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Recenzja 

dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego doktora Marcina Wiśniewskiego 

w związku z postępowaniem habilitacyjnym w dyscyplinie finanse 

I. Podstawa sporządzenia recenzji: 

1. Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i .  organizacyjnego doktora Marcina 

Wiśniewskiego, zwanego dalej „Habilitantem”, została sporządzona zgodnie z': 

1) ustawą z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 

o stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz. U. z 2017 r. poz. 1789); 

2) rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 30 stycznia 2018 r. 

w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach 

doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu 

profesora (Dz. U. poz. 261); 

3) rozporządzeniem 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. poz. 1165). 

2. Podstawą do sporządzenia recenzji były: 

1 Na podstawie art. 179 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. — Przepisy wprowadzające ustawę — Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85) w związku z terminem złożenia wniosku przez 
Habilitanta do postępowania habilitacyjnego zastosowanie mają przepisy wymienione w pkt 1.1. 
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i )  pismo prof. dr hab. Mariana Gorynii, Zastępcy Przewodniczącego Centralnej Komisji do 

spraw Stopni i Tytułów, z dnia 12 listopada 2019 r. nr BCK-II—L—9769/201 9, lderoWane 

do Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu; 

2) pismo prof. dr hab. Barbary J ankowskiej, Przewodniczącej Rady Awansów Naukowych 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, z dnia 15 stycznia 2020 r. nr BRAN/26/2020, 

kierowane do Recenzenta i przekazane wraz z kompletem dokumentacji złożonej przez 

Habilitanta. 

II. Informacje o Habilitancie oraz przegląd jego osiągnięć związanych z prowadzonym 

postępowaniem habilitacyjnym: 

1. W 2001 r. Habilitant ukończył studia magisterskie na Wydziale Ekonomii Akademii 

Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu). Stopień 

doktora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii Habilitant uzyskał w 2009 r. na Wydziale 

Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Poznaniu przedstawiając rozprawę doktorską 

pt. Ocena zdolności kredytowej gminy na podstawie wielowymiarowej analizy 

porówmzwczej. Promotorem pracy doktorskiej była prof. dr hab. Wiesława Przybylska- 

Kapuścińska, a recenzentami — prof. dr hab. Dorota Korenik oraz prof. dr hab. Małgorzata 

Doman. Od lutego 2002 r. Habilitant jest związany zawodowo z Uniwersytetem 

Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie początkowo był zatrudniony na stanowisku asystenta, 

a od grudnia 2009 r. — na stanowisku adiunkta. 

2. W ocenie Recenzenta zainteresowania badawcze Habilitanta mają charakter 

interdyscyplinamy i obejmują dyscypliny naukowe takie jak ekonomia i finanse, nauki 

o zarządzaniu i jakości oraz nauki prawne. Najważniejsze zainteresowania badawcze 
Habilitanta dotyczą głównie finansów publicznych i koncentrują się na następujących 

obszarach: 

1) obligacje i ich wykorzystanie w finansowaniu zadań publicznych; 

2) finanse jednostek samorządu terytorialnego. 

Ponadto można zaobserwować nieznaczną aktywność badawczą Habilitanta również 
w obszarach: 

1) zaufania do władzy publicznej; 
2) przerzucalności podatków; 

3) instrumentów polityki pieniężnej. 
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o zarządzaniu i jakości oraz nauki prawne. Najważniejsze zainteresowania badawcze 
Habilitanta dotyczą głównie finansów publicznych i koncentrują się na następujących 
obszarach: 

1) obligacje i ich wykorzystanie w finansowaniu zadań publicznych; 
2) finanse jednostek samorządu terytorialnego. 

Ponadto można zaobserwować nieznaczną aktywność badawczą Habilitanta również 
w obszarach: 

1) zaufania do władzy publicznej; 
2) przerzucalności podatków; 
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3. Jako osiągnięcie naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny finanse 
wrozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki Habilitant wskazał monografię 
pt. Obligacje w finansowaniu zadań publicznych. Mechanizmy tradycyjne :' nowoczesne, 

Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2019 (ss. 260). 

4. Poniżej Recenzent przedstawia przegląd osiągnięć naukowo-badawczych Habilitanta: 

1) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych w czasopismach znajdujących się 

w bazie Journal Citation Reports (J CR) lub na liście European Reference Index for the 

Humanities (ERIH): 

W dokumentacji brakjest informacji o tego rodzaju publikacjach naukowych Habilitanta. 

Recenzent zauważa jednak, że 4 czasopisma wykazane w dokumentacji przez Habilitanta 

znajdują się w bazie ERIH+ („Ekonomia i Prawo. Economics and Law”, „Annales 

Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomica”, „Studia Regionalne 

i Lokalne”, „Finanse Komunalne. Municipial Finance”); ponadto 2 z wyżej 

wymienionych czasopism wykazywane są równolegle w dwóch bazach, tj. oprócz bazy 

ERIH+ czaSOpismo „Ekonomia i Prawo. Economics and Law” ujęte jest w bazie Web of 

Science, natomiast „Studia Regionalne i Lokalne” — w bazie Scopus. W wyżej 

wymienionych czasopismach Habilitant opublikował łącznie 4 artykuły - odpowiednio 

po 1 artykule w każdym z czasopism. Recenzent pragnie zauważyć, że czasopismo 

„Finanse Komunalne. Municipial Finance” zostało ujęte w bazie ERIH+ w październiku 

2019 r., a 2 artykuły (opublikowane przez Habilitanta w „Ekonomia i Prawo. Economics 

and Law” oraz „Studia Regionalne i Lokalne”) zostały przygotowane 

we współautorstwie. Wszystkie artykuły opublikowane w wyżej wymienionych 

czasopismach zostały przygotowane w języku polskim. Poniżej Recenzent przedstawia 

wykaz punktacji czaSOpism, w których zostały opublikowane artykuły Habilitanta: 

a) „Ekonomia i Prawo. Economics and Law” (ISSN 1898-2255): 

— ujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r. 

poz. 27338 — 40 pkt, 

-— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

— 12 pkt lista B, 
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Humanities (ERIH): 

W dokumentacji brakjest informacji o tego rodzaju publikacjach naukowych Habilitanta. 

Recenzent zauważa jednak, że 4 czasopisma wykazane w dokumentacji przez Habilitanta 
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b) „Annales Universitatis Mariae Curie—Skłodowska, Sectio H Oeconomia” (ISSN 0459- 

9586): 

— ujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r. 

poz. 28184 — 20 pkt, 

- według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach linansowania nauki 

— 11 pkt lista B, 

0) „Studia Regionalne i Lokalne” (ISSN 1509-4995): 

— ujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r. 

poz. 26594 — 40 pkt, 

— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

— 14 pkt lista B, 

d) „Finanse Komunalne. Municipial Finance” (ISSN 1232-0307): 

- ujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r. 

poz. 30331 — 20 pkt, 

— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

— 7 pkt lista B; 

2) autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach 

międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, 

o których mowa w pkt 11.4.1, dla danego obszaru wiedzy: 

W złożonej dokumentacji Habilitant wskazuje na I monografię opublikowaną 

w Wydawnictwie Difin, ujętym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane 
monografie naukowe ogłoszonym w dniu 17 grudnia 2019 r. poz. 105. Habilitant, poza 

artykułami, o których mowa w pkt II.4.1, Opublikował też 23 artykuły naukowe, w tym 

9 we współautorstwie. Recenzent pragnie podkreślić, że spośród przygotowanych przez 
Habilitanta artykułów tylko 3 artykuły, w tym 1 we współautorstwie, zostały 
przygotowane w języku angielskim. Poniżej Recenzent przedstawia wykaz punktacji 
czasopism, w których zostały opublikowane artykuły Habilitanta: 

b) „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” (ISSN 0459- 

9586): 

— ujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r. 

poz. 28184 — 20 pkt, 

— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

—— 11 pkt lista B, 

c) „Studia Regionalne i Lokalne” (ISSN 1509-4995): 

— ujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r. 

poz. 26594 — 40 pkt, 

— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

— 14 pkt lista B, 
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poz. 30331 — 20 pkt, 

- według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

— 7 pkt lista B; 

2) autorstwo lub współautorstwo monografii, publikacji naukowych w czasopismach 

międzynarodowych lub krajowych innych niż znajdujące się w bazach lub na liście, 

o których mowa w pkt II.4.1, dla danego obszaru wiedzy: 

W złożonej dokumentacji Habilitant wskazuje na ] monograńę opublikowaną 

wWydawnictwie Difin, ujętym w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane 
monograńe naukowe ogłoszonym w dniu 17 grudnia 2019 r. poz. 105. Habilitant, poza 

artykułami, o których mowa w pkt 11.4.1, opublikował też 23 artykuły naukowe, w tym 

9 we współautorstwie. Recenzent pragnie podkreślić, że spośród przygotowanych przez 
Habilitanta artykułów tylko 3 artykuły, w tym 1 we WSpółautorstwie, zostały 
przygotowane w języku angielskim. Poniżej Recenzent przedstawia wykaz punktacji 
czasopism, w których zostały opublikowane artykuły Habilitanta: 
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a) „Problemy Polityki Społecznej. Studiai Dyskusje” (ISSN 1640-1808): 

- ujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r. 

poz. 28129 — 20 pkt, 

— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach iinansowania nauki 

— 11 pkt iista B, 

b) „Proceedings of the Faculty of Economics and Business in Zagre ” (ISSN 1333- 
8900): 

— nieujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r., 

— nieujęte w ostatnim wykazie czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 

c) „Finanse. Czasopismo Komitetu Nauk 0 F inansach PAN” (ISSN 1899-4822): 

— nieujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r., 

- według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

— 12 pkt lista B, 

d) „Polityka Społeczna” (ISSN 0137-4729): 

— nieujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r., 

— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

— 12 pkt lista B, 

6) „Studia BAS Biura Analiz Sejmowych” (ISSN 2080-2404): 

— ujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r. 

poz. 27734 — 20 pkt, 

— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 201013 o zasadach finansowania nauki 

- 9 pkt lista B, 

i) „Infos -— Zagadnienia społeczno-gospodarcze” (ISSN 1896-6659): 

— nieujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r., 

54% 

9.) „Problemy Polityki Społecznej. Studiai Dyskusje” (ISSN 1640-1808): 

- ujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r. 
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przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

— 12 pkt lista B, 

d) „Polityka Społeczna” (ISSN 0137-4729): 

— nieujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r., 

— według ostatniego wykazu czasoPism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

— 12 pkt lista B, 

e) „Studia BAS Biura Analiz Sejmowych” (ISSN 2080-2404): 

— ujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r. 

poz. 27734 — 20 pkt, 

— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 201013 o zasadach finansowania nauki 

—- 9 pkt lista B, 

i) „Infos —— Zagadnienia społeczno-gospodarcze” (ISSN 1896-6659): 

— nieujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r., 
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— nieujęte w ostatnim wykazie czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 

g) „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” (ISSN 2082-09? 6): 

— nieujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r., 

— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

— 9 pkt lista B, 

h) „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” (ISSN 0035—9629): 

- ujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r. 

poz. 27975 — 40 pkt, 

— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 20101'. o zasadach finansowania nauki 

— 11 pkt lista B, 

i) „Zarządzanie i Finanse” (ISSN 2084-5189): 

— nieujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r., 

-— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
— 10 pkt lista B, 

j) „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Katowicach” (ISSN 2083-8611): 

— nieujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r., 

— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
— 10 pkt lista B, 

k) „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” (ISSN 1689-7374): 

— nieujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r., 

— nieujęte na ostatnim wykazie czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 

1) „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu” (ISSN 1899-3192): 

GLAM" 

— nieujęte w ostatnim wykazie czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 

g) „Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace” (ISSN 2082-0976): 

— nieujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r., 

— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

— 9 pkt lista B, 

h) „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” (ISSN 0035—9629): 

— ujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r. 

poz. 27975 —— 40 pkt, 

— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

— 11 pkt lista B, 

i) „Zarządzanie i Finanse” (ISSN 2084-5189): 

— nieujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r., 

- według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
— 10 pkt lista B, 

j) „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego 
w Katowicach” (ISSN 2083-8611): 

— nieuj ęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r., 

— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
— 10 pkt lista B, 

k) „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu” (ISSN 1689—7374): 

— nieujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r., 

- nieujęte na ostatnim wykazie czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, 

1) „Prace Naukowe Uniwersytetu EkOnomicznego we Wrocławiu” (ISSN 1899-3192): 

GLAM 



— ujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r. 
poz. 27940 — 20 pkt, 

— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
— 10 pkt lista B, 

m)„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” (ISSN 1426-9724): 

— nieuj ęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r., 

— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 

przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 

— 8 pkt lista B; 

3) autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań zbiorowych, 

katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł 

artystycznych: 

Habilitant jest współautorem redakcji 3 prac zbiorowych dotyczących de facto tego 

samego zagadnienia, tj. finansów, rachunkowości audytu i kontroli, wydanych przez 

Wydawnictwo CeDeWu, ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane 

monografie naukowe ogłoszonym w dniu 17 grudnia 2019 r. poz. 80. Habilitant jest 

również autorem 4 rozdziałów w monograńach, w tym 1 we współautorstwie, wydanych 

przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 

oraz uni-edition w Berlinie. Poza ostatnim wymienionym wydawnictwem pozostałe są 

ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe 

ogłoszonym w dniu 17 grudnia 2019 r. — odpowiednio poz. 485, poz. 484 i poz. 513. 

Recenzent zauważa, że tylko 1 z rozdziałów w wyżej wymienionych monografiach został 

przygotowany w języku angielskim; 

4) sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports 

(JCR), zgodnie z rokiem opublikowania: 

W dokumentacji Habilitant nie wykazuje sumarycznego impact factor; 

5) liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 

W dokumentacji Habilitant nie wykazuje cytowań publikacji według bazy Web of 

Science. Według bazy Googie Scholar publikacje Habilitanta były cytowane 170 razy; 

— ujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r. 
poz. 27940 — 20 pkt, 

— Według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki 
— 10 pkt lista B, 

m)„Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” (ISSN 1426-9724): 

— nieujęte w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym w dniu 18 grudnia 2019 r., 

— według ostatniego wykazu czasopism naukowych ogłoszonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach ńnansowania nauki 
— 8 pkt lista B; 

3) autorstwo lub współautorstwo odpowiednio dla danego obszaru: opracowań zbiorowych, 

katalogów zbiorów, dokumentacji prac badawczych, ekspertyz, utworów i dzieł 

artystycznych: 

Habilitant jest współautorem redakcji 3 prac zbiorowych dotyczących de facto tego 

samego zagadnienia, tj. finansów, rachunkowości audytu i kontroli, wydanych przez 

Wydawnictwo CeDeWu, ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane 

monografie naukowe ogłoszonym w dniu 17 grudnia 2019 r. poz. 80. Habilitant jest 

również autorem 4 rozdziałów w monografiach, w tym 1 we współautorstwie, wydanych 

przez Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Wydawnictwo 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego 

oraz uni-edition w Berlinie. Poza ostatnim wymienionym wydawnictwem pozostałe są 

ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe 

ogłoszonym w dniu 17 grudnia 2019 r. — odpowiednio poz. 485, poz. 484 i poz. 513. 

Recenzent zauważa, że tylko 1 z rozdziałów w wyżej wymienionych monografiach został 

przygotowany w języku angielskim; 

4) sumaryczny impact factor publikacji naukowych według listy Journal Citation Reports 

(JCR), zgodnie z rokiem opublikowania: 

W dokumentacji Habilitant nie wykazuje sumarycznego impact factor; 

5) liczba cytowań publikacji według bazy Web of Science (WoS): 

W dokumentacji Habilitant nie wykazuje cytowań publikacji według bazy Web of 

Science. Według bazy Googie Scholar publikacje Habilitanta były cytowane 170 razy; 
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6) indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS): 

W dokumentacji Habilitant nie wykazuje indeksu Hirscha według bazy Web of Science. 

Według bazy Google Scholar'indeks Hirscha wyliczony dla Habilitanta wynosi 6; 

7) kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział 

w takich projektach: 

Habilitant był zaangażowany (jako członek) w prace 5 zespołów badawczych w ramach 
prowadzonych badań statutowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

w obszarach pozostających poza głównym nurtem badań Habilitanta, tj. rynek finansowy 

i polityka pieniężna. Wykonawstwo (pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy 

Przybylskiej-Kapuścińskiej) grantu promotorskiego MNiSzW nr NN113 051835 

pt. Ocena zdolności kredytowej gminy na podstawie wielowymiarowej analizy 

porównawczej było związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Podobnie 

zdaniem Recenzenta nie mogą być brane pod uwagę badania własne rozpoczęte przed 

uzyskaniem przez Habilitanta stopnia doktora; 

8) międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność odpowiednio naukową albo 

artystyczną: 

W dokumentacji Habilitant nie wykazuje tego rodzaju wyróżnień uzyskanych po nadaniu 

stopnia doktora lub związanych z uzyskaniem tego stopnia; 

9) wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach 

tematycznych: 

Habilitant aktywnie uczestniczył w 14 konferencjach naukowych, w tym 3 o statusie 

konferencji międzynarodowych (2 z nich zostały zorganizowane przez podmioty 
krajowe). 

5. Poniżej Recenzent przedstawia przegląd dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz 
współpracy międzynarodowej Habilitanta: 

]) uczestnictwo w programach eur0pejskich i innych programach międzynarodowych lub 
krajowych: 

W dokumentacji Habilitant nie wykazuje tego rodzaju aktywności; 

2) udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział 
w komitetach organizacyjnych tych konferencji: 

”(w 

6) indeks Hirscha opublikowanych publikacji według bazy Web of Science (WoS): 

W dokumentacji Habilitant nie wykazuje indeksu Hirscha według bazy Web of Science. 

Według bazy Google Scholar'indeks Hirscha wyliczony dla Habilitanta wynosi 6; 

7) kierowanie międzynarodowymi lub krajowymi projektami badawczymi lub udział 

w takich projektach: 

Habilitant był zaangażowany (jako członek) w prace 5 zespołów badawczych w ramach 

prowadzonych badań statutowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

w obszarach pozostających poza głównym nurtem badań Habilitanta, tj. rynek finansowy 

i polityka pieniężna. Wykonawstwo (pod kierunkiem prof. dr hab. Wiesławy 

Przybylskiej—Kapuścińskiej) grantu promotorskiego MNiSzW nr NN113 051835 

pt. Ocena zdolności kredytowej gminy na podstawie wielowymiarowej analizy 

porównawczej było związane z przygotowaniem rozprawy doktorskiej. Podobnie 

zdaniem Recenzenta nie mogą być brane pod uwagę badania własne rozpoczęte przed 

uzyskaniem przez Habilitanta stopnia doktora; 

8) międzynarodowe lub krajowe nagrody za działalność odpowiednio naukową albo 

artystyczną: 

W dokumentacji Habilitant nie wykazuje tego rodzaju wyróżnień uzyskanych po nadaniu 

stopnia doktora lub związanych z uzyskaniem tego stopnia; 

9) wygłoszenie referatów na międzynarodowych lub krajowych konferencjach 
tematycznych: 

Habilitant aktywnie uczestniczył w 14 konferencjach naukowych, w tym 3 o statusie 

konferencji międzynarodowych (2 z nich zostały zorganizowane przez podmioty 
krajowe). 

5. Poniżej Recenzent przedstawia przegląd dorobku dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz 
współpracy międzynarodowej Habilitanta: 

l )  uczestnictwo w programach europejskich i innych programach międzynarodowych lub 
krajowych: 

W dokumentacji Habilitant nie wykazuje tego rodzaju aktywności; 

2) udział w międzynarodowych lub krajowych konferencjach naukowych lub udział 
w komitetach organizacyjnych tych konferencji: 
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Aktywny udział w konferencjach naukowych Habilitanta został przedstawiony w pkt 
II.4.9. Ponadto Habilitant w dokumentacji wykazuje udział bez referatów 
w 6 konferencjach, w pracach 6 komitetów organizacyjnych konferencji (w tym 
Iorganizowanej w Polsce konferencji międzynarodowej) oraz 1 rady naukowej 
konferencji; 

3) otrzymane nagrody i wyróżnienia: 

W dokumentacji Habilitant nie wykazuje tego rodzaju wyróżnień; 

4) udział w konsorcjach i sieciach badawczych: 

W dokumentacji Habilitant nie wykazuje tego rodzaju aktywności; 

5) kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków 
polskich i zagranicznych, & w przypadku badań stosowanych we współpracy 

z przedsiębiorcami: 

W dokumentacji Habilitant nie wykazuje tego rodzaju aktywności; 

6) udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism: 

W dokumentacji Habilitant nie wykazuje tego rodzaju aktywności; 

7) członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach 

naukowych: 

Od 2007 r. Habilitant jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości; 

8) osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki: 

Habilitant prowadził zajęcia dydaktyczne głównie na Uniwersytecie Ekonomicznym 

wPoznaniu. Przekazana przez Habilitanta dokumentacja nie wskazuje bezpośrednio 

wymiaru zaangażowania dydaktycznego, jednak z opisu Recenzent wnioskuje, że musi 

być ono znaczne i różnorodne. Z dokumentacji wynika, że na studiach pierwszego 

idrugiego stopnia Habilitant prowadził zajęcia z 8 przedmiotów, w tym 2 w języku 

angielskim. Habilitant był współautorem dwóch pozycji o charakterze dydaktycznym 

w obszarze polityki pieniężnej. Od 2013 r. Habilitant jest zaangażowany (jako dyrektor, 

kierownik, zastępca kierownika lub wykładowca) w prowadzenie studiów 

podyplomowych. Z dokumentacji złożonej przez Habilitanta wynika, że w latach 2010- 

2018 był promotorem 16 prac licencjackich, 41 prac magisterskich (w tym ] wyróżnionej 

w międzyuczelnianym konkursie) oraz 47 prac na studiach podyplomowych, a także 

% 

Aktywny udział w konferencjach naukowych Habilitanta został przedstawiony w pkt 
II.4.9. Ponadto Habilitant w dokumentacji wykazuje udział bez referatów 
w 6 konferencjach, w pracach 6 komitetów organizacyjnych konferencji (w tym 
Iorganizowanej w Polsce konferencji międzynarodowej) oraz 1 rady naukowej 
konferencji; 

3) otrzymane nagrody i wyróżnienia: 

W dokumentacji Habilitant nie wykazuje tego rodzaju wyróżnień; 

4) udział w konsorcjach i sieciach badawczych: 

W dokumentacji Habilitant nie wykazuje tego rodzaju aktywności; 

5) kierowanie projektami realizowanymi we współpracy z naukowcami z innych ośrodków 
polskich i zagranicznych, a w przypadku badań stosowanych we współpracy 

z przedsiębiorcami: 

W dokumentacji Habilitant nie wykazuje tego rodzaju aktywności; 

6) udział w komitetach redakcyjnych i radach naukowych czasopism: 

W dokumentacji Habilitant nie wykazuje tego rodzaju aktywności; 

7) członkostwo w międzynarodowych lub krajowych organizacjach i towarzystwach 

naukowych: 

Od 2007 r. Habilitant jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości; 

8) osiągnięcia dydaktyczne i w zakresie popularyzacji nauki lub sztuki: 

Habilitant prowadził zajęcia dydaktyczne głównie na Uniwersytecie Ekonomicznym 

w Poznaniu. Przekazana przez Habilitanta dokumentacja nie wskazuje bezpośrednio 

wymiaru zaangażowania dydaktycznego, jednak z opisu Recenzent wnioskuje, że musi 

być ono znaczne i różnorodne. Z dokumentacji wynika, że na studiach pierwszego 

idrugiego stopnia Habilitant prowadził zajęcia z 8 przedmiotów, w tym 2 w języku 

angielskim. Habilitant był współautorem dwóch pozycji o charakterze dydaktycznym 

w obszarze polityki pieniężnej. Od 2013 r. Habilitant jest zaangażowany (jako dyrektor, 

kierownik, zastępca kierownika lub wykładowca) w prowadzenie studiów 

podyplomowych. Z dokumentacji złożonej przez Habilitanta wynika, że w latach 2010- 

2018 był promotorem 16 prac licencjackich, 41 prac magisterskich (w tym ] wyróżnionej 

w międzyuczelnianym konkursie) oraz 47 prac na studiach podyplomowych, a także 
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recenzentem 7 prac licencjackich, 65 prac magisterskich oraz 58 prac na studiach 

podyplomowych. Poza Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu Habilitant w 2009 r. 

prowadził wykład na studniach podyplomowych prowadzonych na Uniwersytecie 

Szczecińskim pt. Euro w roli waluty międzynarodowej. Ponadto Habilitant wskazuje, 

iż na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu jest koordynatorem przedmiotu Zajęcia 

otwarte na kierunku Finanse i Rachunkowość; 

9) opieka naukowa nad studentami: 

Od 2004 r. Habilitant jest opiekunem grup dziekańskich (nie precyzuje dokładnego 

wymiaru takiego zaangażowania); 

10) opieka naukowa nad doktor-autami w charakterze opiekuna naukowego lub promotora 

pomocniczego, z podaniem tytułów rozpraw doktorskich: 

Habilitant został trzykrotnie powołany do pełnienia promotora pomocniczego 

przygotowywanych rozpraw doktorskich na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu 

dotyczących ponizszych zagadnień: 

a) Popytowe :' podażowe determinanty wyboru finansowania przedsiębiorstw la'edytem 

kupieckim, 

b) Rola gOSpodarowania mieniem w ocenie sytuacji rzeczowo-finansowej jednostek 

samorządu terytorialnego w Polsce, 
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przedsiębiorców: 

Habilitant brał udział w przygotowaniu 5 ekspertyz, w tym: 

a) 2 dla Biura Analiz Sejmowych (I  we współautorstwie), 

b) 1 dla Sejmowej Komisji Finansów Publicznych (we współautorstwie), 

c) 2 na zlecenie DGA S.A.; 
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13) udział w zespołach eksperckich i konkursowych: 

W dokumentacji brak jest informacji o tego rodzaju zaangażowaniu Habilitanta; 

14) recenzowanie projektów międzynarodowych lub krajowych oraz publikacji 
w czasopismach międzynarodowych i kraj owych: 

Habilitant był recenzentem 4 krajowych czasopism naukowych i wykonał łącznie 
16 recenzji. 

6. Ponadto z przedstawionej dokumentacji wynika, że Habilitant: 

]) w latach 2012-2019 był członkiem Rady Wydziału Uniwersytetu Ekonomicznego 

w Poznaniu; 

2) od 2016 r. jest członkiem Wydziałowej Komisji do Spraw Oceny Pracowników 

Naukowo-Dydaktycznych; 

3) w latach 2012-2016 był członkiem Komisji Rektorskiej do Spraw Socjalnych; 

4) w latach 2009-2012 był członkiem Komisji Rektorskiej do Spraw Kształcenia Jakości 

Edukacji; 

5) w latach 2008-2009 był członkiem Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej; 

6) od 2005 r. współpracuje z biznesem w zakresie instytucji przyznawania ratingu; 

7) dwukrotnie udzielał wywiadów eksperckich dla mediów (dzienników o zasięgu 

krajowym); 

8) był współautorem dwóch publikacji o charakterze dydaktycznym. 

III. Ocena osiągnięcia naukowego Habilitanta, o którym mowa w art. 16 ust. 2 ustawy 

z._dnia_.14 marca 2003 r. o stopniach naukowych itytule naukowym-craze stopniach 

i tytule w zakresie sztuki: 

1. Jako osiągnięcie naukowe stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny finanse 

Habilitant wskazał w Autoreferacie monografię pt. Obligacje w finansowaniu zadań 

publicznych. Mechanizmy traabqjnei nowoczesne. Monografia ta została opublikowana 

przez Wydawnictwo CeDeWu, ujęte w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane 

monografie naukowe ogłoszonym w dniu 17 grudnia 2019 r. poz. 80. Przygotowana przez 

Habilitanta monografia składa się ze wstępu, czterech rozdziałów, zakończenia, bibliografii, 

spisu tabel oraz spisu schematów i wykresów; liczy łącznie 260 stron i przekracza 

objętościowo 6 arkuszy wydawniczych, co było jednym z wymogów formalnych uznania 

1 1 %  
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monografii za naukową i jej uwzględnienia w ewaluacji jednostki naukowej za lata 2012- 

2016. Wprawdzie wymóg ten obecnie nie jest już obowiązujący, jednak powyższe 

potwierdza fakt odpowiedniego dorobku (przygotowanej monografii) w wymiarze 

ilościowym. Recenzentem wydawniczym monografii Habilitanta był prof. dr hab. Artur 

Nowak-Far. 

. Przygotowana przez Habilitanta monografia spelnia definicję monografii naukowej, 

określoną w 5 10 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 

22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, tj.: 

1) przedstawia określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy; 

2) jest opatrzona przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny 

naukowej aparatem naukowym. 

. Recenzent pragnie podkreślić, że oceny monografii Habilitanta dokonał w oparciu 

o podejście eksperckie, tj. analizując merytoryczną jej zawartość, nie opierając się wyłącznie 

na wskaźnikach o charakterze ilościowym odnoszących się do oceny wydawnictw 

naukowych, takimi jak liczba punktów na liście Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

. Zidentyfikowaną przez Habilitanta przyczyną podjęcia prac nad monografią- (luka 

badawcza) było zauważenie braku kompleksowego zbadania mechanizmów w zakresie 

tworzenia nowych form finansowania zadań publicznych za pomocą obligacji. W ocenie 

Habilitanta kluczowy element tych mechanizmów stanowią obligacje. 

. Główny cel monografii Habilitant formułuje jako przedstawienie diagnozy zmian 
w podejściu władz publicznych do finansowania zadań publicznych za pomoca obligacji, 
ze szczególnym uwzględnieniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie wykorzystania tych 
instrumentów finansowych. Poza celem głóWnym w monografii Habilitant formułuje cztery 
cele szczegółowe: 

l )  zdefiniowanie zadań publicznych oraz sposobów ich finansowania z uwzględnieniem 
zmian w teorii polityki państwa i finansów publicznych; 

2) określenia miejsca obligacji pośród instrumentów finansowania zadań publicznych na 
podstawie kwerendy poglądów teoretycznych dotyczących długu publicznego i jego 
instrumentów; 
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3) zbadanie praha/k wykorzystania obligacji tradycyjnych jako formy. zwrotnych 
przychodów budżetów publicznych z uwzględnieniem ram prawnych emisji i obrotu, 
w tym reguł dotyczących zadłużenia publicznego; 

4) 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. 

W monografii Habilitant formułuje również 2 tezy badawcze: 

1) za pomoca obligacji możliwe jest uruchomienie innowacyjnych mechanizmów 
pozwalających zrealizować zadania publiczne w sposób tańszy i bardziej efektywny niż 
w przypadku wykorzystania tych walorów wylacznie jako formy finansowania potrzeb 
pożyczkowych władz publicznych, 

2) zwiększenie partycypacji podmiotów prywatnych w procesie dostarczania dóbr 
publicznych i społecznych z wykorzystaniem finansowania za pomoca obligacji może 

stanowić skuteczny sposób zaspokajania rosnących oczekiwań społecznych co do zakresu 
i jakości tych dóbr w gospodarce 

oraz stawia 4 następuj ące pytania badawcze: 

1) jaka jest rola władz publicznych w dostarczaniu do gospodarki dóbr publicznych 

i społecznych oraz w jaki sposób należy ten proces finansować? 

2) jak skonstruowany jest system prawa finansowego regulujący proces tworzenia dóbr 

publicznych ispołecznych w gospodarce? 

3) jaka jest rola długu publicznego i poszczególnych jego instrumentów w finansowaniu 

zadań publicznych? 

4)  w jaki sposób skonstruować mechanizmy finansowania na tańsze, bardziej efektywne 

i angażujące sektor prywatny w realizowanie zadań publicznych? 

Rozdział 1 monografii ma charakter teoretyczno—przeglądowy. Habilitant prezentuje w nim 

_ problematykę zadań publicznych oraz ich finansowania, przedstawia zagadnienia z zakresu 

dóbr publicznych, roli państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego w realizacji zadań 

publicznych, a także sposobu ich finansowania. Habilitant przytacza w tym rozdziale 

definicje, przeprowadza również analizę podziału zadań publicznych pomiędzy państwo 

a samorząd terytorialny. Rozdział stanowi punkt wyj ścia do dalszych rozważań dotyczących 

państwowego długu publicznego. 
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Jako cel rozdziału 2 Habilitant stawia przedstawienie zagadnienia długu publicznego 

wfinansowaniu zadań publicznych. Rozdział ma charakter teoretyczne-przeglądowy. 

W rozdziale tym zaprezentowana została istota długu publicznego, jego rola w finansowaniu 

zadań publicznych, metody prezentacji oraz pomiaru i limitowania tego zjawiska. 

Zagadnienia poruszane przez Habilitanta w tym rozdziale odnoszą się do tytułu monografii. 

Rozdział stanowi punkt wyjścia do dalszych rozważań dotyczących wykorzystania 

instrumentu obligacji w finansowaniu zadań publicznych. 

Rozdział 3 dotyczy tradycyjnego ujęcia instrumentu obligacji jako zwrotnej formy 

finansowania zadań publicznych. Rozdział ma charakter przeglądowe-empiryczny. 

Przedstawiona w nim została geneza obligacji, ich rys historyczny oraz rola jaką pełnią 

wiinansowaniu zadań publicznych. Habilitant analizuje wykorzystanie instrumentu 

obligacji w ujęciu tradycyjnym w Polsce, zwłaszcza w kontekście finansowania potrzeb 

pożyczkowych jednostek sektora finansów publicznych. Zagadnienia zawarte w tym 

rozdziale odnoszą się do tytułu monografii. 

W rozdziale 4 Habilitant koncentruje się na zagadnieniach innowacyjnych obligacji 

wykorzystywanych do finansowania zadań publicznych. Rozdział ma charakter 

przeglądowo-empiryczny. Habilitant przedstawia problematykę zielonych obligacji, 
obligacji przychodowych, obligacji projektowych, obligacji społecznych oraz obligacji 

wieczystych. W podsumowaniu rozdziału Habilitant przedstawia m.in. bariery związane 
zprocesem wdrażania obligacji innowacyjnych, tj. ekonomiczno-finansowe 
i psychologiczne. Zagadnienia zawarte w tym rozdziale odnoszą się do tytułu monograńi. 

W zakończeniu monografii Habilitant przedstawia wnioski z przeprowadzonych badań. 
W ocenie Habilitanta udowodnione zostały dwie postawione we wstępie pracy tezy, tzn. 
możliwe jest zrealizowanie wybranych zadań publicznych w sposób tańszy i bardziej 
efektywny niż poprzez tradycyjna alokację budżetową środków publicznych, wskutek 
wykorzystania innowacyjnych mechanizmów obligacji, a zwiększenie para›cmcji 
podmiotów prywatnych w procesie dostarczania dóbr publicznych i społecznych 

wgospodarce. w drodze konstrukcji finansoWych zawierających obligacje, rzeczywiście 
może stanowić sposób na zaspokojenie coraz to większych oczekiwań społecznych co do 
dostarczania tych dóbr. 

Dodatkowo, na podstawie wyników przeprowadzonych badań, Habilitant formułuje 
3 wnioski o charakterze ogólnym: 
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W ocenie Habilitanta udowodnione zostały dwie postawione we wstępie pracy tezy, tzn. 
możliwe jest zrealizowanie wybranych zadań publicznych w sposób tańszy i bardziej 
efektywny niż poprzez traaycjg'nq alokację budżetową środków publicznych, wskutek 
wykorzystania innowacyjnych mechanizmów obligacji, a zwiększenie partycypacji 
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l )  wskazanie możliwości wykorzystania opisywanych innowacyjnych obligacji 
w finansowaniu przedsięwzięć w zakresie partnerstwa publiczno-prywatnego; 

2) przedstawienie przyczyn powstawania innowacji w finansowaniu publicznym w świetle 

ewolucji teorii finansów publicznych i zarządzania publicznego ; 

3) identyfikacja barier badawczych wynikających z problemów we wdrażaniu 

inn0wacyjnych obligacji w finansowaniu zadań publicznych. 

6. Silne strony monografii: 

i )  Recenzent z zadowoleniem przyjął fakt ukazania się monografii obejmującej obszar 

obligacji tradycyjnych i innowacyjnych. W monografii Habilitant podejmuje 

bardzo ciekawy wątek badawczy, stosunkowo często poruszany w dyskusjach na 

poziomie eksperckim w wymiarze krajowym i międzynarodowym, ale wciąż malo 

rozpoznawalnym w wymiarze naukowym. Recenzent również identyfikuje-zauważona 

przez Habilitanta lukę badawczą i podejmuje działania w celu jej wypełnienia, 

przygotowując publikacje naukowe W tym obszarze, tj.: 

a) P. Lasecki, S. Skuza, Revenue Bands in the Context ofNewRegułatory Proposals. 

Current Status and Author 's Proposals ofAmendments, [w]: Prawojinansowe wobec 

wyzwań XXI wieku, J. Gliniccka, A. Drywa, E. Juchniewicz, T. Sowiński (red.), 

CeDeWu, Warszawa 2015, 

b) A. Kalisiewicz, S. Skuza, Draft amendment to the Polish Act on Public-Private 

Partnership concerning revenue bands and allocating public funds in investment 

funds: amendments proposed by the authors, „International Journal of Recent 

Scientific Researc ”, No. 6(8)/2015, 

c) 8. Skuza, Propozycje zmian regulacy'nych w obszarze instrumentu obligacji 

w kontekście realizacji Planu na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, „Zarządzanie 

i Finanse Journal of Management and Finance”, Vol. 14, No. 3/2/2016, 

d) A. Modzelewska, S. Skuza, Zielone finanse w Polsce. Stan obecny i autorskie 

propozycje zmian, „Zeszyty Prawnicze BAS” (zaakceptowany do publikacji 

w 2020 r.); 

2) Monografia została przygotowana w oparciu o bardzo dobry dobór literatury i innych 

źródeł (łącznie według Recenzenta 499 pozycji). Zdaniem Recenzenta na szczególną 

uwagę zasługuje dokonany. przez Habilitantaprzegląd literatury w odniesieniu do teorii 
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ekonomii i ńnansów. Również część empiryczna monograńi zasługuje na uznanie. 

Recenzent formułuje wniosek, że w kontekście pneglądowym monografia została 

przygotowana w sposób wysoce zadowalający; 

3) W monografii Habilitant wykorzystuje następujące metody badawcze: 

a) analiza piśmiennictwa, 

b) analiza aktów prawnych, 

c) analiza danych empirycznych, 

d) case study. 

W ocenie Recenzenta dobór zastosowanych metod badawczych, mając na względzie 

tematykę monografii oraz wiodącą dyscyplinę badawczą, należy uznać za właściwy; 

4) Podkreślenia wymaga również fakt przygotowania przez Habilitanta monografii 

o charakterze interdyscyplinarnym, tj. głównie w dyscyplinie ekonomia i ńnanse, ale 

również w obszarze nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk prawnych. 

7. Słabe strony monograiii: 

1) Recenzent wyraza wątpliwości co do zasadności i sposobu formułowanych przez 

Habilitanta tez badawczych. W opinii Recenzenta bezzasadne było sformułowanie 

dwóch tez badawczych, gdyz sformułowana przez Habilitanta teza pierwsza zawiera 

w sobie treść tezy drugiej. Wskazany przez Habilitanta zakres określony jako sposób 

tańszy i bardziej efektywny obejmuje bowiem problematykę dostarczania usług 

i finansowania. Zasadnicza jednak wątpliwość dotyczy udowodnienia przez Habilitanta 

w monografii większej efektywności (jakościowej i kosztowej) obligacji innowacyjnych. 

Recenzent ma wątpliwości co do udowodnienia tez, zwłaszcza w kontekście większej 

efektywności realizacji zadań publicznych. Zaprezentowane przez Habilitanta 

w monografii materialy empiryczne zdaniem Recenzenta nie przedstawiają analizy 
porównawczej uzasadniającej przyjęcie takiego wnioskowania (np. porównanie 

rentowności, czy też efektywności wykonywania zadań). Analizy takie byłyby 
niezmiernie trudne do przeprowadzenia z przyczyn obiektywnych, tzn. musiałoby w tym 
samym czasie dojść do emisji skarbowych papierów wartościowych o zbliżonych 

paramentach ilościowych i jakościowych w dwóch odsłonach, tj. tradycyjnej i zielonej. 
Wtym kontekście Recenzent dostrzega również brak odpowiedzi na pytanie badawcze, 
o którym mowa w pkt III.5.4. W obszarze udowodnienia sformułowanych tez, czy też 
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odpowiedzi na wyżej wskazane pytanie badawcze zdaniem Recenzenta można 
wskazywać na zmaterializowanie się w toku prowadzonych badań ryzyka naukowego; 

2) We wnioskowaniu Habilitanta dostrzegalne jest podejście stanowiące o wyższej jakości 
usług dostarczanych przez sektor prywatny. Zdaniem Recenzenta nie zawsze takie 
twierdzenie jest uzasadnione, zwłaszcza w kontekście dostarczanych dóbr 

publicznych, np. edukacja na poziomie szkolnictwa wyższego; 

3) W monografii w ocenie Recenzenta zauważalna jest marginalna liczba 

formułowanych wniosków de łegeferenda, w przypadku ich wystapienia nie można 

zdaniem Recenzenta uznać ich za właściwe. Recenzent wskazuje na kwestię braku 

odniesienia się Habilitanta do dotychczasowych rozwiązań prawnych w zakresie 

instrumentu obligacji. Pewien niedosyt odczuwalny jest na przykład w przypadku 

prezentacji katalogu podmiotów mających prawo — na mocy ustawy z dnia 15 stycznia 

2015 r. o obligacjach - do emisji obligacji przychodowych. Zdaniem Recenzenta katalog 

ten jest zdecydowanie zawężony, a nawet do rozważenia byłaby koncepcja jego 

całkowitego zlikwidowania (liberalizacja w sensie podmiotowym). Propozycje w tym 

zakresie Recenzent przedstawił w artykułach wskazanych w pkt HI.6.l.a oraz pkt 

III.6.1 .c. Habilitant może nie podzielać stanowiska Recenzenta, niemniej zasadne byłoby 

zaprezentowanie Jego autorskich poglądów wtym zakresie. Brak jest również w ocenie 

Recenzenta zasadności stosowania zachęt podatkowych w przypadku emisji obligacji 

przychodowych. Samo promowanie rozwoju tego rodzaju instrumentu nie wydaje się być 

wystarczającą przesłanką. Recenzent nie podziela także twierdzenia Habilitanta o emisji 

obligacji wieczystych jako o ostatecznym rozwiązaniu dotyczącym problematyki 

nadmiernego zadłużenia. W tym obszarze Recenzentowi nasuwają się pytania dlaczego 

kraje restrukturyzujące zadłużenie (np. Grecja) do tej pory nie korzystały z takiego 

rozwiązania, czy też dlaczego w Polsce zamiast do emisji skarbowych obligacji 

wieczystych doszło do operacji związanej z przeniesieniem skarbowych papierów 

wartościowych z rachunków otwartych funduszy emerytalnych; 

4) W monografii Habilitant nie odnosi się do zasad finansów publicznych. Zdaniem 

Recenzenta mając na względzie temat monografii szczególnie istotne powinno być 

odniesienie do zasady jedności budżetowej. Propozycje Habilitanta mogłyby 

sugerować, że Habilitant zdecydowanie opowiada się przeciw tej zasadzie, zwłaszcza 

w odniesieniu do budżetu państwa. Habilitant nie wskazuje też na istotną zmianę ustawy 
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z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych z 2016 r. umożliwiającą emisję 

skarbowych zielonych obligacji (odejście od zasady jedności budżetowej); 

5) Nowelizacja ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach z 2019 r. doprowadziła do 

zmian katalogu podmiotów mających możliwość emisji obligacji przychodowych -— 

zlikwidowany został Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., a miejsce tego podmiotu 

w katalogu zajął Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz podmioty od niego zależne; 

6) Recenzent nie podziela stwierdzenia Habilitanta, iż celem ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. — Prawo zamówień publicznych jest zasadniczo ograniczenie kosztów związanych 

z realizacją działań publicznych. W ocenie Recenzenta powyższa regulacja prawna ma 

za zadanie zapewnienie otwartego i niedyskryminująccgo dostępu do realizacji zadań 

finansowanych ze środków publicznych; 

7) Słabą stroną monografii jest styl piśmiennictwa, który często przyjmuje formę 

publicystycznego, czy wręcz potocznego. Posługiwanie się przez Habilitanta wyżej 

wskazaną formą zauważalne jest również we wniosku Habilitanta. Przykładowo 

Habilitant często posługuje się potocznym zwrotem o czym dalej ; niewłaściwe są również 

zdaniem Recenzenta używane przez Habilitanta pojęcia takie jak mnogość ujęć, raz po 

raz, nadgorliwość twórców Konstytucji, jest nadal nowością, sytuacja stała się 

alarmująca, prawo do określonego procentu, w świetle przepisów tego prawa. 

8. W konkluzji Recenzent stwierdza, że przedstawiona przez Habilitanta monografia, 

mimo zglaszanych zastrzeżeń, czy też wątpliwości, a także podejmowanych polemik, 

wypełnia przesłankę znacznego wkładu w przedmiotową dyscyplinę w stopniu 

minimalnym. Zdaniem Recenzenta nie ulega wątpliwości, że monografia przygotowana 

przez Habilitanta, mimo wskazanych niedoskonałości i zastrzeżeń, ma charakter naukowy. 

Reasumując, zdaniem Recenzenta ocena monografii wskazanej przez Habilitanta jako 
stanowiący znaczny wkład w dyscyplinę finanse może być pozytywna. 

IV. Ocena pozostałego dorobku osiągnięć naukowo-badawczych, dorobku 

dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz organizacyjnego, a także wspólpracy 

międzynarodowej Habilitanta: 

1. Poza monografią wskazaną jako osiągnięcie stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny 
finanse Habiłitant w latach 2009-2019 opublikował 35 pozycji (27 artykułów, 1 monografia, 

współautorstwo redakcji 3 monograńi oraz 4 rozdziały w monografiach) mogących być 
rozpatrywane jako naukowe oraz aktywnie uczestniczył w 14 konferencjach o charakterze 
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zlikwidowany został Krajowy Fundusz Kapitałowy S.A., a miejsce tego podmiotu 

w katalogu zajął Polski Fundusz Rozwoju S.A. oraz podmioty od niego zależne; 

6) Recenzent nie podziela stwierdzenia Habilitanta, iż celem ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. -— Prawo zamówień publicznych jest zasadniczo ograniczenie kosztów związanych 

z realizacją działań publicznych. W ocenie Recenzenta powyższa regulacja prawna ma 

za zadanie zapewnienie otwartego i niedyskryminującego dostępu do realizacji zadań 

finansowanych ze środków publicznych; 

7) Słabą stroną monografii jest styl piśmiennictwa, który często przyjmuje formę 

publicystycznego, czy wręcz potocznego. Posługiwanie się przez Habilitanta wyżej 

wskazaną formą zauważalne jest również we wniosku Habilitanta. Przykładowo 

Habilitant często posługuje się potocznym zwrotem o czym dalej; niewłaściwe są również 

zdaniem Recenzenta używane przez Habilitanta pojęcia takie jak mnogość ujęć, raz po 

raz, nadgorliwość twórców Konstytucji, jest nadal nowością, sytuacja stała się 

alarmujqca, prawo do określonego procentu, w świetle przepisów tego prawa. 

8. W konkluzji Recenzent stwierdza, że przedstawiona przez Habilitanta monografia, 

mimo zgłaszanych zastrzeżeń, czy też wątpliwości, a także podejmowanych polemik, 

wypełnia przesłankę znacznego wkładu w przedmiotową dyscyplinę w stopniu 
minimalnym. Zdaniem Recenzenta nie ulega wątpliwości, że monografia przygotowana 

przez Habilitanta, mimo wskazanych niedoskonałości i zastrzeżeń, ma charakter naukowy. 

Reasumując, zdaniem Recenzenta ocena monografii wskazanej przez Habilitanta jako 
stanowiący znaczny wklad w dyscyplinę finanse może być pozytywna. 

IV, Ocena pozostałego dorobku osiągnięć naukowo-badawczych, dorobku 

dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz organizacyjnego, a także współpracy 

międzynarodowej Habilitanta: 

1. Poza monograńą wskazaną jako osiągnięcie stanowiące znaczny wkład w rozwój dyscypliny 
finanse Habilitant w latach 2009-2019 opublikował 35 pozycji (27 artykułów, 1 monografia, 

współautorstwo redakcji 3 monografii oraz 4 rozdziały w monografiach) mogących być 
rozpatrywane jako naukowe oraz aktywnie uczestniczył w 14 konferencjach o charakterze 
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naukowym. Analogicznie jak w przypadku ocenianej przez Recenzenta monografii 
pozostały dorobek Habilitanta przedstawiony w dokumentacji mozna ocenić jako 
interdyscyplinamy. 

. Wykazano w dokumentacji artykuły Habilitanta wypełniają zdaniem Recenzenta definicję 

artykułu naukowego, określoną w 5 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej, tj. są 
opublikowane w recenzowanych czasopismach naukowych: 

]) przedstawiają określone zagadnienie naukowe w sposób oryginalny i twórczy, 

problemowy albo przekrojowy; 

2) są opatrzone przypisami, bibliografią lub innym właściwym dla danej dyscypliny 

naukowej aparatem naukowym. 

W ocenie Recenzenta w publikacjach Habilitanta dominują tematy problemowe. 

. Recenzent wskazuje również na stosunkowo wysoki poziom cytowań publikacji Habilitanta 

według bazy GoogleScholar, zatem można zauważyć znaczna rozpoznawalność Jego 

publikacji w krajowym środowisku naukowym, głównie w obszarze badań problematyki 

zadłużenia oraz zdolności kredytowej jednostek samorządu terytorialnego. 

. Ocena dorobku osiągnięć naukowo-badawczych, zarówno w wymiarze ilościowym, jak 

też jakościowym, prowadzi zdaniem Recenzenta do wniosku, iż można uznać 

aktywność naukową Habilitanta za istotną oraz do przyznania jej oceny umiarkowanie 

pozytywnej. 

. Niestety nie jest natomiast możliwa pozytywna ocena współpracy międzynarodowej 

Habilitanta w aspekcie naukowo-badawczym. Habilitant opublikował bowiem ogółem 

tylko 4 pozycje w języku angielskim (w tym 1 pozycję w czasopiśmie zagranicznym) oraz 

uczestniczył w 3 konferencjach międzynarodowych, w tym 2 organizowanych w Polsce 

konferencjach naukowych o statusie konferencji międzynarodowych. 

. Zdaniem Recenzenta ocena dorobku dydaktycznego Habilitanta może zostać oceniona 

pozytywnie. Przedłożona przez Habilitanta dokumentacja wskazuje na ponadprzeciętne 

zaangażowanie (› charakterze dydaktycznym. 

. Mając na względzie wykazane w dokumentacji zaangażowanie Habilitanta można 

zdaniem Recenzenta ocenić pozytywnie jego działalność popularyzatorską oraz 
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dorobek organizacyjny. Recenzent pragnie podkreślić, że dorobek organizacyjny 

Habilitanta ocenia ponadprzeciętnie. 

V. Ocena końcowa: 

1. 

3. 

Zdaniem Recenzenta, zarówno w odniesieniu do dorobku w aspekcie ilościowym, jak 

również jakościowym, monografia Habilitanta w stopniu minimalnym wypełnia 

przesłankę, o której mowa w art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. (› stopniach 

naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. 

.Recenzent również w pozostalych obszarach aktywności naukowo-badawczej 

idydaktycznej (z wyjątkiem umiędzynarodowienia) doszukuje się elementów 

wzmacniających wniosek Habilitanta, np. liczba cytowań, dorobek w sensie ilościowym, 

ponadprzeciętna działalność w obszarze dydaktycznym i organizacyjnym, 

interdyscyplinarność prowadzonych badań naukowych, współpraca z biznesem i działalność 

opiniotwórczą. 

W konkluzji Recenzent, mimo wskazanych zastrzeżeń i wątpliwości, formułuje 

pozytywną ocenę końcowa i rekomenduje poparcie wniosku Habilitanta o nadanie 

stopnia doktora habilitowanego w dyscyplinie finanse. 

Warszawa, 2020-03-09 

śliną—„ [W 
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