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„PROCEDURY ADMINISTRACYJNE I PODATKOWE” 

FORMULARZ RECENZJI PUBLIKACJI 

 
tytuł: ............................................................................................................................................................................... 

......................................................................................................................................................................................... 

 
     Do której grupy tematycznej można zaliczyć publikację: 
□ glosa 
□ podatki i opłaty lokalne 
□ ordynacja podatkowa 
□ samorządowe finanse publiczne 
 
                            TAK       NIE      PATRZ  
                    UWAGI 

1. Tytuł pracy jest adekwatny do poruszanych treści                                              □        □ □ 

2. Układ publikacji jest prawidłowy i czytelny                                                         □        □ □ 

3. Język i styl publikacji, stosowane jednostki i terminologia, są poprawne        □        □ □ 

4. Literatura jest cytowana prawidłowo i wystarczająco                                         □        □ □ 
 
 
UWAGI SZCZEGÓŁOWE  
(w przypadku zaznaczenia w pkt 1-4 rubryki NIE lub PATRZ UWAGI) 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
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..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................... 
 

        TAK       NIE 

Czy publikacja ma charakter naukowy*?                                                                  □          □ 

Publikacja nadaje się do publikacji                                                                             □          □ 
 
 
 
                            
                                                                                                             ............................................................. 
                                                                                                                        Imię i nazwisko Recenzenta 
 
* Przez naukowy charakter publikacji rozumie się sytuację, w której opracowanie zawiera ujęcie badań 
naukowych dotyczących określonego problemu naukowego. Wyróżnia się w szczególności następujące 
metody badań naukowych: 

o obserwacyjną - jest celowym poszukiwaniem faktów, celową czynnością poznawania za pomocą 
zmysłów. Stanowiąca jej część obserwacja naukowa to proces uważnego i celowego 
spostrzegania; rezultatem obserwacji naukowej są spostrzeżenia naukowe. 

o intuicyjna – praca naukowa czysto umysłowa; polega ona na rozważeniu pojęć, przypuszczeń, 
problemów, projektów lub innych elementów szeroko pojętej pracy naukowo-badawczej. Jest ona 
potrzebna do uzasadnienia problemu, wyboru metody roboczej, wskazania założeń, ustalenia 
hipotez. 

o ankietowa - polegająca na stawianiu pytań, a następnie – na opracowywaniu odpowiedzi. Ankieta 
jest zbiorem pytań stawianych pisemnie, celem uzyskania odpowiedzi mających służyć do 
rozwiązania pewnego problemu. Odpowiedzi te są następnie opracowywane statystycznie, a 
wyniki objaśniane – interpretowane. 

o analiza krytyczna – istotą tej metody badawczej jest przystosowanie nowego problemu do wiedzy 
dotychczasowej, a więc niezbędnym etapem jest analiza i krytyka literatury przedmiotu. 

o indywidualnych przypadków – polega na możliwie dokładnej i wielostronnej analizie nielicznych 
przypadków danego zjawiska, celem uzyskania wniosków empirycznych. Pogłębiona, wnikliwa i 
wielostronna analiza ma w założeniu zastąpić znaczne ilości danych mogące być podstawą do 
opracowania statystycznego.  


