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Autoreferat przedstawiający opis dorobku
i osiągnięć naukowych

1. Imię i nazwisko: Paweł Antonowicz
2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich
uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej:


28.09.2006 r. – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania – stopień doktora nauk
ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu; rozprawa doktorska pt.: „Systemy
wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw”; promotor:
prof. dr hab. Jerzy Bieliński, recenzenci: prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska-Ziemacka,
prof. dr hab. Magdalena Jerzemowska.



29.05.2004 r. – Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa –
dwusemestralne Pedagogiczne Studia Podyplomowe.



27.06.2003 r. – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Prawa
i Administracji – dwusemestralne Studia Podyplomowe z zakresu Prawa Handlowego;
praca dyplomowa pt.: „Postępowanie w przedmiocie ogłoszenia upadłości”; promotor:
prof. dr hab. Kazimierz Lubiński.



10.07.2002 r. – Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania – studia magisterskie
(jednolite, stacjonarne) na kierunku: Zarządzanie i marketing, na specjalności:
Ekonomika przedsiębiorstw; praca magisterska pt.: „Analiza otoczenia rynkowego
i ocena pozycji konkurencyjnej działalności przedsiębiorstwa NORD Sp. z o.o.
w latach 1995/2001”; promotor: prof. dr hab. Jerzy Bieliński.
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Przedstawione powyżej etapy edukacji istotnie determinowały późniejszy kierunek
moich zainteresowań naukowych. Już w pracy magisterskiej wykorzystywałem wybrane
konstrukcje systemów wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw w celu
dokonania prospektywnej oceny zdolności do ciągłości funkcjonowania badanych jednostek
gospodarczych (jg.). Aby połączyć zdobytą wiedzę z zakresu zarządzania z elementami
prawa zdecydowałem się na rozpoczęcie studiów podyplomowych na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu, w trakcie których w przedmiocie mojego szczególnego zainteresowania
znajdowały się uwarunkowania prawne postępowania w przedmiocie ogłoszenia upadłości
przedsiębiorstw. W pracy doktorskiej natomiast realizowałem badania związane z oceną
zdolności predykcyjnych wybranych 52 modeli wczesnego ostrzegania przed upadłością,
które w głównej mierze oparte były na metodzie analizy dyskryminacyjnej. Reasumując
problematyka upadłości przedsiębiorstw stanowi nie tylko najważniejszy punkt ciężkości
mojej pracy naukowej, ale również wpisuje się w przedstawione kolejno etapy mojej edukacji
i wykształcenia. Problematyka upadłości przedsiębiorstw stanowi zatem konsekwentnie
przedmiot moich zainteresowań badawczych i późniejszej pracy naukowej od ponad 16 lat.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych
Bieżący rok akademicki 2015/2016 rozpoczyna dwunasty rok mojego zatrudnienia na
Uniwersytecie Gdańskim. W pracy tej można wyodrębnić następujące okresy:


od 01.11.2006 r. do chwili obecnej jestem zatrudniony na stanowisku adiunkta
w Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Gdańskiego, gdzie od 01.06.2015 r. pełnię funkcję Kierownika Zakładu Ekonomiki
Przedsiębiorstw;



w latach 01.10.2005 – 31.10.2006 byłem zatrudniony w ww jednostce organizacyjnej
na stanowisku asystenta;



w latach 01.10.2004 – 30.09.2005 byłem zatrudniony w ww jednostce organizacyjnej
na stanowisku asystenta I roku.
W pierwszych latach mojej działalności naukowo-dydaktycznej związany byłem

również z następującymi trójmiejskimi uczelniami wyższymi: 2007/2010 – Politechnika
Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa; 2007/2008 – Wyższa Szkoła Administracji
i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni; 2006/2007 – Wyższa Szkoła Finansów
i Rachunkowości w Sopocie (obecnie Sopocka Szkoła Wyższa), gdzie realizowałem
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działalność dydaktyczną w zakresie takich przedmiotów jak: Analiza ekonomiczna dla
inżynierów, Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Zarządzanie strategiczne, czy też Strategie
rozwoju MSP. Chcąc jednak poświęcić się w głównej mierze badaniom i rozwojowi naukowemu
od 2010 r. celowo zrezygnowałem z podejmowania działalności dydaktycznej poza jednostką
macierzystą – Uniwersytetem Gdańskim. W historii mojego zatrudnienia na Uniwersytecie
Gdańskim prowadziłem zajęcia z dziesięciu różnych przedmiotów, które zostały szerzej
omówione w: [Załącznik 4, s. 36-37].

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):
Jako osiągnięcie naukowe, zgodnie z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r.
o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki, które
stanowi znaczny wkład w rozwój nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu,
wskazuję następującą monografię – dzieło opublikowane w całości:
Paweł Antonowicz (2015), Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria –
praktyka gospodarcza – studia regionalne, Wydawnictwo Uniwersytetu
Gdańskiego, Gdańsk, [ISBN: 978-83-7865-314-1], s. 1-547
Recenzent: prof. zw. dr hab. Stanisław Kasiewicz
w dalszej części autoreferatu oznaczane jako: [Antonowicz, 2015, s. 1-547].

5. Opis osiągnięcia naukowego wskazanego w punkcie 4 oraz we wniosku
habilitacyjnym jako stanowiące znaczny wkład w rozwój nauk ekonomicznych
w dyscyplinie nauk o zarządzaniu
5.1.

Struktura i najważniejsze elementy układu treści opracowania
Monografia „Bankructwa i upadłości przedsiębiorstw. Teoria – praktyka gospodarcza –

studia regionalne” stanowi bezpośredni efekt 9 lat realizacji prac badawczych, które
prowadzone były przeze mnie w latach 2007-2015. Rozprawa składa się z czterech
rozdziałów oraz załączników podzielonych na trzy części. Dwa pierwsze rozdziały stanowią
studia literaturowe nad zagadnieniami etapów bankructwa i upadłości przedsiębiorstw w ich
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cyklu życia. Natomiast dwa ostatnie rozdziały obejmują wyniki przeprowadzonych badań na
próbie 2.739 upadłych jednostek gospodarczych (jg.) (rozdział III) oraz 4.750 upadłych jg.
(rozdział IV).
W rozdziale I omówiona została problematyka umiejscowienia sytuacji kryzysowej,
kryzysu, bankructwa i upadłości w cyklu życia przedsiębiorstwa. W poszukiwaniu tych zjawisk
sięgnąłem do metafory ewolucjonistycznej, podejmując próbę łączenia wybranych teorii nauk
przyrodniczych oraz społecznych. Przedstawione zostały tu tylko pozornie antagonistyczne
założenia darwinizmu (m.in.: [Lamarck, 1809], [Darwin, 1859]) oraz teorii przerywanej
równowagi – ang. Punctuated Equilibrium Theory (PET) [Eldredge, Gould, 1972]. Omówieni
zostali w tej części pracy m.in. prekursorzy i najwybitniejsi przedstawiciele ewolucjonizmu
w naukach społecznych. W swoich rozważaniach sięgnąłem również do teorii twórczej
destrukcji J.A. Schumpetera. W rozdziale I sformułowałem ponadto stanowisko na temat
morfogenetycznego wymiaru sytuacji kryzysowej w organizacji, a także destrukcyjnych
konsekwencji bagatelizacji sytuacji kryzysowej, które w patologicznym scenariuszu rozwoju
mogą przerodzić się w etap tzw. kryzysu właściwego. W końcowej części tego dyskursu
przywołuję również zjawisko efektu motyla (ang. butterfly effect) jako metafory sięgającej do
założeń teorii chaosu, a w przedmiotowych rozważaniach – odnoszącej się do wpływu
bagatelizacji sytuacji kryzysowych na zachowanie ciągłości funkcjonowania organizacji.
Rozdział II, oparty m.in. na krytycznej analizie literatury przedmiotu, wprowadza
pewien porządek w zakresie traktowania bankructwa w ujęciu ekonomicznym i upadłości
jako kategorii prawnej, wynikającej z ewolucji norm, zasad i form zabezpieczenia
wierzytelności w obrocie gospodarczym. Jak pokazują doświadczenia światowe, załamanie
dotychczas niemal aksjomatycznie traktowanego paradygmatu too big to fail, stało się
przesłanką do analizy oraz oceny czynników determinujących bankructwa i upadłości
przedsiębiorstw. Przeprowadzona została w tym zakresie przekrojowa analiza piśmiennictwa
ekonomicznego, począwszy od lat 90-tych i skończywszy na współcześnie publikowanych
przez różne ośrodki naukowe wynikach badań [Antonowicz, 2015, s. 104-111]. W tej części
opracowania zidentyfikowana została również luka w teorii kwantyfikacji zjawiska bankructwa
w badaniach demograficznych przedsiębiorstw (ang. business demography). Zaproponowany
został w końcowej części tego wywodu sposób pomiaru przybliżonej skali ekonomicznego
bankructwa przedsiębiorstw w gospodarce. W kwantyfikacji tego zjawiska, w dalszym ciągu
niestety na poziomie dalece przybliżonym, pomocna okazała się retrospektywna analiza
liczby złożonych wniosków upadłościowych do sądów gospodarczych w Polsce. W realizacji
tej części badań nawiązałem konstruktywną współpracę z Wydziałem Statystycznej
Paweł Antonowicz
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Informacji

Zarządczej

Ministerstwa

Sprawiedliwości

RP.

Na

tle

wybranych

miar,

odzwierciedlających ruch w gospodarce w zakresie: likwidowanych, upadających i nowo
utworzonych podmiotów gospodarki narodowej, przeprowadzona została analiza liczby
składanych, rozpatrywanych oraz przenoszonych na kolejny rok do rozpatrzenia przez sądy
gospodarcze – wniosków upadłościowych (horyzont czasowy badań stanowiły, podobnie jak
w pozostałych zrealizowanych w monografii badaniach, lata 2007-2013).
W dalszej części rozdziału II warty zwrócenia uwagi może okazać się również opis
genezy oraz uwarunkowań rozwoju form zabezpieczania wierzytelności, jaki miał miejsce
w ewolucji prawa upadłościowego w Polsce i w wybranych krajach środkowej Europy. Ten
prawny

kontekst

przenosi

Czytelnika

do

podstaw

ogłoszenia

upadłości,

a

także

w szczególności do ekonomicznej analizy prawa w odniesieniu do przesłanek tzw. bilansowej
upadłości przedsiębiorstw. Fundamentalne dla powstania pracy działania realizowane były
przeze mnie w okresie od stycznia 2007 r. do końca marca 2014 r., kiedy to tworzyłem bazę
danych o procesach upadłościowych, mających miejsce w Polsce w latach 2007-2013.
Ostatecznie

zgromadzone

zostały

w

niej

informacje

o

wszystkich

upadłościach

przedsiębiorstw, jakie miały miejsce w Polsce w całym 7-letnim okresie badawczym.
Szczegółowo opisany przebieg procesu gromadzenia statystyk upadłościowych zawarty został
w rozprawie: [Antonowicz, 2015, s. 279-281], gdzie opisana została populacja generalna
4.750 analizowanych upadłości przedsiębiorstw, na które w szczególności składało się: 446
jg. z 2007 r.; 422 jg. z 2008 r.; 694 jg. z 2009 r.; 679 jg. z 2010 r.; 726 jg. z 2011 r.; 893 jg.
z 2012 r.; a także 890 jg. z 2013 r. Najszerszy wielopłaszczyznowy opis tego zbioru upadłych
przedsiębiorstw zawarty został w rozdziale IV pracy (s. 277-356).
W rozdziale II przeprowadzone zostały badania na próbie 1.493 upadłych w latach
2007-2013 jg.1, których celem było określenie, w jakim stopniu zmienność kapitału własnego
analizowanych przedsiębiorstw na rok przed ogłoszeniem ich upadłości była wyjaśniana
zmiennością poszczególnych dziewięciu składowych tego kapitału (s. 137-145). Okazało się
bowiem, iż największy wpływ na zaistnienie bilansowej upadłości tych jednostek, która ma
miejsce (zgodnie z art. 11 ust. 2 p.u.n.) w sytuacji, gdy zobowiązania dłużnika przekraczają
wartość jego majątku, na rok przed ogłoszeniem upadłości miała zmienność wyniku
finansowego netto. W badanej próbie aż w 80,71% upadłych przedsiębiorstw na rok przed
ich niewypłacalnością ponoszona była strata netto. Ponadto istotna okazała się również VII
składowa kapitału własnego tych jednostek, stanowiąca zysk (stratę) netto z lat ubiegłych.

1

Szerzej na temat doboru próby na tym etapie badań: [Antonowicz, 2015, s. 139-140].
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W 57,74% badanych obiektów występowała ujemna wartość w tej pozycji, która wpływała
na obniżenie raportowanego przez te jednostki poziomu kapitału własnego.
W ostatniej części rozdziału II przedstawiona została ponadto rola postępowań
naprawczych, która zdecydowanie jest marginalizowana w polskiej gospodarce. Wyniki tej
części badań wydają się być w szczególności ważne zarówno dla przedstawicieli władzy
ustawodawczej, jak i wykonawczej oraz samej praktyki gospodarczej. Jak bowiem okazuje
się w latach 2007-2013 wnioski o wszczęcie postępowań naprawczych stanowiły zaledwie
0,94% ogólnej liczby składanych do sądów gospodarczych w Polsce wniosków o ogłoszenie
upadłości przedsiębiorstw [Antonowicz, 2015, s. 145-152]. Przywoływane opinie ekspertów,
wyniki badań różnych zespołów naukowych, a także przykłady interpelacji poselskich
w odniesieniu do problemu „reżyserowanych” upadłości [Antonowicz, 2015, s. 152-153], nie
pozwoliły mi w podsumowaniu tej części badań w pełni zaakceptować zasadności liberalizmu
polityki II szansy.
Rozdział III dysertacji poświęcony został kwantytatywnym symptomom bankructwa
i upadłości przedsiębiorstw, które mogą być (zgodnie z postawioną hipotezą badawczą)
identyfikowane ex ante na podstawie analizy wskaźnikowej ich sprawozdań finansowych. Nie
można było we wstępie do opisu wyników tej części badań pominąć niezwykle ważnej kwestii
wiarygodności sprawozdań finansowych oraz konsekwencji „agresywnej” rachunkowości.
W tej części opracowania zostało poddane analizie kształtowanie się wybranych wskaźników
analizy finansowej w upadających przedsiębiorstwach w okresie 4 lat poprzedzających
sądowe orzeczenie o ich niewypłacalności. Tym samym określone zostały tzw. negatywne
benchmarki, pozwalające na ustalenie przedziałów zmienności wybranych miar opisowych
w badanych relacjach wskaźnikowych charakterystycznych dla jednostek znajdujących się
w okresie od 1 do 4 lat poprzedzających upadłość. Za wartość dodaną płynącą z tej części
badań uważam podział próby badawczej (2.739 jg. upadłych w latach 2007-2013) na 16
homogenicznych zbiorów przedsiębiorstw, reprezentujących wybrane branże. W mojej opinii
dotychczas w krajowym piśmiennictwie ekonomicznym nie były opisywane wyniki badań na
tak dużej próbie upadłych przedsiębiorstw, obejmujące ex ante tak długi horyzont czasowy
badań, a także co bardzo ważne – odnoszone do segmentowanych branżowo relatywnie
homogenicznych grup upadłych jednostek gospodarczych. Wnoszę zatem, aby traktować ten
argument jako ważny w ocenie oryginalności oraz wkładu omawianych w dysertacji wyników
badań w rozwój dyscypliny nauk o zarządzaniu. Uszczegóławiając, przeprowadzony przeze
mnie proces opisu kształtowania się wybranych relacji wskaźnikowych obejmował
następujące etapy badania tych podmiotów: (a) obniżenie wiarygodności płatniczej w wyniku
Paweł Antonowicz
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utraty płynności finansowej (s. 189-207); (b) zmniejszenie zdolności do obsługi zadłużenia
(s. 207-219); (c) analizę składowych cyklu konwersji gotówkowej (s. 219-231); a także (d)
obniżenie efektywności prowadzonej działalności gospodarczej oraz spadek produktywności
(s. 231-253). Wypadkową tych badań stała się również analiza wybranych wzorcowych
układów nierówności, na podstawie której ustaliłem, iż relatywnie dobrym (a jak dotąd
niewykorzystywanym w polskich systemach wczesnego ostrzegania) jednowymiarowym
predyktorem upadłości może być odchylenie względne kosztów całkowitych (𝐾𝐶′).
Z przeprowadzonych badań wynika bowiem, iż wraz ze zbliżaniem się momentu ogłoszenia
upadłości w przedsiębiorstwach wzrasta częstość występowania dodatniej wartości tej
zmiennej, co bezpośrednio wynika z faktu, iż w upadających podmiotach spełniana często
jest nierówność: dynamika zmian generowanych przychodów ze sprzedaży jest mniejsza od
dynamiki zmian kosztów całkowitych, szerzej: [Antonowicz, 2015, s. 262-264].
Opisane w rozdziale III wyniki badań nie byłyby możliwe do przeprowadzenia bez
pracochłonnego i wieloletniego procesu pozyskiwania danych finansowych 2.739 upadłych
w Polsce w latach 2007-2013 przedsiębiorstw. Proces autorskiego tworzenia bazy danych
o upadłościach polskich przedsiębiorstw został opisany szczegółowo w: [Antonowicz, 2015,
s. 178-186]. Należy w tym miejscu również nadmienić, iż pozyskiwanie ex ante danych
finansowych jednostek upadłych, które są w wielu przypadkach danymi wrażliwymi, jest
zdecydowanie trudniejsze niż realizacja tego procesu względem jednostek „zdrowych”.
W przedmiotowych badaniach było to o tyle utrudnione, iż chcąc przeprowadzić badania nad
kształtowaniem się wybranych wskaźników analizy finansowej na 4 lata przed ogłoszeniem
upadłości, zobligowany byłem do pozyskania danych (bilansów oraz rachunków zysków
i strat) za 5 lat przed sądowym orzeczeniem o niewypłacalności tych jednostek. Po dwóch
latach samodzielnego budowania bazy podjąłem decyzję o nawiązaniu współpracy z jedną
z największych w Europie wywiadowni gospodarczych (Info Veriti Polska Sp. z o.o.,
z udziałowcem Info Veriti Capital Investments Ltd. z Londynu). W wyniku tej współpracy
skompletowałem, w trakcie ponad 7-letniego procesu budowania bazy danych, 15.983
kompletów sprawozdań finansowych, obejmujących w każdym przypadku roczne dane
bilansowe oraz dane pochodzące z rachunku zysków i strat. Na potrzeby weryfikacji danych
finansowych wprowadzonych do 2.774 arkuszy kalkulacyjnych, zebrałem dokumentację
zdjęciową sprawozdań finansowych analizowanych przedsiębiorstw, liczącą łącznie 45.038
zdjęć (skatalogowanych i zapisanych w formie elektronicznej), które zostały wykonane
w czytelniach akt Krajowego Rejestru Sądowego wszystkich sądów gospodarczych w Polsce,
szerzej: [Antonowicz, 2015, s. 171].
Paweł Antonowicz
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W rozdziale IV przeprowadzone zostały regionalne studia nad upadłościami 4.750
przedsiębiorstw, które miały miejsce w Polsce w latach 2007-2013. Integrując dane
publikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, statystyki zamówione w Wydziale
Statystycznej Informacji Zarządczej Ministerstwa Sprawiedliwości RP, dane z REGON
Głównego Urzędu Statystycznego, a także dane z Krajowego Rejestru Sądowego, dla
każdego przypadku upadłości pozyskałem następujący zakres informacji: (1) nr MSiG; (2)
data ogłoszenia upadłości; (3) nazwa podmiotu niewypłacalnego dłużnika; (4) forma
organizacyjno-prawna; (5) numery identyfikacyjne (KRS oraz REGON); (6) rodzaj upadłości
(likwidacja majątku – LM versus możliwość zawarcia układu – MZU); (7) siedziba działalności
gospodarczej; (8) województwo; (9) główny, podstawowy rodzaj prowadzonej działalności
gospodarczej – wyrażony kodem PKD (2007); (10) kod GUS określający formę własności
a także jego rozszerzenie; (11) data powstania podmiotu; jak również w niektórych
przypadkach (12) data zakończenia prowadzenia działalności gospodarczej.
W odniesieniu do oceny regionalnej intensyfikacji procesów upadłościowych
w podziale administracyjnym Polski zaproponowałem 3-stopniową metodykę analizy. W tym
celu wykorzystałem miarę stosowaną m.in. w geografii ekonomicznej i analizie regionalnej,
określaną jako współczynnik LQ (ang. Location Quotient – wskaźnik lokalizacji), która została
po raz pierwszy opublikowana w badaniach jako tzw. mnożnik zatrudnienia i zastosowana do
regionalnej analizy koncentracji procesów zatrudnienia w Los Angeles (w latach 1940-1947),
przez G. Hildebranda oraz A. Mace’a [Klosterman, 1990, s. 128-129]; [Hildebrand, Mace,
1950, s. 241-249]. W przedmiotowych badaniach 3-stopniową metodykę oceny regionalnej
intensyfikacji procesów upadłościowych określiłem przez pryzmat stworzonego tzw.
Regionalnego Barometru Upadłości Przedsiębiorstw (RBUP), który stanowił kolejno: (1) RBUP
I poziomu – współczynnik intensyfikacji procesów upadłościowych w wybranych regionach
kraju w odniesieniu do liczby zarejestrowanych w REGON podmiotów gospodarki narodowej
[Antonowicz, 2015, s. 286-287]; (2) RBUP II poziomu – miara pozwalająca odnieść liczbę
upadłości przedsiębiorstw danego regionu do liczby zlikwidowanych (wyrejestrowanych
z REGON) jednostek gospodarczych [Antonowicz, 2015, s. 287-288]; (3) RBUP III poziomu –
miara pozwalająca odnieść liczbę upadłości danego regionu do liczby złożonych wniosków
upadłościowych [Antonowicz, 2015, s. 288-289]. Tym samym utworzone zostały przeze mnie
w opracowaniu mapy procesów upadłościowych, jakie miały miejsce w Polsce w latach 20072013 (s. 297-310).
Wielopłaszczyznowe badania struktury upadłych w Polsce przedsiębiorstw przenoszą
Czytelnika w dalszej części rozdziału IV do wyników badań nad długością życia upadających
Paweł Antonowicz
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przedsiębiorstw. Badania te stanęły w opozycji do często formułowanych (raczej nie
w środowisku naukowym, ale przede wszystkim w opinii społecznej), poglądów na temat
przypuszczanie dużej skali upadłości podmiotów o krótkiej historii funkcjonowania na rynku.
W wyniku przeprowadzonych w tej części monografii badań (na próbie 3.470 upadłych
w latach 2007-2013 jg.) okazało się jednak, iż niespełna co trzecia ogłoszona w Polsce
upadłość obejmowała podmioty, których wiek nie przekraczał 6 lat, licząc od daty wpisu do
rejestru. Natomiast niemal połowa analizowanych upadłości była ogłaszana w stosunku do
podmiotów, które funkcjonowały na rynku co najmniej 10 lat; szerzej: [Antonowicz, 2015,
s. 317-318]. W dalszej części rozdziału IV opisane zostały ponadto wyniki badań dotyczące
struktury upadłości populacji generalnej, tj. 4.750 upadłych w latach 2007-2015 jednostek
gospodarczych. Uwzględnione zostały w tej części badań również upadłości osób fizycznych
samodzielnie prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Badania te obejmowały
analizę niewypłacalnych dłużników przeprowadzoną przy uwzględnieniu następujących
kryteriów: (1) trybu postępowania upadłościowego – likwidacyjnego versus układowego
(s. 323-327); (2) formy prawnej, w jakiej zorganizowany był niewypłacalny dłużnik (s. 327332); (3) dominującej formy własności (s. 332-336); a także (4) sektorowej i branżowej
przynależności upadłego przedsiębiorstwa (s. 336-349).
Monografia zawiera również 3 załączniki, w którym zostały zawarte na 132 stronach
dane źródłowe, stanowiące potwierdzenie rzetelności i wiarygodności przeprowadzonych
badań. Mogą zostać one wykorzystane również przez inne zespoły naukowe w dalszych
pracach

nad

doskonaleniem

analizą

wskaźnikową

systemów

wczesnego

upadających
ostrzegania

przedsiębiorstw,
przed

badaniach

upadłością,

jak

nad

również

w wielopłaszczyznowych analizach struktury tych jednostek. Reasumując, chciałbym tylko
nawiązać w tym miejscu do opisanych w p. 7 niniejszego autoreferatu planów naukowych.
A mianowicie załączniki te posłużą mi również jako baza wyjściowa do badań nad
stworzeniem nowych, dostosowanych do wybranych branż modeli dyskryminacyjnych,
ukierunkowanych na prospektywną ocenę zagrożenia upadłością jednostek gospodarczych.
Pomimo zamknięcia tego etapu pracy naukowej w postaci przedstawianej monografii,
w dalszym ciągu aktualizuję oraz buduję bazę upadłości przedsiębiorstw. Podjąłem także
współpracę z przedstawicielem stricte metod ilościowych, aby w zespole realizować kolejny
projekt bezpośrednio wynikający z wyników badań zawartych w tej monografii.
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5.2.

Cele naukowe oraz hipotezy badawcze
Celem głównym pracy była wielopłaszczyznowa analiza źródeł, identyfikacja

kwantyfikowalnych

przejawów

oraz

cech

charakterystycznych

dla

bankrutujących

i upadających w Polsce przedsiębiorstw. Tak postawiony cel główny pozwalał na określenie
wiązki celów szczegółowych, do których należy zaliczyć w szczególności następujące cele:


Krytyczna analiza piśmiennictwa naukowego w celu usystematyzowania oraz
uporządkowania definicji oraz związków przyczynowo-skutkowych występujących
w badaniach nad bankructwami i upadłościami przedsiębiorstw.



Identyfikacja kwantytatywnych symptomów upadłości przedsiębiorstw, pojawiających
się w okresie od 1 roku do 4 lat przed sądowym orzeczeniem o niewypłacalności
dłużnika,

w

szczególności

jednowymiarowych

poprzez

wskaźników

wyznaczenie

analizy

przedziałów

finansowej

w

zmienności

próbie

dla

upadających

przedsiębiorstw, na tle tożsamych branżowo prób podmiotów gospodarki narodowej,
a także poprzez analizę wybranych wzorcowych układów nierówności.


Analiza ex post struktury populacji generalnej upadłości przedsiębiorstw mających
miejsce w latach 2007-2013 w gospodarce polskiej, ukierunkowana na odwzorowanie
jej wielopłaszczyznowej charakterystyki, koncentracji branżowej oraz geograficznie
określonych obszarów intensyfikacji regionalnej.
Tak postawione cele pozwoliły na sformułowanie następujących ośmiu hipotez

badawczych, spośród których trzy pierwsze odnoszą się do rozdziału I oraz II, natomiast pięć
ostatnich zostało poddanych weryfikacji w rozdziałach III i IV:


(H1) Intuicyjne postrzeganie przez człowieka zjawisk kryzysogennych (sytuacji
kryzysowych) oraz ich następstw jako zjawisk destrukcyjnych i pejoratywnych
w rzeczywistości nie musi oznaczać (w perspektywie horyzontalnej) końca organizacji,
lecz może stanowić początek jej odrodzenia i lepszego bytu.



(H2) Zidentyfikowane we właściwym czasie oraz odpowiednio zarządzane sytuacje
kryzysowe mogą stać się swoistym katalizatorem pozytywnych zmian na drodze
rozwoju przedsiębiorstwa w czasie, natomiast brak wrażliwości i bagatelizowanie
stopniowo narastających przejawów sytuacji kryzysowej prowadzi do zjawiska
kryzysu właściwego, które może okazać się destrukcyjne dla dalszego funkcjonowania
organizacji.



(H3) Poprzez sytuacje kryzysowe organizacja adaptacyjnie rozwija się oraz
przekształca w kolejne adekwatne do wymogów rynku postaci, zaś lekceważenie
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symptomów rodzącej się sytuacji kryzysowej doprowadza ją do punktu zwrotnego,
w którym musi ona zmierzyć się z destrukcyjną siłą zjawiska kryzysu właściwego.


(H4) Symptomy zbliżającej się upadłości przedsiębiorstwa są dostrzegalne na
poziomie analizy wskaźnikowej już w okresie od 1 roku do 4 lat poprzedzających
sądowe orzeczenie o niewypłacalności dłużnika.



(H5) Poziom zagrożenia upadłością jest zdeterminowany przyjętą formą i ustalonym
terminem regulowania zobowiązań przez strony transakcji gospodarczych.



(H6) Przestrzenny rozkład upadłości przedsiębiorstw w Polsce jest zróżnicowany,
a jego dysproporcje wynikają m.in. z nieproporcjonalnego rozkładu w podziale
administracyjnym

Polski

podmiotów

gospodarki

narodowej

zarejestrowanych,

likwidowanych, a także względem których składane są wnioski upadłościowe.


(H7) Charakterystyczne dla procesów upadłościowych przedsiębiorstw w Polsce jest
nie tylko ich przestrzenne (regionalne) zróżnicowanie, ale również wielowymiarowa
wewnętrzna różnorodność ich struktury, odnosząca się zarówno do sposobu ich
przebiegu, jak i w szczególności do ich formy organizacyjno-prawnej, formy własności
oraz przedmiotu realizowanych przez nie działalności gospodarczych.



(H8) Instytucja upadłości przedsiębiorstw w Polsce nie stanowi w przeważającej
mierze sposobu na wyjście z rynku dla nowo zakładanych przedsiębiorstw, natomiast
jest

częściej

wykorzystywana

przez

podmioty

gospodarcze

mające

dłuższą

(wieloletnią) historię funkcjonowania na rynku.

5.3.

Zastosowane metody realizacji badań naukowych
W części teoretycznej postawione cele i hipotezy badawcze wymagały pogłębionych

studiów literatury krajowej i zagranicznej, w szczególności integrując wybrane prawa i teorie
z dziedziny nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu z wybranymi dyscyplinami
z obrębu dziedziny: nauk społecznych, ekonomicznych oraz prawnych, ale również
i biologicznych. Krytyczna analiza literatury przedmiotu zastosowana została jako metoda
badawcza przede wszystkim w opisie metafory ewolucjonistycznej (rozdział I monografii), ale
także w procesie opisu teorii bankructw i podstaw ogłoszenia upadłości przedsiębiorstw
(rozdział II pracy). Studia literaturowe dotyczące tak wielopłaszczyznowej problematyki, jaką
są z całą pewnością uwarunkowania bankructwa i upadłości przedsiębiorstw, wymagały
analizy i krytyki wielu pozycji piśmiennictwa, stąd konieczne okazało się wymienienie w spisie
bibliograficznym do monografii aż ponad 700 pozycji polsko- i obcojęzycznych autorów.
Paweł Antonowicz

Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

13

Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych

Natomiast niewątpliwie w przeprowadzonych w pracy badaniach empirycznych
praktyka gospodarcza podlegała badaniu według standardów stanowiska realistycznego,
w obszarze którego problemem badawczym była określona celowo grupa upadłych w latach
2007-2013 w Polsce przedsiębiorstw. Stanowiła ją populacja generalna upadłości 4.750
jednostek gospodarczych. Na uwagę w tym miejscu zasługuje szczegółowo opisany proces
tworzenia bazy danych o tych obiektach, który w zależności od etapu prowadzonych badań
zawarty został w monografii na stronach: 178-186, a także 279-281. W tym rodzaju
stanowiska badawczego (mającego miejsce obok pozytywistycznego, krytycznego, czy
w końcu konstruktywistycznego) występującego w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, teoria
budowana jest przede wszystkim poprzez odwoływanie się do praktyki; [Perry, Riege, Brown,
2006], co dostrzec można we wszystkich czterech rozdziałach rozprawy. Jak zauważają
również M. Sławińska i H. Witczak, w naukach o zarządzaniu powinno się de facto stosować
właśnie standardy stanowiska realistycznego, dzięki czemu możliwe jest formułowanie praw
naukowych, m.in. poprzez badania przypadków krytycznych, którymi w przedmiotowych
badaniach były praktyki negatywne jednostek bankrutujących lub postawionych w stan
upadłości; [Sławińska, Witczak, 2008, s. 38-39]. Dlatego też na gruncie realizowanych badań
empirycznych postawione cele badawcze wymagały zastosowania przede wszystkim metody
badania dokumentów (w szczególności na poziomie analizy sprawozdań finansowych),
ale także wybranej metody analizy finansowej w postaci analizy elementarnej, polegającej
na dekompozycji badanych jednostek oraz ich opisie przez pryzmat poszczególnych obszarów
oceny (tj. płynności, zdolności obsługi zadłużenia, składowych cyklu konwersji gotówkowej,
rentowności oraz produktywności, a także wybranych wzorcowych układów nierówności).
Charakterystyczne dla tej metody (elementarnej) analizy finansowej jest celowe nie
uwzględnianie wzajemnych związków między tymi obszarami oceny, co jak zostało opisane
w punkcie 7 niniejszego autoreferatu, stanowi już jeden z punktów ciężkości, który
wyartykułowałem w opisanych planach naukowych na najbliższe lata.
Reasumując w opisywanej monografii zostały zastosowane zarówno metody ilościowe
jak i jakościowe realizacji badań naukowych, co w szczególności zauważalne jest w lekturze
III i IV rozdziału opracowania. Przeprowadzone zostały tam w szczególności badania nad
kształtowaniem się przedziałów zmienności wybranych wskaźników analizy finansowej
w homogenicznych grupach (w układzie branżowym) upadających w Polsce przedsiębiorstw
– rozdział III; a także wielopłaszczyznowe badania intensyfikacji regionalnej oraz struktury
populacji generalnej upadłości przedsiębiorstw, mających miejsce w Polsce w latach 20072013 – rozdział IV.
Paweł Antonowicz
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5.4.

Wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu
Wyniki zawarte w opisywanej monografii, które w mojej opinii mogą zostać uznane za

wnoszące wkład w rozwój dyscypliny nauki o zarządzaniu obejmują w szczególności:


Włączenie w systemowe myślenie o przebiegu faz w cyklu życia przedsiębiorstwa,
w szczególności w odniesieniu do jego schyłkowej fazy, wybranych teorii i paradygmatu
ewolucjonistycznego z nauk biologicznych, w tym dwóch pozornie antagonistycznych
ujęć teoretycznych: gradualnej darwinowskiej teorii ewolucji organizmów żywych,
a także teorii przerywanej równowagi – Punctuated Equilibrium Theory; (s. 30-40).



Sformułowanie autorskich poglądów na temat morfogenetycznego wymiaru sytuacji
kryzysowej oraz destrukcyjnych konsekwencji bagatelizacji sytuacji kryzysowych,
które mogą doprowadzić organizację do etapu kryzysu właściwego; (s. 40-87).



Identyfikację

luki

w

pomiarze

skali

zjawiska

ekonomicznego

bankructwa

przedsiębiorstw w gospodarce i propozycję przybliżonej kwantyfikacji tego zjawiska
przez pryzmat liczby składanych wniosków upadłościowych, jak również propozycję
implementacji tej metodyki do badań demograficznych przedsiębiorstw; (s. 115-129).


Weryfikację istotności wpływu, na bilansową upadłość przedsiębiorstw z lat 20072013, poszczególnych składowych ich kapitału własnego; (s. 137-145).



Przeprowadzenie pionierskich w skali ogólnopolskiej badań na tak dużą skalę (2.739
jednostek gospodarczych podzielonych na 16 jednorodnych branżowo zbiorów) nad
kwantyfikowalnymi symptomami upadłości przedsiębiorstw, stanowiącymi de facto
jednowymiarowe predyktory ich upadłości, które zostały poddane analizie w okresie
4 lat przed sądowym orzeczeniem o niewypłacalności; (s. 404-453).



Ocenę przydatności wybranych wzorcowych układów nierówności do wyprzedzającej
(prospektywnej) oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstw; (s. 253-271).



Propozycję autorskiej 3-stopniowej konstrukcji Regionalnego Barometru Upadłości
Przedsiębiorstw (RBUP), zaadaptowanego do badań demograficznych w analogii do
współczynnika lokalizacji (LQ – ang. Location Quotient); [Hildebrand, Mace, 1950,
s. 241-249], w celu prowadzenia cyklicznych badań nad regionalnym zróżnicowaniem
intensyfikacji upadłości przedsiębiorstw w podziale administracyjnym Polski, a także
przeprowadzenie

na

podstawie

tej

metodyki analizy

strukturalnej

upadłości

przedsiębiorstw, jakie miały miejsce w Polsce w latach 2007-2013; (s. 281-349).
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5.5.

Aplikacyjne znaczenie osiągniętych wyników dla praktyki gospodarczej
Przedstawione w monografii wyniki badań, które posiadają w mojej opinii aplikacyjne

możliwości wykorzystania w praktyce gospodarczej obejmują w szczególności:


Analizę

oraz

przegląd

czynników

determinujących

bankructwa

i

upadłości

przedsiębiorstw w badaniach różnych ośrodków naukowych w Polsce, począwszy od
lat 90-tych do opisu badań współczesnych; (s. 104-111).


Ocenę istotności wpływu poszczególnych składowych kapitału własnego upadłych
przedsiębiorstw, które mogą mieć w praktyce wpływ na zaistnienie przesłanek o ich
bilansowej upadłości, nawet jeżeli na bieżąco regulują zobowiązania; (s. 137-145).



Określenie jako marginalnej roli postępowania naprawczego w praktyce gospodarczej
(s. 145-152), a także zbadanie zjawiska wtórnych i opisie „reżyserowanych” upadłości
przedsiębiorstw w kontekście liberalizmu polityki II szansy; (s. 152-166).



Określenie przedziałów zmienności wybranych wskaźników analizy finansowej (tzw.
przedziałów dla negatywnych benchmarków) dla jednostek znajdujących się na 1-4
lat przed ogłoszeniem upadłości w podziale na jednorodne pod względem branży
grupy jednostek gospodarczych. Na podwyższenie możliwości aplikacyjnych wyników
płynących z tej części badań może mieć wpływ zbudowana przeze mnie konstrukcja
ich opisu, polegającego na omawianiu i porównywaniu wyników analizy wskaźnikowej
jednostek upadłych w zestawieniu z wynikami badań Komisji ds. Analizy Finansowej
Rady Naukowej Stowarzyszenia Księgowych w Polsce [Dudycz, Skoczylas, 20082012]; (s. 404-453).



Ocenę przydatności wybranych wzorcowych układów nierówności do wyprzedzającej
oceny zagrożenia upadłością przedsiębiorstw; (s. 253-271).



Analizę strukturalną upadłości przedsiębiorstw w Polsce, dokonaną w 7-letnim
horyzoncie badawczym (tj. 2007-2013) i obejmującą badanie populacji generalnej
4.750 upadłości tego okresu pod względem: długości życia; rodzaju postępowania
upadłościowego; formy prawnej w jakiej zorganizowany był dłużnik; jego struktury
własnościowej; a także przynależności branżowej; (s. 310-349).



Rekomendacje – benchmarking rozwiązań systemowych z wybranych krajów Europy,
związanych m.in. z funkcjonowaniem centralnych baz danych o dłużnikach
niewypłacalnych, jako jednego z koniecznych działań do realizacji w przyszłości celem
wzrostu transparentności instytucji upadłości w Polsce; (s. 350-354).
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6. Opis pozostałego dorobku naukowego opublikowanego po uzyskaniu stopnia
doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu
We wstępie do tej części autoreferatu należy podkreślić, iż kluczowe dla oceny
podejmowanej

przeze

mnie

po

uzyskaniu

stopnia

doktora

aktywności

naukowej,

a także działalności dydaktycznej, współpracy naukowej oraz popularyzacji nauki, zostały
przedstawione w Załączniku 4 na stronach: 21-47. Aby uniknąć powtarzania zawartych tam
informacji w dalszej części niniejszego dokumentu punkt ciężkości został położony głównie
na streszczenie zawartych tam informacji, a także na omówienie struktury dorobku
naukowego, opublikowanego przez mnie od 10.2006 r. do 10.2015 r., nie wchodzącego
w skład osiągnięcia naukowego wymienionego w p. 4.
Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych z zakresu nauk o zarządzaniu
uczestniczyłem w 25 międzynarodowych bądź krajowych konferencjach tematycznych
[Załącznik 4, s. 26-30], gdzie wygłosiłem 26 odczytów [Załącznik 4, s. 32-33]. Do
najważniejszych z nich zaliczam m.in. wystąpienia: na Posiedzeniu Komisji Europejskiej CESA
w Brukseli (ang. Community of European Shipyards Association) [II.I.23.]; w międzynarodowej
konferencji na Gwadelupie: „Skills Of the Shipyard Employees” w ramach Workgroup 1:
„Structural changes within the market and the impact they have on personnel changes” [L];
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie [II.I.11.]; [Załącznik 4, s. 28, 30, 43].
Brałem ponadto czynny udział w 14 komitetach organizacyjnych krajowych konferencji
naukowych, w tym 5-krotnie pełniłem funkcję przewodniczącego komitetu organizacyjnego;
[Załącznik 4, s. 33-35]. W latach 2010-2013 byłem również pomysłodawcą i organizatorem
cyklu czterech Ogólnopolskich Konferencji Młodych Naukowców, w których uczestniczyło
w zależności od roku: od 81 do 179 uczestników, reprezentujących większość jednostek
naukowo-badawczych w Polsce [III.C.4.; III.C.6.; III.C.8.; III.C.10.; Załącznik 4, s. 34-35].
W podlegającym ocenie okresie uczestniczyłem w charakterze eksperta z ramienia
Uniwersytetu Gdańskiego w 10 projektach badawczych [od II.G.1. do II.G.9; IIF; Załącznik
4, s. 23-25, 36] i w 5 projektach europejskich, które zaklasyfikowałem do mojego dorobku
dydaktyczno-popularyzatorskiego [od III.A.1. do III.A.5.; Załącznik 4, s. 31-32]. Spośród
nich na szczególną uwagę zasługuje międzynarodowy 3-letni projekt: EUROSTER –
Partnerstwo na rzecz rozwoju zdolności adaptacyjnych pracowników przemysłu okrętowego
[II.G.2.]; [Załącznik 4, s. 23-25]. W wyniku tej aktywności powstały m.in. następujące
publikacje: [B.1.5.; B.1.6.; B.1.7.; B.2.6.; B.4.24.; C.9.; C.10.]; [Załącznik 4, s. 5-6, 8, 14,
20], a także ekspertyzy: [III.M.14; III.M.16.; III.M.19.; III.M.20.; III.M.21.; III.M.22.;
III.M.23.; III.M.24.]; [Załącznik 4, s. 45-46]. Realizowałem w tym okresie 4 indywidualne
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granty uczelniane (ściśle związane tematycznie z problematyką bankructw oraz upadłości
przedsiębiorstw), których byłem kierownikiem i wykonawcą [II.G.6.; II.G.7.; II.G.8.; II.G.9.];
[Załącznik 4, s. 25]. Należy w tym miejscu również zwrócić uwagę na indywidualną realizację
przeze mnie przez 6 lat (tj.: 2010-2015) projektu na podstawie porozumienia zawartego
z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związkiem Pracodawców (KPF), pt.:
„Procesy upadłościowe przedsiębiorstw w Polsce”; [Załącznik 4, s. 36]. W wyniku tej
aktywności badawczej powstało 12 półrocznych raportów [poz. od III.M.1. do III.M.12.;
Załącznik 4, s. 43-44], adresowanych nie tylko do członków zrzeszonych w KPF, ale także
m.in. do przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej.
Za realizowaną działalność naukową otrzymałem w analizowanym okresie 6 nagród,
spośród których na szczególną uwagę zasługuje Nagroda im. Jana Uphagena, która została
przyznana mi z rąk Prezydenta Miasta Gdańska w 2010 r. w kategorii nauk humanistycznych
za „Badania nad prognozowaniem oraz wielowymiarową analizą upadłości przedsiębiorstw”.
Natomiast w odniesieniu do mojej działalności dydaktycznej, wyjątkowym zaszczytem było
dla mnie otrzymanie w 2011 r. nagrody za zajęcie II miejsca w Konkursie im. dr. Jerzego
Kozubskiego „Nauczyciel Roku”; [Załącznik 4, s. 26]. Traktuję to wyróżnienie w szczególności
jako docenienie pracy dydaktycznej i popularyzatorskiej. W latach 2007-2015 prowadziłem
bowiem ćwiczenia i wykłady z 8 przedmiotów [Załącznik 4, s. 10], a także pełniłem funkcję
promotora zarówno na I, jak i na II poziomie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
W wyniku tej działalności w latach 2007-2015 byłem promotorem 41 prac magisterskich oraz
111 prac licencjackich, których szczegółowe zestawienie przedstawiłem w: [Załącznik 4,
s. 39-42]. Nie bez znaczenia była zapewne również pełniona przeze mnie od 2004 r. do dnia
dzisiejszego funkcja opiekuna Koła Naukowego KNEPO Business Club, funkcjonującego przy
Katedrze Ekonomiki Przedsiębiorstw na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Podsumowując, poza opisaną powyżej aktywnością w realizowanej przeze mnie działalności
na Uniwersytecie Gdańskim pełniłem bądź nadal pełnię następujące funkcje: (1) realizuję
działalność naukowo-dydaktyczną na stanowisku adiunkta, a także (2) od 06.2015 r. pełnię
funkcję Kierownika Zakładu Ekonomiki Przedsiębiorstw; (3) od 2013 r. do dnia dzisiejszego
pełnię funkcję redaktora tematycznego z zakresu Zarządzania w Czasopiśmie „Zarządzane
i Finanse. Journal of Management and Finance”, znajdującego się w części B listy MNiSW; (4)
od 2009 r. do dnia dzisiejszego pełnię funkcję Kierownika Praktyk Zawodowych na Wydziale
Zarządzania UG; (5) od 2012 r. pełnię funkcję członka Rady Programowej na kierunku
Zarządzanie na specjalności Zarządzanie Rozwojem Przedsiębiorstwa; a także (6) w latach
2008-2010 byłem członkiem Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Zarządzania UG.
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W ocenie opublikowanego po doktoracie dorobku naukowego brane są pod uwagę
m.in. indeksy cytowalności. Szczegółowe informacje na ich temat zamieszczone zostały w:
[Załącznik 4, s. 21-22]. Zgodnie z zawartymi tam informacjami moje publikacje były 6krotnie cytowane (wg Web of Science Cited Reference Search), liczba cytowań na podstawie
bazy Google Scholar wynosi 95, natomiast wg Harzing’s Publish or Perish – 124. Chciałbym
również zwrócić uwagę, iż pomimo tego, że indeks Hirscha obliczony wg bazy Google Scholar
wskazuje wynik 4, to na pierwszą moją publikację ([B.1.12.] – tj. pracę o największej liczbie
cytowań) autorzy krajowi i zagraniczni powoływali się łącznie 62 razy2.
Zbiór zaliczanych przeze mnie do dorobku naukowego opublikowanych prac, a także
opracowań popularyzujących naukę składa się z 77 publikacji (zgodnie z zestawieniem
przedstawianym w tablicy 1), do których w szczególności zaliczyłem: 1 monografię mojego
autorstwa; 6 redakcji monografii naukowych, a także 7 redakcji tomów czasopism
naukowych; 25 artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych, w tym 4 napisane
w języku angielskim, a także 4 artykuły napisane we współautorstwie; 17 rozdziałów lub
artykułów w monografiach naukowych; 2 podręczniki, w tym 1 napisany samodzielnie;
9 rozdziałów w podręcznikach; a także 10 innych opublikowanych opracowań zbiorowych lub
opublikowanych dokumentacji prac badawczych3; [Załącznik 4, s. 4-20]. Ponadto w latach
2007-2015 wykonałem łącznie 24 ekspertyzy lub inne opracowania na zamówienie;
[Załącznik 4, s. 43-46]. Zestawienie to zostało przedstawione w tablicy 1.
Opublikowany przeze mnie dorobek naukowy, po uzyskaniu stopnia doktora nauk
ekonomicznych, można podzielić na 4 nurty badawcze: (a), (b), (c) oraz (d); a także na 2
rodzaje podejmowanej działalności dydaktycznej i popularyzującej naukę (e), (f):
a) Upadłości przedsiębiorstw z wybranych branż i studia przypadków;

Tom 1/2

b) Prospektywna analiza finansowa i systemy wczesnego ostrzegania przed
upadłością przedsiębiorstw;
c) Regionalne studia nad intensyfikacją upadłości przedsiębiorstw w podziale
administracyjnym Polski;
d) Rynek stoczniowy – uwarunkowania i perspektywy rozwoju wybranych

Tom 2/2

segmentów produkcji statków oraz inicjatywy klastrowe;
e) Podręczniki akademickie, opracowania o charakterze dydaktycznym i wybrane
publikacje eksperckie;
f) Redakcje książek i czasopism.

2

Dane na dzień: 29.10.2015 r. Zob. Rysunek 1 i 2 w: [Załącznik 4, s. 21-22].
Zestawienie zbiorcze na podstawie danych przedstawionych w tablicy 1, a także informacji zawartych
w Załączniku 4 do wniosku habilitacyjnego.
3
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Tablica 1.

Struktura

dorobku

naukowego

po

uzyskaniu

stopnia

doktora

nauk

ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu (od 10.2006 r. do 10.2015 r.)
JĘZYK PUBLIKACJI

KATEGORIA

POL

ANG

AUTORSTWO
SAMODZ.

OGÓŁEM

WSPÓŁAUT.

A) Monografie

1

-

1

-

1

B) Redakcje monografii

6

-

4

2

6

C) Redakcje czasopism naukowych

7

-

3

4

7

D) Artykuły w czasopismach
krajowych i międzynarodowych

21

4

21

4

25

E) Rozdziały lub artykuły
w monografiach naukowych

17

-

15

2

17

F) Podręczniki (autorstwo)

2

-

1

1

2

G) Rozdziały w podręcznikach

9

-

5

4

9

H) Pozostałe opracowania zbiorowe,
opublikowane dokumentacje
prac badawczych

8

2

4

6

10

71

6

54

23

77

23

1

14

10

24

OGÓŁEM
a ponadto:
(I) wykonane ekspertyzy lub inne
opracowania na zamówienie

UWAGA: w skład wymienionych w Tablicy 1 kategorii wchodzą następujące publikacje, których kod
alfanumeryczny zgodny jest z wykazem (Załącznik 4) nie wchodzących w skład osiągnięcia naukowego,
opublikowanych prac naukowych:
A) B.1.4.
B) B.2.1. / B.2.2. / B.2.3. / B.2.4. / B.2.5. / B.2.6.
C) B.3.1. / B.3.2. / B.3.3. / B.3.4. / B.3.5. / B.3.6. / B.3.7.
D) B.4.1. / B.4.2. / B.4.3. / B.4.4. / B.4.5. / B.4.6. / B.4.7. / B.4.8. / B.4.9. / B.4.10. / B.4.11.
B.4.12. / B.4.13. / B.4.14. / B.4.15. / B.4.16. / B.4.17. / B.4.18. / B.4.19. / B.4.20. / B.4.21.
B.4.22. / B.4.23. / B.4.24. / B.4.25.
E) B.5.1. / B.5.2. / B.5.3. / B.5.4. / B.5.5. / B.5.6. / B.5.7. / B.5.8. / B.5.9. / B.5.10. / B.5.11. / B.5.12.
B.5.13. / B.5.14. / B.5.15. / B.5.16. / B.5.17.
F) B.1.3. / B.1.12.
G) B.1.1. / B.1.2. / B.1.5. / B.1.6. / B.1.7. / B.1.8. / B.1.9. / B.1.10. / B.1.11.
H) C.1. / C.2. / C.3. / C.4. / C.5. / C.6. / C.7. / C.8. / C.9. / C.10.
I) III.M.1. / III.M.2. / III.M.3. / III.M.4. / III.M.5. / III.M.6. / III.M.7. / III.M.8. / III.M.9. / III.M.10.
III.M.11. / III.M.12. / III.M.13. / III.M.14. / III.M.15. / III.M.16. / III.M.17. / III.M.18. / III.M.19.
III.M.20. / III.M.21. / III.M.22. / III.M.23. / III.M.24.
Źródło: opracowanie własne.
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Jak wynika z informacji zawartych w tablicy 1 w strukturze opublikowanego przeze
mnie dorobku naukowego po uzyskaniu stopnia doktora przeważają artykuły w czasopismach
krajowych i międzynarodowych, a także rozdziały i artykuły w monografiach naukowych.
Starałem się selektywnie dokonywać wyboru zróżnicowanych miejsc tych publikacji, stąd
prace te zostały wydane m.in. w: Journal of Interdisciplinary Research, Journal of
International Studies, The Małopolska School of Economics in Tarnów Research Papers
Collection,

czasopiśmie

„Ekonomika

i

Organizacja

Przedsiębiorstwa”,

jak

również

„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, czasopiśmie Uniwersytetu Warszawskiego „Problemy
Zarządzania”, a także wydawanym w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie „Kwartalniku
Nauk o Przedsiębiorstwie”, Zeszytach Naukowych Uniwersytetu Szczecińskiego, Pracach
Naukowych Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach, czasopiśmie
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu „Equilibrium – pismo poświęcone naukom
ekonomicznym”, Zeszytach Naukowych Politechniki Rzeszowskiej, a ponadto również
w Pomorskim Przeglądzie Gospodarczym – wydawanym nakładem Instytutu Badań nad
Gospodarką Rynkową. Niektóre z moich prac zostały również opublikowane w znajdującym
się w części B listy MNiSW (7 p.) czasopiśmie Wydziału Zarządzania UG „Zarządzanie
i Finanse. Journal of Management and Finance”. Aby umożliwić dokonanie oceny dorobku
naukowego, został on w dalszej części autoreferatu podzielony na 6 względnie jednorodnych
zbiorów publikacji.

6.1.

Opis nurtu badawczego (a): Upadłości przedsiębiorstw z wybranych branż

i studia przypadków
Do zbioru pierwszego nurtu pozostałego dorobku naukowego, nie wchodzącego
w skład osiągnięcia naukowego wskazanego w p. 4 autoreferatu zaliczyłem 7 następujących
publikacji: [B.5.1.]; [B.4.5.]; [B.4.6.]; [B.4.7.]; [B.5.2.]; [B.4.9.]; [B.5.9.]4. Stanowią one
dość jednorodny zbiór prac, w których punktem ciężkości stały się w głównej mierze oceny
oraz analizy spektakularnych bankructw i upadłości przedsiębiorstw, odnoszone bądź do
konkretnych studiów przypadków, albo do wybranych branż i sektorów gospodarki. Ważną
4

Kolejność wymienienia publikacji oparta jest na dwóch kryteriach: (1) zostały one uszeregowane wg
nurtów badawczych; a ponadto (2) wg daty publikacji (od pozycji najnowszych do prac najstarszych).
W tej właśnie kolejności możliwa jest ich lektura na podstawie załączonego do dokumentów
awansowych zbioru prac, podzielonych na dwa tomy: Tom 1/2 – zawierający publikacje składające się
na wyodrębnione w dorobku naukowym następujące nurty badawcze: (a), (b), (c) oraz (d); a także
Tom 2/2 – zawierający zbiór publikacji zaklasyfikowanych przeze mnie do 2 rodzajów podejmowanej
aktywności dydaktycznej oraz popularyzującej naukę: (e) i (f).
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nie tylko dla samej teorii zarządzania, ale przede wszystkim istotną dla praktyki gospodarczej
kwestią była opisywana przeze mnie w pierwszej pracy [B.5.1.] problematyka zatorów
płatniczych, jakie są charakterystyczne dla branży budowlanej. Jak wielokrotnie podkreślałem
m.in. w ekspertyzach publikowanych przy współpracy z Konferencją Przedsiębiorstw
Finansowych w Polsce – Związkiem Pracodawców [III.M.1. – III.M.12.], w ostatnich latach
niemal co czwarta ogłaszana w Polsce upadłość dotyczyła właśnie podmiotów budowlanych.
Do czynników determinujących wzrost ryzyka niewypłacalności jednostek tego sektora
zaliczyłem m.in.: nadmiernie wydłużone terminy spłaty zobowiązań i cyklu inkasa należności;
określoną specyfikę branżową (m.in. cykliczność koniunktury, długość realizacji projektów
budowlanych, poziom ich procesowego i zasobowego skomplikowania, a także relatywnie
wysoki udział kosztów uzyskania przychodów); ponadto podniosłem również ważną kwestię
związaną z realizacją projektów infrastrukturalnych opartych na wyborze generalnego
wykonawcy w trybie przetargu publicznego, w którym cena stanowi jedno z najważniejszych
kryteriów wyboru.
W opisywanym nurcie publikacji na uwagę mogą zwrócić również prace: [B.4.5.],
[B.4.6.], [B.4.7.], a także [B.5.9.], w których analizowałem studia przypadków następujących
upadłości: wybranych podmiotów z grupy kapitałowej BOMI, spektakularnej upadłości Amber
Gold Sp. z o.o., czy w końcu bankructwa będącego efektem spirali niewypłacalności
głównego udziałowcy w przedsiębiorstwie branży okrętowej Nord Sp. z o.o. W pracach tych,
poza warstwą teoretyczną, zawarte zostały również wyniki badań opisywanych przypadków
bankructw i upadłości przy zastosowaniu prospektywnej analizy finansowej oraz systemów
wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem upadłością.

6.2.

Opis nurtu badawczego (b): Prospektywna analiza finansowa i systemy

wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw
Kolejnym nurtem badań, który składa się z 16 opublikowanych prac, stanowiących
dorobek naukowy nie zaliczany do osiągnięcia wskazanego w p. 4 autoreferatu, jest zbiór
publikacji

związanych

z

weryfikacją

skuteczności

stosowania

wybranych

systemów

wczesnego ostrzegania przed upadłością (niewypłacalnością) kooperantów w obrocie
gospodarczym, a także wykorzystaniem do tego typu analiz jednowymiarowych predyktorów
upadłości w postaci wybranych wskaźników analizy finansowej. Zbiór tych prac obejmuje
w szczególności następujące pozycje: [B.4.1.]; [B.5.4.]; [B.4.8.]; [B.5.5.]; [B.4.11.]; [B.4.12.];
[B.4.13.]; [B.4.14.]; [B.4.16.]; [B.5.7.]; [B.4.17.]; [B.5.14.]; [B.4. 25.]; [B.5.12.]; [B.5.16.];
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[B.5.17.]. W większości wymienionych publikacji prowadziłem, na różnych wielkościach prób
upadłych w Polsce przedsiębiorstw, badania dotyczące kształtowania się wybranych
wskaźników analizy finansowej w latach poprzedzających sądowo orzeczoną niewypłacalność5.
W pracach tych zwracałem uwagę w głównej mierze na wskaźniki z grupy oceny płynności
finansowej, zdolności obsługi zadłużenia, a także na składowe cyklu konwersji gotówki, które
wykazywały największe odchylenia od obserwowanych poziomów, jakie przyjmują te relacje
w jednostkach „zdrowych”. Nurt tych badań stanowi niezakończony przeze mnie ciąg prac
badawczych, które zgodnie z opisanymi w ostatnim punkcie autoreferatu planami naukowym
zamierzam eksplorować w przyszłości.

6.3.

Opis nurtu badawczego (c): Regionalne studia nad intensyfikacją upadłości

przedsiębiorstw w podziale administracyjnym Polski
Trzecim, a zarazem ostatnim nurtem badawczym związanym stricte z przedmiotem
badań nad bankructwami i upadłościami przedsiębiorstw, którego publikacji nie zaliczam do
osiągnięcia wskazanego w p. 4 autoreferatu, jest nurt nazwany przeze mnie: „Regionalne
studia nad intensyfikacją upadłości przedsiębiorstw w podziale administracyjnym Polski”. Do
zbioru opublikowanych po uzyskaniu stopnia doktora prac w tym zakresie zaliczam 13
następujących pozycji: [B.4.3.]; [B.4.4.]; [B.5.3.]; [B.4.10.]; [B.4.15.]; [B.5.6.]; [B.4.18.];
[B.4.19.]; [B.4.22.]; [B.5.10.]; [B.5.11.]; [B.1.4.]; [B.4.23.]. Zwracam również uwagę na 12
innych, związanych z nimi tematycznie półrocznych raportów upadłościowych, opracowanych
przy współpracy z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce – Związkiem
Pracodawców [III.M.1. – III.M.12.], które zostały wymienione w Załączniku 4 do wniosku
habilitacyjnego na s. 43-44. W nurcie tych badań publikowałem w latach 2008-2014
najnowsze statystyki ogłaszanych w Polsce upadłości przedsiębiorstw, zawężając opisy
wyników badań do wybranych okresów, a także określonych regionów, niejednokrotnie
również podejmując się próby wyznaczenia krótkookresowych prognoz w tym obszarze.
W publikacjach tych często prowadziłem wielopłaszczyznowe analizy struktury upadłości
przedsiębiorstw w podziale administracyjnym Polski, wykorzystując w tym celu ewoluującą
na przestrzeni lat w moim podejściu do przedmiotowych badań metodykę porównawczych

5

W tym kontekście zdecydowanym rozszerzeniem zbioru przedstawionych tu etapów badań
cząstkowych okazał się III rozdział monografii wskazanej jako osiągnięcie naukowe, w którym
przeprowadziłem badania na znacznie większym zbiorze upadłości, a ponadto w podziale na
jednorodne branżowo grupy upadłych w Polsce w latach 2007-2013 przedsiębiorstw.
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analiz regionalnych6. Opracowania te, z racji poruszanej bieżącej problematyki, cieszyły się
szczególnym zainteresowaniem w trakcie odczytów na konferencjach, a także były doceniane
przez wybranych przedstawicieli administracji centralnej i samorządowej, w dowód czego
otrzymywałem (załączone również na końcu ostatniej części niniejszego zbioru dokumentów
– Załącznik 6) korespondencje referencyjne.

6.4.

Opis

nurtu

badawczego

(d):

Rynek stoczniowy – uwarunkowania

i perspektywy rozwoju wybranych segmentów produkcji statków oraz
inicjatywy klastrowe
Na moją aktywność badawczą w latach 2007-2009 duży wpływ wywarła działalność
naukowa realizowana przez Pana prof. dr hab. Jerzego Bielińskiego, specjalisty z zakresu
mechanizmów wsparcia stoczni oraz problemów konkurencyjności polskiego przemysłu
okrętowego. Jego bezpośrednie zwierzchnictwo nad moim rozwojem naukowym (kierownik
jednostki macierzystej, w której jestem zatrudniony) ukierunkowało również działalność
badawczą, w wyniku czego powstało 7 publikacji, wśród których znalazły się również pozycje
naszego wspólnego autorstwa: [B.4.20.]; [B.5.8.]; [B.4.21.]; [C.5.]; [C.8.]; [C.10.]; [C.9.].
W wyniku mojego uczestnictwa w 3-letnim międzynarodowym projekcie EUROSTER, który
opisany został w Załączniku 4 w poz. [II.G.2.] na s. 23-24, a także realizacji przeze mnie
projektów [II.G.4.] i [II.G.5.], opisanych w Załączniku 4 na s. 24-25, powstało ponadto 11
następujących ekspertyz, w których przedmiotem analizy były zróżnicowane uwarunkowania
opisywanego obszaru aktywności badawczej: [III.M.13.]; [III.M.14.]; [III.M.15.]; [III.M.16.];
[III.M.17.]; [III.M.19.]; [III.M.20.]; [III.M.21.]; [III.M.22.]; [III.M.23.]; [III.M.24.].
Rynek stoczniowy w Polsce, m.in. w wyniku: (a) globalnej zmiany i realokacji centrów
produkcji okrętowej (w kierunku rynków azjatyckich); (b) wzrostu ryzyka kursowego; (c)
braku realizacji koniecznych do przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych przede
wszystkim ukierunkowanych na koncepcję lean management, oznaczającą koncentrację na
procesach outsourcingowych; stał się dla mnie również polem eksploracji w zakresie
opisanych nurtów związanych z bankructwami i upadłościami przedsiębiorstw. Szczególnie
w tym kontekście uważam ten etap mojej pracy badawczej za wartościowy, gdyż pozwolił mi
na łączenie obu tych nurtów w moich zainteresowaniach naukowych.
6

Badania te stanowiły niezwykle ważny etap mojego ewolucyjnego dojrzewania w naukowym
formułowaniu problemu badawczego oraz jego opisu, który ostatecznie podjąłem również
w zdecydowanie szerszym i kompleksowym ujęciu w rozdziale IV wskazanego osiągnięcia naukowego.
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6.5.

Opis rodzaju aktywności dydaktycznej i popularyzującej naukę (e):

Podręczniki akademickie, opracowania o charakterze dydaktycznym
i wybrane publikacje eksperckie
W zbiorze dorobku opublikowanego przeze mnie w latach 2007-2014 znalazły się
następujące publikacje, które zaliczam do prac o charakterze dydaktycznym, eksperckim, czy
też popularyzującym naukę: [B.4.2.]; [B.1.1.]; [B.1.2.]; [C.1.]; [C.2.]; [C.3.]; [C.4.]; [B.1.3.];
[B.5.13.]; [B.4.24.]; [B.1.8.]; [B.1.5.]; [B.1.6.]; [B.1.7.]; [C.6.]; [C.7.]; [B.5.15.]; [B.1.9.];
[B.1.10.]; [B.1.11.]; [B.1.12.]. Bardzo trudno stricte oddzielić je od opisanej w poprzednich
punktach działalności badawczej, ale z uwagi na charakter oraz sposób przedstawiania
w nich wyników badań uznałem, iż będą one raczej zaliczały się do tego właśnie rodzaju
mojej aktywności.
Na szczególną uwagę w tym zbiorze prac zasługuje w szczególności książka mojego
autorstwa [B.1.12.]. Obejmuje ona problematykę związaną z wielowymiarową oceną
standingu ekonomiczno-finansowego przedsiębiorstw, którą napisałem jako rozwinięcie
wyników badań realizowanych w pracy doktorskiej. Jej zasadnicza część poświęcona została
opisowi modeli służących prognozowaniu wypłacalności przedsiębiorstw. Modele te pozwalają
na dokonanie punktowej (ang. scoring) oceny przyszłego zagrożenia upadłością wybranego
przedsiębiorstwa. Znajdują one również wykorzystanie w ocenie zdolności kredytowej,
analizie porównawczej pomiędzy różnymi podmiotami sektora, a także stanowią wzbogacenie
instrumentarium analitycznego rachunkowości zarządczej. Szerokie spektrum możliwości
zastosowania opisanych w podręczniku modeli sprawia, iż są one wykorzystywane zarówno
przez instytucje finansowe, banki, audytorów, a także analityków finansowych, księgowych
oraz managerów podejmujących decyzje dotyczące szeroko pojętej polityki finansowej
przedsiębiorstwa. Po relatywnie dobrym odbiorze tej pozycji przez Czytelników wydałem
w Wydawnictwie ODDK w 2009 r. we współautorstwie z dr Alicją Antonowicz pozycję:
[B.1.3.]. W podręczniku tym opisaliśmy między innymi takie zagadnienia jak: rachunek
procentów (prostych, złożonych, rent, NPV, IRR), analizę progu rentowności, rachunek
amortyzacyjny, problematykę zarządzania majątkiem obrotowym, wskaźnikową ocenę
przedsiębiorstw przez pryzmat sprawozdań finansowych i praktyczne aspekty sporządzania
prognozy rachunku przepływów pieniężnych, które można wykorzystać w przygotowywanych
projektach inwestycyjnych (biznesplanach).
Interesujące z tego zakresu mogą okazać się dla Czytelnika również pozycje: [B.1.1.]
i [B.1.2.], które zostały opublikowane w 2014 r. jako rozdziały w podręczniku z zakresu
zarządzania projektami. Są one również związane z realizowaną przeze mnie działalnością
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dydaktyczną na studiach podyplomowych z „Zarządzania Projektami”, stanowiących ofertę
dydaktyczną Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Ponadto w zbiorze tych
opracowań znalazła się również m.in. 4-tomowa publikacja, której jestem współautorem:
[C.1.]; [C.2.]; [C.3.]; [C.4.] i która stanowi bezpośredni efekt mojego udziału w projekcie
realizowanym w Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową, opisanym pod pozycją: [II.G.1.]
w Załączniku 4 do wniosku habilitacyjnego (s. 23).

6.6.

Opis rodzaju aktywności dydaktycznej i popularyzującej naukę (f):

Redakcje książek i czasopism
Jak przedstawiłem to zarówno w autoreferacie (s. 17) jak i w Załączniku 4 (s. 33-35)
w podlegającym ocenie okresie mojej pracy naukowej na Uniwersytecie Gdańskim
uczestniczyłem aktywnie w 14 komitetach organizacyjnych krajowych konferencji naukowych.
W głównej mierze dzięki tej aktywności zaangażowany byłem w szereg prac redakcyjnych,
zdobywając tym samym doświadczenie w pełnieniu funkcji redaktora wybranych tomów
zeszytów naukowych, a także monografii naukowych. W zbiorze tych publikacji, wydanych
nakładem:

Wydawnictwa

Uniwersytetu

Gdańskiego,

Fundacji

Rozwoju

Uniwersytetu

Gdańskiego, jak również Instytutu Badań nad Gospodarką Rynkową – Gdańskiej Akademii
Bankowej, znalazło się 13 następujących prac: [B.3.1.]; [B.3.2.]; [B.3.3.]; [B.3.4.]; [B.2.1.];
[B.3.5.]; [B.3.6.]; [B.2.2.]; [B.3.7.]; [B.2.3.]; [B.2.4.]; [B.2.5.]; [B.2.6.].
W przypadku 7 z tych pozycji moją rolą była redakcja naukowa wybranych tomów
Czasopisma Wydziału Zarządzania UG „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and
Finance” 7, natomiast 6 pozostałych prac redakcyjnych doprowadziło do wydania monografii
naukowych.
Opisane w kolejnych podpunktach (6.1. – 6.6.) wyodrębnione 4 nurty badawcze oraz
2 rodzaje realizowanej przeze mnie zróżnicowanej aktywności dydaktycznej i popularyzującej
naukę zostały w tej właśnie kolejności powielone i przekazane Recenzentom do oceny
w dwóch częściach: Tom 1/2 – zawierający publikacje w 3 nurtach badawczych w obszarze
bankructw i upadłości przedsiębiorstw: (a), (b) i (c) oraz w 1 nurcie badawczym z innego
obszaru (d); a także Tom 2/2 – zawierający publikacje podzielone wg rodzajów realizowanej
przeze mnie w poprzednich latach aktywności dydaktycznej i popularyzującej naukę (e), (f).
7

Czasopismo „Zarządzanie i Finanse. Journal of Management and Finance”, znajdujące się w części B
wykazu listy MNiSW (7 p.), w latach 2003-2011 było wydawane pod nazwą „Prace i Materiały Wydziału
Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego” i pod tą właśnie nazwą wydana została m.in. publikacja, której
byłem współredaktorem, znajdująca się pod pozycją: [B.3.7.].
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7. Plany naukowe
Niewątpliwie okres ostatnich 9 lat mojej pracy naukowej, tj. okres po uzyskaniu
stopnia doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, stanowi pewien
zamknięty etap, który został uwieńczony wydaną monografią, stanowiącą w moim
przekonaniu, jak starałem się to wykazać w autoreferacie, znaczący wkład w rozwój nauk
ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu. Zdecydowanie należy jednak stwierdzić,
iż etap ten bynajmniej nie wyczerpuje mojego zainteresowania podejmowaną dotychczas
problematyką bankructw oraz upadłości przedsiębiorstw. Zarówno w trakcie procesu pisania
rozprawy, jak również po jego ukończeniu coraz bliższe stawały mi się słowa maksymy „im
więcej wiesz, tym więcej pozostaje do poznania i wciąż tego przybywa” [Scott Fitzgerald,
1941]. Dlatego też w planach naukowych na najbliższe lata zakładam eksplorację m.in.
następujących nurtów bezpośrednio związanych z dotychczas podejmowanym przeze mnie
obszarem badań nad bankructwami i upadłościami przedsiębiorstw:


Badanie nowych możliwości oraz popularyzacja dotychczasowych wyników badań
w zakresie wykorzystywania w praktyce prospektywnej analizy finansowej na potrzeby
operacyjnego zarządzania przedsiębiorstwem.



Tworzenie nowych, ale i przede wszystkim dostosowanych do różnych branż, modeli
wczesnego ostrzegania przed zagrożeniem niewypłacalnością kontrahentów w obrocie
gospodarczym, które oparte będą m.in. na metodzie analizy dyskryminacyjnej.



Rozszerzenie studiów regionalnych i analiz strukturalnych upadłości przedsiębiorstw
również na badania w zakresie mających miejsce w Polsce upadłości konsumenckich.

Niniejszy autoreferat sporządzony został w oparciu o szczegółowe zestawienie informacji zawartych
w Załączniku 4 do wniosku habilitacyjnego, w którym zawarte zostały m.in. takie elementy oceny jak:
realizowane projekty badawcze, otrzymane nagrody za działalność naukową, wygłoszone odczyty oraz
udział w konferencjach tematycznych, a także w komitetach redakcyjnych, osiągnięcia dydaktyczne
i działalność w zakresie popularyzacji nauki, i inne.

Paweł Antonowicz
Gdańsk, 2 listopada 2015 r.
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