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Recenzja rozprawy doktorskiej
mgra Marka Michała Wikińskiego
pt. Wpływ wykorzystania środków strukturalnych UE i EOG na tworzenie miejsc pracy
w subregionie radomskim,
przygotowanej pod opieką naukową prof. dr hab. Katarzyny Głąbickiej-Auleytner
w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

1. Przedmiot recenzji
Przedmiotem recenzji jest rozprawa doktorska Pana Marka Michała Wikińskiego pt. Wpływ
wykorzystania środków strukturalnych UE i EOG na tworzenie miejsc pracy w
subregionie radomskim, przygotowana pod opieką naukową prof. dr hab. Katarzyny
Głąbickiej-Auleytner w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza
Pułaskiego w Radomiu.
Podstawę przygotowania recenzji stanowiły:
- Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. O stopniach naukowych i tytule naukowym oraz stopniach i
tytule w zakresie sztuki (Dz. U. Nr 65, poz. 595 z późn. zm.),
- Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365 z
późn. zm.),
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- Pismo Prorektora ds. Rozwoju Kadry i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (PK-042/26/37-2/dr-r/17).

2. Problem badawczy, tytuł i cel rozprawy
W polu zainteresowań Autora znalazła się aktualna i ważna, zarówno w aspekcie teoretycznym
jaki i praktycznym, problematyka badawcza dotycząca zbadania skuteczności wykorzystania
pomocy finansowej Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego dla polskiego
rynku pracy – na przykładzie subregionu radomskiego w okresie członkostwa Polski w UE tj.
w latach 2004-2015. Pomoc finansowa UE i EOG ma w założeniu między innymi wspomagać
działania mające na celu zwiększenie zatrudnienia i przeciwdziałanie negatywnym skutkom
bezrobocia poprzez odpowiednie oddziaływanie na uczestników rynku pracy. Sytuacja
społeczno-ekonomiczna naszego kraju wymaga bardzo wszechstronnego spojrzenia na
korzyści płynące z członkostwa Polski w Unii Europejskiej i możliwości pozyskania środków
finansowych dla polskich województw. Dotyczy to szczególnie subregionu radomskiego w
którym w latach 90- tych, procesy restrukturyzacji przemysłu zbrojeniowego, skórzanego,
maszynowego i tytoniowego zdeformowały rynek pracy. Przedstawiając jaki jest wpływ
wykorzystania środków strukturalnych UE i EOG na tworzenie miejsc pracy w subregionie
radomskim, Autor podjętą problematykę badań sytuuje na gruncie nauk ekonomicznych.
Problem badawczy
Autor jednoznacznie określa, że problemem badawczym jest zbadanie skuteczności
wykorzystania pomocy finansowej UE i EOG dla polskiego rynku pracy – na przykładzie
subregionu radomskiego w latach 2004-2015. Jednocześnie stwierdza, że problem badawczy
jest niezwykle istotny dla kreowania polskiej polityki zatrudnienia, bo ukazuje możliwości i
obszary wsparcia z Europejskiego Funduszu Społecznego na rzecz aktywizacji zawodowej
osób bezrobotnych (str. 9). Wysoko oceniając wykonaną pracę studialną uważam, że
postawiony przez Autora problem badawczy jest ugruntowany poznawczo.
Tytuł rozprawy
Nadany przez Autora rozprawie tytuł jest prawidłowo sformułowany, wskazuje na to, co Autor
chce udowodnić w rozprawie i jaki jest zakres prowadzonych przez niego badań.
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Cel rozprawy
Na podstawie tekstu zawartego w rozprawie wynika, że głównym celem rozprawy jest zbadanie
skali wydatkowania środków z funduszy strukturalnych UE na rynku pracy subregionu
radomskiego na trwałe utworzenie miejsc pracy (str. 10). W tym celu zostały poddane analizie
zrealizowane projekty ze środków strukturalnych UE i EOG w latach 2004-2015 a także
wydatkowane środki UE I EOG, które przyczyniły się do powstania miejsc pracy lub podjęcia
zatrudnienia przez osoby, które skorzystały z dofinansowania unijnego na podwyższenie
kwalifikacji zawodowych lub rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej.
Główny cel rozprawy został wzmocniony celem poznawczym: wykazaniem, jakie projekty
skutecznie zmniejszają bezrobocie i przyczyniają się do tworzenia miejsc pracy i zatrudnienia
na rynku pracy subregionu radomskiego oraz celem praktycznym: sformułowaniem
rekomendacji pod adresem instytucji polityki rynku pracy oraz podmiotów realizujących
projekty współfinansowane ze środków finansowych UE w obszarze rynku pracy.

3. Główna teza i hipotezy
Główna teza
Autor przyjmuje główną tezę, która brzmi: Fundusze strukturalne UE i EOG wpływają
pozytywnie na rynek pracy subregionu radomskiego, ponieważ dzięki nim zostają utrzymane
lub powstają nowe miejsca pracy (str. 10).
Główna teza i przyjęte założenia badawcze bazują na powoływanych w rozprawie teoriach i
poglądach wielu autorów oraz stanowią ugruntowaną metodologicznie podstawę do
zbudowania hipotez badawczych.
Hipotezy badawcze
Autor uwzględniając studia literaturowe, wykorzystanie danych statystycznych, analizę danych
źródłowych, analizę dokumentów urzędowych, obowiązujące regulacje prawne oraz własne
badania empiryczne poprzez p rzeprowadzenie wywiadów pogłębionych z realizatorami
projektów i współpracującymi w projekcie pracodawcami, formułuje następujące hipotezy
badawcze ( str. 165 i 166):
- Dzięki środkom strukturalnym UE następuje rozwój aktywnej polityki rynku pracy,
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- Środki strukturalne UE finansują głównie podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
zawodowych,
- Ze środków strukturalnych UE przyznawane są dotacje na rozpoczęcie działalności
gospodarczej dla osób znajdujących się w szczególnie trudnym położeniu na rynku pracy (
kobiety, osoby niepełnosprawne, długotrwale bezrobotni, młodzież, osoby po 50 r. życia),
- Dotacje twarde, czyli inwestycyjne mają realny wpływ na utrzymanie już istniejących miejsc
pracy,
- Projekty miękkie mają wpływ na utworzenie nowych miejsc pracy,
- Fundusze Europejskie tworzą głównie miejsca pracy w administracji samorządowej, czy też
organizacjach pozarządowych często obejmujące również koordynację procesu monitorowania
i rozliczania projektu,
- Fundusze europejskie nie tworzą trwałych miejsc pracy, a głównie miejsca pracy na czas
realizacji projektu.
Złożoność

badanej

problematyki

zachęciła

Autora

do

postawienia

następujących

szczegółowych pytań badawczych (str. 166):
- Jaka była wielokrotność i powtarzalność składania przez instytucję-przedsiębiorstwo
wniosków o dofinansowanie projektów w okresie programowania 2004-2006 i 2007-2013?
- Jaka była skuteczność pozyskiwania środków finansowych w ramach funduszy UE?
- W ramach jakich programów operacyjnych i obszarów tematycznych były pozyskane środki
do realizacji w subregionie radomskim?
- Jakie rodzaje projektów były realizowane w latach 2004-2015?
- Jaka była wysokość otrzymanego dofinansowania w ramach projektów?
- Jak realizowane projekty przekładały się na utrzymanie lub stworzenie nowego miejsca pracy?
- Jaki był cel projektu?
- Jaka była forma prawna zawartych umów o pracę w trakcie realizacji projektu i po jego
zakończeniu?
- Jakie działania projekt finansował?
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