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1. Imi ę i nazwisko 
 

Paweł Dec 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

• Doktor nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia, Kolegium Nauk  

o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 24 kwietnia 2008 r., tytuł 

rozprawy doktorskiej: Kompleksowy system wczesnego ostrzegania przedsiębiorstwa. 

Promotor rozprawy doktorskiej: prof. zw. dr hab. Elżbieta Mączyńska, recenzenci 

rozprawy doktorskiej: prof. dr hab. Stefania Jurek-Stępień (SGH), prof. zw. dr hab. 

Wanda Skoczylas (Uniwersytet Szczeciński). 

• W latach 2004–2008 byłem uczestnikiem dziennych studiów doktoranckich w zakresie 

nauk ekonomicznych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, Kolegium Nauk  

o Przedsiębiorstwie, które ukończyłem w 2008 r. 

• W 2005 r. ukończyłem Studia Podyplomowe w Zakresie Doskonalenia Pedagogicznego 

dla Nauczycieli Akademickich organizowane przez Centrum Pedagogiczne w Szkole 

Głównej Handlowej w Warszawie. 

• Magister ekonomii – 2004 r., kierunek finanse i bankowość, dzienne, pięcioletnie studia 

magisterskie (1999–2004), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. 

• Magister ekonomii – 2004 r., kierunek zarządzanie i marketing, dzienne, pięcioletnie 

studia magisterskie (1999–2004), Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.  

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych 

3.1. Przebieg pracy w jednostkach naukowych 

Karierę naukową rozpocząłem w 2004 r. od uczestnictwa w dziennych studiach 

doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Na mój rozwój naukowy, jeszcze 

w trakcie studiów doktoranckich, mieli wpływ profesorowie – Marianna Strzyżewska-

Kamińska i Kazimierz Kuciński. Pod ich merytoryczną opieką powstawały pierwsze publikacje 

mojego autorstwa dotyczące metodyki badań w naukach ekonomicznych  

i warsztatu naukowca. To również oni wskazali mojego pierwszego opiekuna naukowego – 

prof. Marcina K. Nowakowskiego, który nie narzucał swojego obszaru badawczego, ale 

wskazywał możliwości i potencjalne kierunki, między innym poprzez zachęcanie do 

uczestniczenia w spotkaniach i seminariach organizowanych przez Komitet Nauk Organizacji 
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i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk. Dzięki temu mogłem sprecyzować swoje 

zainteresowania naukowe do obszaru bankructw i upadłości przedsiębiorstw. Wówczas 

rozpocząłem współpracę z czołową ekspertką w tej dziedzinie – profesor Elżbietą Mączyńską. 

Pod Jej kierunkiem napisałem rozprawę doktorską na temat systemów wczesnego ostrzegania 

przedsiębiorstw, która zapoczątkowała naszą kilkuletnią współpracę naukową i zawodową.  

W tym okresie powstało wiele publikacji mojego autorstwa, będących kontynuacją tematyki 

podjętej w doktoracie oraz rozpatrujących inne ujęcie zapoczątkowanych w nim badań. 

Po uzyskaniu stopnia doktora, w 2009 r. zostałem zatrudniony (mianowanie) na 

stanowisko adiunkta w Katedrze Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa  

w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W 2013 r. 

z tej Katedry i z innych jednostek organizacyjnych powstał Instytut Finansów Korporacji  

i Inwestycji skupiający trzy Zakłady. Z dwoma związałem się: z Zakładem Zarządzania 

Finansami Przedsiębiorstwa, w którym pracowałem przez 3 lata oraz Zakładem Badań nad 

Bankructwami Przedsiębiorstwa, w którym obecnie kontynuuję pracę naukowo-badawczą. Od 

lipca 2018 r. zostałem powołany na stanowisko kierownika Studiów Podyplomowych Audytu 

Wewnętrznego oraz Kontroli Zarządczej w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych, 

realizowanych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.  

W latach 2015–2017 pełniłem stanowisko dyrektora Instytutu Organizacji i Zarządzania 

w Przemyśle „ORGMASZ” (Instytutu badawczego o kilkudziesięcioletniej historii). W czasie 

mojej pracy w Instytucie kierowałem działalnością naukową (we współpracy z jego radą 

naukową) i gospodarczą jednostki. Przygotowywałem zarówno kierunki prac badawczych  

i rozwojowych oraz przeprowadzałem z sukcesem procesy restrukturyzacyjne Instytutu. 

Zarządzałem pracą kilkudziesięciu pracowników naukowych, badawczych i administracyjnych 

oraz współpracowałem z licznymi jednostkami naukowymi w obszarze wspólnych projektów 

badawczych i rozwojowych. Oprócz działalności naukowej (w tym również wydawniczej) 

prężnie rozwijałem usługi doradcze i eksperckie Instytutu, czego potwierdzeniem było 

wykonywanie różnych ekspertyz i opinii sądowych dla wielu prokuratur, organów ścigania, 

różnego szczebla sądów czy innych instytucji.  

W latach 2007–2011 byłem zatrudniony na stanowisku dyrektora w Biurze Zarządu 

Krajowego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, gdzie kierowałem zespołem 

pracowników, odpowiadałem za realizację działań zarządu i rady naukowej stowarzyszenia 

oraz działalność gospodarczą. Zajmowałem się również organizacją licznych konferencji, 

seminariów (w tym słynnych Czwartków u Ekonomistów), Forum Myśli Strategicznej (którego 

pomysłodawcami byli profesorowie Elżbieta Mączyńska i Antoni Kukliński), a także Kongresu 
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Ekonomistów Polskich (ponad 700 uczestników). Ważną częścią mojej pracy było inicjowanie 

i kierowanie projektami finansowanymi ze środków zewnętrznych, w tym zwłaszcza 

pochodzących z funduszy europejskich. Byłem dwukrotnym kierownikiem projektu  

pt. Przedsiębiorczość akademicka – skuteczny transfer wiedzy, finansowanego z funduszy 

unijnych, którego celem była organizacja przedsiębiorczości akademickiej typu spin off/spin 

out wśród przedsiębiorstw i pracowników uczelni wyższych. 

Obecnie, jak i od początku mojego zatrudnienia, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 

jest moim podstawowym miejscem pracy w rozumieniu przepisów ustawy o szkolnictwie 

wyższym.  

3.2. Funkcje organizacyjne pełnione w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie 

od 2018 r.    – kierownik Studiów Podyplomowych Audytu Wewnętrznego i Kontroli 

Zarządczej w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych 

2016–2020   – członek Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  

2016–2020   – członek Uczelnianego Kolegium Elektorskiego  

2016–2020   – członek Kolegium Elektorów w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 

2015–2018   – koordynator przedmiotu – Analiza ekonomiczno-finansowa 

2015–2018   – koordynator przedmiotu – Analiza finansowa (e-learning) 

2015–2018   – koordynator przedmiotu – Struktura kapitału w przedsiębiorstwie (e-learning) 

2010–2018   – członek i sekretarz Komisji Rekrutacyjnych na studia II stopnia 

2010–2012   – przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej na studiach licencjackich  

i podyplomowych 

2009–2010   – sekretarz Studiów Podyplomowych Zarządzania Nieruchomościami 

2004–2008   – członek Rady Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie  

2006–2008   – wiceprzewodniczący Samorządu Doktorantów Szkoły Głównej Handlowej  

w Warszawie, przewodniczący Komisji Socjalnej Samorządu 
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4. Wskazanie osiągnięcia naukowego (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. 2016 r. poz. 882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw 

4.2. Autor, tytuł publikacji, rok wydania, nazwa wydawni ctwa, recenzenci wydawniczy 

 Paweł Dec, Pomoc publiczna w restrukturyzacji przedsiębiorstw,  

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2018. 

Monografię recenzowali: 

• prof. zw. dr hab. Andrzej Stanisław Barczak, dr hc,  

• dr hab. Paweł Antonowicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański). 

4.3. Omówienie celu naukowego monografii 

Monografia jest efektem zarówno prowadzonych przeze mnie kilkuletnich badań, jak  

i doświadczenia zawodowego wynikającego z mojej pracy dotyczącej zwłaszcza 

restrukturyzacji podmiotów gospodarczych, w tym ubiegania się przez nie o pomoc państwa 

w tym zakresie. Zaprezentowałem w niej nowe ujęcie problemu udziału państwa w procesach 

restrukturyzacyjnych poprzez udzielanie pomocy publicznej. Kwestia aktywnej roli państwa 

we współczesnej gospodarce jest dyskusyjna i stanowi odrębny problem badawczy, który 

jednak postanowiłem połączyć z badaniem celowości wsparcia publicznego 

restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Występowanie kryzysu (a zwłaszcza jego kulminacji) 

w działalności przedsiębiorstw jest praktycznie ostatnim momentem na podjęcie działań 

naprawczych i restrukturyzacyjnych. W sytuacji zagrożenia upadłością, kiedy wyczerpują się 

możliwości uzyskania zewnętrznego wsparcia kapitałowego, a także tego od akcjonariuszy czy 

udziałowców, poszukiwane są inne rozwiązania i zazwyczaj jest to pomoc państwa. Przy czym 

nieuzasadnione są twierdzenia, że zawsze jest czas na podejmowanie działań 

restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwach, że silne kapitałowo podmioty poradzą sobie 

samodzielnie w każdej sytuacji, czy, że państwo nie powinno angażować się w pomoc 

zagrożonym przedsiębiorstwom. Chociażby wydarzenia po ostatnim światowym kryzysie 

dowiodły, że gdyby nie aktywna rola wielu państw w ratowanie będących na skraju bankructwa 

podmiotów, to skala załamania gospodarczego byłaby znacznie większa. 

 Prezentowana przeze mnie monografia jest kompleksowym ujęciem problematyki 

pomocy publicznej w procesach restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw. Poruszono w niej 
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aktualne i istotne aspekty przyznawania wsparcia publicznego, a także zaprezentowano wyniki 

analizy wielkości udzielanej pomocy publicznej i jej efektów w poprawie sytuacji 

ekonomiczno-finansowej jej beneficjentów. Problematyka ta była wcześniej w części 

rozpatrywana w pracach naukowych i eksperckich, jednak brakowało według mnie jasnego 

oraz ustrukturyzowanego rozwiązania problemu użyteczności pomocy publicznej w procesach 

restrukturyzacyjnych i jej efektów, a także zbadania celowości interwencjonizmu państwa  

w tym zakresie. Znalazło to potwierdzenie w przeprowadzonych przeze mnie badaniach 

własnych, w których uczestniczący eksperci wskazywali nie tylko na aktualność tematyki, ale 

także na jej bardzo duże znaczenie w kształtowaniu polityki gospodarczej.  

W celu skonkretyzowania problemu badawczego zawartego w monografii oraz  

z zamiarem późniejszego jego rozwiązania, postawiłem na początku kilka kluczowych pytań 

badawczych: 

• Jakie są możliwości i jaka jest wielkość pomocy publicznej udzielanej restrukturyzowanym 

przedsiębiorstwom oraz czy takie wsparcie ze strony państwa wobec przedsiębiorstw (nie 

różnicując charakteru ich własności) jest ekonomicznie uzasadnione? 

• Jak przebiegają procesy restrukturyzacyjne, czyli zwłaszcza ich planowanie i późniejsza 

realizacja w kontekście udzielanej na nie pomocy publicznej? 

• Jak oceniać i selekcjonować ubiegające się o pomoc publiczną przedsiębiorstwa? 

• Czy celowe jest prowadzenie swego rodzaju polityki ograniczonego interwencjonizmu 

przez państwo w zakresie udzielanej pomocy publicznej, a także jak można kształtować taki 

proces wsparcia dla restrukturyzowanych przedsiębiorstw? 

Przeprowadzone pogłębione studia literatury przedmiotu, jak i badania wstępne 

dotyczące związków pomiędzy wielkością udzielanego restrukturyzowanym 

przedsiębiorstwom wsparcia państwa a wybranymi wielkościami i miernikami 

makroekonomicznymi pozwoliły zawęzić pytania badawcze i sformułować główny cel oraz 

szczegółowe cele pracy. Zatem głównym celem monografii było przedstawienie całokształtu 

problemów przyznawania pomocy publicznej oraz ocena jej zasadności dla 

restrukturyzowanych przedsiębiorstw. Natomiast nakreślonymi celami szczegółowymi, 

których empiryczna realizacja przyczyniła się następnie do osiągnięcia celu głównego, były: 

• Identyfikacja i ocena funkcji państwa w kontekście wspomagania przedsiębiorców 

(zwłaszcza znajdujących się w kryzysie); 

• Zdefiniowanie i uwypuklenie istotnych elementów procesów restrukturyzacyjnych 

podmiotów gospodarczych; 
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• Określenie podziału i zbadanie zmian ilościowych przyznawanej pomocy publicznej 

przedsiębiorstwom w Polsce; 

• Zbadanie zadłużenia podmiotów gospodarczych z tytułu płatności publicznoprawnych 

i ich związków z przyznawanym wsparciem państwa; 

• Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej restrukturyzowanych przedsiębiorstw przed  

i po udzieleniu przez państwo pomocy publicznej;  

• Opracowanie modelu przyznawania pomocy publicznej dla restrukturyzowanych 

przedsiębiorstw.  

Przeprowadzone w monografii badania miały na celu pozytywną weryfikację hipotezy 

głównej, według której pomoc publiczna odgrywa istotną rolę w prowadzeniu polityki 

gospodarczej państwa oraz wspomaga procesy restrukturyzacyjne przedsiębiorstw. 

Zaprezentowane wyniki dowiodły jej prawdziwości bowiem pomoc publiczna jest nie tylko 

częstym instrumentem polityki gospodarczej, ale również brakuje dla niej alternatywy, 

zwłaszcza w okresach załamania gospodarczego. Potwierdziło się również wsparcie państwa 

dla restrukturyzowanych przedsiębiorstw, jednak wskazałem na konieczność opracowania  

i pomiaru mierników efektywności takiej pomocy oraz długookresowego badania 

poszczególnych jej beneficjentów. 

  W monografii zostały zweryfikowane następujące hipotezy pomocnicze: 

1. Aktywna funkcja państwa w działalności przedsiębiorstw jest immamentną cechą 

współczesnych gospodarek, której szczególnym odzwierciedleniem jest intensyfikacja 

opracowywania narzędzi i regulacji wspierających podmioty gospodarcze w trakcie 

występowania kryzysu gospodarczego (w tym finansowego).  

2. Dynamika i wielkość udzielanej pomocy publicznej w różnych formach przez państwo 

wskazuje na jej użyteczność, co potwierdza dodatkowo wzrost wysokości udzielanej 

pomocy publicznej przedsiębiorcom w okresie kryzysu gospodarczego. 

3. Wzrost zobowiązań publicznoprawnych przedsiębiorstw ukierunkowuje działania 

urzędów skarbowych i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmierzające do zwiększania 

przyznawanego przez nie wsparcia podmiotom gospodarczym znajdującym się  

w restrukturyzacji. 

4. Pomoc publiczna, w tym głównie ta przeznaczana na restrukturyzację przedsiębiorstw 

jest celowa i przyczynia się do poprawy ich sytuacji ekonomiczno-finansowej. 

Hipotezy pomocnicze zostały pozytywnie zweryfikowane na podstawie otrzymanych 

wyników badań, jedynie w przypadku oceny, czy udzielana pomoc publiczna przyczynia się do 
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poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej restrukturyzowanych podmiotów, nie uzyskano 

jednoznacznego potwierdzenia.  

Dla potrzeb osiągnięcia przyjętych w monografii celów i zweryfikowania postawionych 

hipotez, posłużyłem się różnymi metodami badawczymi. Silny nacisk położyłem na 

przeprowadzanie pogłębionych studiów literaturowych. Stąd w monografii starałem się 

prześledzić kluczowe z mojego punktu widzenia aspekty postrzegania roli państwa 

w gospodarce, uwzględniając nie tylko aspekty ekonomiczne, ale także filozoficzne. Podjęte 

przeze mnie studia literaturowe nie byłyby pełne, bez wykorzystania analizy danych czy analizy 

desk research.  

Z uwagi na podnoszoną w charakterystyce problemu badawczego dyskusyjność pomocy 

publicznej zdecydowałem się przygotować i przeprowadzić własną ankietę w tym zakresie, 

skierowaną indywidualnie do wybranej grupy ekspertów oraz osób posiadających wiedzę 

i wykształcenie z obszaru zarządzania finansami, a także do przedsiębiorców i menedżerów. 

Takie badanie zostało przeprowadzone metodą ankiet komputerowych od 20 stycznia 2018 r. 

do 5 lutego 2018 r. i objęło 577 respondentów, z których 304 udzieliło odpowiedzi, co stanowiło 

52,7% próby badawczej. Współczynnik ten uważam za satysfakcjonujący, biorąc pod uwagę, 

jak żmudny jest proces nie tylko dotarcia, ale i nakłonienia danego respondenta do przesłania 

odpowiedzi. Co ważne, nie korzystałem w tym przypadku ze wsparcia żadnych podmiotów czy 

usługodawców zewnętrznych, a cały proces począwszy od opracowania ankiety, przetworzenia 

informatycznego i następnie wysłania oraz zbierania odpowiedzi, przeprowadzałem we 

własnym zakresie.  

W monografii planowałem także zbadanie zależności pomocy publicznej i pomocy de 

minimis z wybranymi wielkościami i wskaźnikami makroekonomicznymi. Jednak z uwagi na 

zaobserwowany brak silnie skorelowanej zmiennej objaśnianej ze zmiennymi objaśniającymi, 

ale także stwierdzone silne korelacje pomiędzy zmiennymi objaśniającymi, stosunkowo małą 

próbę, problemy ze stacjonarnością zmiennych, nie udało się zbudować modeli statystycznych, 

w tym zwłaszcza modelu regresji, dlatego też w rezultacie nie zamieściłem w monografii 

wyników tych badań, traktując je jako wstępne. Natomiast skupiłem się na rozszerzeniu zbioru 

przedsiębiorstw, które otrzymały wsparcie ze strony państwa i ocenie jego znaczenia 

w kontekście poprawy sytuacji ekonomiczno-finansowej badanych podmiotów. W związku  

z tym dane na temat pomocy publicznej przyznawanej przedsiębiorcom przez różne instytucje  

i podmioty w Polsce zostały przeanalizowane w aspekcie źródeł ich prawa oraz przy użyciu 

metod statystycznych (statystyki opisowe, dynamiki zmiennych, analizy korelacji), z kolei 

sytuacja ekonomiczno-finansowa restrukturyzowanych przedsiębiorstw, które otrzymały 
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wsparcie państwa badana była przy wykorzystaniu również metod matematycznych 

i wskaźnikowych. 

W monografii postanowiłem także opracować własny model ograniczonego 

interwencjonizmu państwa. Przy czym stworzony przeze mnie model został zredukowany 

wyłącznie do grupy restrukturyzowanych podmiotów gospodarczych z uwagi na przydatność 

metod analizy ekonomiczno-finansowej oraz modeli predykcji bankructwa w klasyfikowaniu 

takich przedsiębiorstw do grupy podmiotów znajdujących się w kryzysie. Według mnie objęcie 

modelem wszystkich krajowych przedsiębiorstw, bez względu na charakter i specyfikę 

przyznawanego wsparcia czy rodzaj beneficjenta, zawężałoby istotnie narzędzia polityki 

gospodarczej państwa.  

Pozostałe, klasyczne metody wykorzystywane przeze mnie w monografii to analizy 

przyczynowo-skutkowe, metody indukcji czy dedukcji, których użycie pozwoliło mi na 

dokładną syntezę badań teoretycznych i empirycznych.  

Okresem przyjętym do badania były przede wszystkim lata 2004–2015, czyli czas 

uwarunkowany datą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej (a w związku z tym 

wprowadzeniem nowych regulacji w kwestii przyznawania pomocy publicznej), ale również 

brakiem lub opóźnieniami w przekazywaniu przez urzędy wymaganych nowszych danych 

(przy czym w niektórych przypadkach okres badawczy był wydłużany).   

Struktura monografii była odzwierciedleniem i konsekwencją nakreślonego problemu 

badawczego i przyjętego celu. Składa się na nią sześć rozdziałów, których zawartość zostanie 

szerzej scharakteryzowane przeze mnie przy prezentowaniu wyników. 

4.4. Omówienie osiągniętych w monografii wyników 

Efektem przeprowadzonych przeze mnie badań zawartych w monografii było 

kompleksowe ujęcie problematyki pomocy publicznej dla restrukturyzowanych 

przedsiębiorstw oraz przedstawienie konkretnych rozwiązań i wniosków w tym obszarze. Na 

podstawie zrealizowanych w pierwszym rozdziale pogłębionych studiów literaturowych 

pozytywnie została zweryfikowana hipoteza szczegółowa dotycząca aktywnej funkcji państwa  

w działalności przedsiębiorstw, której szczególnym odzwierciedleniem jest intensyfikacja 

opracowywania narzędzi i regulacji wspierających podmioty gospodarcze, zwłaszcza w trakcie 

występowania kryzysu gospodarczego (w tym finansowego).  

Na podstawie analizy wybranych poglądów starożytnych i współczesnych filozofów, 

głównych teorii ekonomicznych dotyczących interwencjonizmu państwowego i teorii 

przedsiębiorstwa ujmujących kwestie przetrwania podmiotów gospodarczych, wskazałem nie 
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tylko istotę, ale i potrzebę aktywnej roli państwa w gospodarce, w tym we wspieraniu 

podmiotów gospodarczych zagrożonych upadłością. W perspektywie krótkookresowej kryzys 

finansowy z lat 2007–2008 podważył przydatność głównych nurtów ekonomicznych, lecz nie 

był to trwały kryzys ekonomii, ale w zasadzie kryzys ekonomistów i nieodpowiedzialnych 

menedżerów. Równocześnie opisałem, że po pierwszym okresie zaskoczenia wybuchem 

ostatniego kryzysu, wielu z czołowych ekonomistów aktywnie uczestniczyło  

w opracowywaniu i wdrażaniu narzędzi antykryzysowych, które zostały z powodzeniem 

zastosowane w praktyce. Podkreśliłem, że trudno zaakceptować oczekiwania czy wręcz 

żądania części prywatnych przedsiębiorstw (które znalazły się w kryzysowej sytuacji 

spowodowanej przez samodzielne decyzje zarządcze) natychmiastowej reakcji i pomocy ze 

strony państwa. Z drugiej strony praktyka gospodarcza wzmocniona wydarzeniami ostatniego 

kryzysu dowiodła, że państwa w takich sytuacjach wspierają przedsiębiorców, kierując się 

odpowiedzialnością za funkcjonowanie całej gospodarki. Trudno znaleźć inne alternatywne  

i skuteczne możliwości działań w tym zakresie.  

Z tej części monografii wynika konieczność uregulowania sposobu i zakresu takiego 

interwencjonizmu państwa wobec określonych podmiotów z różnych sektorów. Co chociażby 

na poziomie europejskim odbywa się już poprzez wdrażanie konkretnych dyrektyw, a następnie 

przepisów krajowych w państwach członkowskich. Jednak wciąż brakuje jednoznacznego 

zdefiniowania, a co za tym idzie egzekwowania, odpowiedzialności zarządzających 

przedsiębiorstwami za celowe doprowadzenie ich do sytuacji kryzysowych. Błędy zarządcze 

popełniane przez menedżerów w żadnym wypadku nie mogą być maskowane otrzymanym 

wsparciem ze strony państwa i podejmowanymi działaniami restrukturyzacyjnymi. Dlatego 

osoby, które będą odpowiadały za proces restrukturyzacji powinny mieć w tym obszarze 

udokumentowane doświadczenie i sukcesy. To właśnie ten aspekt powinien być brany pod 

uwagę przy finalnej decyzji o przyznaniu jakiemuś przedsiębiorstwu pomocy publicznej. 

Niezbędne jest prowadzenie transparentnej polityki udzielania pomocy publicznej dla 

wszystkich przedsiębiorców (nie tylko tych zbyt dużych czy ważnych, by upaść), z jasnym 

określeniem warunków brzegowych, jaki podmiot może ubiegać się o takie wsparcie.  

Na pomoc publiczną nie mogą liczyć podmioty, które same doprowadziły do kryzysu. 

W monografii dążyłem również do wykazania, jak duże znaczenie mają przebiegające 

w przedsiębiorstwach procesy restrukturyzacyjne (a zarazem ich zakres i złożoność)  

w kontekście ubiegania się o wsparcie publiczne. Przy czym na podstawie przeprowadzonych 

porównań różnego rodzaju procesów restrukturyzacji pokazałem, że nie można ich rozpatrywać 

negatywnie, gdyż są oznaką podejmowania działań służących przetrwaniu przedsiębiorstw. 
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Zaznaczyłem, że zbyt często w literaturze przedmiotu zniekształca się i wypacza sedno 

procesów restrukturyzacyjnych. Stąd wskazałem własną definicję restrukturyzacji rozumianą 

przeze mnie jako: gruntowną zmianę w całościowym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, 

ukierunkowaną na wzrost efektywności działania i diametralną poprawę jego wyników 

finansowych. Podkreśliłem przy tym, że każdy proces restrukturyzacyjny powinien mieć jasno 

ustalone cele, znane i co najważniejsze zrozumiane przez wszystkie uczestniczące w tym 

procesie osoby.  

Dodatkowo uwypukliłem problem restrukturyzacji finansowej, gdyż uznaję ją za 

kluczową i niezbędną do ratowania zagrożonego przedsiębiorstwa. Przedstawiłem zatem 

główne działania i techniki w niej ramach stosowane, podkreślając ich ograniczenia 

w przypadku permanentnego braku wypracowywania nowych lub dopływu zewnętrznych 

środków finansowych. W związku z tym udział i wsparcie państwa w wielu procesach 

restrukturyzacyjnych jest jak najbardziej wskazane, ale tylko po dokładnej ocenie 

ekonomiczno-finansowej potencjalnego beneficjenta pomocy. Podobnie wskazałem kluczowe 

czynniki decydujące o skutecznej realizacji postępowań układowych przedsiębiorstw  

z wierzycielami, co ma decydujące znaczenie przy zachowaniu płynności restrukturyzowanego 

przedsiębiorstwa.  

Dość mocno podkreśliłem także konieczność przedstawiania w planach 

restrukturyzacyjnych realnych działań i rozwiązań, które będą ukierunkowane na powodzenie 

całego procesu. Tymczasem w wielu programach naprawczych czy restrukturyzacyjnych 

przedstawione jest myślenie życzeniowe, niepodparte żadnymi argumentami ekonomicznymi. 

W takich przypadkach stanowczo nie należy wspierać tych podmiotów, gdyż żadna pomoc nie 

przyniesie pożądanego efektu. Etap szczegółowej analizy i diagnozy potrzeb 

restrukturyzacyjnych powinien być obowiązkiem dla wszystkich ubiegających się o pomoc 

publiczną przedsiębiorstw. Co więcej, określenie realistycznych celów i obszarów zmian  

w planie restrukturyzacyjnym z zasady musi podlegać obiektywnej ocenie zewnętrznej 

dokonywanej przez ekspertów. Dodatkowo jasno wypunktowałem, czym jeszcze powinien się 

charakteryzować rzetelny program restrukturyzacyjny, a więc jak najszerszy zbiór informacji 

wstępnych na temat obecnego potencjału i sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstwa 

oraz zakresu koniecznych zmian, precyzyjnie zdefiniowane i mierzalne cele restrukturyzacyjne. 

Brak mierzalnych celów restrukturyzacyjnych istotnie utrudnia dobór narzędzi i określonych 

środków do ich osiągnięcia. Uwydatniłem również, że opracowywane plany restrukturyzacyjne 

muszą mieć indywidualny charakter i nie mogą być skalowane na inne podmioty (nierzadko 

z zupełnie innych branż). Bardzo ważny jest również, nie tylko profesjonalizm wykonawców 
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danego planu restrukturyzacyjnego, ale również horyzont czasowy zaplanowanych zmian. 

Wreszcie, moim zdaniem nie można mówić o poprawnie przeprowadzonym procesie 

restrukturyzacyjnym, bez jego ciągłego monitorowania i kontrolowania, zarówno 

wewnętrznego, jak i zewnętrznego. Zwłaszcza w sytuacji udzielanego wsparcia publicznego, 

kiedy należy pamiętać o tym, że przyznana pomoc może zostać cofnięta wskutek 

nierealizowania programu restrukturyzacyjnego.  

Wyeksponowałem, że celem przeprowadzanych restrukturyzacji przy udzieleniu 

wsparcia publicznego powinno być nie tylko przetrwanie danego przedsiębiorstwa, ale również 

trwała poprawa jego sytuacji ekonomiczno-finansowej. Wówczas można potwierdzić 

zasadność udzielonej pomocy publicznej. Brak obowiązku monitorowania przez wszystkie 

podmioty udzielające takiej pomocy (i prowadzenia dokładnych statystyk na ten temat oraz 

przekazywania ich do publicznej wiadomości) nie służy zachowaniu transparentności całego 

procesu wsparcia. 

Istotną częścią monografii było przedstawienie zakresu pomocy publicznej oraz analiza 

dotyczących jej przepisów prawnych, udzielanej zwłaszcza przedsiębiorstwom 

przeprowadzającym procesy restrukturyzacyjne, oraz wskazanie na metody kwalifikowania 

tego typu wsparcia. Przy czym nie ograniczyłem się wyłącznie do przepisów krajowych, ale 

przedstawiłem europejskie regulacje w tym zakresie. Wynikiem tych badań było przede 

wszystkim stwierdzenie obowiązywania ogromnej liczby różnych przepisów i regulacji 

odnośnie pomocy publicznej, a także pomocy de minimis. Dodatkowo konieczność wdrażania 

przepisów europejskich po wejściu Polski do UE, skutkuje wysokim stopniem skomplikowania 

procedur, warunków, wymagań czy różną dostępnością pomocy publicznej. Zdecydowanie 

również brakuje kompleksowego otoczenia instytucjonalnego dla przedsiębiorstw, które 

ubiegają się o wsparcie ze strony państwa.  

Bardzo duże rozdrobnienie podmiotów uprawnionych do przyznawania różnego 

rodzaju pomocy publicznej jest przeszkodą do zapewnienia przejrzystości całego procesu,  

a także nie gwarantuje ograniczania nieefektywności jej udzielania. W przypadku 

przedsiębiorstwa, które ubiega się o przyznanie pomocy w dwóch różnych instytucjach 

zobowiązane jest ono w obydwu tych miejscach złożyć odpowiedni wniosek i dostarczyć 

dokumentację uwiarygadniająca celowość otrzymania takiej pomocy. Przy czym nie ma 

gwarancji, że procedowanie pomocy publicznej zakończy się z sukcesem w obydwu 

instytucjach, stąd moim zdaniem istnieje konieczność skomasowania takich procedur  

i podmiotów udzielających różnego rodzaju wsparcia, tak aby otrzymywały go 

przedsiębiorstwa faktycznie rokujące przetrwanie i powrót do normalnej działalności. 
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Tymczasem wobec opisanego powyżej stanu rzeczy, nierzadko przedsiębiorcy są pochłonięci 

kompletowaniem i procedowaniem pomocy publicznej, a nie podejmowaniem koniecznych 

działań naprawczych i restrukturyzacyjnych. Uważam, że należy również udoskonalić proces 

notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej. Czasochłonność i niepewność wyniku 

procedowania, do czasu wydania ostatecznej decyzji, jest utrudnieniem dla szybkiej  

i skutecznej restrukturyzacji. Stąd wskazane uproszczenie procedur w tym zakresie oraz 

scedowanie większej odpowiedzialności na organy państw członkowskich.  

Kolejną ważną kwestią poruszaną w tej części monografii było omówienie 

mechanizmów ubiegania i udzielania wsparcia publicznego przez urzędy skarbowe, Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych i Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorstw. Wyeksponowane 

metodyki przyznawania pomocy publicznej przez te instytucje w mojej ocenie mają ogromny 

walor poznawczy oraz mogą służyć późniejszej weryfikacji celowości przyznawania wsparcia 

konkretnym podmiotom gospodarczym.  

Cześć monografii dotycząca wsparcia publicznego w Polsce stanowiła punkt wyjścia do 

obszernej analizy ilościowej udzielonej przedsiębiorstwom w Polsce pomocy publicznej lub 

pomocy de minimis, z wyróżnieniem tej przeznaczanej na restrukturyzacje przedsiębiorstw. 

Badania dotyczyły głównie lat 2004–2015, z uwagi na kompletność danych pozyskanych 

przeze mnie do analizy, które umożliwiły mi zaprezentowanie wyników szczegółowych analizy 

porównawczych różnych rodzajów wsparcia publicznego w wielu kategoriach. Miało to na celu 

nie tylko zweryfikowanie (pozytywne) hipotezy o wzroście roli pomocy publicznej w polityce 

gospodarczej, przejawiającym się także zwiększeniem wysokości udzielanego przez państwo 

wsparcia, w okresie niedawnego kryzysu gospodarczego. Dodatkowo wyniki przeprowadzonej 

analizy dowiodły różnorodności i wielości form, przeznaczenia, rodzajów oraz instytucji  

i podmiotów udzielających pomocy publicznej (poczynając od urzędów skarbowych, 

oddziałów ZUS, przez organy administracji centralnej, jednostek samorządu terytorialnego  

a kończąc na specjalnych agencjach lub funduszach). Wskazałem także regionalne  

i podmiotowe różnice w wielkości otrzymywanego wsparcia.  

Według mnie te aspekty i rozdrobnienie procesu udzielania wsparcia publicznego są 

jego największą wadą. Brakuje krajowego koordynatora pomocy publicznej dla 

przedsiębiorstw, uwzględniając chociażby możliwości i ciągły rozwój cyfryzacji administracji 

publicznej. Działania takie byłyby bardzo pożądane i pożyteczne dla podmiotów udzielających 

pomocy, gdyż kwestie związane z przyznawaniem wsparcia publicznego nie są często ich 

głównymi zadaniami, a są przecież bardzo czasochłonne i wymagające profesjonalnej analizy 

wielu dokumentów finansowych i prawnych oraz tworzenia specjalnych narzędzi i metod, co 
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wykazano w monografii na przykładzie urzędów skarbowych czy ZUS. Dokonałem bowiem 

analizy różnych form pomocy udzielanej przedsiębiorstwom przez urzędy skarbowe  

w kontekście dynamiki zmian wielkości ich zobowiązań z tytułu zaległości podatkowych. 

Analogiczne badanie przeprowadziłem w odniesieniu do zadłużenia przedsiębiorstw z tytułu 

niepłaconych składek na ubezpieczenie społecznie i zdrowotne, a skalą i rodzajami pomocy 

udzielanej przez ZUS. Pozwoliło to pozytywnie zweryfikować hipotezę szczegółową  

o wzroście zobowiązań publicznoprawnych przedsiębiorstw, które skutkują intensywnością 

działań przede wszystkim urzędów skarbowych i w ograniczonym stopniu Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych w zakresie udzielania pomocy publicznej. Korzyści wskazane 

przeze mnie z ustanowienia koordynatora pomocy publicznej to zdecydowanie większa 

kontrola całego procesu oraz ujednolicone i transparentne zasady ubiegania się o taką pomoc 

(ale wymaga przyjęcia odpowiednich regulacji prawnych w tym zakresie).  

W dalszej części monografii analizowałem związki pomiędzy wielkością udzielanej 

przez państwo pomocy publicznej a sytuacją ekonomiczno-finansową wspieranych 

przedsiębiorstw. Badałem zatem, czy pomoc udzielana konkretnym podmiotom w ramach 

przeprowadzanych przez nie restrukturyzacji miała swoje odzwierciedlenie w poprawie ich 

wyników w obszarach rentowności, płynności i wypłacalności. Dla celów porównawczych 

podobną analizę przeprowadziłem w odniesieniu do największych beneficjentów pomocy 

publicznej w Polsce. Tak przeprowadzone w monografii badania, zmierzające do potwierdzenia 

czy otrzymywana przez przedsiębiorstwa pomoc publiczna jest celowa oraz przyczynia się do 

poprawy ich sytuacji ekonomiczno-finansowej, nie przyniosły jednoznacznego potwierdzenia. 

W przypadku grupy przedsiębiorstw, które w okresie badawczym uzyskały największą 

wartościowo pomoc publiczną, nie wykazano zdecydowanej poprawy analizowanych 

wskaźników finansowych. Podobnie w grupie przedsiębiorstw otrzymujących bezpośrednio 

wsparcie na przeprowadzenie procesów restrukturyzacyjnych stwierdzono, że co prawda część 

podmiotów poprawiło swoją sytuację ekonomiczno-finansową w kolejnych latach, ale 

pozostała cześć odnotowała odwrotny lub nieokreślony efekt. Być może przyczyną tego było 

wspieranie przez państwo podmiotów gospodarczych, które są trwale nieefektywne i które bez 

ciągłej pomocy nie są w stanie kontynuować działalności, nie mówiąc o poprawieniu swojej 

sytuacji ekonomiczno-finansowej.  

Wykazana w monografii niejednoznaczność efektów otrzymanej pomocy publicznej 

przez przedsiębiorstwa na poprawę ich sytuacji ekonomiczno-finansowej, skłoniła mnie do 

rozszerzenia prowadzonych przeze mnie badań o przeprowadzenie ankiety wśród 

respondentów mających wiedzę w obszarze pomocy publicznej i restrukturyzacji 
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przedsiębiorstw. Jej zakres dotyczył celowości i zasadności udzielania pomocy publicznej 

przez państwo. Wyniki tych badań potwierdziły potrzebę wspierania przez państwo 

przedsiębiorców, ale przy uwzględnieniu bieżącej fazy cyklu koniunkturalnego w gospodarce. 

Czyli aktywne działania państw w stosunku do przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej 

sytuacji w wyniku kryzysu gospodarczego uzyskują akceptację w opinii respondentów. Równie 

ważna dla mnie kwestia dotyczyła ograniczania pomocy publicznej wyłącznie do 

restrukturyzowanych i zagrożonych przedsiębiorstw o strategicznym znaczeniu dla gospodarki. 

W tym przypadku takie zdanie wyrażała co prawda większość ankietowanych (43%), ale także 

wysoki procent odpowiedzi (28%) wskazywał na ogólnodostępność takiej pomocy dla 

wszystkich przedsiębiorstw bez względu na ich sytuację ekonomiczno-finansową. Badania 

potwierdziły również, że wsparcie udzielane przez państwo dla przedsiębiorstw nie powinno 

być wyłącznie bezzwrotne, ale należy rozważyć konkretne zasady zwrotu takiej pomocy 

publicznej (określonego progu wielkości czy np. należnych odsetek). Przy tym większość 

odpowiedzi wskazywało na jak największą wysokość (od 50% do całości, łącznie z odsetkami) 

pomocy publicznej do obowiązkowego zwrotu. Wreszcie, dostrzeżony przeze mnie problem 

wielokrotnego otrzymywania przez te same przedsiębiorstwa pomocy publicznej był różnie 

oceniany. Najwięcej respondentów (35%) stwierdziło, że dane przedsiębiorstwo może tylko 

jeden raz w trakcie swojej działalności otrzymać pomoc publiczną, ale aż 29% z nich uważało, 

że powinna być możliwość uzyskania wsparcia ze strony państwa wiele razy w trakcie 

prowadzenia działalności i to bez żadnych innych warunków. Natomiast 26% respondentów 

uznało, że możliwe jest wielokrotne otrzymywanie pomocy, ale tylko do osiągnięcia 

określonego limitu, który byłby stały dla wszystkich przedsiębiorstw.  

Otrzymane wyniki badania ankietowego pozwoliły na pozytywne zweryfikowanie 

hipotezy szczegółowej w części dotyczącej zasadności udzielania pomocy publicznej przez 

państwo. Odpowiedzi respondentów wzmocniły również wysuwane przeze mnie w monografii 

wnioski o konieczności udzielania wsparcia przez państwo restrukturyzowanym 

przedsiębiorstwom, ale dopiero po gruntownej analizie sytuacji ekonomiczno-finansowej 

potencjalnego beneficjenta, w tym zwłaszcza po ocenie jego szans na dalsze przetrwanie. 

Uzasadniona jest również pomoc publiczna dla przedsiębiorstw w fazach dekoniunktury  

i załamań gospodarczych, ale nie może ona być regułą i podmioty gospodarcze powinny mieć 

świadomość jej ograniczenia, w przypadku nieefektywnego wykorzystania wcześniejszej 

pomocy. Te kwestie i wykazana uprzednio w monografii wielość podmiotów, instytucji 

udzielających wsparcia, a także brak stałości przepisów i transparentnej procedury były 
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kluczowymi przesłankami opracowania przeze mnie modelu przyznawania pomocy publicznej 

restrukturyzowanym przedsiębiorstwom.  

Autorski model przyznawania pomocy publicznej dla restrukturyzowanych 

przedsiębiorstw składa się z ośmiu etapów: diagnostycznego, kwalifikacyjnego, analitycznego, 

kontrolnego, decyzyjnego, prawnego, monitorującego i rozliczeniowego. Model ten 

przedstawiłem na rysunku 1. Zaproponowany model ma uporządkować proces udzielania 

pomocy publicznej restrukturyzowanym przedsiębiorstwom i przedstawia sekwencje 

podejmowanych kroków w tym zakresie. Działania na pierwszym etapie polegają na dokonaniu 

przez instytucję uprawnioną do udzielenia pomocy publicznej wstępnej ustandaryzowanej 

oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej i zagrożenia upadłością wnioskodawcy. Drugi etap 

kwalifikacyjny to dokonanie wyboru (bazującego na eksperckich opiniach), co do dalszej drogi 

postępowania odnośnie ubiegającego się o pomoc przedsiębiorstwa. Ma on pomóc  

w odpowiedzi, czy wnioskodawca rokuje szanse na przetrwanie i zasadne jest podjęcie działań 

restrukturyzacyjnych, czy należy się skupić wyłącznie na ochronie wierzycieli i rozpoczęciu 

procedury upadłościowej. Etap ten ma być również wsparciem dla przedsiębiorców w zakresie 

merytorycznej i obiektywnej oceny ich perspektyw dalszej działalności (co może być już 

traktowane jako wsparcie przez państwo, stąd też jest etapem, w którym oceniani są wszyscy 

wnioskodawcy). Jeżeli przedsiębiorstwo zostało zakwalifikowane do kolejnego, trzeciego 

etapu (analitycznego) wówczas dokonywana jest selekcja beneficjentów, których profil 

działalności nie jest kluczowy dla rozwoju gospodarki. Etap ten jest o tyle istotny, gdyż pozwala 

kierować strumienie pomocy publicznej do konkretnych przedsiębiorstw o dużym znaczeniu 

dla polityki gospodarczej państwa, a tym samym ogranicza wsparcie dla tych beneficjentów, 

którzy długookresowo nie realizują tych celów. Po przejściu do etapu czwartego – kontrolnego, 

dokonywana jest kompleksowa ocena ekonomiczno-finansowa wnioskującego o pomoc 

publiczną przedsiębiorstwa. Na tym etapie badany jest potencjalny wpływ otrzymanej  

i wnioskowanej wielkości wsparcia na sytuację ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa 

(czyli przeprowadza się szczegółowe symulacje i prognozy). Powinny zatem zostać 

przeanalizowane wybrane wielkości i wskaźniki finansowe pod kątem ich zmiany po 

otrzymaniu pomocy publicznej. Weryfikacja ekspercka tych obliczeń i założeń wynikających 

z przedstawionego programu restrukturyzacyjnego, która odbywa się na piątym etapie – 

decyzyjnym, umożliwi wytypowanie przedsiębiorstw rokujących na powodzenie 

przeprowadzonych i wspartych przez państwo działań naprawczych. 
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Rysunek 1. Model przyznawania pomocy publicznej dla restrukturyzowanych przedsiębiorstw 

– model ograniczonego interwencjonizmu państwa  

 

Źródło: opracowanie własne. 
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księgowych. Dzięki temu w potwierdzonych przypadkach niezgodnego z przeznaczeniem 

wykorzystywania pomocy publicznej dalsze jej transze byłyby wstrzymywane oraz beneficjent 

musiałby zwrócić całość przyznanego wcześniej wsparcia. Pozwalałoby to w przypadku jego 

ewentualnej upadłości uczestniczyć na równi z innymi wierzycielami w podziale masy 

upadłościowej. Na ostatnim, ósmym etapie odbywa się rozliczenie przez przedsiębiorstwa  

z otrzymanego wsparcia publicznego i przygotowanie sprawozdania z realizacji planu 

restrukturyzacyjnego. Taki dokument jest niezwykle istotny z uwagi na stworzenie zasobu 

informacyjnego dla korygowania planów i zakresów udzielania pomocy publicznej  

w przyszłości.  

Opracowany w monografii model przyznawania pomocy publicznej dla 

restrukturyzowanych przedsiębiorstw uważam za kluczowy efekt prowadzonych przeze mnie 

badań, gdyż dzięki jego wdrożeniu i stosowaniu możliwe jest uporządkowanie procedury 

udzielania pomocy publicznej i eliminowanie nieefektywnego wsparcia. Brak monitorowania, 

a często i nadzoru nad przekazywanymi przedsiębiorcom środkami pieniężnymi na 

przeprowadzenie działań restrukturyzacyjnych poddaje w wątpliwość zasadność pomocy 

publicznej. Dlatego też model ma na celu eliminację takiego zagrożenia i wypełnienie 

dotychczasowej luki, gdyż z jednej strony państwo bezpośrednio lub pośrednio przez wskazane 

podmioty znacząco wspiera liczne procesy restrukturyzacyjne, a z drugiej strony nie sprawdza 

ich rezultatów i nie wyciąga konsekwencji (chociażby wobec przedsiębiorstw, które 

marnotrawią otrzymane wsparcie na rozwiązywanie bieżących trudności z płynnością, a nie 

podejmują działań naprawczych o charakterze strategicznym). Konkludując wskazałem, że 

model ma minimalizować nieuzasadnione i nieukierunkowane wsparcia ze środków 

publicznych przedsiębiorstw znajdujących się w kryzysie oraz zoptymalizować i zapewnić 

przejrzystości procedur w procesie udzielania pomocy publicznej. 

Zamieszczone w monografii studia literaturowe, a także wyniki przeprowadzonych 

badań własnych dały nadzieję na pozytywną weryfikację hipotezy głównej. W mojej pracy 

naukowej kieruję się jednak zazwyczaj wzmożoną ostrożnością, stąd na podstawie oceny 

całości wyników zaprezentowanych w monografii ostatecznie stwierdziłem, że pierwsza część 

hipotezy głównej jest prawdziwa, gdyż pomoc publiczna odgrywa istotną rolę w prowadzeniu 

polityki gospodarczej państwa. W odniesieniu do drugiej części tej hipotezy, czyli oceny 

wspomagania procesów restrukturyzacyjnych przedsiębiorstw, można przede wszystkim 

potwierdzić, że państwo silnie wspiera restrukturyzowane podmioty, o czym świadczą 

przedstawione w monografii wielkości środków przeznaczonych na pomoc dla beneficjentów. 

Część wspieranych przedsiębiorstw dzięki otrzymanej pomocy poprawiło swoją sytuację 
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ekonomiczno-finansową, ale równie duża grupa nie wykazała takich wyników. Na tym etapie 

badań nie można stwierdzić, czy przyczynami tego była wspominana długotrwała 

nieefektywność ekonomiczna, czy błędy popełniane przez zarządzających. Należy też zadać 

pytanie, czy w przypadku większej kontroli nad przekazywanym wsparciem finansowym, 

efekty byłyby lepsze i notowane w większej grupie przedsiębiorstw? Dlatego też stwierdziłem, 

że całościowa ocena efektu udzielanej pomocy publicznej na przeprowadzane restrukturyzacje 

przedsiębiorstw wymaga kontynuacji badań w znacznie większym horyzoncie czasowym,  

z dość trudną do przeprowadzenia szczegółową i wielopoziomową analizą konkretnych 

przypadków beneficjentów takiego wsparcia. Stąd niewykluczone, że problematyka pomocy 

publicznej i jej efektów w procesach restrukturyzacyjnych będzie przeze mnie w takim zakresie 

kontynuowana w przyszłości. 

4.5. Synteza uzyskanych w monografii wyników i ich możliwości wykorzystania 

Scharakteryzowane w poprzednim podrozdziale osiągnięte wyniki prowadzonych 

przeze mnie badań można zsyntetyzować do następującego mojego wkładu w rozwój nauk 

ekonomicznych: 

• wykazanie nadmiernego zróżnicowania zakresu pojęcia restrukturyzacja  

i zaproponowanie własnej, syntetycznej definicji restrukturyzacji, 

• ukierunkowanie procesów restrukturyzacyjnych na konieczność przeprowadzania 

zmian w obszarze finansowym przedsiębiorstwa, 

• ustrukturyzowanie i uzasadnienie kluczowych etapów w programach 

restrukturyzacyjnych, 

• wyeksponowanie znaczenia konsensusu i transparentnej współpracy pomiędzy 

wierzycielami a zarządzającymi restrukturyzowanym przedsiębiorstwem,  

• usystematyzowanie i podkreślenie znaczenia kluczowych regulacji prawnych  

w zakresie pomocy publicznej i pomocy de minimis, zwłaszcza w kontekście procesów 

restrukturyzacyjnych, 

• zestawienie form, rodzajów, przeznaczenia pomocy publicznej i podmiotów 

udzielających takiego wsparcia, 

• porównanie wymaganego zakresu informacji od przedsiębiorstw przy ubieganiu się  

o pomoc publiczną i pomoc de minimis, 

• opis metodyki udzielania pomocy publicznej przez urzędy skarbowe i Zakład 

Ubezpieczeń Społecznych, 
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• analiza ilościowa, w tym liczne dynamiki zmian, wielkości pomocy publicznej 

przekazanej przedsiębiorstwom w Polsce w latach 2004–2015 przez różne podmioty ze 

zróżnicowaniem regionalnym i rodzajowym, 

• analiza ilościowa, w tym liczne dynamiki zmian, wielkości pomocy de minimis 

przekazanej przedsiębiorstwom w Polsce w latach 2004–2015 przez różne podmioty ze 

zróżnicowaniem regionalnym i rodzajowym, 

• analiza ilościowa wielkości i dynamiki zmian zaległości podatkowych przedsiębiorstw 

oraz wysokości różnych rodzajów wsparcia publicznego udzielanego przez organy 

podatkowe w skali całego kraju i ze zróżnicowaniem regionalnym, a także analiza 

związków pomiędzy tymi zaległościami przedsiębiorstw a udzieloną pomocą przez 

urzędy skarbowe, 

• analiza ilościowa wielkości i dynamiki zmian zobowiązań przedsiębiorstw z tytułu 

składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz 

Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz wysokości różnych rodzajów 

wsparcia publicznego udzielanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a także 

analiza związków pomiędzy tymi zobowiązaniami przedsiębiorstw a udzieloną pomocą 

przez ZUS, 

• analiza wielkości i rodzajów pomocy udzielanej przedsiębiorstwom w ramach 

Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw przez Ministerstwo Skarbu Państwa  

w latach 2002–2014, 

• analiza rentowności, płynności i wypłacalności przedsiębiorstw przeprowadzających 

procesy restrukturyzacyjne, na które otrzymały wsparcie państwa z Funduszu 

Restrukturyzacji Przedsiębiorstw, 

• analiza rentowności, płynności i wypłacalności przedsiębiorstw, które otrzymały 

największą pomoc publiczną w Polsce w latach 2011–2015, 

• analiza porównawcza zmiany sytuacji ekonomiczno-finansowej w zakresie 

przeprowadzonym w monografii wśród przedsiębiorstw otrzymujących największą 

pomoc publiczną i przedsiębiorstw otrzymujących pomoc publiczną z Funduszu 

Restrukturyzacji Przedsiębiorstw, 

• wykazanie celowości udzielania pomocy publicznej restrukturyzowanym 

przedsiębiorstwom, 

• opracowanie modelu przyznawania pomocy publicznej dla restrukturyzowanych 

przedsiębiorstw jako modelu ograniczonego interwencjonizmu państwa. 
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Z kolei wątki aplikacyjne w praktyce gospodarczej wyników monografii mojego 

autorstwa to przede wszystkim: 

• podkreślenie konieczności posiadania wiedzy z obszaru filozofii, teorii ekonomii i teorii 

przedsiębiorstwa wśród decydentów oraz zarządzających podmiotami gospodarczymi, 

• wskazanie potencjalnych działań antykryzysowych do wykorzystania w polityce 

gospodarczej, 

• ustrukturyzowanie i ukazanie złożoności przepisów prawnych w zakresie wsparcia 

przez państwo przedsiębiorstw, zwłaszcza tych, które przeprowadzają procesy 

restrukturyzacyjne, 

• wskazanie potrzeby skrócenia procesu notyfikacji pomocy publicznej i przekazania go 

w określonym zakresie do rozpatrywania przez szczeble krajowe państw 

członkowskich, 

• przedstawienie celu, zakresu i narzędzi restrukturyzacji (zwłaszcza restrukturyzacji 

finansowej) przedsiębiorstw, 

• szczegółowa charakterystyka komplementarnego programu restrukturyzacyjnego 

przedsiębiorstwa z wyszczególnieniem kluczowych jego elementów dla osiągnięcia 

jego sukcesu oraz nakreśleniem potencjalnych błędów przy jego tworzeniu, 

• wskazanie możliwości oraz podmiotów, u których przedsiębiorstwa mogą ubiegać się  

o przyznanie pomocy publicznej lub pomocy de minimis, 

• przedstawienie skali i dynamiki zmian udzielanego wsparcia przez państwo 

przedsiębiorstwom, 

• podkreślenie konieczności ujednolicenia i transparentności procesu ubiegania się oraz 

przyznawania pomocy publicznej przedsiębiorstwom, 

• wskazanie potrzeby ustanowienia ogólnokrajowego koordynatora pomocy publicznej 

dla przedsiębiorstw, 

• zastosowanie autorskiego modelu przyznawania pomocy restrukturyzowanym 

przedsiębiorstwom w minimalizowaniu nieuzasadnionego i nieukierunkowanego 

wsparcia publicznego podmiotów gospodarczych. 

5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

W prowadzonych przeze mnie badaniach po ukończeniu doktoratu, wyróżniam pięć 

głównych nurtów: 

1. Bankructwa, upadłość i restrukturyzacja przedsiębiorstw. 

2. Zarządzanie finansami i finansowanie działalności gospodarczej. 
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3. Zagrożenia, ocena kondycji banków i stosowanie narzędzi antykryzysowych w sektorze 

finansowym. 

4. Odpowiedzialność menedżerów podmiotów gospodarczych. 

5. Finansjalizacja, fintech i sharing economy. 
 

5.1. Nurt badawczy dotyczący bankructw, upadłości i restrukturyzacji przedsi ębiorstw 

Badania prowadzone przeze mnie w obrębie pierwszego wyróżnionego nurtu były 

konsekwencją rozwoju mojej kariery naukowej po obronie doktoratu z dziedziny nauk 

ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia w 2008 r. Tematyką dysertacji mojego autorstwa był 

kompleksowy system wczesnego ostrzegania przedsiębiorstw, w której pioniersko połączyłem 

w jeden system modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw i strategiczne systemy 

wczesnego ostrzegania. Przez co możliwe stało się wczesne wykrywanie zagrożeń  

w przedsiębiorstwach na podstawie analizy twardych danych finansowych, jak i słabych 

sygnałów płynących z otoczenia przedsiębiorstw. Kilkukrotnie podkreślałem znaczenie 

ograniczania niepewności w funkcjonowaniu przedsiębiorstw oraz stosowania w tym celu 

narzędzi i metod wczesnego wykrywania, ale również reagowania.  

W ramach podjętego przeze mnie pierwszego nurtu badawczego dotyczącego 

niepewności funkcjonowania przedsiębiorstw, bankructwa i upadłości, ale i ich restrukturyzacji 

napisałem następujące rozdziały, opracowania i artykuły: 

Dec P., Modele wczesnego ostrzegania przed upadłością przedsiębiorstw i badania 
nad ich skutecznością w Polsce, w: Bankructwa przedsiębiorstw, red. 
E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 219-227. 

Dec P., Statystyka upadłości – aneks statystyczny, w: Bankructwa przedsiębiorstw, 
red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008, s. 253-261. 

Dec P., Kompleksowy system wczesnego ostrzegania, w: Ryzyko w działalności 
przedsiębiorstw. Wybrane aspekty, red. A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2009, s. 77-94. 

Dec P., Upadłości w Polsce i na świecie, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 
2009, nr 1, s. 100–105. 

Dec P., Dylematy weryfikacji i wyboru modelu predykcji bankructwa 
przedsiębiorstw, w: Przedsiębiorczość jako niewykorzystane źródło sukcesu polskiej 
gospodarki, red. E. Okoń-Horodyńska, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 
2009, s. 292-306. 

Dec P., PIA Piasecki – specyfika upadłości w budownictwie, w: Meandry upadłości 
przedsiębiorstw. Klęska czy druga szansa?, red. Elżbieta Mączyńska, Oficyna 
Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 339-362. 

Dec P., Cykle życia biznesu w polskim Internecie, w: Cykle życia i bankructwa 
przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 209-
230. 
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Dec P., Statystyka upadłości w Polsce i na świecie, w: Cykle życia i bankructwa 
przedsiębiorstw, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010, s. 435-
446. 

Dec P., Galleon – koniec wielkiego handlu informacją, w: Międzynarodowe 
bankructwa i afery bankowe, red. P. Masiukiewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2010, s. 271-286. 

Dec P., Upadłość biur podróży w Polsce, w: Procesy upadłościowe i naprawcze 
w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2013, s. 405-430. 

Dec P., Statystyka upadłości w Polsce i na świecie w latach 1997–2011, w: Procesy 
upadłościowe i naprawcze w Polsce na tle doświadczeń Unii Europejskiej, red.  
E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 449-472. 

Dec P., Restrukturyzacja General Motors – odrodzenie światowego lidera przemysłu 
motoryzacyjnego, w: Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw, red. A. Adamska, 
E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 373-386. 

Dec P., Wykorzystanie strategicznych systemów wczesnego ostrzegania  
w ograniczaniu niepewności w przedsiębiorstwach, w: Ograniczanie niestabilności 
otoczenia przedsiębiorstw, red. R. Sobiecki, J. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2013, s. 247-266. 

Dec P., Statystyki upadłości w Polsce i na świecie, w: Bankructwa przedsiębiorstw. 
Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2014, s. 293-308. 

Dec P. (red.), Niepewność funkcjonowania przedsiębiorstw: bankructwa, 
restrukturyzacja, likwidacja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014. 

Dec P., Ograniczanie niepewności w działalności przedsiębiorstw, w: Niepewność 
funkcjonowania przedsiębiorstw. Bankructwa, restrukturyzacja, likwidacja, red. P. Dec, 
Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014, s. 15-28. 

Dec P., Bankructwa linii lotniczych, w: Bankructwa, upadłości i procesy naprawcze 
przedsiębiorstw. Wybrane aspekty regulacyjne, red. E. Mączyńska, Oficyna Wydawnicza 
SGH, Warszawa 2015, s. 197-220. 

Dec P., Demografia przedsiębiorstw – analiza ilościowa upadłości w Polsce i na 
świecie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2016, nr 1, s. 101–116. 

Dec P., Uznaniowość restrukturyzacji przedsiębiorstw w Polsce, „Ekonomika  
i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2016, nr 11, s. 11–25. 

Dec P., Finansjalizacja a problem upadłości przedsiębiorstw, „Ekonomika  
i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2017, nr 2, s. 12–23. 

Badania naukowe, w których uczestniczyłem w ramach tego nurtu to: 

Tytuł projektu: Wzrost niepewności i ryzyka a wybory strategiczne, badanie 
statutowe, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
rok 2009, członek zespołu badawczego pod kierunkiem: prof. dr hab. Elżbiety 
Mączyńskiej, przygotowanie opracowania pt. Studium przypadku upadłości firmy PIA 
PIASECKI – specyfika upadłości w budownictwie. 

Tytuł projektu: Cykle życia przedsiębiorstw w Polsce, badanie statutowe, Kolegium 
Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, rok 2010, członek 
zespołu badawczego pod kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, opracowanie 
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dwóch tematów badawczych: pt. Cykle życia biznesu w polskim Internecie oraz Statystyki 
upadłości w Polsce i na świecie.  

Tytuł projektu: Efektywność procesów upadłościowych i naprawczych w Polsce i na 
tle doświadczeń światowych, badanie statutowe, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, 
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, rok 2011, członek zespołu badawczego pod 
kierunkiem prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, przygotowanie opracowań pt. Upadłość 
biur podróży w Polsce oraz Statystyki upadłości w Polsce i na świecie w latach 2007–2011. 

Tytuł projektu: Efektywność procesów upadłościowych i naprawczych w Polsce na 
tle doświadczeń unijnych, badanie statutowe, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła 
Główna Handlowa w Warszawie, rok 2012, członek zespołu badawczego pod kierunkiem 
prof. dr hab. Elżbiety Mączyńskiej, opracowanie dwóch tematów badawczych pt. Upadłość 
linii lotniczych na świecie oraz Statystyki upadłości w Polsce i na świecie w latach 1997–
2012. 

Tytuł projektu: Restrukturyzacja przedsiębiorstw, badania młodych naukowców, 
Szkoła Główna Handlowa, rok 2012, badanie własne, przygotowanie opracowania  
pt. Restrukturyzacja General Motor – odrodzenie światowego giganta. 

Tytuł projektu: Restrukturyzacja przedsiębiorstw w Polsce i na świecie, badanie 
statutowe zespołu naukowego Instytutu, pod moim kierunkiem, lata 2015–2017, Instytut 
Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, przygotowanie opracowań  
pt. Demografia przedsiębiorstw w skali krajowej i międzynarodowej oraz Firmy rodzinne 
– wyzwania rachunkowości oraz problem ich przeżycia. 

W tym nurcie badawczym znaczną uwagę kładłem na analizy ilościowe przypadków 

upadłości podmiotów gospodarczych zarówno w kraju, jak i w szerszym światowym 

kontekście. Przy czym wielokrotnie sygnalizowałem brak wiarygodnych i aktualnych statystyk 

upadłości przedsiębiorstw, które nie tylko przedstawiałyby prawdziwą skalę zjawiska (a nie 

tylko te oficjalne sądowe przypadki), ale również zawierałyby katalog przyczyn ogłaszanych 

upadłości. Przeprowadzałem analizy porównawcze liczby upadłości w Polsce i w innych 

krajach, a także poszukiwałem związków pomiędzy wybranymi danymi makroekonomicznymi 

a zmianami statystyki upadłości przedsiębiorstw. Pomimo fragmentaryczności dostępnych 

danych, za swój sukces oraz wkład do nauki uznaję kilkuletnie przedstawianie obszernych  

i licznych statystyk z obszaru demografii przedsiębiorstw zarówno w Polsce, jak i na świecie, 

które stanowiły podstawę innych podejmowanych w literaturze przedmiotu badań.  

W innych publikacjach mojego autorstwa w obrębie tego nurtu przeprowadziłem 

analizy studiów przypadków w zakresie restrukturyzacji i upadłości przedsiębiorstw  

z następujących branż: motoryzacyjnej, lotniczej, budowlanej, turystycznej, finansowej  

i internetowej. Tak szerokie spektrum przypadków pozwoliło mi uzupełnić poprzednie 

prowadzone przeze mnie badania dotyczące statystyki upadłości, poprzez zidentyfikowanie  

i wskazanie konkretnych przyczyn upadłości (zbyt niskie kapitały własne, błędy 
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zarządzających, niedoszacowanie ryzyka) lub działań restrukturyzacyjnych (jak chociażby 

kluczowe znaczenie pomocy państwa w tym zakresie). W przypadku przeprowadzanych 

procesów restrukturyzacyjnych w Polsce wspomaganych środkami pieniężnymi z budżetu 

państwa zasygnalizowałem ich dużą uznaniowość, co stało się kolejną przesłanką do podjęcia 

przeze mnie szerszych badań w tym zakresie, czego wynikiem jest monografia dotycząca 

pomocy publicznej, będąca przedmiotem wniosku habilitacyjnego. Wzrost znaczenia roli 

sektora finansowego na świecie skłonił mnie do przeprowadzenia badań  

w zakresie wielkości odzyskiwanych środków pieniężnych, które były zaangażowane przez 

wierzycieli w upadłe przedsiębiorstwa. Ich wyniki co prawda dowiodły wzrostu wskaźników 

odzyskania kapitałów, ale również uwidoczniły dalszy wzrost w wielu krajach na świecie liczby 

upadłości podmiotów gospodarczych, pomimo szerokiego dostępu do różnego rodzaju usług 

finansowych. 

Nurt ten będzie przeze mnie kontynuowany w przyszłości, z naciskiem na badania  

w zakresie sprawności funkcjonowania instytucji uczestniczących czy związanych z procesami 

naprawczymi, restrukturyzacyjnymi i upadłościowymi.  

5.2. Nurt badawczy dotyczący zarządzania finansami i finansowania działalności 

gospodarczej 

Wraz z kontynuowaniem prowadzonych przeze mnie podstawowych badań nad 

upadłością podmiotów gospodarczych stwierdziłem, że wiele przyczyn upadłości czy 

nierozpoznania przez menedżerów oznak zbliżającego się bankructwa spowodowanych jest 

błędami w zarządzaniu finansami, nierzetelną sprawozdawczość finansową w takich 

przedsiębiorstwach czy nieodpowiednio dobraną strukturą jego kapitałów. Stąd równolegle 

podjąłem szczegółowe badania z tego obszaru.  

Do najważniejszych publikacji naukowych mojego autorstwa przygotowanych  

w ramach tego nurtu badawczego można zaliczyć: 

Dec P., Szczerbak M., Wyzwania sprawozdawczości finansowej w warunkach 
umiędzynarodowienia się rynków, w: Wymogi globalnej konkurencyjności 
przedsiębiorstw, red. R. Sobiecki, J. Pietrewicz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2014, s. 51–68. 

 Dec P., Masiukiewicz P., Measures of Success in Small and Medium-Sized Business. 
Case of Poland, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” 2014, nr 1, s. 40–50. 

Dec P., Masiukiewicz P., Economic Crime and Determinants of the Black Market 
Loans, „Transformations in Business & Economics” 2015, vol. 14, no. 2, s. 117–132. 

Dec P., Masiukiewicz P., Payment bottlenecks in the European Union and in Poland, 
w: Wybrane problemy polityki monetarnej i fiskalnej, red. M. Górski, J. Górka, 
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Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 
2014, s.103-117. 

Dec P., Metody zarządzania płynnością finansową przedsiębiorstw w Polsce  
w warunkach występujących zatorów płatniczych i zwiększającej się liczby upadających 
przedsiębiorstw, w: Płynność finansowa przedsiębiorstw w Polsce. Uwarunkowania, 
zarządzanie płynnością, ryzyko, red. J. Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2014, s. 105-136. 

Dec P., Nowoczesne metody finansowania działalności przedsiębiorstw,  
w: Struktura kapitału w przedsiębiorstwie w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk 
upadłościowych, red. J. Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 169-
196. 

Dec P., Masiukiewicz P., Belyanin D., Prospects for small and medium-sized 
businesses: A comparative study of Poland and Kazakhstan, „Central Asia Business 
Journal” 2015, vol. 7, no. 1, s. 38–61. 

Dec P., Szczerbak M., Specyfika rachunkowości i ocena kondycji przedsiębiorstwa 
przemysłowego, w: Przedsiębiorstwo przemysłowe w Polsce, red. M. Poniatowska-Jaksch, 
R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 215-241. 

Dec P., Fundusze pożyczkowe – alternatywne i uzupełniające źródło kapitału dla 
przedsiębiorstw, w: Źródła finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstw  
w Polsce, red. J. Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 177-198. 

Dec P., Loan Funds – an Alternative and Complementary Source of Capital,  
w: Sources of Financing. The Development Activities of Enterprises in Poland, red.  
J. Grzywacz, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 167-186. 

Z kolei projekty badawcze, w których uczestniczyłem to: 

Tytuł projektu: Tradycyjne i niekonwencjonalne źródła finansowania rozwoju 
przedsiębiorstwa w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych, badanie 
statutowe, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
lata 2013–2014, członek zespołu badawczego pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka 
Grzywacza, przygotowanie opracowania pt. Zarządzanie płynnością finansową 
przedsiębiorstw w warunkach występujących zatorów płatniczych. 

Tytuł projektu: Tradycyjne i niekonwencjonalne źródła finansowania rozwoju 
przedsiębiorstwa w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych, badanie 
statutowe, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
lata 2014–2015, członek zespołu badawczego pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka 
Grzywacza, przygotowanie opracowania pt. Nowoczesne metody finansowania 
działalności przedsiębiorstw. 

Tytuł projektu: Tradycyjne i niekonwencjonalne źródła finansowania rozwoju 
przedsiębiorstwa w warunkach ekspansji, kryzysu i zjawisk upadłościowych, badanie 
statutowe, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, 
lata 2015–2016, członek zespołu badawczego pod kierunkiem prof. dra hab. Jacka 
Grzywacza, przygotowanie opracowania pt. Analiza funduszy pożyczkowych jako 
alternatywnego i uzupełniającego źródła kapitału dla przedsiębiorstw.  

W ramach tego nurtu prowadzone przeze mnie główne badania dotyczyły możliwości 

finansowania działalności przedsiębiorstw, zwłaszcza w kontekście występujących zatorów 
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płatniczych i trudności w uzyskiwaniu tradycyjnego wsparcia ze strony banków (zaostrzenie 

kryteriów). Ostatni kryzys finansowy na świecie jeszcze bardziej uwypuklił problem braku 

terminowych płatności, co nie tylko silnie akcentowałem, ale również wskazywałem na 

ogromne zagrożenie związane ze zwiększającą się liczbą upadłości przedsiębiorstw z tego 

powodu. Zwłaszcza że, jak przedstawiałem w tym nurcie, dla wielu przedsiębiorstw 

(szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw) najważniejszą kwestią jest przeżycie 

i kontynuacja działalności (co jak przeanalizowałem, udaje się zaledwie 60–70% podmiotom 

po pierwszym roku działalności). Stąd zaproponowałem metody zarządzania płynnością 

finansową przedsiębiorstwa w czasie kryzysu i opracowałem model zarządzania należnościami 

w warunkach występowania zatorów płatniczych. Stosowanie przez przedsiębiorców takiego 

modelu ma przede wszystkim zmniejszać ryzyko niewypłacalności, czego nie uda się 

zrealizować bez ciągłej oceny wiarygodności kontrahentów przedsiębiorstwa. Stąd poruszane 

w innych publikacjach tego nurtu wyzwania ze stosowaniem w sprawozdawczości finansowej 

modeli predykcji bankructwa dedykowanych konkretnym branżom oraz uwzględnianie  

w zdecydowanie większym stopniu kwestii umiędzynarodowiania się rynków. Istotnym 

wkładem do nauk ekonomicznych były tu badania na temat pozyskiwania środków pieniężnych 

przez przedsiębiorców w szarej, nierejestrowanej strefie. Ich wyniki pokazały, jak ogromnym 

problemem dla właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwami jest bariera kapitału, która 

skłaniała wielu z nich do szukania źródeł kapitału na czarnym rynku. Stwierdzony brak 

skutecznych działań państwa w tym zakresie, a zatem de facto brak obrony przedsiębiorców 

przed ponoszeniem ponadstandardowych kosztów pożyczek czy kredytów, był kluczową 

konstatacją tej części badań.  

Dlatego też problematyka ta była przedmiotem prowadzonych przeze mnie kolejnych 

badań, w których analizowałem alternatywne i uzupełniające źródła kapitału dla 

przedsiębiorstw, takie jak fundusze pożyczkowe (stwierdziłem przy tym brak należytej kontroli 

państwa wykorzystywania przyznawanych środków), crowdfunding (brak odpowiednich 

regulacji prawnych), aniołowie biznesu (niezwykle wysoka rywalizacja pomiędzy 

wnioskodawcami i bardzo ostra selekcja wybieranych projektów). 

Nurt ten będzie przeze mnie kontynuowany w zakresie analizy nowych możliwości 

finansowania działalności przedsiębiorstwa. 
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5.3. Nurt badawczy dotyczący zagrożeń, oceny kondycji banków i stosowania narzędzi 

antykryzysowych w sektorze finansowym 

Trzeci nurt badawczy to kwestie oceny kondycji banków, zagrożeń na rynku 

finansowym, w tym baniek cenowych, opodatkowania działalności bankowej i stosowanych 

narzędzi antykryzysowych w sektorze finansowym. Najważniejszą przesłanką do podjęcia 

badań w tym zakresie był kryzys subprime z lat 2007/2008, który następnie przerodził się  

w ogólnoświatowy kryzys finansowy. Wówczas z prof. Piotrem Masiukiewiczem1 

rozpoczęliśmy intensywne badania obejmujące przede wszystkim zastosowanie metod  

i narzędzi antykryzysowych w sektorze finansowym, w tym zwłaszcza w działalności banków, 

które najbardziej odczuły skutki światowego załamania tamtych lat. Nie tylko przeanalizowane 

zostały metody oceny kondycji banków, a szczególnie przeprowadzane cyklicznie stress testy 

czy stosowanie modeli predykcji zagrożenia bankructwem instytucji finansowych, ale także 

całościowo została przebadana kwestia dodatkowego opodatkowania banków i tworzenia 

specjalnych funduszy ratunkowych. Istotną częścią tego nurtu badawczego była z pewnością ta 

dotycząca występowania baniek cenowych na rynku nieruchomości, od którego przecież 

rozpoczął się ostatni kryzys, a także możliwości ograniczania paniki klientów w sektorze 

finansowym, pojawiającej się niezwłocznie po wybuchu kryzysu i narastającej wraz z jego 

eskalacją. 

Do głównych publikacji naukowych mojego autorstwa z tego nurtu zaliczam: 

Dec P., Masiukiewicz P., Bank Tax in European Union, „The Annals of "Dunarea 
de Jos" University – Fascile I. Economics and Applied Informatics” 2011, no. 2, s. 91–96. 

Dec P., Masiukiewicz P., Aplikacja stress testów w bankowości, „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” 2012, vol. 46, nr 4, s. 569–
577. 

Masiukiewicz P., Dec P., Special taxes in banking, „Perspectives of Innovations, 
Economics and Business” 2012, vol. 11, nr 2, s. 61–68. 

Dec P., Masiukiewicz P, Application of marketing instruments in the banking crisis, 
w: Faces of Social Communications. Around the Issues of Marketing and Public Relations 
in Contemporary Society, red. M. Kaczmarczyk, Humanitas, Sosnowiec Prague 2013,  
s. 49–60. 

                                                           
1 Współpracę z prof. dr hab. Piotrem Masiukiewiczem uważam za jeden z najbardziej rozwijających okresów w 
mojej karierze naukowej. Zarówno praca naukowa, jak i niebywałe doświadczenie zawodowe na najwyższych 
szczeblach kariery w sektorze finansowych prof. P. Masiukiewicza przyczyniły się do ukierunkowania 
prowadzonych przeze mnie badań naukowych. Nasza współpraca przy wielu referatach konferencyjnych, 
artykułach naukowych czy wspólnych monografiach opierała się na wzajemnym partnerstwie i szacunku, zarówno 
co do odmienności poglądów, jak i doboru konkretnych metod badawczych. Przy czym ten dla mnie bardzo 
intensywny dyskurs naukowy obfitował w obopólne zrozumienie, którego efektami były publikacje naszego 
współautorstwa. Współpraca z prof. P. Masiukiewiczem jest przeze mnie kontynuowana, co znajduje już swoje 
odzwierciedlenie w kolejnych prowadzonych wspólnie badaniach i przygotowywanych publikacjach naukowych.    



30 

 

Masiukiewicz P., Dec P., Dysfunctions and risks of big financial institutions, 
„Business Systems and Economics” 2013, vol. 3, no. 2, s. 196–207. 

Masiukiewicz P., Dec P., Czynniki kreacji bańki cenowej na rynku nieruchomości, 
„Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” 2013, vol. 47,  
nr 3, s. 601–608. 

Dec P., Masiukiewicz P., Podatek bankowy, CH Beck, Warszawa 2013. 

Dec P., Masiukiewicz P., Podatkowe instrumenty antykryzysowe, „Annales 
Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” 2014, vol. 48, s. 231–239. 

Dec P., Masiukiewicz P., Behavioural aspects of price bubbles: case of real estate, 
„International Journal Sustainable Economy”, 2014, vol.6, nr 2, s. 189-200, ISSN 1756-
5812. 

Dec P., Masiukiewicz P., Panika klientów banków a instrumenty szokowe 
dezaktywacji, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” 
2015, vol. 49, nr 4, s. 107–116. 

Dec P., Masiukiewicz P., Behawioralne aspekty baniek cenowych i sposoby ich 
dezaktywacji, „Ekonomista” 2015, nr 4, s. 491–514. 

Dec P. (red.), Przewrotność współczesnych finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2016.  

Dec P., Ocena kondycji i metody predykcji bankructwa banku, w: Przewrotność 
współczesnych finansów, red. P. Dec, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2016, s. 49-
92. 

Dec P., Szczerbak M., Modele predykcji bankructwa a zasady rachunkowości 
banków, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia” 2016,  
nr 4, s. 59–68. 

Najważniejszą publikacją w mojej ocenie z tego cyklu jest napisana wspólnie z prof. 

Piotrem Masiukiewiczem monografia pt. Podatek bankowy. Była ona prawdopodobnie 

pierwszą książką wydaną w Polsce, w której została całościowo przenalizowana problematyka 

opodatkowania banków – rozumianego jako narzędzia antykryzysowego. W monografii 

przedstawione zostały nie tylko podstawy teoretyczne, ale również uwarunkowania społeczne 

i gospodarcze wprowadzania podatku bankowego na świecie. Rozdziały mojego autorstwa 

dotyczyły analizy i przeglądu różnych podatków bankowych występujących w wybranych 

państwach na świecie, a także przebiegu prac nad podatkiem od transakcji finansowych w Unii 

Europejskiej oraz zbadania kosztów i dochodów z poszczególnych modeli podatku. 

Wskazałem, jaki model podatku bankowego został wprowadzony w analizowanych krajach,  

a także jakie były tego konsekwencje (w tym zwłaszcza dochody budżetowe). Z kolei analiza 

procesu tworzenia regulacji dotyczących jednolitego podatku od transakcji finansowych w Unii 

Europejskiej ukazała złożoność problemu i wiele trudności z nim związanych. W monografii 

podkreśliłem zagrożenie rekompensowania przez banki wprowadzenia podatku bankowego, 

poprzez wzrost opłat dla ich klientów. Przeprowadzone badania nad podatkiem bankowym 

dowiodły, że w wielu przypadkach celem wprowadzania podatku bankowego było znalezienie 
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dodatkowych dochodów budżetowych, tymczasem głównym jego odbiorcą powinny być 

bankowe fundusze naprawcze. Niewątpliwym wkładem do nauki wynikającym  

z przedmiotowej monografii było zdiagnozowanie głównych konsekwencji wprowadzenia  

i obowiązywania podatku bankowego, takich jak ryzyko podwójnego opodatkowania 

działalności w skali międzynarodowej, występowanie dwóch podobnych obciążeń 

publicznoprawnych w skali krajowej, ryzyko migracji banków do krajów niestosujących 

restrykcyjnych przepisów, pogorszenie warunków konkurencji (np. podatek tylko dla dużych 

banków), niepowiązanie poziomu opodatkowania z poziomem ryzyka w konkretnym banku 

czy możliwy spadek rentowności banków. 

W obrębie tego nurtu dużo uwagi poświęciłem badaniom dotyczącym baniek cenowych 

w gospodarce i potencjalnych narzędzi oraz sposobów ich dezaktywacji. We wspólnej z prof. 

Piotrem Masiukiewiczem publikacji naszego współautorstwa z tego zakresu  

zidentyfikowane zostały czynniki behawioralne i ich rola w kreacji baniek cenowych. Ponadto 

na podstawie przeprowadzonych badań podkreślili śmy konieczność prawnego uregulowania 

procesu zarządzania ryzykiem w warunkach bańki cenowej. W pozostałych publikacjach z tego 

nurtu przedstawiałem narzędzia i sposoby zarządzania ryzykiem, a także paniką w instytucjach 

finansowych, zwłaszcza w sytuacji występujących kryzysów. Dla mnie szczególnie istotnym 

aspektem badawczym w tym nurcie była wczesna ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej 

instytucji finansowej, tak aby możliwe było wykrycie istotnych zagrożeń a tym samym 

uchronienie jej przed możliwością bankructwa. Dlatego też analizowałem i weryfikowałem 

przydatność stress testów banków, metod predykcji bankructwa banków czy ocen ratingowych 

banków. W wyniku czego zaproponowałem zintegrowany system oceny i prognozy kondycji 

banków, który łączy oraz integruje nie tylko analizy i oceny banków przeprowadzane w ramach 

tych wszystkich wymienionych metod, ale również wykorzystuje oceny eksperckie i analizy 

„słabych sygnałów” z otoczenia tych podmiotów. 

 Zakładam powrót do tego nurtu badawczego w dłuższym horyzoncie czasowym (5–10 

letnim), w którym możliwe będzie przeprowadzenie analizy efektywności wprowadzenia 

podatku bankowego lub innych podatków antykryzysowych, zarówno w ujęciu krajowym, jak 

i szerszym – międzynarodowym. Niewykluczone, że horyzont ten ulegnie skróceniu,  

w przypadku wystąpienia kolejnego światowego kryzysu finansowego. Wówczas możliwe 

będzie przeprowadzenie analizy komparatywnej i wybranych przypadków wdrożenia oraz 

skuteczności narzędzi antykryzysowych.  
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5.4. Nurt badawczy dotyczący odpowiedzialności menedżerów podmiotów gospodarczych 

Doświadczenia kryzysu z lat 2007/2008 oraz negatywna rola, jaką w nim odegrali 

zarządzający wielkimi instytucjami finansowymi, skłoniły mnie oraz profesora Piotra 

Masiukiewicza do podjęcia badań dotyczących całokształtu odpowiedzialności menedżerów, 

w tym tej z tytułu doprowadzenia do upadłości przedsiębiorstw lub nieskutecznie 

przeprowadzonych procesów restrukturyzacyjnych, a ponoszonymi przez nich z tego tytułu 

konsekwencjami prawnymi i finansowymi. Ukoronowaniem prowadzonych przez dwa lata 

badań w tym zakresie, jest monografia:  

Dec P., Masiukiewicz P., Odpowiedzialność menedżerów, Instytut Organizacji  
i Zarządzania w Przemyśle "ORGMASZ", Warszawa 2016. 

Problem odpowiedzialności menedżera jest zdecydowanie złożony, gdyż z jednej strony 

jest on odpowiedzialny za stratę finansową i wizerunek przedsiębiorstwa, którym zarządza,  

a z drugiej zaś ponosi odpowiedzialność etyczną, prawną i finansową za konkretne decyzje. 

Stąd wskazałem genezę odpowiedzialności menedżerów w teorii, dokonując krytycznej analizy 

wybranych teorii zarządzania i przedsiębiorstwa. Pozwoliło to na stwierdzenie, jak daleko 

dzisiejsza rola menedżerów odbiega od pierwotnych założeń, i jak obecnie ważna jest 

zadaniowość oraz przypisanie określonych funkcji dla menedżerów. Mój wkład 

zaprezentowany w monografii polegał również na wykazaniu, jak ogromną rolę odgrywa 

obecnie odpowiedzialność menedżerów w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu 

(CSR), ale co podkreśliłem nie może ona być dominująca, a tym bardziej niekorzystnie 

wpływać na osiągnięcie celów i realizację zadań, które zostały postawione przed menedżerami. 

Wyeksponowałem też potencjalne zagrożenie kreowania konfliktów decyzyjnych w tym 

obszarze. Uporządkowałem i nakreśliłem obszary odpowiedzialności menedżera w szerokim 

ujęciu, bez zindywidualizowania i przypisywania ich do konkretnych przedsiębiorstw. Było to 

trudne zadanie, ponieważ wymagało wskazania uniwersalnych i wspólnych kluczowych 

obszarów odpowiedzialności menedżerów wysokiego szczebla z uwzględnieniem 

współczesnych uwarunkowań. Dużą wagę położyłem przy tym na kwestii odpowiedzialności 

menedżerów w obszarze kapitału ludzkiego i obszarowi finansów, sprawozdawczości 

finansowej, gdyż błędy i złe decyzje podejmowane w tych obszarach są częstymi przyczynami 

wewnętrznymi upadłości przedsiębiorstw. Brak stosowania metod wczesnego ostrzegania 

(zbierania informacji, wykrywania problemów, wskazywania narzędzi do ich rozwiazywania) 

jest jednak tym obszarem, który uważam za „kluczowy” w definiowaniu roli  

i odpowiedzialności menedżerów w przedsiębiorstwach i który uznaję za moje ważne 
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osiągnięcie. Stopień szczegółowości regulacji prawnych w sferze odpowiedzialności 

menedżerów za konkretne czyny lub zaniechania nie zmieni potrzeby wymagania od osób 

sprawujących najwyższe funkcje w przedsiębiorstwach ograniczania niepewności oraz bieżącej 

i co najważniejszej poprawnej reakcji na pojawiające się problemy.  

Wyniki przeprowadzonych badań własnych dowiodły, że dotychczasowe regulacje  

i systemy motywacji w przedsiębiorstwach należy ocenić krytycznie. Większość ogólnych 

regulacji prawnych dotyczących odpowiedzialności menedżerów jest albo zupełnie, albo 

częściowo niedostosowana do polskich warunków gospodarczych. Z kolei obowiązujące 

w Polsce przepisy karne dotyczące zarządzania przedsiębiorstwami (i sferą ich upadłości) są co 

prawda wystarczające, ale w opinii badanych ekspertów nienależycie egzekwowane. Ważnym 

aspektem badań było potwierdzenie stanowiska autorów, że zasada clawback powinna być 

stosowana jako zasada odpowiedzialności finansowej menedżerów nie tylko  

w instytucjach finansowych, ale także w przedsiębiorstwach z innych sektorów. 

Kluczowym wnioskiem było potwierdzenie faktu niedopasowania systemu 

odpowiedzialności menedżerów w Polsce do współczesnych trendów i rozwiązań światowych 

oraz przedstawienie konieczności pilnego przeprowadzenia zmian w zakresie prawnym (wzrost 

przejrzystości i egzekwowania przepisów), ale także w praktyce zawierania umów 

menedżerskich (ważny jest interes podmiotu, a nie rozproszenie odpowiedzialności kierujących 

nim osób). 

Ten nurt badawczy będzie przeze mnie kontynuowany w przyszłości, gdyż chciałbym 

przeprowadzić również pogłębione badania w zakresie porównań różnego rodzaju regulacji 

(międzynarodowych i krajowych) dotyczących odpowiedzialności menedżerów, a także 

przenalizować statystyki i długotrwałość prowadzonych postępowań sądowych z tego tytułu. 

Celem tych badań miałoby być zwiększenie precyzji odpowiedzialności menedżerów  

w kontraktach, zwłaszcza w aspekcie potencjalnego egzekwowania od nich kar finansowych. 

5.5. Nurt badawczy dotyczący problematyki finansjalizacji, fintechu i sharing economy 

W ostatnich trzech latach uczestniczyłem w badaniach statutowych dotyczących 

zjawiska finansjalizacji (finansjeryzacji) na świecie. Decyzja o moim udziale w tych badaniach 

wynikała głównie z prowadzonych przeze mnie uprzednio badań na temat zagrożeń i narzędzi 

antykryzysowych w sektorze finansowym. Stąd naturalnym ich rozszerzeniem była dla mnie 

tematyka zmian zachodzących w tym sektorze i możliwości jego rozwoju w przyszłości.  

Do najważniejszych publikacji naukowych mojego autorstwa z tego nurtu badawczego 

można zaliczyć: 
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Dec P., Analiza ilościowa finansjeryzacji, w: Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ 
na przedsiębiorstwa, red. A. Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2017, s. 99-
132. 

Dec P., Innowacyjne usługi finansowe, w: Innowacyjna fala w społeczeństwie  
i gospodarce, red. J.W. Pietrewicz, R. Sobiecki, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 
2018, s. 211-232. 

Dec P., Rozwój sektora FinTech a tradycyjna bankowość – ujęcie ilościowe,  
w: Wokół finansjeryzacji. Wybrane zagadnienia, red. A Fierla, Oficyna Wydawnicza SGH, 
Warszawa 2018, s. 51–78. 

Dec P., Masiukiewicz P., Sharing economy – another approach to value creation, 
w: International Business, Trade and Environmental Sustainability: International Business 
as a positive driver of environmental sustainability, red. W. Leal, P.R.B. Brito, Springer, 
Berlin 2019 (po dwóch pozytywnych recenzjach w oczekiwaniu na wydanie).  

Natomiast w tym nurcie uczestniczyłem w następujących badaniach:  

Tytuł projektu: Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na działalność 
przedsiębiorstw, badanie statutowe, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, lata 2016–2017, członek zespołu badawczego pod kierunkiem 
prof. dra hab. Andrzeja Fierli, przygotowanie opracowania pt. Analiza ilościowa 
finansjeryzacji. 

Tytuł projektu: Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na działalność 
przedsiębiorstw, badanie statutowe, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, lata 2017–2018, członek zespołu badawczego pod kierunkiem 
prof. dra hab. Andrzeja Fierli, przygotowanie opracowania pt. Rozwój sektora fintech 
a tradycyjna bankowość – ujęcie ilościowe. 

Tytuł projektu: Gospodarka współdzielenia (sharing economy) we współczesnym 
świecie, badanie własne, Instytut Finansów Korporacji i Inwestycji, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, lata 2017–2018, badania zespołowe pod moim kierunkiem. 

Tytuł projektu: Finansjeryzacja gospodarki i jej wpływ na działalność 
przedsiębiorstw, badanie statutowe, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie, lata 2018–2019, członek zespołu badawczego pod kierunkiem 
prof. dra hab. Andrzeja Fierli, przygotowanie opracowania pt. Sektor fintech  

w perspektywie 2030 r. 

W ramach tego nurtu badawczego dokonałem ilościowej analizy wybranych aspektów 

definiujących finansjalizację (finasjeryzację) w skali globalnej. Czego efektem było wykazanie 

wzrostu znaczenia, a wręcz nawet już dominacji tej sfery w wybranych gospodarkach. Ponadto 

potwierdziłem występujący brak powszechnie uznawanego i porównywalnego miernika 

zjawiska finansjalizacji na świecie. Poza badaniami ilościowymi finansjalizacji, skupiłem się 

również na możliwych korzyściach wynikających z tego procesu dla przedsiębiorców. Stąd 

uwypuklenie różnorodności nowych usług finansowych i ich dostępności dla przedsiębiorstw, 

które oceniłem jako pozytywne skutki procesu finansjalizacji na świecie. Prowadzone przeze 

mnie badania w tym zakresie wykazały, że rozwój innowacyjnych usług finansowych (które 

wybrane przeanalizowałem), a wręcz całego sektora fintech, jest w zasadzie ograniczony tylko 
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poprzez istniejące regulacje prawne (w tym przede wszystkim różnego rodzaju licencje). 

Badania dowiodły również, że wraz z rozwojem sektora fintech, spada liczba tradycyjnych 

placówek bankowych. Zupełnie zmienia się zatem model biznesowy tworzenia i świadczenia 

usług finansowych. Rozpatrywałem także w badaniach możliwości i perspektywy rozwoju 

sektora fintech w kolejnych kilkunastu latach. Dzięki przeprowadzeniu badań ankietowych  

i wywiadów pogłębionych na grupie prawie ćwierć tysiąca ekspertów wskazałem między 

innymi, że pomimo zdiagnozowania istotnych zagrożeń dla rozwoju sektora innowacyjnych 

usług w Polsce, zdecydowanie istnieje możliwość ich dalszego rozwoju. W wyniku 

przeprowadzonych badań wyciągnięto również wniosek, że sektor fintech, pomimo swojego 

gwałtownego rozwoju w ostatnich latach, wciąż będzie uzupełnieniem tradycyjnej bankowości, 

jednak jego znacznie jako kreatora nowoczesnych usług finansowych będzie rosło.  

Zmiany modeli biznesowych w oferowaniu dotychczasowych usług finansowych 

skłoniły mnie do podjęcia badań własnych (z grupą doświadczonych ekspertów z rynku 

finansowego) z obszaru sharing economy, tym bardziej, że jednym z potencjalnych kierunków 

rozwoju usług finansowych (wykazaną w badaniach własnych) było współdzielenie się właśnie 

tego typu usługami. W badaniach tych przedstawione zostały oprócz aspektów teoretycznych 

sharing economy, również jej główne zagrożenia (z analizą występującego ryzyka)  

i możliwości dalszego rozwoju. Kluczowym wynikiem prowadzonych badań było wskazanie, 

że zjawisko gospodarki współdzielenia już na trwałe wpisało się w ekonomii, a zatem nie jest 

czasową modą czy przejściowym trendem. Zdecydowana większość ekspertów biorących 

udział w badaniu stwierdziła także, że gospodarkę współdzielenia czekają procesy 

komercjalizacji (tworzone i oferowane tam usługi będą przedmiotem obrotu gospodarczego). 

Ten fakt i brak dalszej woli ludzi do dzielenia się (jako kolejny wynik z badań) może okazać 

się największym wyzwaniem sharing economy. Dzięki przeprowadzonym badaniom własnym 

udało się również ustalić głównych beneficjentów gospodarki współdzielenia i określić 

instytucje oraz organy odpowiedzialne za wprowadzanie regulacji w tym obszarze. 

Badania w obrębie tego nurtu zamierzam kontynuować, aby porównać przede 

wszystkim zmiany w sektorze bankowym w stosunku do rozwoju sektora fintech (nowych  

w nim usług, modeli biznesowych czy efektów sharing economy).  

5.6. Pozostałe informacje o dorobku naukowym 

W trakcie pracy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie byłem promotorem 179 

prac magisterskich i 141 prac licencjackich, poza tym wypromowałem 48 prac dyplomowych 

uczestników studiów podyplomowych. Wykonałem 292 recenzje prac dyplomowych na 
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studiach licencjackich i magisterskich, 18 recenzji prac podyplomowych oraz 32 recenzji 

projektów końcowych na studiach Executive MBA i International MBA (w Szkole Biznesu 

Politechniki Warszawskiej).  

Od 2015 r. jestem członkiem Komitetu Redakcyjnego (od 2016 r. jako zastępca 

redaktora naczelnego) miesięcznika „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (12 punktów 

według klasyfikacji MNiSW). Jestem również członkiem Rady Programowej i Komitetu 

Recenzentów czasopisma „Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa 

Naukowego Prakseologia”. W latach 2008-2011 byłem członkiem Komitetu Redakcyjnego 

czasopisma „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego”. Wykonałem recenzje 

artykułów naukowych w następujących czasopismach: 

• „Journal of Management and Financial Sciences JMFS” (1 recenzja), 

• „Zeszyty Naukowe – Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna 

Handlowa w Warszawie” (2 recenzje), 

• „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” (10 recenzji), 

• „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie” (1 recenzja), 

• „Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego 

Prakseologia” (1 recenzja). 

Ponadto wykonałem: 

• recenzję książki pt. Länderbericht Polen, autorstwa D. Bingen, K. Ruchniewicz, 

„Biuletyn Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego” 2009, nr 4, 

• recenzję opracowania nt. Wykorzystania analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji 

przedsiębiorstwa w ramach: Projekt Innowacyjna SGH = Wiedza + Doświadczenie, 

2010 r., Program Operacyjny Kapitał Ludzki,  

• recenzję raportu końcowego z badania pt. Polityka II szansy – zapotrzebowanie na 

usługi doradcze oraz instrumenty wsparcia dla ponownie rozpoczynających działalność 

gospodarczą, autorstwa A. Kowalewska, T.J. Krynicki, P. Zimmerman, J. Szut, Polska 

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2011, 

• recenzję badań naukowych pt. Wspieranie z programów krajowych i unijnych rozwoju 

branż w ramach polskiej polityki przemysłowej w latach 2007–2015, Kolegium 

Gospodarki Światowej, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2016. 
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Otrzymałem następujące nagrody za działalność naukową i dydaktyczną: 

• Nagroda Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa  

w Warszawie, w roku 2008, za osiągnięcia naukowe za współautorstwo książki  

pt. Doktoranci o metodologii nauk ekonomicznych, Oficyna Wydawnicza SGH, 

Warszawa 2007. 

• Nagroda Dziekana Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Szkoła Główna Handlowa  

w Warszawie, w roku 2008, za osiągnięcia dydaktyczne za współautorstwo książki  

pt. Doktoranci o przygotowaniu konspektu pracy doktorskiej, Oficyna Wydawnicza 

SGH, Warszawa 2007. 

• Nagroda Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie II stopnia w 2010 r.  

w dziedzinie działalności naukowej za współautorstwo książki pt. Ryzyko w działalności 

przedsiębiorstw wybrane aspekty, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009. 

• Nagroda Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie II stopnia w 2011 r.  

w dziedzinie działalności naukowej za współautorstwo książki pt. Cykle życia  

i bankructwa przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010. 

• Nagroda Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie I stopnia w 2014 r.  

w dziedzinie działalności naukowej za współautorstwo monografii pt. Podatek 

bankowy, CH Beck, Warszawa 2013. 

• Nagroda Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie III stopnia w 2015 r.  

w dziedzinie działalności naukowej za współautorstwo monografii pt. Płynność 

finansowa przedsiębiorstw w Polsce. Uwarunkowania, zarządzanie płynnością, ryzyko, 

Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2014. 

• Nagroda Rektora Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie II stopnia w 2017 r.  

w dziedzinie działalności naukowej za współautorstwo monografii  

pt. Odpowiedzialność menedżerów, Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle 

"ORGMASZ", Warszawa 2016. 

 

W tabeli 1 przedstawiłem najważniejsze moje dokonania publikacyjne z przypisaną do 

nich liczbą punktów i wskaźnikami cytowań. 

 

  




