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Prof. dr hab. Marek Bryx 

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 

Kierownik Katedry Miasta Innowacyjnego 

 

Recenzja 

Osiągnięcia naukowego oraz pozostałego dorobku naukowego, dydaktycznego, 

popularyzatorskiego oraz osiągnięć we współpracy międzynarodowej                                

Pana doktora Łukasza Strączkowskiego, w związku z postępowaniem habilitacyjnym. 

 

1. Podstawa przygotowania recenzji 

Podstawą przygotowania recenzji jest Uchwała nr 11/2021/2022 Rady Awansów 

Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 19 listopada 2021 przekazana 

mi pismem Pani Profesor dr. hab. Barbary Jankowskiej, Przewodniczącej Rady Awansów 

Naukowych, z dnia 20 grudnia 2021.  

2. Ocena Osiągnięcia naukowego 

a. Ocena formalna 

We wniosku o wszczęcie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse, pan 

doktor Łukasz Strączkowski wskazał monografię zatytułowaną Preferencje nabywców 

mieszkań na lokalnym rynku nieruchomości,  jako swoje osiągnięcie naukowe, będące 

zarazem znacznym wkładem habilitanta w rozwój dyscypliny ekonomia i finanse.  

Książka składa się z 5 rozdziałów, wstępu i zakończenia, bibliografii, spisów tabel i 

rysunków. Rozprawa jest zwarta, konstrukcja monografii przemyślana, wywód 

prowadzony dobrym językiem. Treść rozprawy odpowiada tematowi, a zawarte w niej 

wykresy są przejrzyste, ułatwiając percepcję treści. 

b. Tytuł, cel i hipotezy Osiągnięcia naukowego 

Temat podjęty przez Pana doktora Łukasza Strączkowskiego jest ważny zarówno z 

punktu widzenia ekonomii behawioralnej jak i teorii wyboru konsumenta. Trudno się 

jednak doszukać związków z tymi nurtami ekonomii w monografii  doktora 

Strączkowskiego; a szkoda, gdyż uczyniłoby to opracowanie zdecydowanie bardziej 

wartościowym  naukowo i wyrażałoby wkład autora w rozwój dyscypliny ekonomia i 

finanse.  

Problem badawczy podniesiony przez autora (Czy preferencje nabywców zmieniają się 

w czasie?, s. 7) jest dość trywialny i odpowiedź na niego nie wymaga pogłębionych 

badań. Główny cel pracy – określenie preferencji  mieszkaniowych na lokalnym rynku 
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nieruchomości  oraz ich zmian w latach 2007-2019 (s.7), ma zdaniem autora  

monografii, charakter dynamiczny  a zarazem oryginalny. To ostatnie sformułowanie 

uważam za przesadne, jeśli wziąć pod uwagę, że część wcześniejszych publikacji 

habilitanta1 dotyczyła fragmentów wykonanych badań, a z kilku z nich fragmenty treści 

zostały następnie zostały zamieszczone w monografii.  

Cele szczegółowe dysertacji są następujące(s.7):  

C1: Krytyczna analiza literatury przedmiotu, dotycząca mieszkania jako dobra 

ekonomicznego, rynku nieruchomości mieszkaniowych, oraz preferencji nabywców 

mieszkań; 

C2: Charakterystyka poznańskiego rynku nieruchomości mieszkaniowych, stanowiąca  

tło dla wyników badań; 

C3: Określenie preferencji mieszkaniowych oraz ich zmian związanych z budynkiem 

(typ, wysokość oraz wiek budynku, dostępność piwnicy i miejsca parkingowego), 

mieszkaniem (powierzchnia, liczba pokoi, typ łazienki i kuchni, posiadanie balkonu) 

osiedlem (lokalizacja infrastruktura). 

Dla tych celów Autor sformułował 5 hipotez badawczych, a mianowicie (s.8): 

H1: W latach 2007-2019 najbardziej preferowane były mieszkania dwu-, trzy-, 

pokojowe o powierzchni od 36 do 65 m2; 

H2: W badanych latach najbardziej preferowane były budynki nisko-kondygnacyjne , 

stosunkowa nowe – wybudowane w technologiach stosowanych przez deweloperów; 

H3: W badanym czasie większa część nabywców preferowała budynki, w których wraz 

z mieszkaniem istnieje możliwość zakupu pomieszczenia przynależnego oraz miejsca 

parkingowego; 

H4: Wśród czynników decydujących o wyborze mieszkania największe znaczenie 

przypisać można kwestiom komunikacyjnym – dostępności komunikacyjnej; 

H5: W latach 2007-2019 zmieniły się preferencje w zakresie pewnych elementów 

związanych funkcjonalnością mieszkania, tj. balkonem, kuchnią oraz łazienką. 

Przyjęte przez autora dysertacji cele i hipotezy uważam za nie stanowiące wyzwań na 

miarę osiągniecia naukowego za które można otrzymać stopień doktora 

habilitowanego. Nie uważam ich także za oryginalne  świetle  wcześniejszych publikacji 

habilitanta, obejmujących tematykę zebraną w monografii.   

c. Ocena merytoryczna 

Jak wyraźnie pisze autor dysertacji „Problematyka, cel oraz postawione hipotezy 

zdeterminowały układ i treść pracy” (s.10); a dalej - „pierwszą cześć pracy poświęcono 

 
1 II.2.3.; II.2.5.; II.2.6.; II2.7.; II.2.8.; II.2.9.; II.2.10.; II.2.11.; II.2.15.; IV.4.3.; IV.4.6.; IV.4.7.; IV.4.8.; IV.25. 
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kwestii mieszkania jako dobra na rynku mieszkaniowym. Opisano w niej pojęcie i 

znaczenia mieszkania….” 

Rzeczywiście, rozdział pierwszy (s.12-34) zawiera opis pojęcia i znaczenia mieszkania, 

jego cech i funkcji, aż do opisu rodzajów mieszkań, ale nie wnosi nic nowego do wiedzy 

z dziedziny ekonomii i finansów. Trudno też powiedzieć, że porządkuje zasób 

wiadomości o znaczeniu mieszkania. Raczej podaje informacje w układzie 

historycznym, jednakże nie zawiera najnowszego przeglądu literatury obcej.  

Inaczej mówiąc, rozdział, który powinien wychodzić od wybranego przez autora nurtu 

ekonomicznego jest prostą kompilacją wiedzy o mieszkaniu jako produkcie, nie lokując 

rozważań w żadnym nurcie nauk ekonomicznych.  

Rozdział drugi to, zgodnie z tytułem nadanym przez autora, „Wybrane zagadnienia 

teoretyczne rynku nieruchomości mieszkaniowych”. W pierwszym podrozdziale (s.35-

44) habilitant prezentuje różne ujęcia rynku nieruchomości, a zwłaszcza segmentu 

mieszkaniowego, głównie na podstawie literatury polskiej. Konkretnie, podrozdział ten 

oparty jest o opracowania 9 badaczy z Polski i napomknięto w nim  także o dwóch 

autorach książek anglojęzycznych. W tym podrozdziale habilitant nie wykorzystał okazji 

aby  wykazać się znajomością nowszej literatury obcojęzycznej, co stwarzałoby szansę  

wniesienia nowych aspektów do tej problematyki.  

Kolejny podrozdział, (2.2.), omawia w syntetyczny sposób modele rynku 

mieszkaniowego. Nie można temu bardzo syntetycznemu przeglądowi wiele zarzucić, 

oprócz pytania co wnosi do realizacji celu i hipotez przyjętych przez autora? Kolejny, 

6,5 stronnicowy podrozdział (2.3), przedstawia główne kierunki i dorobek badań rynku  

mieszkaniowego w Polsce, co prowadzi autora do wniosku, że wśród różnych aspektów 

badania tego rynku, badania preferencji mieszkaniowych są w Polsce podejmowane, 

ale w sposób fragmentaryczny, lokalny i niesystematyczny (s.57). Aż prosi się aby 

pojawił się rozdział 2.4 dotyczący tego samego zagadnienia, w badaniach wykonanych 

za granicą i porównanie doświadczeń krajowych z zagranicznymi. Ciekawe byłoby 

wiedzieć, czy badania zagraniczne są również fragmentaryczne, lokalne i 

niesystematyczne?  Myślę, że wiele wniosłoby to do recenzowanej monografii.  

W rozdziale trzecim autor odniósł się do badania preferencji mieszkaniowych i 

tendencji rynkowych wpływających na zachowanie nabywców. Pierwszy podrozdział  

dotyczy samego pojęcia preferencji i czynników, które je determinują. Podrozdział 

drugi dotyczy sposobu badania preferencji mieszkaniowych. Autor, znowu w sposób 

syntetyczny wskazuje metody używane w badaniach preferencji, nie dokonuje 

jednakże oceny ich przydatności z punktu widzenia własnych badań i nie łączy tego z 

żadną teorią ekonomiczną. Wydaje się, że właśnie tu byłby kolejny dobry moment na 

teoretyczne uzasadnienie znaczenia tych metod. Ponadto, można byłoby podać kto, w 

jaki sposób wykorzystał te metody na rynku nieruchomości i czy ich zastosowanie 

przyniosło oczekiwane przez badacza rezultaty. Metoda krytycznej analizy byłaby 

wówczas bardzo pożądana. Kolejny podrozdział (3.3.) czyli „Przegląd badań preferencji 

na rynku mieszkaniowym” można uznać za zadawalający, a podsumowującą tabela za 

wystarczającą ilustrację tematu. Pozwoliło to autorowi powtórzyć wcześniejszy 
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wniosek, że badania preferencji mieszkaniowych w Polsce mają charakter 

fragmentaryczny, lokalny i niesystematyczny. 

W podrozdziale 3.4. habilitant skoncentrował się na pokazaniu nowych trendów w 

budownictwie mieszkaniowym omawiając przeróżne nowe rozwiązania 

architektoniczne, technologiczne (w tym ekologiczne) i funkcjonalne budynków 

pojawiające się od pewnego czasu na rynku. I tu także zabrakło krytycznej oceny, 

odniesienia się autora do tych trendów.  O ile silver economy i związane z nią 

preferencje mieszkaniowe ujawnią się szybko z całą siłą; o ile cohousing może być 

oczekiwany przez wąską grupę osób; to dom zawieszony nad klifem jest raczej 

ciekawostką, niezwykle indywidualnym marzeniem człowieka o silnych nerwach. 

Oczekiwałbym, że habilitant odniesie się do tych trendów, wskazując które z nich są 

istotne z punktu widzenia przeprowadzonych przez niego badań preferencji.  

Respondenci w badaniach doktora Strączkowskiego, o czym jest mowa w rozdziale 5, 

preferują mieszkanie w niskim bloku, na osiedlu wykonanym przez dewelopera, w 

proponowanej przez niego technologii. Brakuje zatem wyraźnie odpowiedzi na pytanie 

jak zaprezentowane trendy mają się do wyników badań habilitanta. Na przykład – 

dlaczego nie ujawnił się  trend silver economy bądź ekologizacja, chociaż wydawałoby 

się, że jeśli nie w 2007 to już 2019 tendencje te powinny być widoczne. Jeśli zaś nie są 

to pytanie - dlaczego?   

Rozdział czwarty pokazuje zmiany zachodzące w sześciu wybranych, największych 

miastach Polski, w tym w Poznaniu w aspekcie demograficznym, cenowym, 

popytowym na rynku nieruchomości mieszkaniowych. Dodatkowo, w podrozdziale 4.4.  

pokazana jest podaż mieszkań na rynku w Poznaniu w okresie 2008-2018. Jak o tym 

autor napisał wcześniej (cel drugi), ma to stanowić tło do rozważań zawartych w 

rozdziale piątym, i w tym sensie zadanie to zostało przez habilitanta wykonane.  

W rozdziale piątym prezentowane są badania preferencji nabywców mieszkań w latach 

2007-2019 na lokalnym rynku w Poznaniu, wykonane przez habilitanta. Ta część 

monografii jest ustrukturyzowana w taki sposób, że każdy kolejny podrozdział 

przedstawia wyniki badań wykonane w innym okresie, dotyczące innej próby 

badawczej oraz częściowo zmodyfikowanych metody i odmiennych grup 

respondentów, chociaż  w każdym badaniu dobór próby był celowy.   

Przeprowadzone przez dr Ł. Strączkowskiego badania są dobrym opisem sytuacji na 

podstawie wypełnionych ankiet, ale nieporównywalne w poszczególnych okresach, w 

którym badanie wykonywano. Można mieć do tego rozdziału chociażby trzy istotne 

pytania, a mianowicie: 

• W pierwszych badaniach głównym czynnikiem decyzyjnym zakupu mieszkania 

jest cena, a po niej lokalizacja. W następnych badaniach ten czynnik znika, a 

pojawiają się inny – bliskość przystanku tramwajowego. Czy zmienił się 

formularz ankiety? 

• W ostatnich dwóch badaniach autor monografii dokonuje korekty preferencji 

nabywców kwotą którą dysponują oni na zakup mieszkania oraz średnią ceną 
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mieszkania na rynku. Zabieg ten jest interesujący (opisany także w artykule z 

pozycji II.2.15 wykazu publikacji), powstaje jednak pytanie dlaczego nie 

zastosowano go do wszystkich zaprezentowanych badań? Z fragmentu 

rozważań na stronie 127 wynika, że można to było obliczyć.  

• Różnica pomiędzy wynikami badania deweloperów a nabywców jest duża 

zwłaszcza w kwestii oceny powierzchni mieszkania. Czy ta kwestia odmiennych 

punktów widzenia nie powinna być pogłębiona, biorąc pod uwagę jej znaczenie 

dla rynku?  

Reasumując rozdział piaty oraz wnioski zawarte w podsumowaniu, nie można zgodzić 

się z habilitantem, iż osiągnął on cel pierwszy swojej monografii czyli dokonał 

krytycznej analizy literatury przedmiotu. Rzeczywista analiza, która mogłaby mieć 

cechę nowości z punktu widzenia dyscypliny ekonomia i finanse, nie została moim 

zdaniem dokona.   

Cel drugi, mający stanowić tło dla wyników badań można uznać za zrealizowany. 

Podobnie, jak dokonany opis kolejnych zrealizowanych badań. Jednakże, na stronie 

182 autor napisał, że „preferencje klientów nie zmieniły się w znaczący sposób”. 

Powstaje pytanie dlaczego się nie zmieniły i dlaczego wyjaśnienie tego nie było 

przedmiotem dociekliwości autora? Pięć przeprowadzonych badań nie odpowiada na 

pytanie o przyczynę tego zjawiska,  a byłoby to ważne pytanie badawcze.   

Podobnie interesujące poznawczo byłoby wyjaśnienie trendu do zmiany kuchni na 

aneks jadalny. Czy jest to dążenie do zmniejszenia ceny mieszkania, czy do 

powiększenia liczby pokoi kosztem kuchni? A może, wbrew stwierdzeniu autora, jest 

to jednak „znacząca zmiana preferencji mieszkaniowych”, skoro „zainteresowanie 

autonomiczna kuchnią obniżyło się z poziomu 55% do około 40%.  (s. 176)  Podobnie 

znaczenie balkonu lub tarasu. Jak napisał habilitant „zaobserwowano wzrost odsetka 

osow, które traktują ten element jako  niezbędny w mieszkaniu – z 79% do (5%” (s. 

177). Takich pytań, które zmierzałyby do wyjaśnienia związków pomiędzy 

oczekiwaniami nabywców a sytuacją rynkową (np. zmiana cen), demograficzną 

(zmniejszenie liczby urodzeń), społeczną (sliver economy), itd., można byłoby zadać 

więcej .  

Jak wspomniałem w punkcie 1b recenzji, cele i hipotezy uważam za bardzo proste i 

niewystarczające z punktu widzenia wymogów stawianych przed osiągnięciem 

naukowym pozwalającym ubiegać się o stopień doktora habilitowanego.  Wbrew temu 

co habilitant  stwierdził na stronie 172, nie uważam, aby z przeprowadzonych badań 

wyłaniał się całościowy obraz preferencji mieszkaniowych. Przeciwnie uważam, że 

badania autora maja wszelkie cechy poprzednich badań, czyli jak pisał o nich habilitant 

- są fragmentaryczne, lokalne i niesystematyczne.   

Na stronie 182 autor napisał, że „w dłuższym czasie należałoby podjąć próbę 

wypracowania narzędzia badawczego, które mogłoby z powodzeniem 

wykorzystywane w badaniach innych lokalnych rynków mieszkaniowych, tak aby 

zapewnić porównywalność czasową i przestrzenną wyników badań”. Szkoda, że 
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właśnie takie celu pracy nie przyjął autor monografii, którego wiedza na temat rynku 

mieszkaniowego w Poznaniu oraz występujących tam preferencji nabywców, 

wykazana w wielu artykułach,  predestynowałaby go do tego aby taką próbę podjąć.  

Reasumując ocenę osiągnięcia naukowego: Trudno jest mi uznać, że przedłożona 

monografia spełnia oczekiwania ustawy o Szkolnictwie wyższym i nauce w 

postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego co do oryginalności i wkładu 

naukowego osiągnięcia naukowego w dyscyplinę ekonomia i finanse.   

 

3. Ocena pozostałego dorobku kandydata 

a. Uwaga ogólna 

Jako recenzent, podejmujący się takiego zadania od kilkunastu lat, po raz pierwszy 

otrzymuję od habilitanta materiał, w którym nie ma ani jednej kopi jego wcześniejszych 

artykułów. Jest to dla mnie sytuacja zaskakująca, utrudniająca, lecz nie 

uniemożliwiająca napisanie tej części recenzji.  Odbieram to jako swoiste kuriozum, w  

którym widzę niepoważne podejście habilitanta do prowadzonego przez Komisję  

postępowania habilitacyjnego.  

b. Dokumentacja – punkt 4: Autoreferat przedstawiający opis kariery 

zawodowej praz istotnej aktywności naukowej 

W tym punkcie dokumentacji (s.4 – 23) habilitant zamieścił Autoreferat składający się 

z przepisanego z monografii wstępu i zakończenia. Nie wskazał, wbrew tytułowi tego 

punktu dokumentacji, żadnych innych osiągnięć ani przebiegu kariery naukowej. 

c. Dokumentacja punkt 5: Informacja o wykazaniu się istotną aktywnością 

naukową albo artystyczną realizowaną w więcej niż jednej uczelni, instytucji 

naukowej lub instytucji kultury, w szczególności zagranicznej  

W tym punkcie Dokumentacji autor zamieścił opis swojej kariery naukowej, który 

powinien być w punkcie wcześniejszym, wskazujący na jego zainteresowania nie tylko 

preferencjami mieszkaniowymi, ale także innymi aspektami lokalnego rynku 

mieszkaniowego w Poznaniu. Wskazał także związane z tymi tematami publikacje. 

Część z nich oprócz publikacji w języku polskim była także publikowana w języku 

angielskim w czasopismach wydawanych w Polsce.  

Podsumowując Habilitant zwrócił uwagę na to, iż po obronieniu rozprawy 

doktorskiej został: 

• Autorem monografii będącej jego osiągnieciem naukowym  

• Współautorem dwóch monografii naukowych 

• Współautorem jednej monografii o charakterze dydaktycznym 

• Autorem 24 i współautorem 21 publikacji ( w tym 10 w języku angielskim) 
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• Współautorem 48 materiałów informacyjnych, głównie raportów z badań 

prowadzonych przez Katedrę w której pracuje. 

Ostatecznie habilitant uzyskał liczbę cytowań:  

• wg Web od Science – 2;  

• wg Google scholar – 31; 

• wg Bazekon – 22 

oraz Indeks Hirscha: 

• wg Web of Science -1;  

• wg Google Scholar – 2;  

• wg Bazekon – 3.  

Warto też podkreślić, że pan dr Łukasz Strączkowski uczestniczył w 7 krajowych 

projektach badawczych, finansowanych z różnych źródeł, otrzymał dwukrotnie 

nagrodę Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, organizował konferencje 

naukowe. Od chwili rozpoczęcia pracy na uczelni habilitant uczestniczył w 42 

wydarzeniach, w tym w 30 konferencjach i seminariach na których wygłaszał referaty.  

Dr Strączkowski wskazuje także iż od 2012 roku „jest związany” z czasopismem Świat 

Nieruchomości – World of Real Estate Journal oraz z Biuletynem SREMWW pt. 

Problemy Rynku Nieruchomości,  nie precyzując na czym to „związanie” polega.  

Warto jednak zwrócić uwagę, że przynajmniej 4 opublikowane po angielsku artykuły 

nie są publikacjami nowymi, lecz stanowią tłumaczenie wcześniejszych tekstów. 

Podejrzewam także, że pozycja II.4.9. Wykazu zatytułowana „Sytuacja mieszkaniowa 

młodych małżeństw w świetle badań ankietowych” jest zasadniczo zbieżna z publikacją 

II.4.13., pt.: „Sytuacja mieszkaniowa młodych małżeństw w świetle badań na lokalnym 

rynku mieszkaniowym w Poznaniu”. Podobieństw tego typu w samych tytułach 

publikacji habilitanta jest więcej.  

Nie jest także jasne jaką wartość publikacyjną mają Raporty z badań ankietowych 

Katedry Inwestycji i Nieruchomości Wydziału Zarządzania UE w Poznaniu, których 

autor wymienił w Wykazie osiągnieć przynajmniej 6, chociaż niewątpliwie stanowią 

dowód pracowitości habilitanta. 

Ogólnie jednak tzw. pozostały dorobek naukowy należy uznać za skromny, lecz co 

ważniejsze, w tym punkcie dokumentacji habilitanta miał wykazać aktywność naukową 

realizowaną przez niego w innej instytucji naukowej, szczególnie zagranicznej, jak 

mówi ustawa o Szkolnictwie WiN.  

Tymczasem  habilitant nie wskazał żadnej aktywności naukowej realizowanej przez 

niego w jakiejkolwiek innej uczelni lub instytucji naukowej w szczególności 

zagranicznej. Nie był ani na stażu ani nawet z wykładami w ramach programu Erasmus.  
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Tym samym należy uznać, że dr Łukasz Strączkowski nie wypełnił tego warunku 

ustawowego (Art. 219, ustęp 1, punkt 3, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce) wymaganego do pozytywnej oceny habilitanta w 

postępowaniu o nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego.  

d. Dokumentacja punkt 6: Informacja o osiągnieciach dydaktycznych, 

organizacyjnych oraz popularyzujących naukę lub sztukę 

W ramach działalności dydaktycznej na UE w Poznaniu dr. Ł. Strączkowski był 

promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim pani Anny Górskiej (promotor: 

Prof. dr hab. Henryk Gawron) oraz promotorem 85 prac licencjackich i magisterskich i 

podyplomowych. Zrecenzował ok. 70 tego typu dysertacji.  

Był kierownikiem i zastępcą kierownika Studiów Podyplomowych oraz opiekunem SKN 

Propertus. Współpracował przy opracowaniu  materiałów dydaktycznych  oraz 

koordynował specjalności i przedmioty prowadzone przez pracowników Katedry. 

Prowadził szereg wykładów  i innych form zajęć.   

Warto podkreślić zaangażowanie organizacyjne doktora Strączkowskiego, który 

podejmował się różnych aktywności na rzecz wydziału i uczelni: członek Komisji 

rekrutacyjnej, jako doktorant - członek Rady Wydziału, członek zespołu ds. 

opracowania strategii UE w Poznaniu, opiekun grup dziekańskich. W roku 2013 był 

także członkiem kapituły konkursu na prace magisterskie organizowanego przez 

SRMWW 

W tym punkcie pojawia się też fragment zatytułowany „Aktywność międzynarodowa”, 

która dotyczy udziału w konferencjach zagranicznych. Jak habilitant sam przyznaje były 

to wyjazdy na 2-3 dniowe konferencje, które trudno uznać za istotną aktywność 

naukową w uczelni zagranicznej w świetle przywołanego wyżej artykułu ustawy o 

szkolnictwie wyższym i nauce.  

Sadzę, że osiągniecia dydaktyczne i organizacyjne habilitanta można ocenić 

pozytywnie, chociaż nie jest jasny zakres działań popularyzujących naukę.  

4. Podsumowanie 

Podsumowując dorobek pana doktora Łukasza Strączkowskiego muszę stwierdzić, że 

obszarem o którym można wypowiedzieć się pozytywnie jest jego działalność dydaktyczna 

i organizacyjna. 

Przedstawiona monografia nie stanowi w moim odczuciu dzieła mającego cechy nowości i 

oryginalności w dyscyplinie ekonomia i finanse. Gdyby wcześniej wykonane badania 

stanowiły ilustrację do pogłębionych merytorycznie, bardziej teoretycznych pierwszych 

rozdziałów książki mogłaby ona, ze względu na jej ważny temat, spełnić oczekiwania 

stawiane wobec osiągnięcia  naukowego.  

Podobnie pozostały dorobek publikacyjny uważam za raczej niewystarczający, a co więcej, 

przedłożona dokumentacja ujawniła nie spełnienie przez habilitanta oczekiwań 
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ustawodawcy wyrażonych w artykule 291 ustęp 1, punkt 3, ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.  

Muszę też stwierdzić na marginesie, że uzupełnienie punktów dokumentacji w sprawie 

nadania stopnia doktora habilitowanego o treści nieadekwatne do ich tytułów wskazuje 

co najmniej na niefrasobliwość habilitanta w tym działaniu, która nie powinna zaistnieć w 

ogóle, a szczególnie w tak istotnej dla jego kariery sprawie.   

Z drugiej strony chcę podkreślić, że znając pana doktora Strączkowskiego z wystąpień na 

konferencjach, uważam że jest on zdolny wypełnić warunki ustawowe zapisane w 

postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego. Wymaga to jednak z jego strony 

dodatkowej pracy, a więc także poświęcenia czasu, którego  w przygotowaniu 

przedłożonej dokumentacji wyraźnie zabrakło.  

Reasumując,  stwierdzam, iż nie rekomenduję kontynuacji postępowania 

habilitacyjnego pana dra Łukasza Strączkowskiego w dyscyplinie ekonomia i finanse.  
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