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4. Wskazanie osiągniecia wynikającego z art. 16 ust. 2 Ustawy z

dnia 14 marca 2003 roku o stopniach i tytule naukowym oraz o

stopniach i tytule w zakresie sztuki (Dz.U. 2016 r. poz 882 ze zm.

Dz. U. z 2016 r. poz. 1311)

4.1. TYTUŁ I ELEMENTY OSIĄGNIĘCIA NAUKOWEGO 

Jako osiągnięcie naukowe, które uwat.am z.a swój wkład w rozwój dziedziny nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie finanse, wskazuję cykl tematycznie powiązanych publikacji na 

temat: 

Funkcjonowanie mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego dochodów 

budżetów gmin a potencjał podatkowy gmin 

Na osiągnięcie naukowe poddawane ocenie składa się cykl 19 recenzowanych (duble-blind 

review) publikacji wybranych z mojego dorobku naukowego poświęconego problematyce 

finansów jednostek samorządu terytorialnego. Siedem z nich zostało opublikowanych w języku 

polskim, natomiast dwanaście w języku angielskim. Z publikacji w języku angielskim dziesięć 

jest indeksowanych w bazie Web of Science (kolejna oczekuje na indeksację w maju 2019) 

oraz opublikowanych w ramach open access co znacznie zwiększa ich międzynarodową 

dostępność. Dalszych siedem publikacji (6 w języku polskim oraz 1 anglojęzyczna) zostało 

opublikowanych w czasopismach znajdujących się na liście B MNiSW w Jatach 2012-2018. 

Jedna publikacja stanowi rozdział w monografii krajowej. W dwóch z dziewiętnastu publikacji 

jestem współautorem, jednak mój deklarowany udział w obu z nich wynosi ponad 50%. 

Większość publikacji wchodżących w skład cyklu była przed złożeniem do druku 

prezentowana w formie referatów na konferencjach krajowych (5) i zagranicznych (li), a 

uwagi zgłaszane przez dyskutantów były uwzględniane w pracach przedkładanych do recenzji. 

W skład cyklu wchodzą następujące publikacje (zgodnie z latami publikacji, kolejność 

składania do wydawnictw nie została uwzględnioua): 

A 1. Olejniczak J.: The Development Level ofRural Municipalities in Lower Silesian 

Voivodeship in View ofTheir Income Structure, w: 15th International Colloquium on 

Regional Sciences. Conference Proceediogs / Klimova Viktorie, Zitek Vladimir (red.), 

2012, Masaryk University, ISBN 978-80-210-5875-0, ss. 100-111, IO punktów 

(indeksowana w WoS) 

A 2. Olejniczak J.: Wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na mieszkańca a 

poziom rozwoju gmin - na przykładzie województwa dolnośląskiego, w: Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, 

nr 247, 2012, ss. 239-249, IO punktów 

A 3. Olejniczak J.: Compensatory grant in Polish mral communes: modification concept 

and its impact on finance and communes, w: 16th International Colloquium on Regional 
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