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1. Wstęp

Zgodnie z postanowieniami att. I3.I ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki z dnia 14.03.2OO3 r. poniŻsza ocena rozprawy do-

tyczy:

1 . oryginalno ści r ozwiązania problemu naukowego,

2. wykazaniaogólnej wiedzy Kandydata w dyscyplinie naukowej,

3. umiejętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej'

2. CharakterystYka rozprawy

Przedstawiona do recenĄi dysertacja Liczącałączrie 249 stron, poza wstępem i zakoi-

czeniem, składa się z cztercch rczdziaŁów. Uzupełnia rozpralvę obszema bibliografia zĄmu-

jąca20 stron tekstu t trzy za\'ączniki ptezentujące wyniki estymacji modeli. opracowanie zo-

stało opańe o bardzo bogatą literaturę przedmiotu obejmującą przede wszystkim pozycje w

języku angielskim , a takŻe polskim, zarórłno aktualne, jak ró'wnież z przed kilku lat. Ponadto

w pracy wykorzystano 8 żrodeŁ prawnych.

Praca cechuje się klasycznąkonstrukcją. Wstęp za'wierawszystkie potrzebne elementy

i stanowi dobry początek do studiowaniarozprav'ry.



RozdziaŁpierwszy pracy o charakterzeteoretycznym noszący tytuŁ Motherhood, leave

policies and labour market - theoretical framework ma charakter wprowadzenia w problema-

tykę. CzęŚć ta zawiera nie tylko prezentację dorobku literatury dotyczącej urlopów wycho-

wawczych i macierzyńskich, pracy zawodowej kobiet, a|ę takŻe rozpatruje relacje między

dzietnością zatrudnieniem kobiet i polityka prorodzinną w świetle współczesnych teorii nauk

społecznych. Szczególną ro1ę spełnia ostatni' podrozdział. w którym Autor stawia tezę, Że

obowiązujące w Polsce regulacje w zakresie urlopów macierzyńskich i wychowawczychmo-

gą negatywnie oddziaływaó na dalsząkarierę zawodową kobiet (s. 56). Ponadto na gruncie

teorii ekonomicznych i socjologicznych sformułowane zostały hipotezy badav'lczę - będące

przedmiotem weryfikacji w rozprawie - które dotyczą

powiązan faktu skorzystania i efektywnej długości urlopu z intens;'wnością odpływu

do bęzrobocia po powrocie z urlopu,

wpływu posiadania prawa do dodatku z tytuŁu sprawowania osobistej opieki nad

dzieckiem na efektywną długoŚó urlopu wychowaw Qzego,

relacji między stażem pracy' sektorem pracodawcy i historiąbezrobocia a intensywno_

ściąodpływów do bezrobocia po powrocie z urlopu'

Składający się ztrzechpodrozdziałow rozdział drugi zawiera charaktęrystykę materia-

łu empirycznęgo i metod badawczych zastosowanych w dalszej części rozpraĘ. PodkreŚlić

na1eŻy, Że w rozdziale tym opisano danę Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za okres 1,999-

201 1 obejmuj ące 25I tys. obserw acji i zweryfikowano je pod kątem możliwości wykorzysta-

nia w badaniu. Autor dokonuje takŻe przeglądu metod statystycznych. Uzupełnieniem rozwa-

Żai jest nie tylko uzasadnienie aplikacji analizy historii zdaruefi do oceny efektu wpływu

urlopów macierzyńskich i wychowawczych na zatrudnienie kobiet,Iecz również zastosowa-

nie schematu badawczego w modelu' pozwalającego na dokładniejszą ocęnę rłpływu !\ryStą-

pienia i długości urlopu poprzezwykorzystanie zmiennychza|eŻnych od czasu'

W rczdzialettzecimpt' Parental leave and subsequent employment Alltor przedstawił

rezultaty przeprowadzonego badania. oprócz statystyk opisorvych i oszacowania nieparame-

tryczne metoda Kaplana-Meiera, zaprezentowano modele Coxa urlopów wychowawczych t

okresów zatrudnienia po powrocie z urlopu. Trzeba tutaj dodać, Że zagadnienia te wnoszą

wiele ciekawych ustaleń.

ostatni, czwatty rozdział pracy ma szczególne znaczenie z punktu widzenia całej roz-

prawy' a1bowiem przedstawiono w nim kolejne wyniki przeprowadzonej analizy z vłykotzy-

staniem schematu eksperymentalnego do weryfikacji niektórych hipotez. Do sprawdzenia

hipotezy' czy fakt skorzystania z urlopu wychowawazego wiĘe się z v,ryŻszą intensywnością



przepŁYwow do bezrobocia lub zmiany pracodawcy, w porównaniu z matkami, kt&e z urlopu

wychowawczęgonie skorzystały wykorzystano ana\izęhistorii zdarzęi. Poddano takŻebada-

niu epizody zatrudnienia od momentu zatrudnienia ptzez pracodawcę z urlopamt macieruyń-

skimi i wychowaw czymi zdefi niowanymi j ako czynnik eksperymentalny.

Praca zawierarówniez dobrzę napisane Zakończenie, które stanowi udaną rekapitula-

cję rezultatów uzyskanych w pracy. opróczwniosków odnoszących się do postawionych ce-

lów i hipot ez, a takŻe uwag dotyczących osiągniętych rezultatów badań z punktu widzenia

zastosowanych metod badawczych, w zakończeniu sformułowano rekomendacje dla twórców

polityk.

3. Ocena merytoryczna i formalna rozprawy

Rozprawa doktorska mgr MarcinaBryarda zasługuje na wysoką ocenę. PrzemawiĄą

za ty m następuj ące argumenty :

1. Temat rozptaryjest bardzo wazny, niezwykle aktualny imoŻna powiedzieó, Że waga

jego narasta. Argumentem przemawiającym za podjętą przez Autora problematyką

jest to, jesteśmy Świadkami wielowymiarowego kryzysu' jaki przeŻywa rodzina pol-

ska, a jedną z konsekwencji jest m.in. brak zastępowalnoŚci pokoleń. Po okresie sil-

nego powojennego wżu demograficznego oraz jego echa na przełomie lat 70. i 80.

naturalną konsekwencja powinna być, w końcu ubiegłego stulecia, rosnąca liczba

urodzeń. Tymczasem zanotowano głęboką depresję urodzeniową. Rekordowo niską

liczbę urodzeń zarejestrowano w roku 2003. Wprawdzie, w latach 2004-2009 odno-

towano niewielką poprawę' to podstawy do optymistycznych oczekiwań rosnącej

|iczby urodzeń vłyrużnie znikają albowiem poczynając od roku 2010 obserwuje się

ponownie spadek zarówno liczby,jak i natężenia urodzeń. W Polsce współczynnik

dzietności jest katastrofalny. Jesteśmy jednym z najmniej dzietnych państw na świe-

cie. W roku 2013 na2Ż4 badane pństwa Polska uplasowała się na 2I2 miejscu. opu-

blikowana w bieżącym roku prognoza GUS pozwalazalwazyÓ, ze w roku 2050 nasz

kraj będzie \iczyŁ33,95 mln mieszkańców tj. o prawie 4,6 mlnmniej nizw roku 2013.

Analizaprzyczyn spadku dzietnoŚci nie jest prosta, naI<ł'adająsię tu bowiem róŻno-

rodne czynniki o tóŻnym podłożu. Niewątpliwie praca zarvodowa kobiet wpływa na

decyĄe rodzicie1skie.

W ostatnich latach wyrażnie wzrasta zainteresowanie administracji Polski kwe-

stiami demograficznymi' Podejmowane sąradykalnę dziaŁania, których zamierzęniem



jest wzrost dzietności. Chodzi tu o takie rozwiązania prawne i systemowe' które umoż-

liwią godzenie obowiązków rodzinnych z karierą zawodową.

Na tle tak zarysowanych przemian oraz ich zasadticzego znaczęnia niezwykle inte-

resujący jest problem badawczy, jakiemu poŚwięcona jest dysertacja mgr Marcina Bą-

garda. Wybór tematu naleŻy więc ocenić wysoko.

2. Właściwy i zasługujący na generalną akceptację jest sposób ujęcia i zrealizowania zada-

niabadawczego.

Autor stawia sobie dwa cele (s. 56). Pierwszy z nich to ocena efektów ekonomicznych

urlopów macierzyńskich i wychowawczych oraz ich wpływu na godzenie Życia zavłodo-

wego i rodzinnego w Polsce' Z kolei drugi cel rczptaw dotyczy oceny efektywności

funkcjonowaniarozwiązanw zahesie polityki prorodzinnej z wykorzystaniem schematu

eksperymentalnego. Tak sformułowane cele rozprawy, słuŻące im zadariabadawcze za-

sługują na pozytywną ocenę. Tworzą logiczną konstrukcję myŚlową i jednocześnie od-

powiadaj ą temu' co zapowiada t1'tuł rozprawy.

S p o s ób r ealizacji zadaria b adaw cze go j e st właś c i wy.

Postępowaniebadawcze Autora zasŁugĄe na akceptację z następujących względów:

jest logiczne i prawidłowo wiedzie do postawionego celu, co dowodzi, iz Autor ma

umiej ętności samodzielnego prowadzenia pracy naukowej,

jest dobrze oparle na dorobku literafury przedmiotu i na obowiązlljących przepisach,

co równocześnie daję okazję do stwierdzenia, Że Autor ma odpowiednią wiedzę, a w

szczegolności jest bardzo dobrze zorientowany w literaturze z zak'resu godzenia Życia

rodzirurego i zawodowego,

pozwalauchwyció istotę rozwiązania problemu badawczego i jego oryginalne elemen-

ty.

3. Recenzowanaptaca mgr Marcina Bągarda wnosi godne uwagi wartości do dorobku nauk

ekonomicznych. NajwaŻniejsze znich, według mojej oceny to:

-rzete|ne zebranie dorobku literatury i staranne jego zestawienie podporządkowane ce-

lom pracy,

_ opracowanie własnego, oryginalnego procesu badawczego,

_zestawienię teorii z weryfikującymi je pracami empirycznymi,

_empiryczna weryfikacja hipotez doĘczących efektów ekonomicznych urlopów wy-

chowawczych,



_ posłużenie się - niezwykle rzadko wykorzystywanym w naukach społecznych - sche-

matem eksperymentalnym w ocenie efektów polityk w Polsce'

- zastosowanie do weryfikacji hipotez modeli historii zdarzett,

_ wykorzystanie dużego zasobu danych administracyjnych, w szczegó|ności informacji o

kanerze zawo dowej kobiet,

_ oszacowanie nieparam etryczne metodą Kaplana-Meiera,

_zaprezentowanie modeli Coxa urlopów wychowawczych i okresów zatrudnienia po

powrocie z urlopu,

- statystyczna ocena poprawnoŚci i stabilności wyników w zaleŻności od wybranych za-

ŁoŻeń,

_opisanie wpływu urlopów wychowawczych na godzenie ról rodzinnych i zawodowych

w Polsce.

W wynikach poznawczych omawianej pracy naleŻy podkreślió dwa elemęnty. Pierwszy z

nich polega na tyn, że wyniki badafi pIzytosząweryfikacje sformułowanych w rozdzialę I

hipotez badawczych. Drugi element poznawczy polega na tym, iż wyniki pracy Autora dają

doskonały punkt wyjścia do dalszych, bardziej ptecyzyjnych dociekań na temat wpływu roz-

wiązafi proro dzinnych maj ącyc h przy czy nió się do wzro stu dzietno ści.

Formalna strona rozpIaw - podobnie jak merytoryczna - zasługl4e na ocenę pozy'

tywną. Układ pracy jest przĄrzysty, a Sama praca napisana jest z zachowaniem logiki prowa-

dzonych wywodów. Budowa tabęl i rycin jest poprawna. Posługiwanie się Źródłami nie budzi

większych zasttzeŻei. odwołania się do literatury sąwłaściwe.

Cała formalna strona rozpIawy świadczy' że Autor starannie przemyślał swe zadanie

badawcze, i Żę więdział, jak je zrealizowaó mając dobrze opanowany warsztat ptacy nauko-

wej. Rozprawa świadczy teŻ, ze Doktorant ma dobre rozpoznanie w literaturze przedmiotu, i

Że potrafiposługiwać się jej dorobkiem we własnych badaniach. Realizacj aptacy daje vuryraz

zaangaŻowaniu badawczemu i so lidno ści Autora.

Podnosząc pov,ryŻsze walory pracy, jednoznacznie uzasadniające jej wysoką ocenę

merytoryczną i formalną chciałabym teŻ sprowokowaó Doktoranta do odniesienia się i pod-

jęcia dyskusji nad dwoma problemami.

_ czy wydłużenie kolejny raz urlopu macierzyńskiego jestrzeczywiście najwłaściwszym

insttumentem z punktu widzenia wzrostu dzietności' w warunkach ciągłej niepewno-

ści zatrudnienia, zwłaszcza wŚró d o sób mło dych?



- mam też wątpliwości, czy instrumenty wspierające sy'tuację finansową rodzin i inne

działania na tzecz rodzin poprawią współczynnik dzietności, jeŚli utrwali się model

rodziny z maŁąIiczbą dzieci?

W zakresie spraw formalnych zgłosiłabym tylko dwie uwagi. Pierwsza znich dotyczy

usterek redakcyjnych (m.in. powtórzeń zdańtp. we wstępie s.5), co naleŻałoby wyelimino-

waó. Druga uwaga dotyczy braku spisu tabel i wykresów w pracy'

4. Konkluzja

Rozprawa doktorska mgr MarcinaBryarda pt. Family and labour market reconcilia-

tion in Poland: economic fficts of maternity and parental leaves,jest wartościowym dziełem

o określonych walorach poznawczych. Mamy tu do czynienia z Tozprawąo charakterze rze-

telnej, bardzo dobrze opracowanej monografii naukowej. Podstawowe zadaniabada'wcze zo-

stały przezAutora wykonane w sposób prawidłowy, a merytorycznę i formalne walory pracy

dowodząopanowaniaprzez Doktoranta właściwego warsztatu badawczego, niezbędnego do

prowadzenia pracy naukowej.

Uwzg1ędniając scharakteryzowane walory ptacy, w tym zwłaszcza oryginalność pod-

jętego problemu jednoznacznie stwierdzam, Że tozprawa doktorska mgr Marcina Bągard

spełnia wymagania ustawy o tytule i stopniach naukowych i wnioskuję o dopuszczenie Dok-

toranta do publicznej obronY.

Ponadto ze względu na podniesione walory recenzowanej pracy wypowiadam się za

jej opublikowaniem w języku polskim.
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