
 

1 
 

Poznań, dnia 15 marca 2022 r. 

dr hab. Magdalena Szyszko, prof. WSB  

Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu 

Instytut Ekonomii i Finansów 

 

Recenzja pracy doktorskiej  
mgr. Łukasza Wiktora Olejnika, pt. Ekonomia polityczna w polskich samorządach – zbiór 

badań empirycznych, Warszawa 2021, ss. 169, przygotowanej pod kierunkiem naukowym  
dr. hab. Mariusza Próchniaka, prof. SGH, w Kolegium Gospodarki Światowej  

Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie 
 

1. Podstawa opracowania recenzji 

Podstawą opracowania recenzji jest pismo Przewodniczącego Rady Naukowej dyscypliny 

ekonomia i finanse dr. hab. Bogumiła Kamińskiego, prof. SGH, z dn. 15 grudnia 2021 roku w 

sprawie powierzenia mi obowiązków recenzentki rozprawy doktorskiej mgr. Łukasza Olejnika.  

 

2. Informacja ogólna  

Magister Łukasz Wiktor Olejnik przedłożył do oceny rozprawę doktorską w formie 

opublikowanych, spójnych tematycznie artykułów naukowych. Cykl składa się z sześciu prac. 

Pięć czasopism, które goszczą artykuły będące częścią cyklu ujętych jest w wykazie czasopism  

naukowych Ministerstwa Edukacji i Nauki (zakresy punktowe od 40 do 100), dodatkowo dwa 

z tych czasopism posiadają wskaźnik impact factor wskazany na liście Journal Citation Reports. 

Artykuły poprzedzono wstępem, w którym Doktorant zarysował zamysł badania, przedstawił 

pojedyncze prace oraz uzasadnienie skłaniające go do uznania publikacji za cykl spójny 

tematycznie. Pracę doktorską zakończono  podsumowaniem.  

Autor zdecydował się na złożenie rozprawy w dwóch wersjach językowych – artykuły 

opublikowane w języku angielskim są pozostawione bez tłumaczenia. Wstęp, jeden z 

artykułów oraz podsumowanie przygotowano w języku polskim. Autor umotywował taki 

wybór we wstępie. Artykuły przeszły drobne obróbki edycyjne (ujednolicenie stron i oznaczeń 

materiałów ilustracyjnych).  
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3.  Uwagi dotyczące organizacji doktoratu w formie cyklu prac spójnych tematycznie 

Prace na stopień przedkładane w formie cyklu publikacji spójnych tematycznie mogą 

stanowić wyzwanie, zarówno dla autorów, którzy niekiedy nie prowadzą badań 

jednowątkowych i składają do oceny różnorodne prace, jak i dla recenzentek i recenzentów, 

którzy bardzo chcą ten cykl dostrzec. W przypadku tej rozprawy nie mam wątpliwości o 

spójności tematycznej artykułów. Autor przedstawił zresztą listę przekonywujących 

powodów za takim podejściem, wskazując na wspólny wątek badawczy, próbę, dane, wspólne 

ugruntowanie w literaturze badań oraz metodykę. Nie uzasadniałabym jednak spójności 

tematycznej poprzez wskazanie, że wszystkie badania związane są z obszarem nowej ekonomii 

politycznej, bo tak jak w każdym innym obszarze badań i w tym można wskazać kilka, jeśli nie 

kilkanaście różnych wątków.  

Co więcej, we wstępie brakuje spięcia badanego wątku w formie wspólnego celu czy 

pytań badawczych. Autor postawił przed sobą zadanie badawcze polegające na ocenie 

procesów podejmowania decyzji i ich wpływu na budżety jednostek samorządów 

terytorialnych (JST) w Polsce. Wskazał również, że publikacje można podzielić na dwie grupy: 

pierwsza koncentruje się na lokalnych politycznych cyklach budżetowych, druga na finansach 

prywatnych lokalnych decydentów. Taki układ prosi się o sformułowanie dwóch pytań 

badawczych lub hipotez pod wspólnym szyldem badań poświęconych działaniom lokalnych 

polityków.   

W prezentacji cyklu brakuje również przedstawienia próby badawczej, wyjaśnienia 

zakresów pracy, zbliżonych, ale przecież niejednakowych. Autor zajmuje się JST różnego 

szczebla i kwestie te powinny zostać omówione we wstępie. Próba badawcza nie jest 

jednakowa, gdyż badanie obejmuje gminy, innym razem – miasta na prawach powiatu, a 

jeszcze w innym tekście - województwa.  

Autor przekonywująco podsumował badanie w kontekście możliwości wykorzystania 

wyników w praktyce oraz rozszerzenia badań.  

 

5. Silne strony pracy 

Pierwszą z istotnych zalet rozprawy doktorskiej jest problem badawczy. Autor bez wątpienia 

znalazł niszę badawczą, którą uzupełniał kreując nową wiedzę. Badania te są nowatorskie na 

poziomie krajowym i międzynarodowym. Pan Łukasz Olejnik nie stroni od ilościowej analizy 
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badanych zjawisk w sposób niepodejmowany dotychczas w literaturze. Co więcej, badania 

mogą mieć charakter aplikacyjny lub wytyczać kierunki organizacji finansów samorządów.  

Pracy nie brakuje również silnych stron związanych z wykonaniem badania. Drugą z 

zalet pracy jest oparcie badań na długich (relatywnie) szeregach czasowych i nowatorskich w 

pewnym zakresie bazach danych. Docenić należy wysiłek Autora, związany z budowaniem bazy 

opartej na oświadczeniach majątkowych samorządowców.  

Badania empiryczne poprzedza rzetelny przegląd literatury na temat badanych 

wątków (lokalne cykle polityczne i finanse polityków samorządowych). Doktorant wykazał się 

umiejętnością sporządzania przeglądów literatury, bo prowadzi czytelnika w sposób 

uporządkowany od teorii do wyników badań empirycznych, także prezentując wyniki 

podobnych badań dla różnych krajów.  

Nowatorski charakter pracy związany jest z operacjonalizacją badania na temat zmian 

majątków polityków. Jak już wspomniano, punktem wyjścia było tu stworzenie bazy danych z 

danymi z oświadczeń majątkowych polityków. Autor podjął też próbę ilościowej analizy 

wpływu orientacji politycznej – w sensie przynależności do rządzącej koalicji bądź nie – na 

bogacenie się polityków lokalnych.  

Inną zaletą pracy jest brak prób interpretacji wyników ponad możliwości badania. Autor 

jest doskonale świadomy jakie relacje bada i bardzo ostrożnie komentuje inne możliwe związki 

przyczynowo-skutkowe.  

Praca jest dobrze przygotowana pod względem językowym i edycyjnym, wyjątki w tym 

zakresie są nieliczne.  

Największym wkładem własnym Autora w piśmiennictwo ekonomiczne jest 

odpowiedź na pytania związane z istnieniem lokalnego cyklu politycznego w Polsce oraz 

wpływem przynależności partyjnej na tempo bogacenia się.  Autor wykazał się bardzo dobrą 

znajomością problematyki i swobodą poruszania się w literaturze przedmiotu. Na potrzeby 

weryfikacji hipotez wykorzystał narzędzia ilościowe, co także stanowi wartość dodaną pracy 

(mimo pewnych wątpliwości, jakie na ten temat formułuję w kolejnej części recenzji).  

 

 

 

 

 



 

4 
 

5. Uwagi krytyczne i polemiczne dotyczące rozprawy 

Wszystkie prace z cyklu zostały już opublikowane, przeszły tym samym proces recenzji. 

Pozwalam sobie na sformułowanie kilku uwag krytycznych związanych z organizacją tych 

publikacji i cyklu, przede wszystkim na poziomie ogólnym  

Po pierwsze, powtórzę moje wątpliwości co do spójności cyklu. Między jednym, nawet 

szerokim badaniem prowadzonym pod szyldem wspólnych celów i hipotez, a badaniami na 

podobnej próbie i o podobnym wątku jest różnica. Różnica ta dotyczy tego, czy koncept 

badania powstał przed pracą nad pojedynczymi tekstami, które są tylko alternatywnym wobec 

tradycyjnej rozprawy sposobem prezentacji wyników. Jak już wspomniałam, niewątpliwie 

artykuły mają wspólny wątek badawczy i nieco niewykorzystany przez Autora potencjał bycia 

zaprezentowanym jako faktycznie jedno badanie.  

Po drugie, Autor nie zawsze poprawnie formułuje cele badania. W artykule 3 jest to 

analiza dochodów z mandatów i grzywien oraz weryfikacja hipotez na temat ich rzeczywistych 

przyczyn, w artykule 4 – the purpose is to verify the hipothesis of the occurence of political 

business cycles, w artykule 5- to fill the existing gap in the literature. Formułowanie celów 

oparte być powinno o czasowniki informujące o efekcie badania, a nie o metodzie, procedurze, 

czy weryfikacji hipotez. W ogóle w warstwie metodycznej formułowania i prezentacji 

koncepcji badania, na poziomie cyklu i pojedynczych tekstów, widzę pewną niespójność. 

Przykładowo, Autor unika prezentowania próby badawczej we wstępach artykułów.   

Po trzecie, Autor ukrywa skrzętnie wzory opisujące estymowane modele. W niektórych 

pracach nie ma ich w ogóle, w innych znajdują się pod tabelami. Szczególnie interesujący jest 

tu przykład tekstu 1, w którym Autor wyprowadza matematycznie teoretyczne przesłanki 

badania, nie podaje natomiast postaci estymowanego modelu. W pracy przedstawiany jest 

dwa razy prosty wzór na lukę popytową – Autor uznał za zasadne rozpisanie tego 

podstawowego wzoru, a nie przedstawia postaci modeli (w tych samych artykułach). W ogóle 

ilościowa strona prezentowanych badań nie jest wystarczająco wyeksponowana, Autor bardzo 

skromnie odnosi się do wyborów modelu, metody, estymatorów czy weryfikacji modeli.  

Po czwarte, nie zawsze wyjaśniono dlaczego w modelu uwzględniono akurat ten 

zestaw zmiennych kontrolnych. Tutaj zazwyczaj do dyspozycji jest wiele opcji i warto byłoby 

wskazać przesłanki operacyjne lub techniczne (jak dostępność danych) warunkujące wybory 

autora.  
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Po piąte, wyniki badań nie są komentowane krytycznie. Auto nie rozlicza się z 

czytelnikami z ewentualnych słabości badania.  

W ramach uwag o charakterze polemicznym chciałabym wskazać na kwestie warte 

odniesienia podczas publicznej obrony. Pierwsza kwestia dotyczy modelu politycznego cyklu 

koniunkturalnego (budżetowego) na poziomie lokalnym. Autor wskazuje na oryginalne 

podstawy teoretyczne tego zjawiska (Nordhaus, 1975) oraz na rozwinięcia modelu 

pojawiające się wraz z (r)ewolucją w makroekonomii. Powierzchownie jednak traktuje 

teoretyczne przesłanki istnienia cyklu na poziomie lokalnym. Być może w pracy o tradycyjnej 

formie kwestia ta byłaby bardziej wyeksponowana. W cyklu – nie jest. Druga kwestia jest 

kontynuacją powyżej: Dlaczego model „działa” w warunkach racjonalnych oczekiwań? Trzecie 

pytanie związane jest z próbą: czy zdaniem Autora jest pole do badania różnic w zakresie cyklu 

budżetowego czy podejmowania decyzji przez polityków lokalnych na poziomie regionów?  

 

6. Konkluzja 

Pan Łukasz Olejnik udowodnił w przedłożonej rozprawie, że posiada predyspozycje do 

prowadzenia samodzielnej pracy badawczej i w sposób oryginalny rozwiązał postawione 

zadanie badawcze. Jednocześnie Autor wykazał się ogólną wiedzą teoretyczną w dyscyplinie 

ekonomia i finanse i bardzo dobrą znajomością problematyki funkcjonowania samorządów 

z perspektywy lokalnych cykli politycznych i zdolności lokalnych polityków do bogacenia się. 

Dowiódł erudycji, znajomości przedmiotowej literatury oraz umiejętności krytycznej oceny 

prezentowanych i analizowanych zagadnień. Mgr Łukasz Olejnik w swej pracy doktorskiej 

podjął oryginalny, niełatwy merytorycznie i instrumentalnie problem badawczy. Nawet jeśli 

niekiedy sposób prezentacji wyników badania, szczególnie w warstwie ilościowej może rodzić 

pytania, to Doktorant udowodnił, że posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje, jakich 

wymaga się od posiadaczy stopnia doktora nauk ekonomicznych.  

W świetle powyższych opinii, stwierdzam że rozprawa mgr. Łukasza Wiktora Olejnika 

spełnia wymogi merytoryczne i formalne stawiane pracom doktorskim w Ustawie Prawo o 

szkolnictwie wyższym i nauce z  dnia 20 lipca 2018 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 85). Wnoszę zatem 

o przyjęcie rozprawy i dopuszczenie Doktoranta do publicznej obrony.    
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