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Prof. dr hab. Aurelia Bielawska                                        8. marca 2020 

Uniwersytet Szczeciński  

Instytut Ekonomii i Finansów  

 

 

Recenzja dorobku  naukowego, dydaktycznego i  organizatorskiego  

dra Marcina Wiśniewskiego sporządzona na potrzeby postępowania 

habilitacyjnego w dziedzinie nauk ekonomicznych                                       

w dyscyplinie finanse (obecnie ekonomia i finanse) 

 

 

 Recenzję dorobku naukowego, dydaktycznego i organizatorskiego dra 

Marcina Wiśniewskiego sporządziłam w związku z pismem Przewodniczącej 

Rady Awansów Naukowych UEP Pani dr hab. Barbary Jankowskiej prof. UEP    

w następstwie powołania mnie przez Centralną Komisję d.s. Stopni i Tytułów w 

skład Komisji Habilitacyjnej w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyj-

nego w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie finanse.  

 

Podstawą do sporządzenia recenzji była dokumentacja przygotowana przez 

wnioskodawcę i obowiązujące akty prawne regulujące postępowanie habilitacyjne, 

tzn: 

•  Ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. (Dz.U. 2003, Nr 65, poz. 595), Usta-

wa z dnia 20 lipca 2018, poz. 1669, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U.2005, Nr 164, poz. 1365, Dz.U. 2011, Nr 

84, poz. 455, Dz.U. z 2017 r. poz. 1789),Dz.U.2005, Nr 164, poz. 1365, Dz.U. 

2011, Nr 84, poz. 455), 

•  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 września 

2011 r. w sprawie kryteriów oceny osiągnięć osoby ubiegającej się o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego (Dz.U. 2011, Nr 196, poz. 1165),  
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 Na podstawie nadesłanej dokumentacji stwierdzam, że Kandydat spełnia wa-

runki formalne dopuszczenia do postępowania habilitacyjnego.   

 

Podstawowe dane o przebiegu pracy naukowej i zawodowej Habilitanta 

 

Dr Marcin Wiśniewski tytuł zawodowy magistra (kierunek Finanse i Banko-

wość) z wynikiem celującym uzyskał w roku 2001 na podstawie pracy magisterskiej 

pt. „Rentowność jako determinanta inwestycji banków komercyjnych w instrumenty 

rynku pieniężnego”. 

W tym samym roku rozpoczął studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekono-

micznym w Poznaniu. Osiem lat później uzyskał (z wyróżnieniem) stopień naukowy 

doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii nadany uchwałą Rady Wydziału 

Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Tytuł rozprawy doktorskiej 

„Ocena zdolności kredytowej gminy na podstawie wielowymiarowej analizy porów-

nawczej” promotorem w przewodzie doktorskim była Pani prof. dr hab. Wiesława 

Przybylska – Kapuścińska.   

  Działalność naukową rozpoczął w 2002 roku jako asystent stażysta w Katedrze 

Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekono-

micznego w Poznaniu, a od 2009 roku, po obronie pracy doktorskiej, został zatrud-

niony jako adiunkt w Katedrze Polityki Pieniężnej i Rynków Finansowych, na tym 

samym Wydziale.  

 

Ocena dorobku naukowo – badawczego po uzyskaniu stopnia naukowego    

doktora 

 

Struktura dorobku dr. M. Wiśniewskiego powstałego po uzyskaniu stopnia 

doktora jest następująca:  

• monografie – 1, drugiej monografii nie mogę zaliczyć ponieważ jest to zaktua-

lizowana praca doktorska, Zgodnie z art. 16. ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 

2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki (Dz.U. Nr 65 poz. 595 z późn. zm).,„ do postępowania habilita-

cyjnego może zostać dopuszczona osoba, której osiągnięcia naukowe uzy-

skane po otrzymaniu stopnia doktora stanowią znaczny wkład autora w rozwój 

określonej dyscypliny naukowej /../”. Z zapisu tego jednoznacznie wynika, że 
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nie wszystkie wykazane publikacje można zaliczyć do dorobku dra M. Wi-

śniewskiego w związku z postępowaniem  habilitacyjnym, 

• publikacje w czasopismach –  27, w tym 16 stanowiących indywidualne prace, 

a 11 stanowiących wynik współpracy, 4 prace opublikowane zostały w języku 

angielskim (punkty zdobyte indywidualnie 227,5), 

• 4 rozdziały w monografiach i pracach zbiorowych, w tym jedna 1. praca w ję-

zyku angielskim (punkty zdobyte indywidualnie – 15),  

• redakcje naukowe – współautorstwo w redagowaniu trzech prac, punkty zdo-

byte indywidualnie (4), 

• materiały dydaktyczne – współautorstwo w dwóch pracach,  

• ekspertyzy – na zlecenie władzy ustawodawczej i w ramach projektów Mini-

sterstwa Rozwoju. 

 

Do oceny dorobku naukowo – badawczego Habilitant przedstawił  jedną mo-

nografię i 10 artykułów.  

Dr Marcin Wiśniewski jako swoje główne osiągnięcie naukowe stanowiące 

znaczny wkład w rozwój dyscypliny finanse (dokumentacja wpłynęła do Dziekanatu 

Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w dniu 01.07.2019) 

zgodnie z art. 16 ust. 2  ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach naukowych i 

tytule naukowym (DZ. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) wskazał monografię zatytułowaną 

„Obligacje w finansowaniu zadań publicznych. Mechanizmy tradycyjne i nowoczesne” 

wydaną w wydawnictwie CeDeWu, 2019, ISBN 978-83-8102-242-2. Recenzentem 

książki był dr hab. Grzegorz Gołębiowski prof. AEH. 

Temat i treść monografii pozwalają zakwalifikować ją do dyscypliny finanse.   

Recenzowana praca liczy 260 stron tekstu, składa się ze wstępu, czterech rozdzia-

łów, zakończenia, bibliografii, spisu tabel, spisu schematów i wykresów.  

 

We wstępie Autor wskazał jako cel monografii dokonanie analizy zmian         

w podejściu władz publicznych do finansowania zadań publicznych za pomocą obli-

gacji, ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie wyko-

rzystania tych instrumentów finansowych. Cel główny uzupełniony został czterema 

celami szczegółowymi, tzn. (1) zdefiniowanie zadań publicznych oraz sposobów ich 

finansowania z uwzględnieniem zmian w teorii polityki państwa i finansów publicz-
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nych; (2) określenie miejsca obligacji pośród instrumentów finansowania zadań pu-

blicznych, na podstawie przeglądu poglądów teoretycznych dotyczących długu pu-

blicznego i jego instrumentów; (3) zbadanie praktyk wykorzystania obligacji tradycyj-

nych jako formy zwrotnych przychodów budżetów publicznych z uwzględnieniem ram 

prawnych emisji i obrotu, w tym reguł dotyczących zadłużenia publicznego; (4) anali-

za konstrukcji innowacyjnych obligacji wykorzystywanych do finansowania zadań 

publicznych ze wskazaniem na inicjowane przez nie mechanizmy i zjawiska oraz wy-

znaczane kierunki w rozwoju modeli finansowania. 

 

W pracy sformułowane zostały dwie hipotezy badawcze: 

1) za pomocą długu możliwe jest uruchomienie innowacyjnych mechanizmów po-

zwalających zrealizować zadania publiczne w sposób tańszy i bardziej efektywny 

niż w przypadku wykorzystania tych walorów wyłącznie jako formy finansowania 

potrzeb pożyczkowych władz publicznych, 

2) zwiększenie partycypacji podmiotów prywatnych w procesie dostarczania dóbr 

publicznych i społecznych z wykorzystaniem finansowania za pomocą obligacji 

może stanowić skuteczny sposób zaspakajania rosnących oczekiwań społecz-

nych co do zakresu i jakości tych dóbr w gospodarce. 

 

Cele monografii zostały osiągnięte, a hipotezy badawcze poprawnie sprawdzone.  

 

Praca została napisana na podstawie obszernych studiów literatury, w dużej 

części anglojęzycznej, jest to dobry wybór ponieważ obligacje finansujące zadania 

publiczne są bardziej popularne w gospodarce i w literaturze w krajach anglosaskich 

niż w krajach Europy kontynentalnej. 

Habilitant analizował również informacje ilościowe i jakościowe dotyczące 

badanych rodzajów obligacji gromadzonych m.in. przez wyspecjalizowane instytucje. 

Wyraźny wpływ na prezentowane oceny i formułowane rekomendacje miały do-

świadczenia Autora wynikające z udziału w opracowywaniu modelu obligacji spo-

łecznych dotyczących rynku pracy, współpraca z Biurem Analiz Sejmowych i do-

świadczenie Autora jako przewodniczącego komitetu ratingowego w agencji ratingo-

wej specjalizującej się w sporządzaniu ocen wiarygodności finansowej samorządów.   
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Rozważania prezentowane w monografii mieszczą się w obszarze tematycz-

nym dyscypliny Finanse i dotyczą aktualnej i ważnej dla teorii naukowej i praktyki 

gospodarczej problematyki instrumentów finansowania zadań publicznych. Bogaty 

zestaw literatury w języku polskim i obcojęzycznej (przede wszystkim anglojęzycznej) 

przedstawiony w monografii wskazuje jednoznacznie, że przyjęty problem badawczy 

jest często analizowany w literaturze. 

Przejdę teraz do opisu i oceny poszczególnych rozdziałów książki. 

 

 Wstęp do pracy zawiera wszystkie zwyczajowo ujmowane elementy. 

 Dwa pierwsze rozdziały powstały na podstawie poprawnie dobranej i aktual-

nej literatury. Zaletą treści tych rozdziałów jest po pierwsze, trafny wybór zagadnień, 

po drugie komunikatywny przekaz. Rozdział pierwszy zawiera charakterystykę zadań 

publicznych i sposobów ich finansowania, wraz z zarysem historycznym obrazującym 

zmiany roli państwa w dostarczaniu dóbr społecznych i publicznych. Szczególnie 

ważny jest podrozdział 1.3.2. dotyczący ewolucji poglądów na temat finansowania 

zadań publicznych, stanowi on realizację pierwszego celu szczegółowego monogra-

fii. Na uwagę zasługuje również podrozdział 1.3.3. dotyczący rozdzielności finanso-

wania zadań przez państwo i samorząd terytorialny. Rozdział drugi zawiera refleksje 

dotyczące znaczenia długu finansującego zadania publiczne, rodzajów długu pu-

blicznego, omówienie i ocenę sposobów pomiaru długu, obowiązujące w tym zakre-

sie metody  i standardy międzynarodowe. Autor wyjaśnił pojęcie i zagrożenia wynika-

jące z istnienia długu potencjalnego i długu ukrytego, skutki wykorzystywania zwrot-

nych form finansowania deficytu budżetowego. Rozdział ten, tak jak wszystkie pozo-

stałe, zawiera odniesienia do uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i sytu-

acji w zakresie omawianych kwestii istniejącej w Polsce w perspektywie europejskiej.  

 Rozdział trzeci ma znaczenie fundamentalne dla rozwiązania przyjętego 

problemu badawczego, zawiera bowiem historyczne ujęcie funkcjonowania obligacji, 

przedstawia zmiany jakim ulegał ten instrument finansowania w ciągu minionych lat 

w różnych krajach, przedstawia odmiany obligacji i ich rolę w finansowaniu gospo-

darki. Autor omawia rodzaje istniejących form obligacji tematycznych i ocenia ich 

przydatność w finansowaniu realizowanych zadań przez władze publiczne, ze szcze-

gólnym uwzględnieniem zadań publicznych realizowanych w Polsce. Rozważania te 

stanowią prezentację i ocenę nowych form finansowania zadań publicznych kapita-
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łem uzyskanym z emisji obligacji. Habilitant omówił zmiany w podejściu władz pu-

blicznych do finansowania zadań publicznych, zwrócił uwagę na fakt, że celem władz 

publicznych jest nie tylko realizacja zadań publicznych, ale również relatywne obni-

żenie wydatków i zwiększenie efektywności wykonywania zadań publicznych.  Spo-

rządził i przedstawił ciekawe zestawienie danych liczbowych dotyczących wykorzy-

stania obligacji zwykłych do finansowania zadań publicznych w Polsce. Na stronie 8 

Autor napisał, że obserwowane współcześnie zmiany w wykorzystaniu obligacji do 

finansowania realizacji zadań publicznych zmierzają w kierunku obniżenia długu /…/ 

jednakże omawiając w rozdziale trzecim obligacje jako formy finansowania zadań 

publicznych nie odniósł się do kosztów użycia obligacji do  finansowania zadań pu-

blicznych, pominął również koszt finansowania innymi instrumentami np. kredytem 

bankowym.  

Omawiając obligacje tematyczne Autor  wskazał, że ich nabycie związane 

jest z wyższym ryzykiem niż obligacji tradycyjnych należy więc się spodziewać, że 

nabywcy będą oczekiwali wyższego wynagrodzenia za to ryzyko, więc jak to się ma 

do stwierdzeniem, że  obserwowane współcześnie zmiany w wykorzystaniu obligacji 

do finansowania realizacji zadań publicznych zmierzają w kierunku obniżenia kosz-

tów długu /../.(s.8) 

Jako pewien wkład Kandydata do dyscypliny finanse uznaję omówienie kon-

strukcji nowych form obligacji, ocenę ich innowacyjnego charakteru, wskazanie ich 

zalet i wad jako instrumentu przydatnego do finansowania zadań publicznych.  

Charakterystykę tych instrumentów Autor przedstawił na podstawie obszer-

nych studiów literatury powstałej na podstawie badań prowadzonych przede wszyst-

kim w krajach mających duże doświadczenie w stosowaniu nowych instrumentów 

finansowania zadań publicznych, przydatność tych instrumentów ocenił odwołując się 

do opracowań naukowych, obowiązujących aktów prawnych i własnych doświad-

czeń.  

 Na uwagę zasługuje m.in. propozycja zwiększenia udziału kapitału prywat-

nego w finansowaniu zadań publicznych, studia przypadków zastosowania obligacji 

tematycznych w różnych krajach. Jako niedostatek pracy uznaję brak danych liczbo-

wych obrazujących efektywność zastosowania przedstawionych tradycyjnych instru-

mentów obligacyjnych, jak również brak badań dotyczących znajomości omawianych 

innowacyjnych obligacji przez pracowników zajmujących się finansowaniem zadań 
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publicznych w Polsce zarówno na szczeblu kraju, jak i samorządów, przez podmioty 

prywatne, które mogłyby być nabywcami obligacji. 

Na uwagę zasługują rekomendacje Habilitanta dotyczące zmian w zakresie 

sprawozdawczości budżetowej i uzasadnienie potrzeby przeprowadzenia tych zmian.  

Wkład własny Habilitanta do rozwoju dyscypliny finanse, zdaniem recenzent-

ki, wyraża się w:  

• przedstawieniu genezy obligacji jako instrumentu finansowania zadań publicz-

nych na tle rozwoju teorii ekonomii, finansów i rynków finansowych, 

• identyfikacji pojęcia innowacje w finansowaniu zadań publicznych, 

• wskazaniu i ocenie konstrukcji nowoczesnych obligacji.  

• wnikliwej charakterystyce konstrukcji nowych form obligacji oraz drobiazgowej  

ocenie zalet i wad zastosowania tych instrumentów, jak również przedstawie-

niu  możliwości użycia ich do finansowania zadań publicznych w Polsce.  

• zastosowaniu analizy SWOT do badania nowoczesnych form finansowania 

zadań publicznych 

  

Puenta oceny osiągnięcia naukowego, o których mowa w art. 16 ust. 2 

ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym 

oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki.   

 

Recenzowaną monografię oceniam umiarkowanie pozytywnie. Pozytywnie 

oceniam wybór nowych instrumentów finansowania zadań publicznych jako tematu 

badań, nowatorski w polskiej literaturze finansowej jest również przedstawiony wynik 

studiów literatury dotyczącej innowacyjnych obligacji, krytyczna ocena ich użycia         

i umiejętnie formułowane rekomendacje dotyczące możliwości ich wykorzystania         

w finansowaniu zadań publicznych w Polsce. Moje zastrzeżenia,  o czym już wspo-

minałam, dotyczą braku badań własnych Autora odnośnie do znajomości nowych 

form obligacji w Polsce, które mogłyby stanowić weryfikację prezentowanych poglą-

dów.   

 

  Końcowa ocena monografii jest wypadkową wcześniej prezentowanych ocen i 

pozwala stwierdzić, że książka ta stanowi wkład Autora w rozwój dyscypliny finanse.   
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Ocena pozostałego dorobku naukowo – badawczego 

 

Dr M. Wiśniewski opublikował po uzyskaniu stopnia doktora łącznie 27 artyku-

łów, w tym 16 stanowiących indywidualne prace, a 11 stanowiących wynik współpra-

cy, 4 prace opublikowane zostały w języku angielskim (punkty zdobyte indywidualnie 

227,5). We wszystkich przypadkach znajduje się oświadczenie współautora dotyczą-

ce udziału w powstaniu pracy. Wszystkie artykuły, również te wydane w języku an-

gielskim opublikowane zostały w czasopismach wydawanych w Polsce, są to czaso-

pisma o zasięgu krajowym. Ponadto Autor opublikował 4 rozdziały w monografiach i 

pracach zbiorowych, w tym jedną pracę w języku angielskim. Dorobek ten powstał w 

ciągu 10 lat. Jest to dorobek raczej skromny zarówno pod względem ilości, jak i miej-

sca publikowania. Odnośnie do treści artykuły te można uznać za prace o charakte-

rze naukowym.  

Autor nie wykazał publikacji autorskich lub współautorskich w czasopismach 

znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR) lub na liście European Reference. 

Prace Habilitanta doczekały się  

154 cytowań według Google Scholar, indeks Hirscha 6, 

101 cytowań według BazEkon, indeks Hirscha 5, 

31 cytowań według Researchgate >7000 przeczytań, indeks Hirscha 2,  

 

 Dr Marcin Wiśniewski wygłosił 14 referatów na konferencjach międzynarodo-

wych i krajowych. Był również członkiem 7 komitetów organizacyjnych międzynaro-

dowych i krajowych konferencji naukowych. Stwierdzam, że Kandydat wykazuje się 

aktywnością naukowo – badawczą choć nie jest ona imponująca. 

Aktywność naukowo – badawczą Habilitanta oceniam jako raczej mierną.  

 

Osiągnięcia organizacyjno – dydaktyczne 

 

Kandydat w ciągu ostatnich 15 lat prowadził ćwiczenia i wykłady z ośmiu przed-

miotów na studiach pierwszego i drugiego stopnia, w języku polskim i w języku an-
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gielskim, sześć wykładów z przedmiotów finansowych na studiach podyplomowych, 

prowadził również zajęcia w laboratoriach komputerowych. 

Dr M. Wiśniewski był promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim za-

kończonym obroną w grudniu 2018 roku i jest promotorem pomocniczym w dwóch 

przewodach aktualnie realizowanych.  

Od 2016 roku kieruje  studiami podyplomowymi Finanse i Rachunkowość. Od te-

go samego roku kieruje również autorskim studium podyplomowym dla kadry mene-

dżerskiej sektora publicznego Master of Public Administration.     

 Kandydat był promotorem 104 prac dyplomowych, sporządził 130 recenzji, pro-

wadził wykłady w języku angielskim, był opiekunem grup dziekańskich, sporządził 

recenzje publikacji w czasopismach krajowych i międzynarodowych, jest współauto-

rem dwóch podręczników (materiały dydaktyczne) jest również Autorem opinii przy-

gotowanych na zlecenie Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu RP),. 

Dr Marcin Wiśniewski aktywnie uczestniczył również w pracach na rzecz  rodzi-

mej Uczelni. 

 

Aktywność organizacyjno - dydaktyczną Kandydata oceniam pozytywnie w do-

brym stopniu. 

 

Do oceny dorobku naukowo – badawczego Habilitant przedstawił 10 tekstów.  

Analiza dostarczonych publikacji (artykułów) wskazuje, że po uzyskaniu stopnia dok-

tora swoje zainteresowania naukowe skupił na problematyce finansów samorządo-

wych, zaufaniu do władzy publicznej, na kwestiach opodatkowania, ocenie zdolności 

kredytowej jednostek samorządu terytorialnego i znaczeniu obligacji w finansowaniu 

zadań publicznych. Przedstawione artykuły oceniam pozytywnie odnośnie do warto-

ści naukowo – poznawczych. Zdecydowanie słabiej oceniam miejsca publikacji..  

 

Konkluzja 

  

Po szczegółowym zapoznaniu się z całym dorobkiem naukowym Kandydata, 

a w szczególności z  monografią pt. „Obligacje w finansowaniu zadań publicznych. 

Mechanizmy tradycyjne i nowoczesne” wydaną w wydawnictwie CeDeWu, 2019, 

ISBN 978-83-8102-242-2. oraz z całą przedłożoną mi dokumentacją dotyczącą dzia-
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łalności naukowej, publikacyjnej i organizacyjnej oraz przebiegu pracy zawodowej   

dr. Marcina Wiśniewskiego stwierdzam, że dorobek ten spełnia wymagania niezbęd-

ne do uzyskania stopnia doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w dyscyplinie 

finanse zawarte art. 16 ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule w za-

kresie nauki. Tym samym popieram wniosek o nadanie doktorowi  Marcinowi Wi-

śniewskiemu stopnia doktora habilitowanego.  

 

  

 

  

 


