiedzę teoretyczną Autora oraz na umiejętność 

prowadzenia przez niego samodzielnej pracy naukowej. 

Podsumowując recenzję, chciałbym podkreślić najistotniejsze mocne strony rozprawy.  

Należą do nich: 1) wszechstronny i krytyczny przegląd źródeł bibliograficznych zawierający 

najważniejsze publikacje w obszarze badań. Dysertacja omawia ramy teoretyczne dobrobytu, 

dobrostanu i ekonomii dobrobytu poprzez analizę różnych nurtów nauki. Rozprawa rozważa 
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także wzajemną relację pojęć dobrostanu i szczęścia. Należy podkreślić, że Autor korzysta ze 

źródeł literaturowych w sposób świadczący o dużej sprawności warsztatowej; 2) opracowanie 

oryginalnego modelu pomiaru dobrobytu w krajach OECD. Autor przeprowadził pionierskie 

badanie empiryczne z użyciem tego modelu oraz zaprezentował wyniki wskazujące jak 

mierzyć dobrobyt w sposób wiarygodny, tak by przewidywać poczucie szczęścia dla celów 

kształtowania polityki lepiej niż modele oparte przede wszystkim na PKB. Warto 

przypomnieć, że Autor przeprowadził systematyczną selekcję danych w celu kalibracji 

modelu – 30 wskaźników stanu zdrowia z bazy danych OECD; 3) przejrzystość 

przeprowadzonej analizy, którą niewątpliwie zwiększają zamieszczone tabele i wykresy w 

całej pracy. Rozprawa napisana jest poprawnym językiem. 

W sensie formalnym poprawienia mogą wymagać jedynie układ wstępu oraz 

numerowanie poszczególnych punktów/rozdziałów. We wstępie brakuje opisu problemu 

badawczego, celu badawczego, pytań badawczych i hipotez, metod i wartości nowatorskiej 

(wartości dodanej) oraz ograniczeń badania. Jeśli idzie o system numerowania, jest trochę 

mylący, gdyż Autor odnosi się do części ponumerowanych 1-9, a cztery z nich są czasem 

nazywane „rozdziałami” (numery 1-4). Autor mógł ponumerować jedynie rozdziały, co 

ułatwiłoby nawigację i czytanie dysertacji.  

Podsumowując i uwzględniając wszystkie aspekty rozprawy przedstawionej przez 

Tomasza P. Wiśniewskiego, stwierdzam, że zastrzeżenia omówione w recenzji nie mają 

wpływu na moją jednoznacznie wysoką i pozytywną ocenę końcową tej dysertacji.   

 

Wnioski końcowe 

Uważam, że rozprawa zatytułowana “Model proposal for welfare measurement in OECD 

countries” złożona przez Tomasza P. Wiśniewskiego w pełni wyczerpuje wymagania 

treściowe i formalne stawiane dysertacjom doktorskim, zgodnie z ustawą z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach i tytułach naukowych oraz stopniach i tytułach w dziedzinie sztuk 

pięknych (art. 13, Dz. U. z 2017 r., poz. 1789).  

Zatem, rozprawa może stanowić podstawę do ubiegania się o stopień doktora nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia i finanse.  Z uwagi na to, wnioskuję o dopuszczenie 

rozprawy do publicznej obrony.  
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Jednocześnie wnioskuję o wyróżnienie pracy doktorskiej, biorąc pod uwagę 

oryginalny problem badawczy, wysoki poziom merytoryczny oraz umiejętne i twórcze 

wykorzystanie badań literaturowych i empirycznych pozwalających na opracowanie modelu 

pomiaru dobrobytu oraz sformułowanie rekomendacji. Należy jeszcze raz podkreślić trafność 

i aktualność doboru problematyki rozprawy przez mgra Tomasza P. Wiśniewskiego. 

Przygotowana rozprawa stanowi oryginalne rozwiązanie problemu naukowego jakim jest 

poprawa procesu kształtowania polityki poprzez zastosowanie lepszych metod pomiaru 

dobrobytu. Tezy pracy można uznać za udaną próbę włączenia się do globalnej dyskusji nad 

kierunkami polityki społeczno-gospodarczej w obliczu współczesnych wyzwań i ograniczeń 

rozwoju gospodarczego. 

 

 

       

       Bartosz Jóźwik  


