
UCHWAŁA  
Komisji habilitacyjnej z dnia 15 czerwca 2021 r.  w postępowaniu wszczętym 
na wniosek dra Tomasza Skicy w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie 

ekonomia i finanse  
w sprawie opinii dotyczącej nadania stopnia doktora habilitowanego 

§ 1 

Komisja habilitacyjna powołana do przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 

dra Tomasza Skicy, działając na podstawie z art. 219 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - 

Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 ze zm.) w związku z art. 

179 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały 

Nr 4/02/2021 Rady Naukowej Instytutu Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomicznego 

Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 18 lutego 2021 r. w składzie: 

1. Przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Sławiński, Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie; 

2. Recenzent: dr hab. Wojciech Dziemianowicz, prof. UW-Uniwersytet Warszawski; 
3. Recenzent: dr hab. Krzysztof Kluza-Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; 
4. Recenzent: prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz-Uniwersytet w Białymstoku; 
5. Recenzent: prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar-Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie;  
6. Członek: dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS-Uniwersytet Marii Curie-

Skłodowskiej w Lublinie; 
7. Sekretarz: dr hab. Katarzyna Wójtowicz-Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 

w Lublinie  
 

po zapoznaniu się z recenzjami i dokumentacją wniosku, jak również po przeprowadzeniu 

kolokwium habilitacyjnego stwierdza, że aktywność naukowa oraz osiągnięcia naukowe 

dra Tomasza Skicy stanowią istotny wkład w rozwój dyscypliny naukowej ekonomia i finanse i 

wyraża pozytywną opinię w sprawie nadania dr Tomaszowi Skicy stopnia doktora 

habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse. 

UZASADNIENIE 
Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały zawierający uzasadnienie stanowi jej integralną część 

 

§ 2 

Na niniejszą uchwałę nie przysługuje zażalenie. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. 

 

Przewodniczący Komisji habilitacyjnej  

 

prof. dr hab. Andrzej Sławiński  



Załącznik nr 1  

UZASADNIENIE 

Uchwały Komisji habilitacyjnej z dnia 15 czerwca 2021 r.  w postępowaniu 
wszczętym na wniosek dra Tomasza Skicy w dziedzinie nauk społecznych 

w dyscyplinie ekonomia i finanse w sprawie opinii dotyczącej nadania stopnia 
doktora habilitowanego 

Komisja habilitacyjna powołana mocą Uchwały Nr 4/02/2021 Rady Naukowej Instytutu 
Ekonomii i Finansów Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie z dnia 18 lutego 2021 r. w celu przeprowadzenia postępowania habilitacyjnego 
dra  Tomasza Skicy podjęła uchwałę zawierającą pozytywną opinię w sprawie nadania 
dr Tomaszowi Skicy stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych 
w dyscyplinie ekonomia i finanse.  

Wskazaną uchwałę Komisja Habilitacyjna podjęła na podstawie art. 219 ust. 1 ustawy 
z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 478 
ze zm.) w związku z art. 179 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Przepisy wprowadzające 
ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r., poz. 1669 ze 
zm.)  stwierdzając, że osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne dra Tomasza Skicy 
po uzyskaniu stopnia doktora, stanowią znaczny wkład w rozwój dyscypliny 
naukowej  ekonomia i finanse. 

W dniu 9 listopada 2020 r. dr Tomasz Skica złożył za pośrednictwem Rady Doskonałości 
Naukowej wniosek o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego w dziedzinie nauk 
społecznych w dyscyplinie ekonomia i finanse i wskazał jako swoje osiągnięcie naukowe 
monografię pod tytułem: Wpływ polityk gmin na rozwój lokalny. Cele strategiczne, polityki 
budżetowe oraz instrumentalizacja wsparcia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z 
siedzibą w Rzeszowie, Warszawa - Rzeszów 2020. Dnia 19 listopada 2020 r. Rada Doskonałości 
Naukowej przekazała Rektorowi UMCS w Lublinie dokumentację w sprawie wniosku. 

W dniu 18 lutego 2020 r. Rada Naukowa Instytutu Ekonomii i Finansów Wydziału 
Ekonomicznego UMCS w Lublinie w głosowaniu tajnym podjęła uchwałę w sprawie powołania 
komisji habilitacyjnej w składzie: przewodniczący: prof. dr hab. Andrzej Sławiński, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie; recenzent: dr hab. Wojciech Dziemianowicz prof. UW-
Uniwersytet Warszawski; recenzent: dr hab. Krzysztof Kluza-Szkoła Główna Handlowa 
w Warszawie; recenzent: prof. dr hab. Marzanna Poniatowicz-Uniwersytet w Białymstoku; 
recenzent: prof. dr hab. Maria Kosek-Wojnar-Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; członek: 
dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. UMCS-Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie; 
sekretarz: dr hab. Katarzyna Wójtowicz-Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie 

W postępowaniu zostały sporządzone cztery recenzje dorobku habilitacyjnego 
dra Tomasza Skicy, spośród których trzy – prof. Krzysztofa Kluzy, prof. Marzanny Poniatowicz 
i prof. Marii Kosek Wojnar – były pozytywne, a jedna – prof. Wojciecha Dziemianowicza - 
negatywna.  

Po przeprowadzonym na posiedzeniu Komisji w dniu 15 czerwca 2021 r. kolokwium 
habilitacyjnym Komisja stwierdziła, że przedłożone przez dra Tomasza Skicę osiągnięcie 
naukowe – monografia pod tytułem: Wpływ polityk gmin na rozwój lokalny. Cele strategiczne, 
polityki budżetowe oraz instrumentalizacja wsparcia, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania 
z siedzibą w Rzeszowie, Warszawa - Rzeszów 2020 stanowi interdyscyplinarne i kompleksowe 
ujęcie wielu aspektów rozwoju lokalnego i lokalnej polityki publicznej w wymiarach finansowym 
i gospodarczym. Podejmowana w monografii tematyka możliwości i skuteczności realnego 
oddziaływania gmin na rozwój społeczno-gospodarczy jest ważną i aktualną. Na uwagę 
zasługuje podjęta w publikacji próba identyfikacji determinant lokalnych polityk rozwojowych 
obejmujących cele rozwoju, polityki budżetowe oraz instrumenty wsparcia. Walorem 



monografii jest wykorzystanie zróżnicowanych metod i narzędzi analitycznych, takich jak: 
analiza jakościowa tekstu wraz z metodą drążenia tekstu, panelu eksperckiego, badań 
ankietowych CAWI i CATI. Pomimo wymienionych w recenzjach i uwypuklonych w dyskusji 
słabości metodycznych i mankamentów warsztatowych dorobku Habilitanta w opinii Komisji 
monografia dra Tomasza Skicy wnosi znaczny wkład w rozwój dyscypliny ekonomia i finanse, 
w tematyce polityk rozwoju lokalnego jednostek samorządu terytorialnego. 

Oceniając aktywność naukową Habilitanta, Komisja uznała go za znaczący zważywszy 
na jego ilość i naukową jakość. W dorobku naukowym dra Tomasza Skicy są obecne publikacje 
w czasopismach z Impact Factor. Charakteryzuje go znacząca cytowalność oraz wysokie 
wskaźniki bibliometryczne. Na pozytywną ocenę zasługuje wysoka aktywność dra Tomasza 
Skicy na konferencjach naukowych (w tym międzynarodowych), jak również liczne, 
zagraniczne wyjazdy naukowe Habilitanta. Co więcej, dr Tomasz Skica brał udział jako 
koordynator i jako wykonawca projektów badawczych finansowanych przez NCN, Ministerstwo 
Spraw Zagranicznych RP, czy Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W ocenie Komisji 
dorobek Habilitanta jest odpowiednio zróżnicowany tematycznie i problemowo.  

Szczególnie wysoko Komisja oceniła działalność dra Tomasza Skicy na płaszczyźnie 
współpracy z otoczeniem gospodarczym. Habilitant pełni funkcję dyrektora ds. badań i nauki 
w Instytucie Badań i Analiz Finansowych WSIiZ w Rzeszowie. Habilitant bardzo aktywnie 
współpracuje jako ekspert z wieloma instytucjami otoczenia gospodarczego będąc autorem 
ponad 20 ekspertyz. Dr Tomasz Skica przeprowadził także łącznie ok. 400 godzin szkoleń 
i warsztatów praktycznych dla różnych instytucji.  

Komisja jako wyróżniająca uznała także działalność dydaktyczną dra Tomasza Skicy. 
W okresie objętym oceną prowadził on wykłady, ćwiczenia i konwersatoria, zarówno 
z przedmiotów w języku polskim, jak i w języku angielskim oraz wykłady na studiach  
podyplomowych. Jest on także zaangażowany w prowadzenie seminariów dyplomowych(w tym 
w języku angielskim). 

W związku z tym, Komisja Habilitacyjna podjęła uchwałę jak na wstępie. 
 
 

Przewodniczący Komisji habilitacyjnej  

 

prof. dr hab. Andrzej Sławiński 


