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 Ocena osiągnięcia naukowego  oraz ocena istotnej aktywności 

naukowej  dra Marcina Wiśniewskiego, przeprowadzona w związku z 

postępowaniem o nadanie stopnia doktora habilitowanego nauk 

ekonomicznych, na wniosek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów. 

 

 

1. Informacje ogólne 

 Dr Marcin Wiśniewski jest absolwentem Wydziału Ekonomii,  Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie UEP). Dyplom magistra ekonomii otrzymał w 2001 roku. 

W 2009 roku obronił pracę doktorską na Wydziale Ekonomii  Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu na podstawie rozprawy pt. „Ocena zdolności kredytowej gminy na podstawie 

wielowymiarowej analizy porównawczej”, uzyskując stopień naukowy doktora nauk 

ekonomicznych w zakresie ekonomii.  

Dr Marcin Wiśniewski w roku 2001, po ukończeniu studiów magisterskich, podjął 

studia doktoranckie na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od lutego 

2002 roku do listopada 2009 roku był asystentem w Katedrze Teorii Pieniądza i Polityki 

Pieniężnej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu a po obronie pracy doktorskiej, od 

grudnia 2009 roku, jest zatrudniony na stanowisku adiunkta.   
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2. Ocena  osiągnięcia naukowego Habilitanta 

Jako osiągnięcie naukowe, o którym mowa w art. 16. ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003r. 

o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki  dr Marcin 

Wiśniewski  wskazał monografię pt.  „Obligacje w finansowaniu zadań publicznych”, 

opublikowaną w 2019 roku przez Wydawnictwo CeDeWu. Recenzentem wydawniczym był 

prof. AEH dr hab. Grzegorz Gołębiowski.  

Głównym celem pracy jest analiza zmian w podejściu władz publicznych do 

finansowania zadań publicznych za pomocą obligacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

nowoczesnych rozwiązań w zakresie wykorzystania tych instrumentów finansowych. 

Zamierzeniem Autora było w szczególności zidentyfikowanie sposobów finansowania 

zadań publicznych, określenie ich zalet i wad oraz wskazanie towarzyszących im rozwiązań 

prawnych, kierunków modyfikacji i perspektyw rozwoju (s. 7 monografii). Równocześnie 

Habilitant sformułował cele szczegółowe, którymi są; 

- zdefiniowanie zadań publicznych oraz sposobów ich finansowania z uwzględnieniem 

zmian w teorii polityki państwa i finansów publicznych,  

- określenie miejsca obligacji pośród instrumentów finansowania zadań publicznych na 

podstawie przeglądu poglądów teoretycznych, dotyczących długu publicznego i jego 

instrumentów, 

- zbadanie praktyk wykorzystania obligacji tradycyjnych  jako formy zwrotnych 

przychodów budżetów publicznych, z uwzględnieniem ram prawnych emisji i obrotu, w tym 

reguł dotyczących zadłużenia publicznego, 

- analiza konstrukcji innowacyjnych obligacji wykorzystywanych do finansowania zadań 

publicznych ze wskazaniem na inicjowane przez nie mechanizmy i zjawiska oraz wyznaczane 

kierunki w rozwoju modeli finansowania. 

Dla zweryfikowania celów pracy Autor postawił w monografii dwie tezy; 

- za pomocą obligacji możliwe jest uruchomienie innowacyjnych mechanizmów 

pozwalających zrealizować zadania publiczne w sposób tańszy i bardziej efektywny, niż w 

przypadku wykorzystania tych walorów wyłącznie jako formy finansowania potrzeb 

pożyczkowych władz publicznych, 
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- zwiększenie partycypacji podmiotów prywatnych w procesie dostarczania dóbr 

publicznych i społecznych z wykorzystaniem finansowania za pomocą obligacji może 

stanowić skuteczny sposób zaspokajania rosnących oczekiwań społecznych, co do zakresu i 

jakości tych dóbr w gospodarce. 

Cel pracy oraz tezy badawcze postawione zostały poprawnie.  Natomiast cele 

szczegółowe – moim zdaniem – zostały sformułowane nazbyt ogólnie. Ich weryfikacja 

bardziej porządkuje wiedzę na temat zadań publicznych oraz sposobów ich finansowania 

poprzez wykorzystanie obligacji (w tym  obligacji innowacyjnych), aniżeli wnosi nowe 

elementy w rozwój dyscypliny ekonomia i finanse. Zwłaszcza, że każdy cel szczegółowy 

pokrywa się z tytułem rozdziału. 

Recenzowana praca obejmuje 260 stron  i składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, 

zakończenia,  bibliografii, spisu tabel, schematów i  wykresów. 

Generalnie należy stwierdzić, że układ książki  jest  spójny a rozważania są 

prowadzone w sposób przejrzysty. 

W rozdziale pierwszym zatytułowanym „Zadania publiczne i ich finansowanie w 

koncepcjach teoretycznych.” Autor podejmuje problem dotyczący  roli państwa w gospodarce 

oraz istoty dóbr publicznych i społecznych. Rozważania są bardzo szerokie. Dotyczą zarówno  

poglądów przedstawicieli poszczególnych szkół ekonomicznych na temat zakresu 

działalności państwa i przyczyn jego ingerencji  w gospodarkę, jak również podziału dóbr na 

prywatne,  publiczne i społeczne. Habilitant odnosi się także do  identyfikacji i klasyfikacji 

źródeł finansowania zadań publicznych. Charakteryzuje zarówno dochody jak i przychody 

pozostające w dyspozycji władzy publicznej. W swoich rozważaniach przedstawia również 

istotę i rolę samorządu terytorialnego w finansowaniu zadań publicznych.  

Generalnie rozważania zawarte w rozdziale pierwszym oceniam pozytywnie, chociaż 

ilość podniesionych  problemów - jak na jeden rozdział książki - jest nazbyt obszerna.  Autor 

wykazał się dobrą znajomością poglądów głoszonych przez  poszczególne szkoły 

ekonomiczne (a przynajmniej niektórych ich przedstawicieli) na temat roli państwa w 

gospodarce. Ujął to w monografii  w sposób przejrzysty i syntetyczny. Prowadząc  

rozważania  sięga  szeroko do licznych pozycji  literatury,  zarówno anglojęzycznej  jak i 

polskiej. Zasługuje to na pozytywną ocenę.  Uważam, że bardzo pozytywnie należy ocenić 

także sposób prezentacji zagadnień. Autor formułuje swoje myśli w sposób  klarowny i 
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logiczny, co - moim zdaniem - istotnie podnosi  walory pierwszego rozdziału. Natomiast 

mankamentem tego rozdziału jest fakt, iż ma on głównie znaczenie poznawcze. Zważywszy, 

że  celem rozważań było zdefiniowanie zadań publicznych oraz sposobów ich finansowania 

trudno zarzuć Habilitantowi, że tego celu nie osiągnął. Brakuje jednak szerszych, Jego 

własnych poglądów na prezentowane w pracy zagadnienia.  

W Rozdziale drugim pt. „Finansowanie zadań publicznych za pomocą długu”  Habilitant 

odnosi się do problemu długu publicznego jako konsekwencji finansowania zadań 

publicznych przychodami zwrotnymi. Podobnie jak w rozdziale pierwszym rozważania mają 

charakter teoretyczny. Autor przedstawia istotę długu publicznego, charakteryzuje jego 

rodzaje oraz instrumenty dłużne,  ze szczególnym uwzględnieniem obligacji. Odnosi się 

również do teorii pożyczki publicznej jako alternatywnego, w stosunku do podatku, źródła 

finansowania zadań publicznych. Odrębną część rozważań drugiego rozdziału stanowią 

zagadnienia pomiaru długu publicznego a zwłaszcza metodyki jego liczenia według  ESA 

oraz EDP. Rozważania ogólne dotyczące długu publicznego Autor kończy punktem 2.5. 

zatytułowanym  „Wykorzystanie długu publicznego do finansowania zadań publicznych w 

Polsce w perspektywie europejskiej”, gdzie przeprowadza ogólną analizę długu rządowego i 

samorządowego  w Polsce od roku 2001.  

Oceniając rozważania zawarte w rozdziale drugim należy zwrócić uwagę  na ich walory 

poznawcze. Autor w sposób poprawny, aczkolwiek niekiedy  nazbyt ogólnikowy, odniósł się 

do najistotniejszych  teoretycznych  i pragmatycznych zagadnień dotyczących długu 

publicznego a w szczególności;  

- rodzajów długu, 

- ryzyka zarządzania długiem, 

- sposobów redukcji długu, czy też; 

-  teorii podatku i pożyczki oraz porównania tych dwóch instrumentów, 

Rozważania te są jednak znane w literaturze przedmiotu i wkład Habilitanta w tej części 

opracowania polega jedynie na uporządkowaniu i syntetycznym ujęciu prezentowanych 

zagadnień. Trudno natomiast doszukać się Jego własnego wkładu do rozwoju nauki w 

zakresie badań nad długiem publicznym. Bardzo przeglądowe znaczenie mają także 

rozważania zawarte w punkcie 2.5. Moim zdaniem, obszerniejsza krytyczna analiza 
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empiryczna  PDP, z podziałem na dług rządowy (zwłaszcza skarbu państwa)  oraz dług 

samorządowy (w szczególności gmin, powiatów i województw samorządowych) podniosłaby 

istotnie walory rozdziału drugiego. 

Rozdział trzeci monografii pt. „Obligacje jako zwrotna forma finansowania zadań 

publicznych – ujęcie tradycyjne” zawiera kompendium wiedzy na temat obligacji. Habilitant 

przedstawił istotę oraz zarys historyczny funkcjonowania obligacji a także dokonał ich 

klasyfikacji, ze względu na rodzaj emitenta, termin zapadalności, rodzaj oprocentowania, 

rodzaj świadczeń, rodzaj nabywcy i miejsce emisji. Wykazał się w tym zakresie dużą 

erudycją sięgając do bogatej literatury przedmiotu. Przykładem wszechstronnej wiedzy na  

temat tego źródła finansowania zadań publicznych może być prezentacja obligacji, które nie 

są stosowane powszechnie. Chodzi o  obligacje  warunkowe, projektowe, społeczne czy też 

obligacje wieczyste. W tym zakresie informacje zawarte w pierwszych trzech punktach 

rozdziału trzeciego mają duże walory poznawcze a umiejętny i przejrzysty sposób 

prowadzenia  rozważań dodatkowo podnosi walory pracy. W kolejnych dwóch punktach 

trzeciego rozdziału Autor odnosi się do zagadnień wykorzystania obligacji konwencjonalnych 

w finansowaniu zadań publicznych w Polsce. Prezentuje podstawy prawne emisji obligacji a 

także  ewolucję przepisów prawnych wynikających z nowelizacji ustawy o obligacjach 

(Tabela 3.4.).  Z kolei w punkcie 3.4. rozdziału trzeciego przedstawia wykorzystanie obligacji 

konwencjonalnych do finansowania zadań publicznych w Polsce, zarówno przez Skarb 

Państwa jak również jednostki samorządu terytorialnego. 

 Rozważania zawarte w rozdziale trzecim na pewno  pogłębiają wiedzę czytelnika na 

temat obligacji jako zwrotnego źródła pozyskiwania kapitału na finansowanie zadań 

publicznych. Przyczyniają się również do podniesienia świadomości władz  w podejściu do 

tego źródła finansowania zadań publicznych.  Mam jednak wątpliwości, czy rozważaniami 

tymi  Habilitant osiągnął cel,  polegający na zbadaniu praktyk wykorzystania obligacji 

tradycyjnych  jako formy zwrotnych przychodów budżetów publicznych, z uwzględnieniem 

ram prawnych emisji i obrotu, w tym reguł dotyczących zadłużenia publicznego. Uważam, że 

tylko częściowo, ponieważ analiza empiryczna jest wyrywkowa a niekiedy dosyć 

ogólnikowa. 

Zagadnienia ujęte  w rozdziale czwartym pt. „Innowacyjne mechanizmy finansowania 

zadań publicznych za pomocą obligacji”, poświęcone są wykorzystaniu obligacji nie tylko 

jako  instrumentów dłużnych, ale także mających na celu wdrażanie innowacji w sektorze 
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publicznym. Dlatego też Habilitant w pierwszym punkcie ostatniego rozdziału zdefiniował 

pojęcie innowacji w sektorze publicznym; „…jako wdrożenie nowej specyficznej formy lub 

całego zbioru działań publicznych w sposób przemyślany i celowy przez podmiot, mając na 

uwadze zadania do których realizacji został powołany”. Ta innowacyjność powinna się 

przyczyniać do; 

-  możliwości redukcji kosztów,  

- zauważalności nowych rozwiązań dla odbiorców usług,  

- ich przewagi nad dotychczasowymi,  

- spójności z wartościami i poglądami skutkującymi zmianami w kulturze danej 

wspólnoty. 

Do obligacji, które taką innowacyjną rolę mogłyby odgrywać, nie będąc jedynie 

instrumentem dłużnym Autor zaliczył tradycyjne obligacje, tj. obligacje  zielone, 

obligacje przychodowe, oraz obligacje wieczyste. Natomiast do obligacji będących w 

sektorze publicznym nowością są obligacje projektowe i obligacje społeczne. W dalszej 

części swoich rozważań Habilitant dokonał szczegółowej charakterystyki w/w obligacji ze 

zwróceniem uwagi na  ich zalety i wady. Przeprowadzoną analizę SWOT wymienionych 

papierów dłużnych, a także przedstawione  informacje na temat projektów 

sfinansowanych na świecie obligacjami projektowymi i społecznymi oceniam 

pozytywnie. Uważam, że właśnie ta część rozważań Habilitanta stanowi Jego istotny  

wkład w rozwój dyscypliny ekonomii i finansów. Wykazał się bowiem doskonałą 

znajomością wymienionych nowoczesnych papierów dłużnych, przybliżając je w sposób 

przejrzysty i zrozumiały czytelnikowi, także z możliwością wykorzystania w praktyce 

gospodarczej. Wprawdzie wydaje się, że  Habilitant przecenia znaczenie partnerstwa 

publiczno-prywatnego w finansowaniu projektów publicznych w najbliższym czasie, ze 

względu na liczne bariery natury prawnej. Pomimo tego uważam, że rozważania te mają 

istotne walory naukowe i powinny zostać docenione. Zwłaszcza, że Polsce niewiele jest 

publikacji odnoszących się do tych zagadnień.  

Jak sam Habilitant to przyznał, że próbując zrealizować czwarty cel szczegółowy 

swoich badań  pojawiły się przeszkody,  związane z badaniem innowacyjności  tych 

obligacji, zarówno natury instytucjonalno-prawnej, psychologicznej jak również 

ekonomiczno-finansowej. Dlatego, w końcowej części rozdziału czwartego Habilitant 
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stwierdza, że „…z uwagi na  innowacyjny charakter badanych zjawisk możliwe jest 

wyłącznie wskazanie kierunków dokonujących się i potencjalnych zmian a model ogólny 

póki co, nie jest możliwy do zdefiniowania. Przedstawione zatem badania i płynące z nich 

wnioski dotyczą przede wszystkim zdiagnozowania postępujących zmian, ich oceny i 

wskazania na przyszłe kierunki zmian”. I w tym zakresie  czwarty cel szczegółowy został  

zrealizowany. Przekonany jestem o innowacyjnym  charakterze tych nowoczesnych 

walorów (zwłaszcza obligacji projektowych i obligacji społecznych),  ale niekoniecznie o 

ich  skuteczności, w najbliższym czasie, w finansowaniu wydatków publicznych. 

Bezsprzecznie należy jednak dążyć do poszukiwania nowoczesnych form finansowania 

zadań publicznych. W tym zakresie doceniam walory monografii. Tylko poprzez badania 

możliwe będzie wdrażanie do praktyki nowych rozwiązań. 

Dokonując całościowo  oceny osiągnięcia naukowego o którym mowa w art. 6 ust. 2 

ustawy z dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w 

zakresie sztuki, stwierdzam, że pomimo przedstawionych pewnych uwag krytycznych,  

spełnia ono warunki określone w ustawie oraz aktach wykonawczych do ustawy, ponieważ 

Autor; 

-  przedstawił i dokonał oceny poglądów poszczególnych szkół ekonomicznych na temat 

zakresu działalności państwa, 

- dokonał analizy literatury przedmiotu na temat wykorzystania obligacji jako formy  

finansowania zadań publicznych, 

-   w sposób oryginalny, wnoszący wkład do nauki ekonomii i finansów, przedstawił 

innowacyjne mechanizmy finansowania zadań publicznych za pomocą obligacji.   

Dzięki temu  zrealizował główny cel pracy i zweryfikował tezy badawcze. 

Końcowa ocena monografii jako osiągnięcia naukowego, stanowiącego podstawę  do 

ubiegania się o stopień naukowy doktora habilitowanego jest pozytywna. 
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3. Ocena istotnej aktywności  naukowej dra Marcina Wiśniewskiego 

 

Dorobek publikacyjny dra Marcina Wiśniewskiego po uzyskaniu stopnia naukowego 

doktora nauk ekonomicznych  obejmuje łącznie 36 pozycji, w tym; 

- 2 indywidualne monografie naukowe (włącznie z książką habilitacyjną), 

- 27 artykułów w czasopismach, w tym 16 indywidualnych, 

- 4 rozdziały  w monografiach i pracach zbiorowych, (wszystkie indywidualne), 

- 3 redakcje naukowe. 

Łącznie habilitant uzyskał 326 punktów według punktacji przyjętej  w rozporządzeniu 

MNiSW z grudnia 2016 roku.  Wśród publikacji 5 zostało przygotowanych w języku 

angielskim. Z przedstawionych informacji nie wynika, aby w  dorobku Habilitanta były  

publikacje znajdujące się na Liście Filadelfijskiej.  

Do czasu złożenia wniosku o postępowanie habilitacyjne prace naukowe dra Marcina 

Wiśniewskiego doczekały się; 

- 154 cytowań według Google Scholar, indeks Hirscha 6, 

- 101 cytowań (bez autocytowań) według BazEkon, indeks Hirscha 5, 

Uważam, że wartości te są  wystarczające, aby ubiegać się  o stopień doktora habilitowanego. 

Badania naukowe Habilitanta obejmują głównie zagadnienia dotyczące; 

- obligacji w finansowaniu zadań publicznych,  

- finansów samorządowych,  

- zaufania do władzy publicznej, 

- przerzucalności podatków, 

- polityki pieniężnej i jej instrumentów. 

- wybranych aspektów rozwoju lokalnego/regionalnego. 
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Wśród tych prac dominują przede wszystkim  opracowania dotyczące funkcjonowania 

samorządu terytorialnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień oceny zdolności 

kredytowej jednostek samorządu terytorialnego, długu publicznego, jego limitowania i 

planowania finansowego. Ponadto ważnym nurtem zainteresowań badawczych są obligacje w 

finansowaniu zadań publicznych, gdzie pozycją najważniejszą jest monografia habilitacyjna. 

Wyrażam opinię, że rozważania podjęte przez Habilitanta w jego opracowaniach, chociaż 

wydają się być skierowane na wiele zagadnień, to w gruncie rzeczy, w przeważającym 

zakresie dotyczą problematyki zadłużania władzy publicznej  i finansowania działalności 

rozwojowej. Habilitant wykazuje się więc  skonkretyzowanymi, a nie zróżnicowanymi 

zainteresowaniami naukowymi. Jak sam pisze na s. 36 w; „Dokumentacji w postępowaniu 

habilitacyjnym” w przypadku piątego nurtu swoich zainteresowań naukowych (dotyczącego 

polityki pieniężnej i jej instrumentów) opublikował wyłącznie materiały dydaktyczne, których 

nie poddaje ocenie.  

Takie koncentrowanie się w pracy naukowej wokół jednego, nawet szerokiego,  nurtu 

badań naukowych oceniam bardziej pozytywnie, aniżeli podejmowanie jednocześnie wielu 

zróżnicowanych wątków badań.  

Oprócz publikacji o charakterze czysto naukowym Habilitant przygotował  5 ekspertyz 

opracowanych na zlecenie  Biura Analiz Sejmowych oraz dla DGA w związku z realizacją 

projektu na zlecenie Ministerstwa Rozwoju finansowanego ze środków EFS. 

Uważam, że dorobek naukowy dra Marcina Wiśniewskiego, po uzyskaniu stopnia doktora 

nie odbiega  od dorobku innych osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora 

habilitowanego nauk ekonomicznych. Dlatego też; 

Ocena tej części dorobku Habilitanta jest pozytywna. Stwierdzam, że publikacje te 

świadczą o istotnej aktywności naukowej Dra Marcina Wiśniewskiego. 

 

4. Dorobek dydaktyczny i popularyzatorski oraz informacje o współpracy 

międzynarodowej  

 

4.1 Działalność dydaktyczna 



 

10 
 

Dr Marcin Wiśniewski w trakcie pracy dydaktycznej na Uniwersytecie 

Ekonomicznym w Poznaniu prowadził wykłady i ćwiczenia, (w tym również laboratoria 

komputerowe) z  16  przedmiotów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych 

pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych. Były  to zajęcia z;  

Polityki pieniężnej, Monetary policy, Europejskiego systemu pieniężnego, European 

monetary system, Źródła finansowania podmiotów gospodarczych i publicznych, 

Zarządzanie długiem publicznym, Nowe usługi finansowe, Instytucje i instrumenty 

rynków finansowych, Portfel inwestycyjny, Rynki finansowe, finanse samorządu 

terytorialnego, Zwrotne źródła finansowania jednostek sektora finansów publicznych, 

Zarządzanie długiem samorządowym, Publiczne i prywatne fundusze w finansowaniu 

projektu, Euro w roli waluty międzynarodowej, Podstawowe metody ilościowe w 

weryfikacji hipotez dotyczących strefy euro.   

Habilitant w celu podnoszenia jakości dydaktyki doskonalił swoje umiejętności w 

zakresie stosowania metod obliczeniowych oraz posługiwania się językiem angielskim. 

Efektem pracy dydaktycznej jest również przygotowanie i opublikowanie we współautorstwie 

dwóch materiałów dydaktycznych pt. „ Instrumenty współczesnej polityki pieniężnej”, 

Wydawnictwo UE w Poznaniu 2012 i 2014 oraz „Współczesna polityka pieniężna- 

instrumenty”, Wydawnictwo UE w Poznaniu 2007 i 2009. 

Dr Marcin Wiśniewski był także promotorem pomocniczym w trzech przewodach 

doktorskich a ponadto od 2010 roku wypromował 104 licencjatów, 41 magistrów oraz 47 

dyplomantów na studiach podyplomowych. Opracował również koncepcję studiów 

podyplomowych dla kadry menedżerskiej sektora publicznego (Master of Public 

Administration). 

Opierając się na informacjach zawartych na s.s. 39 -41 dokumentacji  w 

postępowaniu habilitacyjnym  dorobek dydaktyczny Habilitanta  oceniam 

jednoznacznie pozytywnie.  

4.2. Popularyzacja wyników badań 

Dr Marcin Wiśniewski posiada osiągnięcia w zakresie popularyzacji wyników badań. 

Wśród tych osiągnięć należy wymienić; 

- udział w konferencjach i seminariach,  gdzie wygłosił 14 referatów, 
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- przygotowywanie ekspertyz i opinii dla BAS i DGA SA oraz WARP SA, 

- wypowiedzi dla mediów tj. dla Tygodnika  Gazeta Prawna ora radia Puls Biznesu, 

- współpracę z biznesem, której przykładem jest funkcja Przewodniczącego Komitetu 

Ratingowego w INC Rating, agencji posiadającej akredytację ESMA. 

Jego dorobek w tym zakresie  oceniam pozytywnie. 

 4.3. Działalność organizacyjna oraz współpraca międzynarodowa 

 W ramach osiągnięć organizacyjnych Habilitanta na szczególną uwagę zasługuje; 

- kierowanie studiami podyplomowymi dla kadry menedżerskiej sektora publicznego MPA 

- członkostwo w komitetach naukowych konferencji naukowych, 

- członkostwo w Radzie Wydziału Ekonomii UEP.  

Osiągnięcia organizacyjne  dra Marcina Wiśniewskiego oceniam pozytywnie. 

Natomiast Habilitant nie przedstawił żadnych informacji na temat swoich osiągnięć 

międzynarodowych tj. wyjazdów na konferencje naukowe, czy staży dydaktycznych w 

ramach programu ERAZMUS+, itp.  Dlatego też tę część jego dorobku oceniam  

negatywnie. 

 

Końcowa ocena 

W oparciu o analizę dostarczonych mi dokumentów i przy uwzględnieniu 

wcześniej sformułowanych ocen,  stwierdzam, że  osiągnięcie naukowe oraz aktywność 

naukowa  dra Marcina Wiśniewskiego zasługują na pozytywną ocenę. 

Dlatego też  popieram wniosek o nadanie doktorowi Marcinowi Wiśniewskiemu stopnia 

naukowego doktora habilitowanego,  w dziedzinie nauk społecznych,  w dyscyplinie 

ekonomia i finanse.  

 


