Zalqczník 2. Autoreferøt przedstøwiaiqcy opís dorobku í osìqgniç nøukoruych
w

jg4tku

polskim

dr Piotr Tworek

Dr Piotr Tworek
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Wydzial Ekonomii

AUTOREFERAT
Przedstawiaj4cy opis dorobku i osi4gniçé
naukorYych

Katowice,22 húego 2019 r.

Zalqcaúh 2. Autoreferat pruedstøwiaiqcy opís dorobhu í osiqgníç naukowych
w

jç

ku

polskìm

dr Piotr Tworek

Spis tre5ci
l. Imiç i nazwisko......

3

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe (z podaniem nazwy, miejsca i roku ich
uzyskania oraz tyh¡lu lozprary doktorskiej). .............

3

.

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych
4. Wskazanie osiqgniçcia wynikaj4cego z a¡t. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 muca2003

¡

o stopniach naukowych i tytule naukowym orazo stopniach i tytule w zakresie sáuki

(Dz. U, 2017 r. poz.1789)

5

5. Omówienie pozostalych osi4gniçó naukowo-badawc2ych...................

32

6. Charakterystyka dzialalno3ci dydaktycznej

49

T.DnaNalnoéó organizacyjna i popularyzatorska oraz doradcza i ekspercka........----.....'...56
8. Podsumowanie osi4gniçó

naukowo-badawczych..........'

2

......,'."'62

v

Zalqczník 2. Auloreferat pnedstmtiaiqcy opis dorobhu i osiqgníçé nauhott'ych
w

jç4tku

polskím

1. Imiç

dr Piotr Tworek

i nazwisko

Piotr Tworek

2. Posiadane dyplomy, stopnie nauko\rye (z podaniem nÐnvy)

miejsca i roku ich uryskania oraz tytulu rozpra\üy doktorskiej)
Jestem absolwentem

fV

Liceum Ogólnoksztalc4cego

w

Gliwicach otaz Akademii

Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny

w Katowioach)l. Ukoírczylem kierunek studiów Finanse i Bankowoéó o specjalnoéci Finanse
i Inwestycje na Wydziale Ekonomii, uzyskuj4c w dniu 5 kwietnia 2001 r. tytul magistra
ekonomii. Promotorem mojej pracy magisterskiej, noszqcej
ograniczania ryzyka

w

t¡ul: irodta oraz sposoby

przedsiçbiorstwie wykonøwstwa imvestycyinego na przykladzie

Gliwickiego Przedsigbiorstwa Budownictwa Przemyslowego 5.A., byl

dr hab. Krzysztof

Marcineþ prof. AE (obecnie profesor æryczajny), a recenzentem juz nezyiqcy dr

hab.

Henryk Walica, prof AE. Praca zostala oceniona jako bardzo dobra.

W dniu 23 muca2007 r. na Wydziale Finansów i Ilbezpieczerî Akademii Ekonomicznej
w Katowioach obronilem

pracç doktorskq

pt. Rytyko

wykonawcow przedsiçwzi?é

w

województwie

dr. hab. Krzysztofa Marcinka.

Recenzentami

inwestycyjnych na przyWadzie przedsigbiorstw budowlano-montahowych

Slqskim, napisanq pod kierunkiem prof.

dysertacji byli prof. dr hab. Henryk Gawron (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Wydzial
Zarzqdzania

-

obecnie Uniwersytet Ekonomiozny

w

Poznaniu) oraz

prof dr

hab. Halina

Henzel (Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Wydzial Finansów i Ubezpieczeñ

Uniwersytet Ekonomiczny). Uchwal4 Rady Wydziatu Finansów
Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego

i

- obecnie

Ubezpieczeñ Akademii

w Katowicach z dma l0 maja

20O7

r- zostal mi

nadany stopieú dokfora nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii2. W dniu 12 maja 2008 r.

w Warszawie

moja

praca, doktorska zdobyla wyróånienie

Ministra fnfrastruktury

w ministerialnym konkursie w kategorii najlepsze dysertacje 2a2007

I znlqcnLl,kl.
zal4cnlkl.

2
3

Pozycja II.IÐ.1. 7-ú4cmika4.

3

r.3.

Zøtqcznik 2. Autoreferat przedstawiøjqcy opis dorobhu i osiqgníçé nauhortych
w

jç4tku

polskim

dr Piotr Tworek

Jako nauczyciel akademicki
specjalne

w

w

latach 2007-2009 zrealizowalem 4-semestralne studia

zakresie pedagogiczno-ekonomicznym,

w ramach Studium Pedagogicznego

funkcjonujgcego w tej uczelni, zakorîczone obronq w maju 2009 r. pracy kwalifikacyjnej pt.
Zastosowanie wybranych metod nauczania na przykladzie ekonomicznej uczelni wyAszeja.
Promotorem pracy dyplomowej byla dr Renata Maókowska,

a

Íecenzentem

dr Bogumila

Baraúska.

3. Informacje o dotychczasolvym zatrudnieniu w jednostkach

naukorYych

Z

I

dniem

wrzesnia 2001

¡.

podj4tem pracç na stanowisku asystenta

w

Katedrze

Inwestycji na Wydziale Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego
w Katowicach.

Po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych zostalem

na stanowisku adiunkta

zatrudniony

w

Katedrze Inwestycji

na Wydziale

nastçpnie
Finansów

i Ubezpieczeú w macierzystej uczelni. W zwiqzku ze zmianami organizacyjnymi na Wydziale

Finansów

i

Ubezpieczeh

Katedry Inwestycji

i

w dniu 29 grudnia 2009 r. Katedrze Inwestycji nadano naz\¡rç

Nieruchomoóci. Wskutek ponownych zmian organizacyjnych

dokonanych w Katedrze w latach 2009-2012 bylem adiunktem zatrudnionym

w

ZakNadzîe

Ekonomiki Projektów Inwestycyjnych. Kolejne zmiany organizacyjne przeksztalciþ Katedrç

Inwestycji

i

Nieruchomoóci

i Ubezpieczehbezzakladów.

w

Z

dzialajqcq jednostkç

w

strukturze Wydziafu Finansów

dniem 14 lutego 2015 r. zmienilem jednostkç organizacyinq-

stalem siç pracownikiem Katedry Zan4dzania Publicznego i Nauk Spolecznych na Wydziale

Ekonomii, zatrudnionym na stanowisku adiunkta

I

w

macierzystej uczelni,

a od dnia

puádziernika 2016 r. jestem zatrudniony na stanowisku asystenta w tej samej strukturze

organizacyjnej.

Po obronie rozprawy doktorskiej zaangahowalem siç równie2 w praktykç gospodarcz4.

Byl to

Swiadomy wybór, który pozwolil na polqczenie wiedzy akademiokiei

praktyczn4

-

z

wiedzq

efektem tego stalo siç wzmocnienie warsztatu dydal<tycznego, jak i wzbogacenie

refleksji teoretycznej. Dolyczy

to

zv¡taszcza aspektów zarzqdczych funkcjonowania

organizacji, dla przykladu, w latach 2008-2009 pelnilem funkcjç sekretarza Rady Nadzorczej

a

Pozycja III.Q).d. 3. Zal4czllka 4.

4

r\

Zalqcaúk
w

jçryku

2. Autoreferat

przedstmtiøigcy opís dorobku i osiggniçé naukowych

polskim

dr Piotr Tworek

w spûoe Q Credit S.A. w Katowicach (poSrednictwo fìnansowe)s, atakze w okresie od maja
2010 r. do czerwca 2017 r. Sekretarza Zarzqdv w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym
6
Katowice . We wskazanych podmiotach aktywnie uczestniczylem

(pTE)

w

OddziaN

zarzqdzanru organizacjami. Dodatkowo

w

latach 2009-2010 pelnilem funkcjç

wiceprzewodnicz4cego Sþskiej Grupy Regionalnej Stowarzyszenia Project Management
polska (SPMP) w województwie él4skim (obecnie IPMA Polska)7, równieZ aktywnie bior4c

udzialw kierowaniu organizacjqs. Pelnione funkcje byly konsekwencj4 wyboru mojej osoby
w wyborach walnych. Nabywan4 w efekcie praktyki zarzqdczel wiedzç przekazywalem
studentom studiów licencjackich, magisterskich
na kierunkach ekonomiczny ch, jak

i podyplomowych ucz4cych siç zarówno

i inzynierskich.

4. Wskazanie osi4gniçcia wynikaj4cego z

^rt.16

ust. 2 ustawy

z dnia 14 marc a,2003 r. o stopniach naukowych i tytule

naukolvym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki
(Dz. U. 2, 2017 r. poz. 1789)
Moje zainteresowania naukowe mieszczq siç
Zasadniczy

ryzykiem

i

w

dziedzinie nauk ekonomicznych'

podstawowy przedmiot obecnych dociekaí badawczych stanowi zarzqdzanie

w

publicznych organizacjach wykonawstwa budowlanego,

ze

szczególnym

uwzglçdnieniem problematyki dojrzaloéci zuz4dzanra ryzykiem. Od poczqtku mojej écie2ki

naukowej zuz4dzanie ryzykiem w organizacjach budownictwa stanowi podstawowy obszar
prac badawczych. Zasadniczo okres dzialalnoóci naukowo-badawczei w tym obszarze
zainteresowan mogç podzielió dwa etapy. W latach 2001-2007 koncentrowalem swojQ uwagç
na wyjaénieniu natury ryzykabudowlanego (construction risk),

w oparciu o tradycyjnq teoriç

w budownictwie, okreólan4 w éwiatowei literatutze mianem koncepcji
CRM (Construction Risk Management). Efektem tych wysilków byNa rozprawa doktorsþ
wktórej podj4lem próbç rozszerzenia teoretycznych podstaw wiedzy na temat ryzyka
zarzqdzania ryzykiem

budowlanego.

W celu weryfikacji koncepcji teoretycznych przebadaNem przedsiçbiorstwa

s

Pozycja III.Q).d.4. Zal4cntfta4.
Pozycja III.Ð.b.I. 7aþcntka4.
7
Pozycja m.Ð.b.2. Zal4cmika,4.
t porôstale akt¡¡wnoéci zostaþ wymienione w Zal4cmiku
6

5

4-pzycje ilI.Ð.b.3.-IILÐ.b.4.

Zølqcuik 2. Autoreferat przedstuwiaiqcy opis dorobku i osíqgniç naukottych
dr Piotr Tworek
w jç4tku polskím

wykonawstwa budowlanego

w

województwie él4skim (empiryczny wymiar

badañ).

Fundamentem moich rozvtthah prowadzonych na polu naukowym stanowily teoretyczne
ramy definiowania ryzyka w ujçciu nurtu defensywnego

- od strony praktyki organizacyjnej

rozvra2anegoprzezpryzmatpojçciazagro2enie.

Lata 2008-2018 to zmiana mojej filozofii myólenia

o

ryzyku

w

organizacjacl¡

osadzaj4cej siç w teoretycznych ramach definiowania ryzyka w ujçciu nurtu ofensywnego

-

ryzyko to nie tylko zagroaenie, ale szansa. W pelni zgodzrtem siç ze stanowiskiem Petera F.
Druckera, odnoszqc swoje rozwu2ama do organizacji zarz¡dzapcych ryzykien¡ których

zasadniczym celem dzialalnoéci nie

jest wyl4cznie maksymalizacja wartoéci, ale

do

organizacji realizuj4cych cele publiczne, a spolecznie uznawane zawahne, w glównej mierze

zvtiqzanych

z

budowniotwem sektora publioznego. Zaozqlem aaÍy wysilek koncentrowaó

na poszukiwaniu malo zbadanych w4tków albo prawie wcale nieodkr¡ych pól badawczych,

potencjalnie stanowiqcych istotne odkrycia w teorii dyscypliny zarzqdzanie, Wyra2am opiniç,

ie

jednym

z malo odkrytych obszarów badawczych jest zarzqdzanie ryzykiem

w organizacjach publicznych. Koncepcja okreélana

w

literaturze mianem Public Sector Risk Management

-

sposôb ogólny

w

anglojqzycznei

PSRM jest osadzona

zarzqdzaniu publicznym NPM (New Public Management).

w nowym

Rok 2014 mogg okreélió jako

moment zwrotny wyznaczajqcy now4 perspektywç prowadzenia przeze mnie badañ nad
ryzykiem w organizacj ach.
Zasadniczo okres badaú nad ryzykiem

w

organizacjach, po uzyskaniu stopnia dolctora

nauk ekonomicznych, mogç podzielió na dwa podokresy:

-

lata 2008-2013

-

ztut4zany

z

ekonomikq

i

zarzqdzaniem

w budownictwie sekfora

prywatnego,

-

lata 2014-201$ w kÍórych rozszerzylem spektrum swoich zainteresowari badawczych
o organizacje zarzqdzajqce ryzyk,rem o publicznej formie wlasno$ci, ze szczególnym
uwzglçdnieniem organizacji realianj4cych produkcj ç budowlano-monta2ow4.
Podjçtq óciezkg rozwoju realizowan4 na polu badawczym okreóla mój dorobek naukowy,

który osadza siç w naukach o zarzqdzaniu. Badania przeprowadzaNem zarowno na gruncie
ron¡¡uhah teoretycznych (teoriopoznawazy wymiar badan), jak i empirycznych (empiryczny
wymiar badarî), staraj4c siç dodatkowo eksponowaó walory utylitarne i wymiar aplikacyjny

wiedzy (utylitarny

i

aplikacyjny wymiar badan), jake stanowi zuzqdzanie ryzykiem

w organizacjach. Te ostatnie aspekty s4 zgodne ze stanowiskiem prof dr. hab. Stanislawa

6
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w

jç4yku

polskìm

Sudola, 2e wnaukach

dr Piotr Tworek

o

zarz1dzaniu ,,(.,.) dyrektywy teoretyczne muszQ byó przetworzone

w dyrektywy prahyczne"e . W badaniach wykorzystywalem metody jakoSciowe, jak równiei
iloSciowe. Jako paradygmat badawczy ostatecznie wybralem pragmatyzm. O sposobie
prowadzenia badaú przes4dzily wyzwania, jakich podjqlem

do

wyjaSnienia istoty dojrzaloéci zarzqdzania ryzykiem

w

wykonawstwa budowlanego. Efektem tych wysilków stala

pt.

Dojrzatoió zarzqdzania ryzykiem

budowlanego

ro

w

siç osi4gn4ó,

zmierzajqce

publicznych organizacjach

siç monografia

naukowa

publicznych organizaciach

wykona'ntstwa

w

organizacjach,

¡ako praca miehczaj4ca caloóó badaá nad ryzykiem

podjçtych w latach 2014-2018, skladajqca sig na cykl powi4zanych tematyoznie 8 publikacji,
wskazany przeze mnie jako osi4gniçcie naukowe dla rozwoju teorii dyscypliny. W sklad tego

dorobku wchodz4 równieZ publikacje nosz4ce

tytuþ:

Risk management

in a

municipal

construction enterprise. A theoretical and methúical study", Metody zarzqdzania ryzyúem
w organizacjach pubticmychr2, Metodycnte problemy zarzqdzania ryzykiem w organizacjach
publicznychr3, (Inderstanding public riskra, Pubtic RiskManagement (PRM)'', Zintegrowane

zarzqdzanie ryzykiem

jako funkcja

wspomagajqca kierowanie przedsigbiorstwem

wykonawstwa budowlanêgor6, Excerptsfrom the scientific research on risk conducted among
the largest Polish contractorsrT.
n

S. Sudol: Nauki o zanqdzaniu. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Watszawa 2O12, s. 100-101.

10

Pozycja LB).I. Zalqcm'tka,4.

1) P. T$orek: Dojrzaloflé zarzqdzania ryzykiem w publicznych organizacjach wykonawstwa budowlanego.
Wydawnictwo Naukowe,,Sl4sk", Katowice 2018, s. 1-311. p-ISBN 978-83-7164-49I-7.
r1
Pozycja Í.8).2. Zalqcznika4.
1) P. Tworek: Risk management in a manicipal construction enterprise. A theoretical and methodical study.
,,Zarz4dzmiePubliczne" 2018, nr 2(44), s. 82-92. p-ISSN 1898-3529'
12
Pozycja I.B).3. Zal4cmik^ 4.
1) P.-Tworek: MetocÌy zarzqdzania ryzykiem w organ zacjach publicmych. ,Przedsiçbiorczoóé i Z.arz4dzanie"
2017,t.18, z. 1l(3), s. 335-348. p-ISSN 1733-2486, e-ISSN2543-8190.
13
Pozycja I.B).4. Zdi4cm'ika4.
l) P. iworek: Metoþczne problemy zarzqdzania ryzykiem w organizaciach publicznych. ,,Handel Wewnçtrzty''
2017,n¡ 3(368), t. 2, s. 116-124. p-ISSN 0438-5403.
ra
Pozycja T.B).7. Z,ú4cnika 4.
l) P. Tworek: Undeistanding public risÈ. W: Public Risk Management. Tome I: Prespective of Theory and
Practice. Edited by P. Tworek, J. Myrczek. Publistring House of University of Economics in Katowice, Katowice
2016, s. ll--26. p-ISBN 978{3-7875-330{.
r5
Pozycja I.B).s. Zal4cznika 4.
1) p. îworek: Public Risk Management (PRM). W: Financial Management of Firms an Financial Institutions.
part IV. Edited by M. Öuük nõee¿ingi from lOth International Cónference. VSS - Technical University of
Ostrava, Ostrava 2015, s. 1340-1347. p-ISBN 978-80-248-38656, p-ISSN 2336-162X.
6
P ozycja I.B'1. 5. Zalqcntib, 4.
1) P. Tworek:. Zintegrowane zarzqdzanie ryzykiem jako funkcja wspomagaiqca Herowanie przedsiçbiorstwem
wykonawstwa budoilanego. ,,Journal of Management and Finance" 2014, Vol. 12, No. 4, s. 495-510. p-ISSN
2084-5189.
r7
Pozycja l.B).6. Zal1czrika 4.
1
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jçzgku

polskìm

dr Piotr Tworek

W naukach o zarzqdzaniu, w subdysyplinie, jak4 stanowi zarzqdzarue publiczne, mogç
zatem okreólió swój profïl badawczy,

o ezym moie

Swiadczyó cykl osadzonych

w teorii

dyscypliny, powipanych tematycznie publikacji pt. Wspólczesne wyzwania zaru4dzania

ryzykiem

ìv

publicznych organizacjach wykonawstwa budowlanego dojrualo5ó

zam4dzania ryzykiem jako obszar badañr8, wpisuj4cych siç w istniej4c4 lukç poznawcz4

w zakresie badarî nad ryzykiem rozwa2anych zarówno
empirycznym, jak

i

w

wymiarze teoretycznym,

utylitarnym tej wiedzy. W szczególnoéci dorobek publikacyjny tworz4:

3 artykuþ w opublikowanych
czasopismach i jeden w recetzowanych materialach konferencyjnych - jako efekty badari

jedna monografia, jeden rozdzial
prowadzonych

w latach

2014-2018

v/

monografii oraz

w

odniesieniu do problematyki zarzqdzania ryzykiem

w organizacjach publicznych, ze szczegôlnym uwzglçdnieniem organizacji realizuj4cych
produkcjç budowlano-montaZowq; 2 artykuly w opublikowanych czasopismach, stanowi4ce
inspiracjç do poszukiwañ nowych kierunków badarî nad ryzykiem w organizacjach
wykonawstwa budowlanego, powstalych we wczeÉniejszych latach mojej pracy naukowej.
Wszystkie publikacj e zostaþ zrecenzowane.
Wyznacznikiem przedstawionego dorobku jest l4czna liczba uzyskanych punkfów
a

-

96,

jego obraz tworzy l4cznie 8 indywidualnych publikacji naukowych. SpoSród wymienionych

4 pozycje sq napisane w jçzyku angielskim, pÍzez co ich odbiór w iwiecie nauki jest znacznie

szerszy, pozostale za|

4

s4 w jçzyku polskim. Artykul

konferencyjnych zostal wygloszony

w z.recenzowanych

materialach

w formie referatu na miçdzynarodowej konferencji

naukowej (Republika Czeska), a nastçpnie wydany drukiem

w materialach

indeksowanych

w uznawanej w éwiecie bazie Web of Science Core Collection. Spoóród polskich publikacji

2

zostaly wygloszone

w formie referatów na ogólnopolskich konferencjach zorganizowanych

w K¡akowie, dotyczqc ych zarz4dzatiapublicznegole.
Zagadnieniem centralnym wskazanego jako osi4gniçcie naukowe cyklu 8-publikacyjnego
dorobku jest kategoria badawcza, jakq stanowi ryzyko. Zuz1dzane ryzykiem to obszar badaú

o zidentyfikowanie luki poznawczej w teorii zarzqdzania
organizacjami, rozpatrywanej przez pryzmat definiowania ryzyka w ujçciu nurtu

prowadzonych

w

oparciu

ofensywnego. Dojrzaloíé zarzqdzania ryzyÞ,rem

to

pochodna tradycyjnych teoretycznych

1) P. Tworek: Excerpts from the scientific research on risk conducted among the largest Polish contractors.
,,JoumalofManagementandFinance"2012,Vol. 10,No. 1,s. I13-12l.pISSN2084-5189.

18

re

Pozycja I.A). ?Á4cnila4.
Porycje II.D.b.2.-[.I) .b.3. Zalqczrlilr'l. 4.

8

<

Zalqcznik 2. Autoreferat przedstawiaiqcy opìs dorobku i osíqgniçé naukottrych
w

jçzgku

polskìm

dr Piotr Tworek

koncepcji zarz4dzania ryzykiem w organizacjach, eksponowanych w literaturze naukowej
z zakresu zarz1dzania w budownictwie. Zagadniena te tworza spójne caloóó, pomiçdzy
którymi istniej4 silne powiqzania konceptualne i logiczne wspílzaleànoóci. Komplementarne
zagadnienia tworz4ce

cykl

8 publikacji w

uproszczonej formie mo2na przedstawió

w nastçpujqcy sposób:
ryzyko publiczne w organizacji---' zaruqdzane ryzykiem

-

doþzaNoíé zwz4dzania ryzykiem

w publicznych organizacjach wykonawstwa budowlanego

W ówiatowym dorobku publikacyjnym z zak¡esu nauk o zwzqdzaniu istniej4 zaledwie
dwie prace naukowe autorstwa Petera C. Younga i Martine Fone po6wiçcone zarzqdzanu
ryzykiem w selrtorze publicznym'o, do których treSci odnoszç siç kr¡ycznie. Nie wyjaSniaj4

one problematyki zarzqdzania ryzykiem \¡/ organizacjach publicznych ani w sposób
kompleksowy, ani komplementarnie. Uwagç Þ,rfiyczn4 wyra2am te| wobec braku
wyjaSnienia istoty dojrzaloéci zarzqdzanta ryzykiem w tego rodzaju oryanzaciach. Analiza

literatury Swiatowej ujawnila, 2e obecnie nie ma ani jednej monografii

poSwigconej

dojrzaloéci zuzqdzania ryzykiem w publicznych organizacjach wykonawstwa budowlanego.
Dopiero w 2013 r. pojawil siç pierwszy artykul naukowy poéwiçcony problematyce

dojrzaloéci zarzqdzanta ryzykiem w organizacjach publicznyclft, co éwiadczy o wzglçdnie
nowym kierunku badarî nad ryzykiemw zuzqdzaniu publicznym.

Na tym tle pojawia siç problem badawczy, który mo2na doprecyzowaó w formie
nastçpuj4cych trzech komplementarnych pytari: po pierwsze, jaka jest istota ryzyka,
a

wla$ciwego dla organizacji publicznych?; po drugie, jak tym ryzykiem mo2na zarz4dzaó?;

po trzecie zaí;, jaka jest dojrzaloió zarzqdzania ryzykiem w organizacjach publicznych
realizuj qcych produkcjç budowlano-montaZowq?

Próba odpowiedzi na

tak

sformulowane pytania zawiera

siç we

wskazanych

8 publikacjach tworz4cych cykl. Ich celem jest:

poznanie kategorii ryzyka publicznego oraz zrozumienie mechanizmu ryzyka w
publicznych organizacjact¡ ze szczegílnym uwzglçdnieniem organizacji realizujqcych
produkcjç budowlano-montaZowQ, jak równieZ okreSlenie

i

wyja$nienie najwaZniejszych

Por. P.C. Young M. Fone: Pablic Sector Risk Managemer?f. Butterworth - HeinemanrL Oford 2001;
M. Fone, P.C.Young: Managing risks in public organizations. Palgnve MacmillarU New York 2007.
21
Por. P. Coetzee, D. Lubbe: The risk maturity of South African private and public sector organizations.
,,southern African Journal of Accountability and Auditing Researclf' 2013, Vol. 14, s. 45-56.
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aspektów zaruqdzania ryzykiem rczvruhanych w ujçciu teoretycznym oraz praktycznym tej
wiedzy,

wskazanie rosnqcego z.naczenia problematyki dojrzaloéci znzqdzania ryzykiem
w organizacjach w odniesieniu do organizacji tworzonych przez jednostki samorz4du
terytorialnego wraz z okreóleniem nowych wymiarów dojrzaloíci zwzqdzania ryzykiem,
a

-

wlaéciwych dla publicznych organizacji wykonawstwa budowlanego,

przedstawienie postulatu transferu wzoroów zarzqdzania ryzykiem, zgodnie z kierunkiem

od organizacji sektora prywatnego do

organizacji publicznych,

uwzglçdnieniem publicznych organizacji wykonawstwa

ze szczególnym

budowlanego \rt/ oparciu

o zasady i reguly stoso\ryane w z.arz4dzaniu ryzykiem w organizacjach sektora prywatnego,

rozwój dziedziny nauk ekonomicznych w obszarze nauk
w odniesieniu do subdyscypliny, jak4 stanowi zarzqdzanie publiczne,

wniesienie wkladu
o zarzqdzanru
o

w

dodatkowy mikroelement

w

fundamentach

wiedzy

zarzqdzanie ryzykiem

w organizacjach.
Wyrazem tak sformulowanych celów jest rozrzeszenie teoretycznych ram tradycyjnej
koncepcji zaruqdzania ryzykiem o dodatkowy element, jakim jest zintegrowane zarzqdzanie
ryzykiem w organizacjach publicznych jako nowe podejécie osadzone w koncepcji PRM

(Public Risk Management), co oz.Ítacza zarz4dzanie ryzykiem publicznym, oparte

na

fundamentach definiowania ryzykaw ujçciu nurtu ofensywnego. Uzupelnienie teoretycznych

podstaw tej wiedzy dotyczy

ryzykiem

w

w

szczególnoéci elementu, jakim jest dojrzaloíó zarzqdzanra

organizacjach publicznych,

jakimi sQ organizacje realizujqce

produkcjç

budowlano-monta2ow4. Identyfikacja nowych wymiarów dojrzaloóci zuzqdzanra ryzykiem,
a

wlaéciwych dla tego rodzaju organizacji

-

wedfug mnie

-

stanowi wklad w rozwój teorii

dyscypliny.

Stanowi

to

podstawowy

cel

prezentowanego

cyklu

8 powi4zanych

tematycznie

publikacji.

Ze wzglçdu na strukturç cyklu konieczne jest zebranie koncepcji

i przedstawionych

w 8 publikacjach myéli we wspóln4 tezç. Rozwa2an4 materiç mo2na odnieóó do stanowiska
znanego

w

ówiecie badacza ryzyka

Ekonomicznej

i

- prof Michaela Powera z Londyriskiej

Szkoly

Nauk Politycznych (London School of Economics and Political Science,

LSE), zgodnie z którym

w

zarzqdzaniu ryzykiem w gruncie rzeczy mówimy

10

o
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niczymzz. W badanej materii nale|y tez odniesó siç do zdaniaPetera F. Druckera

o posiadaniu przez kazdy rodzaj przemyslu indywidualnego profilu

ryzyka23.

W zwi4zku

ztym mogg stwierdzió, 2e ryzyko w budownictwie sektora publicznego posiada swój wlasny
organizacje wykonawstwa budowlanego

w

jakimi sq publiczne
w sposób dojrzaly, maj4c w tle ogóln4 teoriç

indywidualny profil, którym nalely zaruqdzaé

organizacjach,

ekonomii, która mówi, ùe kazda organizacja funkcjonuje

w otoczeniu,

zewnçtrzne czynniki wywoluj4ce ryzyko zewnçtrzne oraz

sk4d pochodz4

wewnçtz organizacji tkwi4

czynniki wewnçtrzne wywolujace ryzyko wewnçtrzne. O dojrzaloíci zarzqdzama ryzykiem
decyduje podjçcie

w

sposób éwiadomy dzialafi realizowanych na róanych plaszczyznach

funkcjonowania organizacji publicznych,jakimi s4 organizacje wykonawstwa budowlanego;
zarzqdzanie ryzykiem
niezaleznie

od

to funkcja wspomagaj4ca

kierowanie organizacjami publicznymi

w

przewaùaj4cego rodzaju dzialalnoéci

dzialalnoéci organizacji, jak4 jest

produkcja budowlano-mont¿rZowa.

mojej opinii dojrzaloéó zarz4dzanta ryzykiem w publicznych organizacjach
wykonawstwa budowlanego okreélaj4 cechy wlaóciwe dla tak rozumianej dojrzaloSci,

W

nazwane przeze mnie wymiarami. Wymiary te decydujq

o istocie dojrzaloéci zarzqdzaria

ryzykiem w publicznych organizacjach wykonawstwa budowlanego w formie wlasnoéci, jak4

stanowi wlasnoéó komunalna, które

w Polsce istniej4. W toku badan nad ryzykiem

zidentyfikowalem dwa nowe wymiary, mianowicie:

l.

Organizacyjne odpowiedzialne kierowanie ryzykiem.

2. Organizacyj na standaryzacj a i kultur a ry zyka.
JeSli chodzi

o

pierwszy

z

odkrytych wymiarów,

to w monografii pt. Dojrzaloié

2a
zarzqdzania ryzykiem w publicznych organizacjach wykonawstwa budowlanego
zdefiniowalem go jako realizowan4 w sposób aktywny przez zarzqd lub wyZsze kierownictwo

w publicznej organiz i wykonawstwa budowlanego politykç zarzqdzania ryzykiem

opartQ

na planie zuzqdzania ryzykiem, uwzglçdniaj4cq decyzje strategiczne obarczone ryzykier4
podejmowane

w oparciu o

identyfìkacjç áródel

i

konsekwencji ryzyka, okreSlania ich

22

Szenej: M. Power: The risk management of nothing.,,Accounting, Organizations and Society" 2009, Vol. 34,
Iss. 6-7, s. 849-855; M. Power: The risk management of everything. Rethinking the Politics of Uncertainly.
Demos, London 2(Ð4.
23
Por. P.F. Drucker: Mmagingþr results: Economic tasks and risk-taking decisions. Heinemanq London 1964,

s. 17.
2a

l)

Pozycjal.B).1. Zal4cznika 4.

P. Tworek: DojrzaloÉó, zarzqdzania ryzykiem w publicmych organizacjach wykonawstwa budowlanego.
Wydawnictwo Naukowe ,,Sl4sk", Katowice 2018, s. 1-311. p-ISBN 978-83:7164-491-7.
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co

rodzajów ryzyka, na podstawie
zgromadzonych oraz zahualizowanych informacji o ryzyku, w powiq¡aniu z okreóleniem

prawdopodobieústwa,

strategii reakcji

i

zt¡Naszcza dotyczy wyst4pienia

na ryzyko orrz

samej reakcji

na ryzyko, a takie

monitoringiem

przeglqdaniem oraz ulepszaniem procesu zarzqdzania ryzykiem opartych na odpowiednich

decyzjach podejmowanych
odpowiedzialnoSci

w tym wzglçdzie, z jednoczesnym

okreSleniem

w

organizacji

za ryzyko Drugi wymiar zdefìniowalem jako sytuacjç w publicznej

organrzacji wykonawstwa budowlanego,

w której funkcjonuje zrozumiany dla personelu

system zuzqdzanra ryzykiem, dzialajqcy na podstawie formalnych i akfualizowanych
wskazników, traktowany jako system wczesnego ostrzegania przed ryzykiem, a ówiadomoóó

kultury ryzyka

i klimat zaufania dotyczy nie tylko calej organizacji,

ale

jest elementem

kaZdego realizowanego kontraktu budowlanego, czemu towaruyszy uZywanie jasnego,
logicznego jçzyka opartego na ujednoliconej terminologii, a indywidualne

i

subiektywne

uwagi personelu, w tym indywidualnych robotników budowlanych, odnoSnie do zarzqdzania
ryzykiem, sq po24dane i oczekiwane ze strony kierownictwa organizacji.

Dojrzalo$ó zarz4dzania ryzykiem w publicznych organizacjach wykonawstwa
budowlanego nalezy wigc rozwaùaé w tak zdefìniowanych wymiarach. Stanowi4 one
fundament sformulowanej przeze mnie oryginalnej koncepcji okreélonej mianem PCRMM
@ublic Contractor Risk Management Maturity), co ozÍtacza dojrzaloóó zarz4dzana ryzykiem

w publicznej organizacji wykonawstwa budowlanego - mo2na j4 umiejscowió na tle innych
istniej4cych,

a

o zarz4dzaniu.

skladaj4cych

siç na teoretyczny dorobek mieszcz1cy siç

W oparciu o

w paradygmacie badawczym,

w

naukach

zastosowanie podejicia mieszanego mieszcz4cego siç

jakim jest pragmatyzm,

w

toku badan nad ryzykiem

przeprowadzonych w$ród polskich publicznych organizacji realizuj4cych produkcjç

w

wymiarze empirycznym badaú ocenilem ogólny poziom
dojrzaloSci zarzqdzania ryzykiem w tego rodzaju organizacjach jako 2,89. Wedfug mnie,

budowlano-montazow4,

przyjmuj4c piçciopunktow4 skalç o umownych równych przedzialach, mo2na jej stopieú
uznaó

jako umiarkowany. Natomiast w przypadku tych samych organizacji, romuhajqc tak

w wymiarze, jaka stanowi organzacyjne odpowiedzialne kierowanie
ryzykier4 a przyjmuj4c identyoznq skalç, ocenilem jako 3,65, zaé w przypadku wymiaru,
jakim jest organizacyjna standaryzacja i kultura ryzyk\ ocenilem jako 2,08. Oceny tej
rozumianq dojrzaloéó

dokonalem na postawie interpretacji wyników badan w oparciu o zastosowanie wlaéciwego

12
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podejécia statystycznego,

w

ramach metodyki wykorzystanej pod k4tem weryfikacji

postawiony ch zalo2ei badawczych przedstawionych w monografi i.

W

badaniach nad dojrzaloéci1 zarz4dzania ryzykiem

w

publicznych organizacjach

wykonawstwa budowlanego wykorzystalem spektrum metod badawczych, w tym techniki
badarî jakoSciowych (analiza dokumentów organizacyjnych oraz czçóciowo ustrukturyzowany

w¡ruriad poglçbiony) oraz techniki badaú iloóciowych w oparciu o zastosowanie programu MS

Excel, Statistica 12.5 oraz Stata 14. Bior4c pod uwagç specyfikç badanych organizacji oraz
rodzaj uzyskanych danyctr,

a takhe zatroaenia modelu

badawczego,

w

analizie zebranych

danych wykorzystano konfïrmacyjnq analizç czynnikow¿ statystyki opisowe oraz przede

wszystkinq analizç regresji;

w celu badania zale2noéci bçd4cych przedmiotem

weryfikowanych hipotez wykorzystano model liniowej regresji wielorakiej.
W przeprowadzonych badaniach empirycznych zidentyfïkowano czynniki otoczenia

w publicznych organizacjach wykonawstwa
budowlanego, a istotnie powiqzanych z ogóln4 dojrzaloéci4 zarzqdzania ryzykiem w tych
organizacjach lub poszczególnymi wymiarami okreélonymi jako organizacyjne
zewnçtranego wywofuj4ce ryzyko zewnçtrane

W badaniach

z

kolei prawie wcale nie

i

kultura ryzyka.
zidentyfikowano czynników wewnçtrznych

odpowiedzialne kierowanie ryzykiem oraz organizacyjna standaryzacja

wywofujacych ryzyko wewnçtrzne istotnie powi4zanych z ogólnq dojrzaloéci4 zarzqdzanra
ryzykiem w tych organizacjach lub poszczególnymi wymiarami, okre$lonymi jako
organizacyjne odpowiedzialne kierowanie ryzykiem oraz orgarizacyjna standaryzacja
i kultura ryzyka.
Przeprowadzeniu badarî glównych towarzyszyl pilotaz
badawczego

-

w

celu kalibracji narzçdzia

kwestionariusza ankiety; wszystkie zagadnienia mierzone byly na 5-punkfowej

skali Likerta. Badania oferuj4 wiçc narzçdzie sluàqce do pomiaru dojrzaloíci zarzqdzania

ryzykiem

w

publicznych organizacjach wykonawstwa budowlanego (metodyczny wymiar

badaú). Jako osiqgniçty zasadniczy cel utylitarny moZna olaeólió wskazanie publicznym
wykonawcom budowlanym mozliwoSci wykorzystania nowego konstruktu do diagnozowania

dojrzaloSci zan4dzanra ryzykiem, jakim jest dojrzaloíó zarzqdzana ryzyl<terry rontrulana

w ró2nych wymiarach

-

implikacje dla praktyki. Z wyników badari skorzystaó mogrl nie tylko

meneúåerowie zvtiqzani z budownictwem sektora publicznego, ale równie2 naukowcy chc4cy
zbadaé dojrzaloéó

zarzqdzaniaryzykiem,teczw odniesieniu do innych organizacji o wlasnej

l3

a<

Zalqcznik 2. Autoreferat przedstowìajqcy opís dorobku i osíggniçé nøukovrych
w

jçryhu

polskìm

dr Piotr Tworek

niepowtarzalnej specyfice

i indywidualnym profìlu

ryzyka. Moga z nich skorzystaó ponadto

ni zar zqdzaj qcy or ganizacj ami pub I icznymi w Pol sce.
Fundamentem sformulowanej pÍzeze mnie koncepcji PCRMM jest piçó okreSlonych

mened2 erowie pub I icz

na nowo, zasadniczych poziomów dojrzaloíci zarzqdzania ryzylrr'em, ronxaàanej w ró2nych

wymiarach, a wlaSciwych dla publicznych organizacji wykonawstwa budowlanego. S4 to
poziomy zdefiniowaîe przeze mnie j ako :

-

szczqtkowy, co oznacza, 2e dzialania w zakresie zuz1dzania ryzykiem pÍzez publicznego

wykonawcç budowlanego podejmowane sq na zasadzie ad hoc,

podstawowy, czyli dojrzaloSó zarzqdzania ryzykiem

w

publicznych organizacjach

wykonawstwa budowlanego oznacza realizacjç dzialah w zakresie zarzqdzania ryzykiem
jedynie w stopniu podstawowym,

umiarkowany,

a

to

wiçc jest

poziom bezpoérednio odnosz4cy siç

do

wyników

przeprowadzonych badarî empirycznyct¡ gdzie dojrzaloSó zarzqdzania ryzykiem, wlaSciwq

dla

publicznych wykonawców budowlanych, naleày rowtuAøê, przez pryzmat

zidentyfikowanych

w toku badan dwóch zasadniczych

wymiarów

-

organizacyjne

odpowiedzialne kierowanie ryzykiem oraz organzacyjna standaryzacja i kulturaryzyka,

zaawanso\¡/any,

co

oznacza,

2e ogólny poziom dojrzaloSci

zarzqdzania ryzykiem,

rozrahany w zidentyfikowanych wymiarach, realizowany jest we wlaéciwy sposób pÍzez
publicznego wykonawcg budowlanego,

-

doskonaþ2 co

z kolei naleiy

uto2samiaô

z

peln4 implementacj4 koncepcji naukolvych

do praktyk organizacyjnych,

Stworzona przeze mnie koncepcja jest odpowiedzi4 na pierwotnq teoretyczn4 koncepcjç

modelu Hillsona25, który oparto na czterech poziomach dojrzaloíci zarzqdzania ryzykiem
zdefiniowanychprzezDavida Hillsona jako naiwny, debiutancki, znormalizowany i neutralny

-

modelu odnosz4cego siç do dojrzaloéci

w przedsiçbiorstwach. Staje

siç takie

z

4dzania ryzykiem

odpowiedzi4

w

zuz1dzaniu projektami

na pomiar dojrzaloóci

zarzqdzania

ryzykiem w organizacjach wedfug nowego barometru dojrzaloéci zuzqdzania ryzykiem RMI

(Risk Maturity

IndÐ w

opraco\¡ianiu globalnej organizacji konsultingowej

pracowników naukowych

z

Uniwersytetu Whartona

Zjednoczonych26. Obie propozycje zostaly stworzone
25

Por. D. Hillson: Towards

a

w

Pensylwanii

t4

l.

w

z myí:lq o organizacjach

risk maturìty model. ,,International Journal of Project

Management" 1997, No. l, Vol. 1, s. 35-45.
26
Szerzej: Risk maturily insight report. AON, London 201?, s. 6-3

AON

&

oraz

Stanach

sekfora

Business Risk
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prywatnego, gdzie dojrzaloóó zarzqdzania ryzykiem okreSlajq atrybuty wla6ciwe dla tak
rozumianej dojrzaloSci. Wedfug mnie uwzglçdnienie publicznej formy wlasnoéci w zakresie

pomiaru dojrzaloéci zwzqdzania ryzykiem w organizacjach, jakimi s4 przedsiçbiorstwa
komunalne oraz samorz4dowe (gminne) jednostki organizacylne o przewa2aj4cym rodzaju
dzialalnoSci w dzialalnoéci organizacji, jak1jest produkcja budowlano-montiu2owa, w oparciu

o kryteria klasyfìkacyjne wedfug PKD przyj çte przez Glówny Urz1d Statystyczny, stanowi
nowe ujgcie badari nad ryzykiem w zaruqdzaniv w budownictwie. W badaniach nad
dojrzalo6ci4 zarz4dzania ryzykiem w publicznych organizacjach wykonawstwa budowlanego
osi4gnigto zarówno cel glówny,

jak

i

cele szazegolowe

-

podstaw4 dla osi4gniçcia celu

u2 60,5yo populacji. W Polsce populacja ta jest
mala (81 wykonawców), w porównaniu np. do prywatnych przedsiçbiorstw

empirycznego badari bylo zbadante
stosunkowo

wykonawstwa budowlanego (9607 wykonawców), bior4c po uwagç podzial na male, érednie

i du2e organizacje wedfug kryteriów klasyfikaoyjnych przyjçtych przez polski urz4d
statystyczny.

Dojrzalofió zarzqdzania ryzykiem w publicmych organizaciach
wykonawstwa budowlanego niejako spaja tradycyjn4 teoriç zarz4dzania ryzykiem
w budownictwie z nowym kierunkiem badaú nad ryzykiem, jakim jest problematyka
Monografìa

pt.

dojrzaloSci zarzqdzania ryzykiem w publicznych organizacjach wykonawstwa budowlanego,
rotwuhanej w ró2nyoh wymiarach, Wyra2am opinig, 2e rnonografia ta jest wyrazem
uzupelnienia konwencjonalnych teorii

i

w tego rodzaju
stanowi zatem wu2ny aspekt nie tylko dla

koncepcji zarz¡dzarua ryzykiem

Owe spójne podejócie
zarzqdzaj4cych w organizacjach publicznyctU jakimi s4 organizacjç realizuj4ce produkcjç
budowlano-mont¿ü¿o\¡iq, ale równieZ dla mened2erów ryTyka w prywatnych
organizacjach.

przedsiçbiorstwach wykonawstwa budowlanego.

catro3ci treóci zawartych

najwazniejszy

jej

w pozostalych 7 publikacjach tworz4cych cykl, publikacja ta stanowi

element. Jest ona kontynuacj4 wczeéniejszych dwóch monografii, kfóre

w pel¡mym sensie wyznaczajq momenty czasowe prowadzenia przeze mnie badarî nad
ryzykiem w budownictwie:

-

20lO r. to publikacja monografii pt. Ryryko wykonawców przedsig'tvzigé iwvestycyinych2T,

w której oprocz okreólenia ryzyka budowlanego jako kategorii badawczej zawarlem
21

Pozycja II.B).a. 1. Zal4c.aiíka 4.
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postulat implementacji autorskiej metodycznej koncepcji zarzqdzania ryzykiem do
praktyki organizacyjnej, odnosz4cej siç do prywatnych przedsigbiorstw wykonawstwa
budowlanego,

w

treSci monografii przedstawilem listç kontroln4 jako technikç do

identyfikacj i ry zyka (implikacj e dla praktyki) ;

-

2013 r. to publikacja monografii pt. Reakcja na ryzyko w dzialalno*ci przedsigbiorstwa
budowlano-montaàowego2&,

w której dokonalem krytycznej oceny teoretycznego dorobku

metodycznego poSwiçconego problematyce reagowania

na ryzyko w

dzialalnoSci

przedsiçbiorstw budowlano-monta2owych (teoriopoznawczy wymiar badan), okreélajqc
zastosowanie metod wlaSciwych dla reakcji na ryzyko w oparciu o przepro\¡/adzenie badaú

empirycznych wéród najwiçkszych wykonawców budowlanych

w Polsce, w tym

przedsigbiorstw wchodzqcych w sklad indeksu gieldowego WlG-Budownictwo

-

metody

te umiejscowilem w sformulowanej autorskiej koncepcji reakcji na ryzyko, roæruhajqc to

jako osobnq fazç zarzqdzania ryzykiem w ujgciach procesualnym i zintegrowanym
(implikcje dla praktyki).

W obu monografiach wykorzystalem szereg metod badawczych, równoozeónie dokonuj4c
interetacji wyników badaú empirycznych przeprowadzonych w innych krajach na éwiecie
w materii zuzqdzania ryzykiem w budownictwie.

W

c¿loéci prac naukowo-badawczych podjçtych przeze mnie

prowadzonych na gruncie ekonomiki

i

w

latach 2008-2013

zuz1dzania w budownictwie mogç upatrywaó úrôdlo

inspiracji dla podjgcia badarî nad zarzqdzaniem ryzykiem

w publicznych

organizacjach

wykonawstwa budowlanego. Genezy powstaniatworz4cych cykl 8 powiq¡anych tematycznie

publikacji naleiry upatrywaó w tamtym okresie mojej pracy naukowej. Towarzyszyla temu
realizacja 3 indywidualnych projektów badaú wlasnych zrealizowanych w latach 2009-2011

wyniki na bie24co publikowalem w

I publikacjach3O

w

Polsce2e, których

l)

P. Tworek: Ryzyko wykanawców przedsiçwziçé inwestycyjnych. Wydawnictwo Akademü Ekonomiczrej

I

poéwiçconych

im. Ka¡ola Adamieckiego w KatowicactU Katowice 2010, s. I-224.ISBN 978-83-7246-500-92 (recenzowana
monoglafia naukowa).
Pozycja II.B).a.2. Zal4cmika a.

28

l)

P. Tworek: Reakcja na ryzyko w dzialalnoÍci pnedsiçbiorstwa budowlano-montaùowego. Wydawnictwo
Warszawa 2013, s. I-252.ISBN 978-83 -764I-866:7 (recenzowana monografia naukowa).
2e
Pozycje tr.G).c.l.-ILG) .c.3. Zal4cznik¡ 4.
Indywidualne prqekty badawcze zrealizowane w Polsce pt. ,,Ryzyko w procesie inwestycyjno-budowlanym.
Etap I, II i trI: Przedsiçbiorstwo budowlane jako podmiot ryzyka; rWplyw ryzyka na zachowania wykonawców
przedsiçwziçc inwestycyjnych; Zastosowanie ube4ieczei w dzialatnoéci wykonawców przedsiçwziçc

Difi4

inwestycyjnych". Uniwersytet Ekonomiczty w Katowicach, Katowice 2009-2011.

30

Publikac¡e za ten okres zawierajq pozycje wymienione

w

Tat4cmiklt

4

-

porycje I.8).6., tr.8).c.11.-

II.B).c.12., II.B).c.14.-il.8).c.16., II.B).c.19.-ILB).c.20., II.B).e.4., II.B).e.6.-II.B).e.7.
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w organizacjach

budownictwa, powiqzanych czçsto

zwyglaszaniem referatów na lqcznieS konferencj achzagranicznych i krajowych3r. W ramach
1) P. Tworek: Excerpts from the scientifc research on risk conducted among the largest Polish contractors.
s. 113-121. p-ISSN 2084-5189 (artykul
,,Journal of Management and Finance" 2012, Vol. 10, No.

l,

w recenzowanym czasopiÉmie).
2) P. Tworek'. The economic crisis in Poland: Perþrmance, investment opportunities and business risk-A case
of the construction industry and real-estate market. Selected issues. ,feszyty Naukowe Uniwersytetu
Szczeciúskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia'' 2012, tt¡ 50, s. 847-860. ISSN 1640-6818, 17332842 (artykul w recenzolvan¡¡m czasopiémie).
3) P. Tworek: Plan risk response as a stage of risk management in investment proiects in Polish and U.S.
construction -Methods, research. Scientific Annals of the,,Alexandru Ioan Cuza" University of Iaçi. ,,EÇonomic
Science" 2OI2,Yol.59, Iss. I, s.201-212. ISSN (online) 2068-8717 (artykul w recenzowanym czasopiémie).
4) P. Tworek: Sensitive Analysis and Break Even'Point Analysis as methods of risk quantification in companies'
investment projeets - Surttey research. Scientifc Journal ,,The New Economy'' 201l, No. 4, Vol. IV, s. 123-133.
ISSN 1336-1732 (artykul w recenzolvanym czasopi6mie).
Theoretical approach. ,,Journal of
5) P. Tworek'. Integrated risk management in construction enterprises
Economics & Management'' 2012, No. 1, Vol. I, s. 125-135. ISSN 1732-1948 (aÍykul w rocenzowanym

-

czasopiSmie).
6) P. Tworek: Quantitative risk anaþsis in iruestment projects in construction (advantages and disadvantages of
selected methods).,,Journal of Management and Finance" 2012, Vol. 10, No. 1, s. 103-112. ISSN 2084-5189
(artykul w recenzo\ilanym czasopiSmie).
P. Tworek: Fundamentals of Construction Risk Management (CRM). Selected theoretical and practical
problems. ,,Zesffi Naukowe Uniwersytetu Szczecüskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ube4ieczenia" 2011,
nr38, s.805-816. ISSN f640-6818, 1733-2842 (afykulwrecenzowanymczasopiémie).
8) P. Tworek: Some aspects of managing the risk in selected contracts in the construction industry. ,,Zeszyly

7)

Naukowe Uniwersytetu Szczecilskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia" 2010, m 26, s.761-773.
ISSN 1640-6818, 1733-2842 (artykul w recerìzowanym czasopiSmie).
9) P. Tworek: Methodical aspects of risk assessment in investment projects in construction (survey researcþ.
W: Zastosowanie metod iloéciowych w zanz4dzanil ryzykiem w dzialalnoÉci inwestycyjnej. Red. A.S. Barczak,
P. Tworek. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2013, s. 102-114. ISBN 97883-787 5-126-7 , 97833-933950-2 (rozdzial w recenzowanej monografii).
10) P. TWorek: Selected theoretical qspects of managing the risk in projects in the construction industry.
W: Ryzyko. 7a¡zadzanie ryzykiem w przedsiçbiorstwie. Strategie zarz4dzafia ryzykiem w przedsiçbiorstwie
zarz4dzanie ryzykiem w warunkach kryzysu gospodarczego. Red. J. Bizon-Górecka. TNOtIq Bydgoszcz 2009,
s. 285-298. ISBN 978-83 -929III44 (rozdzialw recenzowanej monografii).
aspe@
11) P. Tworek: Problematyka zarzqdzania ryzykiem w procesie realizacji inwestycji budowlanych
wybrane. W: Ryzyko w dzialalnoéci inwestycyjnej - aspekty teoretyczne i praktyczne. Tom I. Red. H. Henzel.
Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2009, s. 295-307.ISBN 978-837 246-5 I7 :7 (rozdzinl w recenzowanej monografü).
31
Publikac¡e zaten okres zawieraj4 pozycje wymienione w Zal4cznilcu 4 pozycje II.C).a.I3., II.C).a.15.,
II.C).a.17., ILC),a.20., I.C).a.27.,II.C).a"29.,II.C).a.34.-II.C).a.35.
assembly companies in Poland - Survey research.
d by M. ðdik. noceedings from 6th International

-

-

-

þublikacja w

Osüava 2012, s. 634-&3. ISBN 978-80-248-28354
w bazie llteb of Science Core

recenzowanych materialach konferencyjnych indeksowanych

Collection).

2) P. Tworek: Excerpts from the empirical research on risk conducted among the largest construction qnd

assembly companies in Poland. W: Proceedings of the 14th International Scientific Conference on Finance and
Risk, 30th November. Ekonomiclcâ Univerzita v Bratislave, Bratislava 2012, s. t-10. ISBN 978-80-225-3515-1.
þublikacja w recenzowanych materidach konferencyjnych).

-

3) P. Tworek: Risk in production activities of the largest construction and assembly companies in Poland
Survey research. W: The 7th International Scientific Conference,,Business and lvfanagement 2012", Vilnius
Gediminas Technical University, Vilnius 2012, s. 1247-1252. ISSN 20294441 (print), ISSN 2029-929X
recenzowanych materidach konferencyjnych
(online), ISBN 978409457-116-9 (CD) þublikacja
indeksowanych w bazie I{eb of kience Core Collection).
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tych projektów zbadalem ryzyko budowlane, traktuj4c je jako kategoriç naukow4 na tle

praktyk zarz¡dczych stosowanych wóród najwiçkszych wykonawców budowlanych
dzialajqcych na rynku polskim, w tym spólek gieldowych notowanych w ramach indeksu
WlG-Budownictwo. Badania te wpisuj4 siç w lukç badañ empirycznych prowadzonych
w populaoji najwiçkszych przedsiçbiorstw wykonawstwa budowlanego w Polsce; uzyskane

wyniki uzupelniajq te| rozutuhania innych autorów prowadzqcvch podobne badania w wielu
krajach na iwiecie. Interesuj4c4 okazaNa siç refleksja, 2e koncepcje teoretyczne nie do korica

na dyrektywy prakfyczne. W badaniach wykorzystalem ankietç jako
podstawow4 technikg badawczq oraz techniki badañ jakoóciowych, w tym wywiad
bezpoéredni. Wykorzystalem równieZ metodç syntezy. Badania nad ryzykiem
przekladaj4 sig

32, kontynuowalem
w budownictwie, ale jul, uwzglgdniaj4ce naturç ryzyka publicznego
w latach 2014-2018. podobnie lqczqc realizacjç projektów zwygJlaszaniem wyników swoich
dociekaú na konferencjach naukowych33. Nawet jeSli w nazwie publikacji nie bylo zawaftego

slowa ,,ryzyko" ani zwrotu ,,zaÍzqdzanie ryzykiern", zawsze
nawi4zywaó do tych zagadnief.. Dotyczylo

w ich treéciach

staralem siç

to równie2 konferencji naukowyclq w

nazwie

których nie bylo zawartych wymienionych terminów34.

4) P. Tworek: Risk factors in the activities of large construction and assembly companies. W: Wspólczesne
dylematy funkcjonowanìa i rozwoju przedsiçbiorstw - teoria i praktyka. Red. A. Antonowicz, P. Antonowicz.
Uniwersytet Gdaúski, Sopot 2011, s. 49-59. ISBN 978-837531-160-0 (publikacja w r€celzowanych materialach
konferencyjnych).
5) P. Tworek: Methods of risk identification in companies' investment projects. W: Managing and Modeling of
Financial Risks. Book of proceeding from 5th International Scientific Conference. Edited by D. Dluhoðová.
VSe Technicki Univerzita Ostrav4 Osúava 2010, s. 418427. ISBN 978-80-248-2306-5 (publikacja
w recenzowanych materidach konferencyjnych indeksowanychw bazie lleb of Science Core Collection).
6) P. Tworek: The risk management system qs a source of inþrmation and løowledge qbout hazards in
construction companies Selected theoretical aspects. W: Proceedings of the 9th International Conferençe
,,Liberec Economic Forum 2009". Technická Univerzita v Liberci, Liberec 2009, s. 39HO7.ISBN 978-80-7372-523-5 (publikacja w recenzowanych materialach konferencyjnych indeksowanychw bazie lüeb of Science
Core Collection).
7) P. Tworek: Using insurance as a method of risk response in the constraction industry in Poland.
W: Electronic Proceedings of the llth Intemational Scientific Conference on Finance and Risk, 30th November.
Ekonomická Univerzita v Bratislave, Vydavatefstvo EKONOM Bratislava 2009, s. 428436.IS8N 978-80-225-2867 -2 (publikacja w recenzo\ilanych materialach konferencyjnycþ.
8) P. Tworek: The 'all risks' insurance in Polish construction industry. W:Zborník z medzinárodnej vedeckej

-

-

konferencje Vjvojové trendy v poist'ovníctve Itr. Ekonomická Univerzita v Bratislave, 22th October 2009,
Bratislava 2009, s. l-9. ISBN 978-80-225-2754-5 þublikacja w recenzowanych materialach konferencyjnych).
t2
Publikac¡e za ten okres zawieraj4pozycje wymienione w Tal4cntik:u 4 -pzycje I.B).1.-I.B).2.
1) P. Tworek: DojrzaloÉé zarzqdzania ryzykien w publicznych organizacjach wykonowstwa budowlanego.
Wydawnictwo Naukowe ,,Sl4sk", Katowice 2018, s. l-31l. p-ISBN 978'83'7164-491-7.
2) P. TWorek: Risk management in a municipal constraction enterprise. A theoretical and methodical shtþ.
,,Zan4dzaniePubliczne" 2018, nr 2(44), s.82-92. p-ISSN 1898-3529.
33
Pozycja II.Ð.b.2. Zalqcntka4.
3a
Pozycja II.D.b.3. Zal4cmika4.
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Kluczowym projektem okazaN siç projekt zagraniczny
management in public organisations

-

o

nazwie: ,,Integrated risk

Best practices in UK and implications for Poland"35

-

sfinansowany ze Srodków (zevtnçtrznychlzagranicznych) funduszu Dakaban-Liddle wygrany

w wyniku konkursu. Realizacja tego projektu w roku akademickim 201412015 pozwolila mi
przede wszystkim okreólió teoretyczne fundamenty wiedzy,

jaka stanowi zarz1dzanie

ryzykiem publicznym (PRM). Wiqzalo siç to równieZ ze zbadaniem praktyk zarzqdczych
stosowanych w zakresie zarzqdzana ryzykiem w br¡yjskich organzacjach publicznych.

w Adam Smith Business School Uniwersytetu
w Glasgow w Wielkiej Brytanii (Szkocja)36 , gdzie w 2015 r. przeprowadztlem szczegolowe
badania w oparciu o metody jakoÉciowe, w tym z zastosowaniem technik wywiadu

Umo2liwil mi

to

odbyty staZ naukowy

poglçbionego. Jako kierownik posiadalem peln4 swobodç wyboru, jakiego rodzaju
organizacje publiczne objaó badaniem, spoóród wszystkich klasyfikowanych rodzajowo
organizacji éwiadcz4cych ró2nego rodzaju usfugi publiczne. Zbadanie brytyjskich praktyk

w zakresie zarzqdzania ryzykiem w organrz.acjach publicznych oraz okreólenie
zintegrowanego zwzqdzania ryzykiem

-

formuly

nazwanej przeze mnie jako IPRM (Integrated Public

Risk Management), osadzonej w teoretycznych ramach definiowana ryzyka w ujçciu nurtu

ofensywnego powolilo mi nastçpnie okreélió implikacje dla polskiej praktyki
organizacyjnej, ze szczegôlnym uwzglçdnieniem publicanych organizacji wykonawstwa
budowlanego. W badaniach wykorzystalem ponadto metaanalizg, tj. w odniesieniu do
organizacji dojrzalych do zuzqdzania ryzykiem. Towarzyszyla temu analiza literatury
przedmiotu,

Analizuj4c wyniki badaú empirycznych przeprowadzonych wSród najwiçkszych
prywatnych organizacji wykonawstwa budowlanego dzialajqcych na rynku polskim, w tym
spotrek gieldowych wchodz4cych

w

sklad indeksu WlG-Budownictwo, zaprezentowanych

wpublikacjipt. Excerptsfrom the scientific research on risk conducted among the largest
Polish contractors3T

,

zauwuhylem

lukç

w zakresie badaú nad ryzykiem dotyczqcych

publicznych organizacjach wykonawstwa budowlanego. W badaniach empirycznych, których

wyniki prezentuje treSó publikacji, wykorzystalem technikç ankiety uzupelnion4 wywiadem
bezpoérednim wSród zarzqdzajqcych
3s
36
37

tymi organizacjami. W trakcie badaú nad ryzykiem

Pozycja II. G).a. l. Zù4cntka 4.
Pozycja III.L). 1. Zal1cmika a.
P ozy cja

I.B).6. Zú4cnikø 4.

1) P. Tworek: Excerpts from the scientific research on risk conducted among the largest Polish contractors.
,,Joumal of Management and Finance" 2ol2,Yol. 10, No. l, s. 113-121. pISSN 2084-5f 89.
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dokonalem identyfikacji kategorii ryzyka budowlanego (construction

risk)

zgodnie

zteoretyczn4 koncepcjq mechanizmu ryzyka oraz najwa2niejszych aspektów metodycznych

zuzqdzania ryzykienr, ztt¡laszcza problematyki podziafu ryzyka wéród uczestników
budowlanych procesów inwestycyjnych w Polsce. WyraZam opinig, 2e roztttaizania zawwte

w publikacji poszerzajq dotychczasowy dorobek badaú nad ryzykiem prowadzonych
w wymierze empirycznym wéród organizacji wykonawstwa budowlanego w Polsce.
Zaciekawienie, jakie siç we mnie pojawilo w trakcie realizacji indywidualnych badaá,

dotyczylo poznania, w jaki sposób ryzyko jest dzielone pomiçdzy inwestorem publicznym
a

publicznym wykonawcg budowlanym, skoro z prezentowanych treéci w publikacji wynika,

2e ryzyko prywatnego wykonawcy w glównej mierze pochodzi od inwestora (40Yo badanych

organizacji). Poniewaz wSród prywatnych wykonawców ryzyko budowlane tworz4 glównie

ryzyko przekroczenia kosztów oraz ryzyko czasu realizacji budowy, zlej jakoéci
wykonawstwa budowlanego, jak i braku bezpieczehstwa na placach budóq to równoczeénie
zrodzily siç we mnie pytania, jaka jest specyfika ryzyka w publicznych organizacjach
wykonawstwa budowlanego oraz jakimi metodami mo2e byó ono identyfikowane? Generalna

konkluzja z badafi empirycznych moZe byó nastçpuj4ca

-

w Polsce w praktyce to glównie

wykonawcy ponosz4 ryzyko budowlane, staraj4c siç nastçpnie jemu przeciwdzialaé, tworz1c
np. rezen¡ry na zobowi4zania (56Yo badanych organizacji). Stanowilo to asumpt dla dalszych
przemyéleú nad przyszþm kierunkiem prowadzenia badaú nad ryzyktem

w budownictwie

sehora publicznego.

Efekty rezultatów uzyskanych w badaniach empirycznych pol4czylem z roztryahaniami
osadzonymi

Wiæç

z

w

teoretycznych ramach definiowania ryzyka

w ujçciu nurtu ofensywnego.

tym publikacjç artykufu pt. Zintegrowane zarzqdzanie ryzykiem jalca funkcja

wspomagajqca kierowanie przedsiçbiorstwem wykonavtstwa budowlanego3s

, w którym

wykonawstwa budowlanego. Artykul stanowi syntezç moich rozwuiní natury teoretycznej
nad zarzqdzaniem ryzykiem

w budownictwie prowadzonych w latach 20081013. W jego

treéci sformulowalem teoretycznq koncepcjç zintegrowanego zuzqdzania ryzykiem w tego
rodzaju organizacjach w Polsce, ze szczególnym uwzglgdnieniem ujgcia procesualnego oraz
t8

Pozycja l.B).5. Zal4cnika 4.

1) P. Tworek: Zintegrowane zarzqdzanie ryzykiem jako funkcja wspomagajqca kierowanie przedsiçbiorstwem
wykonawstwa budowlanego. ,,Journal of Management and Finance" 2014, Vol. 12, No. 4, s. 495-510. p-ISSN
2084-5189.
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warstwy metodycznej, postuluj4c wprowadzenie

funkcji kierowniczej
wykonywanego

-

w polskim budownictwie samodzielnej

menethera ryzyka (construction risk manager), na wzór zawodu

w budownictwie w krajach anglosaskich,

Sformulowanq \ry artykule

koncepcjç okreélilem mianem formuly ICRM (Integrated Construction Risk Management),

co oznacza zintegtowane zarz4dzanie ryzykiem w budownictwie, odnosz4c to do organizacji
wykonawstwa budowlanego. Fundamentem przedstawionej przeze mnie koncepcji jest
znalezienie wartoóci

w tego rodzaju organizacjach, w mojej ocenie najlepiej

odzwierciedlajqcej wszelkiego rodzaju ryzykowne zdnzema (ryzyko)

- jest to strumieír

Cash

Flow (przeptywy pieniç2ne). Wedfug mnie strumieír ten najlepiej odzwierciedla wystçpujecy

w

organizacjach wykonawstwa budowlanego mechanizm ryzyka. Znalezienie wspólnego

w

zuzqdzaniu ryzykiem umo2liwia zastosowanie wlaóciwych metod
kwantyfïkacji ryzyka z zakresu teoretycznego dorobku metod iloéciowych wypracowanych
mianownika

w obszarze nauk ekonomicznych. Opracowana formula ICRM pozwolila

mi

rozszerzyó

w latach 2014-2018 teoretyczne ramy rozwahah nad ryzylnem w odniesieniu do dzialalnoóci
organizacji

w ogóle. Z

treÉoi publikacji wynika ogólna konkluzja, 2e wiedza

o zuzqdzaniu

ryzykiem posiada charakter uniwersalny, co naleiry odnieéó zv,ûaszcza do zagadnienia, jakim
jest mechanizm ryzyka. W oparciu o myélenie dedukcyjne w zakoíczeniu publikacji
zawarlem nastçpuj4ce stwierdzenie, 2e z jednej strony zintegrowane zwzqdzanie ryzykiem

w sposób skuteczny moàe wspomagaó caloóciowe zuz4dzanie przedsiçbiorstwem

jest ono integralnym elementem strategicznego
z drugej zaé - stanowi ono wyraz wspoúczesnej nowoczesnej

wykonawstwa budowlanego, czyli
zarz1dzania przedsiçbiorstwem,

koncepcji zarzqdzanra przedsiçbiorstwem. Potwierdzajq to wnioski wyciqgniçte przeze mnie
na podstawie analizy krajowej

i zagranicznej

w budownictwie. Wyra2am opiniç,

literatury

2e roztt'tahania

z

zaktesu ekonomih

zawarte

w

i zarzqdzania

publikacji poszerzajq

koncepcyjnym wéród prywatnych przedsiçbiorstw wykonawstwa budowlanego.

Te dwie publikacje stanowiþ asumpt dla dokonyurania próby transferu autorskiej
koncepcji ICRM na grunt rozvtuhaf' zwiqzanych z funkcjonowaniem publicznych organzacji

wykonawstwa budowlanego.

W

zvtiqzl*r

z

wzrastajrlcym

we mnie zaciekawieniem, jak

mo2na dokonaó implementacji tej koncepcji do teorii zarz4dzana organizacjami publicznymi,

w oparciu o te same teoretyczne ramy definiowania ryzyka w ujçciu nurtu ofensywnego,
zaczplem rozvraiaé, rôimego rodzaju modyfikacje koncepcji ICRM. W oparciu o wnioski
2l

<

Zølqcuih
w

jç4yku

2, Autoreferaf przedstøv,ìajqcy opis dorobha ì osíqgnigó

naukonych

polskím

dr Piotr Tworek

wyci4gniçte na podstawie studiów literaturowych zauwu?ylem, 2e istnieje luka w zakresie

ron¡taíah natury metodycznej
w sekforze publicznym

w odniesieniu do organizacji zarz4dzajqcych ryzykiem

- wiedzy posiadaj4cej

walory utylitarne, a równaczeSnie doskonale

wpisuj4cej siç w koncepcjç NPM. Gruntowna analiza literatury oparta byla na przeszukiwaniu

takich baz jak Web of Science (WoS), SCOPUS, EBSCO, ProQuest, Emerald Management
Plus, przy przyjçciu

w

kr¡eriów oraz slow kluczowych, jak z jednej strony: zawartoéé w tytule,

abstrakcie lub slowach kluczowych terminów ,,zarzqdzanie ryzykiem

w

budownictwie"

(construction risk management), ,,zarzqdzanie ryzylnem w przedsiçbiorstwie" (enterprise risk

management), ,,metody zarzqdzania ryzykiem"

(risk management methods),

,,zasady

zarzqdzania ryzykiem" (risk management rules), ,dojrzaloió zarzqdzana ryzylctem" (risk

management maturity),

z drugiej zaí: okreólenie opcji ,,recenzowan€', ,,anglojçzyczne",

,,pelnotekstowe", czyli tztu. filtrowanie artykulów wedfug takich slów kluczowyctU jak:
,,organizacje publiczne"

þublic

organisations), ,,wykonawcy budowlani" (contractors),

,,budowlane projekty publiczne" (public construction projects), przy równoczesnej eliminacji

duplikuj4cych siç artykulów. Rok 2014 mogç wiçc okeSlió jako pocz4tek moich poszukiwaú
odnoónie do roztiqzaír natury koncepcyjnej

w

rozwaùanach nad zagadnieniem transferu

regul i rutyn zuzqdzania ryzykiem zgodnie z ogólnym kierunkiem od prywatnych organizacji

do organizacji publicznych. W tym samym czasie zidentyfikowalem w Polsce populacjç
przedsiçbiorstw wykonawstwa budowlanego

o

publicznej formie wlasnoéci

o zastosowanie metody statystyki gospodarczej. Kwerenda literatury

w oparciu

nie ujawnila wówczas

materii, jak4 stanowi dojrzaloSó zaruqdzania ryzykiem w organizacjach publicznych w ogóle,
Pierwsz4 publikacjg naukowq w piémiennictwie zagranicznym3e ujawnilo nie przeszukiwanie

w presti2olvych bazach, ale wyszukiwanie w Google Scholar oraz analiza treéci artykulów
wprowadzany ch przez ich autorów w platformie ResearchGate.

Efektem poczynionych przeze mnie obserwacji na odkr¡ym polu
5 publikacji wchodz4cych

osadzaj4cych sig

w

w sklad cyklu wskazanego

przeze mnie

koncepcji NPM opublikowanych

z wygloszeniem referatów

bad

czym jest

jako osi4gniçcie naukowg

w latach 2015-2017,

pol4ozonych

na konferencjach poéwiçconych zarz4dzaniu publicznemu lub

konferencjactr, których przedmiotem dyskusji

bylo znzqdzanie ryzykjem w

sektorze

3e

Szerzej: P. Coetzeç, D. Lubbe: The risk maturity of South African private and ptblic sector organizations.
,,Southem African Journal of Accountability and Auditing Research" 2013, Vol. 14, s. 45-56.
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publicznym publikacji, które

ostatecznie ugruntowaly perspelctywg moich badaá

i przeéwiadczyly o sfusznoéci podjçtych przeze mnie wyborów natury naukowej.

W

publikacji

pt.

(Inderstanding

pubtic

risk

Ñ dokonalem identyfikacji

publicznego (public risk) jako osobnej kategorii badawczej. W

Public

Risk Management: Tome

I:

ryzyka

jej treóci w monografii

pt.

Perspective of theory and practice, ktôrej wÍaz z dr hab.

inù,. Iózefem Myrczkiem, prof. ATH jestem wspóhedaktorem, przedstawilem zarz1dzatie

ryzykiem

w

zuzqdzaniu publicznym jako obszar badari. W rozwaZaniach skoncentrowalem

swoj4 uwagç na wyjaénieniu dylematíw nviqzanych
kategorii pojçciowej

w

z

interpretacj4 tej wzglçdnie nowej

naukach o zuzqdzaniu, okreélaj4c mechanizm ryzyka publicznego.

i

reguly dotyczqce zarzqdzama ryzykiem w prywatnych organizacjach
wykonawstwa budowlanego wyrazilem propozycjg ich transferu do zarz4dzania ryzykiem
W oparciu o zasady

w organizacjach publicznych. W treéci publikacji zawarlem postulat kwantyfikacji ryzyka

Z koncepcj4 tak4 zgodnN siç prof.
Peter C. Young @rofessor of Risk Management and 3M Endowed Chair in International
Business, University of St. Thomas Opus College of Business, Minneapolis, Minnesot4
USA) - amerykañski naukowiec, który jako pierwszy w éwiecie podjal problematykç
publicznego \M organizacjach zarz1dzaj4aych ryzykiem.

zarzqdzania ryzykiem

w zarzqdzaniu

publicznym

-

recenzuj4c treéó publikacji

w

ramach

recenzji sporz4dzonej dla calej monografii. Recenzja napisana przez niego zostala
opublikowana w kwartalniku ,,Journal of Economics and Management" (201.7, Vol. 30[4]),

wydawanym na Uniwersytecie Ekonomicznym

dedukcyjne oraz wiedzg nab¡4

w

w Katowicach. W oparciu o

praktyce organizacyjnej

w

myélenie

niniejszej publikacji

stwierdzilem, 2e implementacja uniwersalnych zasad zarzqdzania ryzykiem komercyjnym
do organizacji publicznych mo2e uchronió niejednq organizacjç przed negatywnymi skutkami

ryzyk\ przy odniesieniu do

ekonomicznego wymiaru ryzyka. Wedfug mnie propozycje

zawarte w publikacji rozszerzajq dotychczasowe definicje

i

ujçcia w

z

esie pojmowania

ryzyka o nowy kontekst rozvtuhah prowadzonych na gruncie teoretycznym - jest to
identyfikacja meohanizmu ryzyka publicznego, przyczyniaj4ca siç do jego poznania,
zdefiniowania. Wedfug mme ryzyko publiczne moina okreólió jako iloczyn
prawdopodobieústwa jego wyst4pienia oraz wywolanych konsekwencji, odnosz4c to zarówno
a nastçpnie

ao

Pozycja I.B).7. Zú4czetika4.

l) P. Tworek'. Understanding public

risÊ. W: Public Risk lvfanagement. Tome I: Prespective of Theory and
Practice. ndited by P. Tworeþ J. Myrczek. Publishing House of University of Economics in Katowice, Katowice
2016, s. ll-26. p-ISBN 978A3-7875-330{.
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do przestrzeni publicznej, jak i organizacji publicznej; kazdy rodzaj ryzyka

publicznego

posiada swoj4 przyczynç oraz powoduje okreélon4 konsekwencjç, przy czym

w

sehorze

publicznym czynników wywofuj4cych ryzyko moZe byó wiele naraz, a pojawiaj4cych siç
w

tym samym czasie wymaga to

zatem

w

ujçciu matematycznym

sumowania

prawdopodobieústwa wyst4pienia i-tego rodzajv ryzyka publicznego otazjego konsekwencji.

w oparciu o pomysl, jaki powstal w 2015 r., by podj4ó siç
badari nad ryzykiem \¡r zwz4dzaniu publicznym w Katedrze Zuz4dzania

Treóó publikacji powstala

kierownictwa

Publicznego i Nauk Spolecznych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicachal.

W tym miejscu autoreferatu nie mo2na by bylo siç nie odnieSó do stanowiska Johna M.
Keynesa, ktory tznaN mo2liwoéó precyzyjnego ujçcia ryzyka w teorii ekonomiia2, traktuj4c

ryzyko jako kategoriç iloéciow4 sensu stricto,

jak Frank H. Knight

-

a

talc2e

do roø¡¡uhan takiego

autorytetu

w swym dziele z l92l

amerykarîskiego badacza ryzyka, który

r.a3

wyodrçbnil kategoriç ryzyka od niepewnoSci. Do tre3ci tego dziela nawiqzywali pólniejsi
laureaci Nagrody Nobla

z dnedziny ekonomii, w tym badacze teorii ryzykq na czele

z Kenneth'em J. Arrowem4. We wszystkich 8 publikacjach tworz4cych cykl, wskazany jako

osi4gniçcie naukowe, osadzalem swoje rozv,tu2ana na stanowisku Franka

H. Knight4

wyruínie odzielaj4c kategorig ryzyka od niepewnoéci.
W oparciu o dokonanqprzeze mnie identyfikacjç kategorii ryzyka publicznego podj4lem
nastgpnie rozvtuhania o charakterze teoretycznym w publikacji pt. Public Risk Marngement
(PRM)45, dokonuj4c w niej pierwszego podejécia do próby implementacji autorskiej koncepcji

IPRM w oparciu o ICRM do organizacji zarz4dzajqcych ryzykiem publicznym. Moja intencj4

bylo potwierdzenie
o wysfuchanie

nad ryzykiem w

sfusznoéci obranego kierunku badaú

oparciu

slów krytyki ze strony prelegentów podczas miçdzynarodowej konferencji

naukowej w czçéci poéwiçconej sekforowi publicznemu*. W referacie przedstawilem opiniç
o

koniecznoéci implementacji

we wspolczesnych organizacjach

z

4dzania ryzykiem

publicznych

do praktyki

przyczynió

siç

mo2e

do

zarz4dczej
z;naczqcego

ograniczenia globalnego ryzyka organizacji publicznej. Identycznie dotyczyó,
and Co., London 1921, s.

3

l5-3

to

moùe

16.

Schaftrer & lvfarx, Boston 1921.
.

Markhaq Chicago

1971.

l) P. Tworek: Public Risk Management (PRM). W: Financial Management of Firms an Financial Instihrtions.
Part IV. Edited by M. Ödik. hoceedings from 10th International Conference. VSB - Technical University
of Ostrava, Osüava 2015, s. 1340-1347. p-ISBN 978-80-248-3865-6, pISSN 2336-I62X.
a6
Pozycjall.I).a.6. 7,úqcmtka 4.
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globalnego ryzyka wystçpuj4cego

w

przestrzeni publicznej. Wedlug mnie zarzqdzanie

ryzykiem stanowi integralny element procesu kierowania wspolczesnymi organizacjami
publicznymi. Nale2y je wiçc traktowaó zarówno w ujçciu funkcyjnym, jak i funkcjonalnym.
Autorsk4 koncepcjg okreélilem mianem PRM (zarz1dzania ryzykiem publicznym)
sformulowaniem zawarlym w samym tytule publikacji. W mojej ocenie proces zarzqdzania
ryzykiem w tego rodzaju organizacjach to identyfikacja ryzyk\ jego analiza i ocena" reakcja
naryzyko oraz monitoring i kontrola ryzyka jako fazy zuzqdzaniaryzykiem, tworz4ce ogólny
obraz przebiegu tego procesu jako podprocesu

w

zarzqdzaniu,

w

oparciu o zastosowanie

wla5ciwej metodyki z zakrest¡ teoretycznego dorobku wypracowanego

w obszarze nauk

ekonomicznych. W treóci publikacji podnioslem znaczenie zarz4dzanta ryzykiem publicznym

w

przestrzeni miçdzynarodowej. Wedfug mnie ówiadczy o tym globalny charakter ryzyka

publicznego. WyraZam opiniç, 2e propozycje zawarte

ïv

publikacji stanowió mogg

uzupelnienie dotychczasowych podejéó prezentowanych w literaturze z zakresu zarzqdzana
ryzykiem w zarzqdzaniu publicznym.
Kontynuacj4 podjçtych przeze mnie dooiekaú jest publikacja pt. Metodyczne problemy
zarzqdzania ryryffiem w organizacjach publicmychal w której rozwin4lem swoje rozvøhama
o kategoriç niepewnoéci. Obok ryzyka przedstawilem tç kategoriç pojçciow4 jako szczególnie

wuhn4 w zarz1dzaniu organizacjami publicznymi. Wedfug mnie ogólna koncepcja
zarzqdzania ryzykiem publicznym

- PRM rozpatrywana na gruncie dzialalnoSci konkretnych

organrzacji publicznych powinna oznaczaé:

po pierwsze, zarzqdzanie ryzykiem

we

wszystkich plaszczyznach funkcjonowania organizacji publicznej; po drugie, w organizacji
publicznej okreélone jest, kto dokladnie zarzqdza ryzylctem i jest za nie odpowiedzialny
menedzer ds. zwzqdzania ryzykiem; po trzecie, stosuje siç
warsztat metodyczny

z

w

-

sposób komplementarny caly

zakresu zarzqdzaua ryzylcterry modyfìkuj4c przy tym sprawdzone

odnosi siç równie2 do calej przestrzeni publicznej ze szczegílnym uwzglçdnieniem roli, któr4

odgrywaj4 interesariusze oraz kategorii ryzyka politycznego, dodatkowo nie wykluczaj4c
przy tym aspehów behawioralnych; po pi4te, zarzqdzanie ryzykiem odbywa siç w sposób
ciagly i jest rozpatrywane ïv wymiarze procesualnym; po szóste, caly proces zarzqdzania

ryzykiem podlega biez4cej kontroli, gdyí dynamiczny cha¡akter ryzyka publicznego
a1

P ozy cja LB). 4. Zú4cmika, 4.
1) P. Tworek: Metodycme problemy zarzqdzania ryzykiem w organizacjach publicmych.,,Handel Wewnçtrzny''

2017,m 3(368), t. 2, s. lló-124. p-ISSN 0438-5403.
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w kazdej chwili mog? pojawió siç nowe, dotychczas

nieznane czynniki

wywoluj4ce ryzyko. W publikacji zauwa?ylem, ìrc wainym problemem moZe okazaó siç
równie2 zagadnienie zale2noíci miçdzy efelctywnoéci4zarzqdzania ryzykiem a efekfywnoéci4
organizacji publicznej. Wedfug mnie warunkiem niezbçdnym dla efektywnego zanqdzania

ryzykiem

w

organizacjach publicznych jest dokladne okreélenie

i

zdefiniowane kategorii

ryzyka (i niepewnoéci).
Fundament dla okreélenia teoretycznych

i

metodycznych podstaw zarz4dzania ryzykiem

w tym obszarzewiedzy oraz wyeksponowania przeze mnie w4tku utylitarnego stanowila moja
autorska koncepcja ICRM. W warstwie empirycznej artykufu zaprezentowalem wyniki badait
przeprowadzanych w wybranych szpitalach publicznych w Polsce, w oparciu o wykorzystanie
ankiety jako techniki badawczej. Badania te miaþ na celu ujawnió stan wiedzy mened2erów
zarzqdzaj4cych w tego rodzaju organizacjach na temat metodycznych aspektów zarzqdzania

ryzykiem, traktujqc ich jako jedn4 z wielu kategorii menedZerów publicznych

w

Polsce,

Co istotne, badania ujawnily niedostatek wiedzy, wynikiem czego staly siç moje
badania nad natur4 ryzykapublicznego

-

dalsze

w efekcie doprowadzilo to do sformulowania ptzeze

mnie postulatu modyfrkacji tradycyjnej formuly zarzqdzania ryzyl<tem PRM do postaci
zintegrowanej IPRM, w oparciu o fundamenty wyszczególnianej autorskiej koncepcji ICRM.
Wedfug mnie wymaga to z.naleziena

w organzacji

wokol której naleây szacowaó ryTyko, zgodnie

publicznej jakiejS warto$ci centralnej,

z

koncepcj4 naukowego rozumienia

i defïniowama ryzyka - ryzyko to kategoria iloéciowa sensu stricto; niepewnoéó to kategoria
niemierzalna. Wyruàam opiniç, 2e ryzykiem w praþce organizacyjnej naleby zarzqdzaô
w sposób zintegrowany
ryzykiem

w

i

systemowo. W badanych szpitalach publicznych nie zanqdza siç

sposób zintegrowany

i systemowo -

zdrowia przewuäa tradycyjne podejécie

do

wSród menedZerów publicznej ochrony

zarzqdzania ryzyÞiem

Q8%

respondentów

stwierdzilo, 2e prakfyka organizacyjna nie wymusza potrzeby zan4dzania ryzykiem, l6yo
udzielilo odpowiedzi, ze nie moina do koúca olaeélió wplywu ryzyka na szpital, kolejne
badanych bylo zdania, 2e rlj'e istnieje ryzyko wystarczajqco du2e, aby siç nim

w

4Yo

sposób

bezpoéredni zajmowaó, za6 8Yo respondentów stwierdzilo, ùe tradycyjne metody zarzqdzaria
szpitalem w zupelnoéci wystarczajfl. Nalezy przy tym podkreílié,2e konkluzji wyci4gnigtych

na podstawie wyników badai empirycznych nie moina do korîca uogólniaé

w

stosunku

do wszystkich organizacji publicznych w Polsce. W artykule zawarlem opiniç, 2e w sektorze

publicznym

w

Polsce jedynie

w

sposób ,,szczqtkowy" dokonuje siç pewnych czynnoéci
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które tylko umownie moàna okreélió jako profesjonalne zarzqdzanie ryzykiem.

Wyra2am opiniç, ùe roztttuhanta zawarte w artykule poszerzaj4 horyzonty badaú w materii
zarz4dzania ryzykiem

w organizacjach publicznych: w wymiarze teoretyczno-koncepcyjnym

o postulat znalezie¡tta wartoóci centralnej dla mo2liwoéci oszacowania ryzyka wpisuj4cej siç

w autorsk4 koncepcjç ICRM, a osadzajqcej siç w metodycznychrozvu1zaniach stosowanych
w organizacjach wykonawstwa budowlanego; w wymiarze empirycznym to zbadanie praktyk
menedzerskich

w

organizacjach publicznych Swiadcz4cych usfugi szpitalne w Polsoe.

Weryfikacji koncepcji teoretycznych poéwiçcilem równie2 publikacjç pt. Metody
zarzqdzania ry4tffiem w organizacjach publicmychor, w której przedstawil em rom¡uhania na

temat zasadnrczych problemów metodycznych zarzqdzana ryzykiem w organnacjach
publicznych, podejmuj4c refleksjç na temat transferu wzorców zwz4dzania ryzykiem
z sektora prywatnego w kierunku do organizacji publicznych. W rozv¡aàaniach
zaproponowalem implementacjç teorii tzw. petli ryzyka wywodzqcej siç z budownictwa na
grunt rozwaàafizuÅqzanych zzarzqdzariem ryzykiem w organizacjachpublicznych. Dyskusja
zawarta w artykule dotyczy zasadniczo metodyki zarzqdzania ryzykien¡ okreélaj4c przy tym
zalety i wady metod identyfikacjiryzyka. Wedfug mnie identyfikacja ryzykato najwaZniejsza

w caþm procesie zarz4dzaîia ryzykrem w organizacjach publicznych, od której zaleày
nastgpnie wlaéciwa kwantyfrkacja ryzyka oraz wybór odpowiedniej metody czy sposobu
faza

reakcji na ryzyko. Okrerílaj4c moZliwoéó kwantyfikacji ryzyka za pomoc4 podejécia
probabilistycznego, opieralem siç na wczeéniejszych konkluzjach wyciqgniçtych na
podstawie badaú przeprowadzonych wSród szpitali publicznych

(w praktyce 20Yo szpitali

wykorzystuje w procesie iloéciowego zuzqdzanra ryzyÞ,rem metody iloéciowe, przy czym sq
to metody statyczne, a nie probabilistyczne). W warstwie empirycznej artykufu przedstawilem

te2 kolejne wyniki odnosz4ce siç do transferu ryzyka drog4 porozumieá kontraktowych
(w 50% szpitali publicznych ryzyko siç ogranicza drog4 podziatu miçdzy stronami kontraktu,
tj. miçdzy szpitalem

a Narodowym Funduszem

to wuima paústwowa jednostka
z ochron4

Zdrowi4 l.[FZ). Narodowy Fundusz Zdrowia

organizacyjna rry Polsce finansujqca Swiadczenia zvtiqzane

zdrowi4 kontrakt zaí to instrument alokacji ryzyka. lwry przyklad waznej

publicznej instytucji wyszczegolnionej w treÉci publikacji to Komisja Nadzoru Finansowego
(Kr\m).
4 Porycja I.B).3. Zú4czrrit.la

4.

1) P. Tworek: Metody zarzqdzania ryzykiem w organizacjach publicznyh.,,PrzedsiçbiorcznÊö
2017, t. 18, z. 1 l(3), s. 335-348. p-ISSN Ll33-2486, e-ISSN 2543-8 190.
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z moich konkluzji bylo stwierdzenie,

2e

w praktykach organizacyjnych w Polsce

zarzqdzane ryzykiem posiada bardziej proceduraln¡ ani¿eli metodyczny wymiar.
Wwymiarze rozutuhafi teoretycznych stwierdzilem, 2e zuzqdzanie ryzykiem zwiçksza
prawdopodobieústwo osi4gniçcia celów przez organizacje publiczne. Jako wartoéó centraln4,

w

stosunku do której szacuje siç ryzyko, mo2na przyj4é te2 innq wartoéó

mo2e

to byó ekonomiczna

w organizacji

-

zdyskontowana wartoéó netto ENPV @conomic Net Present

Value) jako wartoéó odnosz4ca siç do zagadnienia efekfywnoóci osiqganej

w urzçdach

gminnych realizuj4cych innowacje. W publikacji zawarlem propozycjç kwantyfikacji ryzyka

zgodnie

z

podej$ciem probabilistyczno-statystycznym na wzôr rozruqzah stosowanych

w organizacjach prywatnych.

W

àe postulowany
z sektora prywatnego w kierunku do

zakoírczeniu przedstawilem opiniç,

w artykule transfer metodyki zarzqdzania ryzykiem

organizacji publicznych wynika przede wszystkim z mo2liwoóci implementacji juZ wczeéniej
sprawdzonych w tym zakresie wzorców

w sektorze prywatnym. W praktyce organizacyjnej

pozwoli to mened2erom ryzyka publicznego wykorzystaé cenne doßwiadczenie, nabyte od
menedZerów zwzqdzania ryzykiem komercyjnym. W treéci publikacji wyrazilem opinig, 2e

mo2e

to tym

samym uzupelnió warsztat metodyczny,

jaki do tej pory wykorzystywano

w ogóle w zarzqdzaniu publicznym odnoinie do materii ryzyka.Wyruham opiniç, 2e walorem
dyskusji podjçtej w publikacji jest jej aktualnoéó. Zwzqózanie ryzykiem we wspolczesnych
wymienionyoh w

jej treéci organizacjach stanowió

mohe

jedno zwyantah dla prowadzenia

badaú \il tym obszarze wiedzy.

Treéci wymienionych publikacji,

a wchodz4cych w sklad cyklu 8-publikacyjnego

dorobku wskazanego jako osi4gniçcie naukowe, stanowiþ asumpt dla przygotowania
indywidualnej pracy naukowej

w

formie monografii na temat dojrzaloéci zuzqdzama

ryzykiem w publicznych organizacjach wykonawstwa budowlanego. W mojej opinii podjçte
zagadnienia stanowi4 ogniwa, które

spajajq

dorobek ze wszystkich okresów badan nad

ryzykiem w organizacj ach" realizowanych podczas mojej osiemnastoletniej pracy naukowej
(2001-2018). Dojrzaloßé zarz1dzania ryzykiem
organizacje wykonawstwa budowlanego,

to

w

publicznych organizacjach, jakimi sq

problematyk4 lrfóra doskonale l1czy treóci

rozvtuAaí prezentowanychw 2 wcze$niejszych indywidualnych monografiach. Równoczeénie

jest ona \^,yrazem wspolczesnychwyzvtafijakie stoj4 przedbadaczami zarzqdzanaryzyÞj'em

w sektorze publicznym.
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Moje przygotowania do poznania i wyjaénienia istoty dojrzaloSci zarzqdzania ryzykiem

w

organizacjach publicznych,

jakimi sQ

organizacje wykonawstwa budowlanego,

poprzedzone zostaly publikacj4 pt. Risk mctrragement in a municipal construction enterprise.

A theoretical and methodical

studyae,

w której odnioslem moje rozvrahania ju| bezpoérednio

do przedsiçbiorstw komunalnych realizuj4cych produkcjç budowlano-montaZow4. W artykule

w

oparciu

o

wczeóniejszy dorobek teoretyczny zaproponowalem postulat implementacji

autorskiej koncepcji IPRM

do tego rodzaju

zainteresowane maksymalizacj4 wartoSci,

z

organizacji, które

z

jednej strony

sa

drugiq zaí ich podstawowym celem jest

realizacja zadañ okreólonych przezjednostki samorz4du terytorialnego za wlasne w ramach

prowadzonej gospodarki komunalnej,

co odnioslem

bezpoórednio

do budownictwa.

Wskazalem na koniecznoÉó modyfikacji tej koncepcji, bior4c pod uwagg specyfìkç tego

rodzaju organizacji. Zaproponowana przeze mnie koncepQa zintegrowanego zarz4dzania
ryzykiem w budowlanych spólkach komunalnych oparla siç o zidentyfikowan4 wartoóó,

jaþ

stanowi strumieú CF, w stosunku do której szacuje siç ryzyko w oparciu o metody iloéciowe,
uzupelnione jako3ciowymi metodami analizy ryzyka- w podejéciu iloóciowym wskazalem na

mo2liwoéó wykorzystania dorobku teoretycznego metod iloéciowych statycznych oraz
probabilistycznych z zakresu budownictwa sektora prywatnego. Wedfug mnie w komunalnym
przedsiçbiorstwie wykonawstwa budowlanego strumierî CF odzwierciedla wplyw czynników

ryzyka wystçpuj4cych w ramach realizowanej dzialalnoéci operacyjnej, inwestycyjnej
i finansowej. W aspekcie rczt¡¡ahafi o charakterze metodycznym podnioslem wiçc znaczenie
metod kwantyfikacji ryzyka. W szczególnoéci zaproponowalem rozszerzenie spekfrum
metodyki iloéciowego zarz1ózania ryzykiem o metody pozrnne i wykorzystywane
w budownictwie sekfora prywatnego, co odnioslem do posiadania wiedzy na temat ich zalet
i wad.

W mojej ocenie ich

implementacja \ilymaga kaZdorazowej modyfikacji, przy

infrastrukturalnym. W przypadku metod identyfïkacji ryzyka zwrócilem uwagç na debatç
publiczn4 oraz podnioslem samo znaczenie kategorii ryzyka politycznego. Fundamentem
prezentowanych przeze mnie rozwaùah o charakterze teoretyczno-koncepcyjnych stalo siç
zagadnienie komplementarnoéci metod zarzqdzania ryzykiem oraz kompleksowoSci ich
stosowania. Transfer wzorców zarz1dzania ryzykiem
ae

w glównej mierze odnosi siç do tej

ozycja LBl).2. Zú4cznfta 4.
P. Tworek: Risk møagement in a municipal construction enterprise.
,,Zarz4dzaniePubliczne" 2018, n¡ 2(44), s.82-92. p-ISSN 1898-3529.
P
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materii. Postulowany czterofazowy przebieg procesu zarz1dzarua ryzykiem nale2y
rozpatrywaé, przez pryzmat interesariusza - jednostek samorz4du terytorialnego oraz
pozostalych interesariuszy tego rodzaju organizacji publicznych. W rozwaZaniach w artykule

zastosowalem uniwersalny podzial wykorzystywany przez naukowców reprezentuj4cych

nauki

o zarzqdzantu -

zaproponowalem podziaN czynników wywofujqcych ryzyko na

pochodz4ce od interesariuszy wewnçtrznych

i zewnçtrznych. W konkluzjach sformulowalem

stwierdzenie, 2e problematyka zarzqdzania ryzykiem

w budownictwie sektora publicznego

jest wysokospecjalistycznq dziedzin4 wiedzy, ci4gle jeszcze wymagaj4cq zbadania na polu
naukowym. WyraZam opiniç, 2e proporycje zawarle w publikacji rczrzerzaj4 dotychczasowe

o nowe spojrzenie na kwestiç zuz4dzania ryzykiem o zagadnienie
zintegrowanego zarzqdzania ryzykiem, w odniesieniu do publicznych organizacjach

teoretyczne ujçcia

wykonawstwa budowlanego,

w

oparciu

o

wzorce eksponowane

w

literaturze

z

zakresu

w budownictwie sekfora prywatnego. Artykul zawiera syntezç caloSci mej
wiedzy nabytej w trakcie badarî nad, ryzyÞ,rem w organzacjach budownictwa oraz ujawnia
niedostatek wysokospecjalistycznych opracowaír na temat zarzqdzania ryzykiem
zarzqdzania

w budowlanych spólkach komunalnych.

W mojej opinii propozycja modyfïkacji koncepcji ICRM do praktyki przedsiçbiorstw
komunalnych éwiadcz4cych usfugi w zakresie utrzymania dotychczasowej infrastruhury oraz
realizujqcych nowe budowlane projekty publiczne, których lqcznalicznaw Polsce wynosi 63,

byó mo2e przyczyni siç do bardziej dojrzalego zaruqdzania ryzykiem w tego rodzaju
organizacjach, podobnie jak ma to miejsce w przypadku budowlanych spotek gieldowych.
Nale2y przy tym podkreélió, 2e przedsiçbiorstw komunalnych zuzydzaj4cych ryzykiem
budowlanym w Polsce jest wiçcej, jednak nie posiadajq one pnewahajqcego rodzaju
dzialalnoéci, jaka jest produkcja budowlano-montaZowa

w dzialalnoéci

organizacji. Dla

komunalnych, ani¿eli realuacja budowlany ch zadah publicznych.
Analiza stanowisk naukowych w literaturze z zakresu zarz1dzania stala siç fundamentem

rozutaíaÍ¡ podjçtych we wszystkich

8 powi4zanych tematycznie publikacjach

tworzqcych

cykl. Wedlug mnie przeprowadzone badania teoretyczne i empiryczne majq istotne maczenie
dla teorii i praktyki zaru1dzama ryzykiem

w

organrzacjach. Ich treéó jest zgodna z aktualnie

obowiq¡uj4cymi przepisami polskiego prawa stanowi4cymi ramy dla funkcjonowania kazdej

organzacji.

W treéci publikacji s4 wymienione konkretne akty normatywne dotyczqce
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badanej plaszczyzny. Równie2 w oparciu o analizowanq materiç prawnQ mogç okreSlió, ze

w naukach o zarzqdzaniu jednym z aktualnych wyzwarî jest badanie ryzyka w organizacjach
publicznych

-

organizacjach wykonawstwa budowlanego v/ Polsce.

Prezentowany cykl powi4¡anych tematycznie publikacji

zarz4dzania ryzykiem

rv publicznych organizacjach

dojnalo5é zatz4dzania ryzykiem jako obszar

pt. Wspólczesne wyzwania

rvykonawstwa budowlanego

-

badaúso uwaZam za osi4gniçcie naukowe,

mogQce stanowió podstawg do przeprowadzenia postgpowania habilitacyjnego. TreSci

w nim

na naturç ryzyka w zarzqdzanu
ramy wiedzy, jakq w éwiecie nauki stanowi

zaprezentowane pozwalajq rzució wigcej Swiatla
organizacjami oraz rozszerzajq teoretyczne

zarzqdzarue ryzykiem. Wedfug mnie prezentowane publikacje cechuj4 akfualno$ó oraz
spójnoóó podjçtej

w nich problematyki.

Moje publikacje prezentuj4 badania zarówno
identyfikuj4ce

w sposób rzetelny stan badanego

zjawiska,

szerokiego instrumentarium badawczego, zgodnego
w dziedzinie nauk ekonomicznych.

W

pozÂawczq

z

jak i

diagnostyczne

w oparciu o

zastosowanie

metodologi4 badari stosowanq

szczególnoéci badania

-

wedlug mnie

-

wnosz4

oryginalny wklad do nauk o zarzqdzaniu, poniewa2:

-

w kontekScie teoretycznym

-

prezentuj

q ryzyko publiczne jako now4 kategoriç badawcz4

oraz identyfikuja jego mechanizm, czyli czynnik(-ki) wywofujacyGce) ryzyko oraz jego

skutek(-ki¡

w

organizacjach publicznych zwz4dzaj4cych ryzykiem

jako

zagadneír

tworz4cych teoretyczne ramy dla wyjaónienia istoty dojrzaloéci zanqdzania ryzyl<tem,
rozvtu2anej

w

rôànych wymiarach

w

publicznych organizacjach wykonawstwa

budowlanego;

- w kontekScie poznawczym -

podejmujq kwestiç rozpoznania malo zbadanych praktyk

zarz4dzania ryzykiem oraz metodyki stosowanej

w

zakresie zarz4dzarua ryzykiem

wykonawstwa budowlanego;

- w kontekScie aplikacyjnym zarzqdzania ryzykiem

zawieraj4 propozycjç implementacji ujçcia zintegrowanego

do organizacji publicznych ze

szczególnym uwzglçdnieniem

organizacji wykonawstwa budowlanego, w oparciu o wzorce stosowane w organizacjach
sekfora prywatnego, u podstaw których le24 fandamenty wiedzy teoretycznej

z

zakresu

dorobku metodycznego \ilypracowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych.
50
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o treéó prezentowanych publikacji w ramach badaú zaplanowanych
w przyszloéci mam zamiar poglçbió teoretyczne podstawy wiedzy o dodatkowy jej
W

oparciu

w zak¡esie badarî nad dojrzaloíci4 zarzqdzatna ryzykiem w publicznych
organrzacjach w ogóle, a przede wszystkim planujç odkryé lvymiary tak rozumianej

mikroelement

dojrzaloéci (teoriopoanawczy wymiar wiedzy). Z kolei w wymiarze empirycznym zamierzam

porównaó dojrzaloéó zarzqdzania ryzykiem
budowlanego

z

w

publicznych organizacjach wykonawstwa

podobnymi organizacji realizujqcymi produkcjç budowlano-monta2ow4

w selçtorze prywatnym (empiryczny wymiar badan). Mam zantiar stworzyó narzçdzie
pomiarowe dla prywatnych organizacji wykonawstwa budowlanego,

w tym równie2

deweloperów-wykonawców (metodyczny wymiar badarî) oraz inwestorów publicznych
(ednostek samorz4du terytorialnego). Pozwoli to tym samym zarekomendowaó menedZerom

w organizacjach kolejne rezultaty prowadzonych

przeze mnie badaá

-

co stanowió bçdzie

istotne implikacje dla praktyki (utylitarny wymiar badan, aplikacyjny charakfer tej wiedzy).

5. Omówienie pozostalych osi4gniçó naukowo-badawczych
Fundamentem wskazanego

jako osi4gniçcie naukowe dorobku naukowego, na kfóry

sklada siç cykl 8 powi4zanych tematycznie publikacji, stanowila realizowana przeze
j

nlj.e

edenastoletnia aktywnoSó naukowo-badawcza na trzech zasadniczych polach:

-

prowadzenie badaú w ramach podejmowanych projektów badawczych,

-

aktywnoéó na konferencjach naukowych.

wspóþraca naukowa z innymi o3rodkami akademickimi,

Dodatkowo mogg wymienió jeszcze inn4 aktywnoSó naukow4 bçd4c4 pochodn4 trzech
okreólonych

jako

z naukowcami

W swych badaniach staralem siç \yczyé, wymianç myóli
oórodków krajowych i zagranicznych, co towarzyszylo realizacji nie

zasadnicze.

z innych

tylko projektów zespolowyct¡ ale tak2e indywidualnych. Zagadnienem centralnym
wszystkich projektów nealizowanych w okresie po doktoracie (2008-2018) bylo ryzyko
rozpatrywane z pespektywy funkcji zarz4dzanra jako obszaru badaú, jaki nakreßlilem sobie
tu2 po obronie dysertacji doktorskiej. Nawet wtedy, kiedy tematyka projektu nie odnosila siç

wprost

do

zarzqdzania ryzykiem, prawie

nawiqzywaNem

we wszystkich pozostalych przypadkach

w sposób po3redni do tego zagadnienia, prowadz4c zarówno ¡ozt¡tuå;ania od

strony teoretycznej,

jak

i

eksponuj4c utylitarny oraz aplikacyjny wymiar

tej

wiedzy.
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Wykorzystywalem rôime metody prowadzenia badan,

z

podnalem na metody jakoSciowe

i iloóciowe, ostatecznie wybieraj4c pragmatym jako paradygmat badawczy w prowadzeniu
badaú nad ryzyl<rem, starajqc siç stosowaó podejócie mieszane polegaj4ce na l4czeniu metod
badawczych jako podej écia stosowaneg o w daedzinie nauk ekonomicznych.

w okresie pod doktoracie zrealizowalem l0 projektów badawczych, w tym
3 wykonane za granic4, pozostale w Polsce. Wyszczególniony zrgraniczny projekt
koordynowarry przez Adam Smith Business School Uniwersytetu w Glasgow w Szkocji
Í.qczrue

w Wielkiej Brytanii 5r okazal siç niezwykle waznym
ron¡tu2ah. Nabyte wiedzq

i

doówiadczenie

w

dla

ostatecznego ksztaltu moich

trakcie realizacji brytyjskiego projektu

postanowilem nastçpnie wykorzystaó w badaniach nad ryzykiem

w

Polsce. Moim celem bylo zbadanie natury ryzyka

wlasnoéci oraz
w

odþcie

zarzqdzaniu ryzykiem

w

w

zarzqdzanru publicznym

organizacjach o publicznej formie

rôinrdc pomiçdzy podjçciem metodycznym stosowanym

w organizacjach brytyjskich w stosunku do polskich

- podj4lem sig

w latach 2016-2017 kierownictwa jednego dwuetapowego projektu zrealizowanego
w Katedrze Zarzqdzana Publicznego i Nauk Spolecznych w macierzystej uczelnit',
staralem siç zbudowaó interdyscyplinarny zespol, skladaj4cy siç zarówno
naukowych, jak

,,Ryzyko

w

i

* którym

z pracowników

przedstawicieli praktyki. W dwuletnim projekcie badaú nosz4cym tytul:

zarz1dzaniu publicznym. Etap

organizacji publicznych w Polsce; Etap

ryzykiem organizacji publicznych

w

I: Metody zuzqdzarna

ryzykiem

w

dzialalnoéci

II: Teoria a doéwiadczema praktyczne zarzqdzania

Polsce", oprícz dwóch pracowników macierzystej

Katedry uczestniczylo równie2 dwóch pracowników Katedra
iZa;z4dzania Innowacyjnego (Wydzial Ekonomii) oraz trzech

z

Przedsiçbiorczoéci

Wydziafu Finansów

i Llbezpieczeri (Katedra Rachunkowoóci, Katedra Matematyki Stosowanej) oraz jeden
zWydzialuZarzqdzania (Katedra Statystyki, Ekonometrii i Matematyki). Dodatkowo w sklad
zespolu wchodzil pracownik naukowy z innego

o3rodka

demickiego

-

dr hab. in2. Józef

Myrczek, prof ATH (Instytut Budownictwa, Wydziatr Inzynierii Materialów, Budownictwa

i Srodowiska Akademii Techniczno-Humanistycznej

2

\¡/

Bielsku-Bialej),

a

tak2e

przedstawicieli nienaukowych organizacji zewnçtrnrych reprezentuj4cych kolejno

Stowarzyszenie MenedZerów Opieki Zdrowotnej

Sþskiego) oraz Bank Santander Consumer

sr

Pozycja tr.G).a.1. Zaû4cntrkaa.
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interdyscyplinarnym, miçdzyjednostkowym

zudzialem przedstawicieli praktyki zespole udalo mi siç

od strony empirycznej

migdzyuczelnianym,

w mojej czç6ci

strony, dokonaó wstçpnej identyfikacji problematyki ryzyka
z drugiej

i

w

badan, z jednej

zarz4dzaniu publicznym,

zbadaé praktyki zarz1dcze stosowane

w

zarzqdzaniu

ryzykiem w organizacjach publicznych, co a¡¡laszcza odnosilem do aspekfów metodycznych

oraz ujçcia procesualnego; dodatkowo okreélilem ró2nce miçdzy teori4

a

praktyk4.

Realizacja projektu pozwolila mi ugruntowaó swoje myóli odnoénie badanej materii na tle
innych opinii reprezentowanych przez czlonków powolanego przeze mnie zespofu.

Bezpoirednim efektem wymienionych prac byþ 2 monografie naukowe53 napisane pod

redakcj4 moj4

i dr. hab. Iôzefa Myrczka, profl ATIL o wspólnym tytule: Ryryka

w zarzqdzaniu publicznym, zpodnalem na:

- Wszczególnion4

publikacjç w jçzyku angielskim QOl6), posiadaj4c4 podtytul: Perspective

of theory and practice

(Tome

I), do której zaprosiliómy

dodatkowo przedstawicieli

zagranicznych oérodków akademickich z: University of Rome Tor Vergata

- National

School of Administration (Italy), University of Belgrade (Serbia), University of London

(lK),

Georgia State University in Atlanta (USA), Ivan Franko National University of Lviv

(tlkraine), Lviv National Agrarian University (IJkraine), City University of New York
(USA), Shanghai Second Pol¡echnic University (China), Matej Bel University (Slovakia),
Arizona State University in Phoenix (USA), University of Kragujewac (Serbia), Masaryk

in Brno (Czech Republic), Illinois State University (USA), University of
Economics in Bratislava (Slovakia), Lviv National Stepan Gzhytsky University of
University

Veterinary Medicine and Biotechnology (Jkraine), Shanghai University of Finance and
Economics (China), University of Illinois at Chicago (USA), University of Concepción

(Chile) orazprzedstawiciela praktyki z Adelante, Madrid (Spain);

- publikacjç w jçzyku polskim (2016), o podtytule: llybrane zagadnienia.

(Tom

II), ktôrq

wspóftworzyli przedstawiciele polskich oérodków akademickich takich jak: Spoleczna
Akademia Nauk w N.odz., Uniwersytet Sþski w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny

w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczrry w Krakowie, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (Wydzialy Zarzqdzania, Finansów
iUbezpieczeñ oraz tnformatyki

i

Komunikacji), Politechniki Warszawskiej (Wydzial

Zarz4dzanta), Uniwersytet Ekonomiczny we Wroc,lawiu, Uniwersytet Gdaúski (Wydzial
53
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Zarzqdzania), Politechnika Czçstochowska (Wydzial Zuzqdzania), Uniwersytet Opolski,
Politechnik a Lodzka (Wydzial Organizacj i i Zarzydzania).

Obie monografìe pozwolily mi lepiej poznaê

i

zrozumieó naturç ryzyka

w

zuzqdzaniu

publicznym jako materii ronvùane1 zarówno od strony teoretycznej, metodycznej, jak

i empirycznej. Równoczeénie doSwiadczenie

to

pozwolilo

mi

skonfrontowaó wlasne

i

zagranicznych badaczy

roztryt2ania ze stanowiskiem reprezentowanym plzez polskich

ryzyka

w

sekforze publicznym, Wyru2am opiniç, 2e dokonana

konfrontacja pogl4dów na temat zarzqdzania ryzykiem

z

w

latach 2015-2016

organizacjach publicznych ze

stanowiskami takich wspolautorów anglojçzycznej monografii,

jak prof Norman Flynn

(University of London, UK), prof. Alessandro Hinna (University of Rome Tor Vergata

-

National School of Administration, Italy), prof Juraj Nemec (Masaryk University in Brno,
Czech Republic), a wiçc jednych

z czalowych w éwiecie badaczy z zakresu zarz1dzaniu

publicznego, w sposób szczegôlny przyazynila siç do ugruntowania wlasnego zdaniana temat

istoty ryzyka publicznego,

zarzqdzanra ryzykiem

w

organizacjach publicznych oraz

dojrzaloéci zaruqdzania ryzykiem w publioznych organizacjach wykonawstwa budowlanego,
co nastçpnie znalaztro odzwierciedlenie w treéci publikacji zalata2016-201854.

Prz-ytaczana anglojçzyçzna monografia
miçdzynarodowym

i

jest wyrazem dzialalnoéci o

bezpoéredniej wymiany dyskusji

z tymi naukowcami, w

zasiçgu

ramach mojej

aktywnoÉcilqczniew 3 globalnych sieciach badawczych55, azv¡Naszcza w International Public

a tak2e w ramach czlonkostwa w International Research
Society for Public Management (IRSPM) z siedzib4 w Uniwersytecie w Bernie

Management Network (IPMN),

(Szwajcaria¡

s6

.

Poérednio stala siç ona równiez sposobnoéci4 do wymiany pogl4dów

z pracownikami macierzystej

uczelni,

a

zvùaszcza pracownikami Katedry Zuzqdzania

Publicznego i Nauk Spolecznych w trakcie realizacji innego projektu z zakresu zarzqdzarua
publicznego, hórego bylem uczestnikiem
,,Partycypacja publiczna

w

w

latach 2015-2017 pod wspólnym t¡ulem57:

praktyce zarzqdzania publicznego. Etap

I, II i III" -

udnaN

w trzyletnim projekcie badaú umo2liwil mi zbadanie problematyki alokacji ryzyka w ramach

partycypacji publicznej
metod jakoéciowych
54Publikacje

i

w

obszarze zarzqdzania publicznego.

zaten okr,es zawieraj4 pozycje wymienione w Zal4czniku 4

Pozycje

56

Pozycja

s7

Pozycja

zastosowanie

uzyskane wyniki badai wyci4gnqlem konkluzjç o potrzebie zbadania

tr.B).c.1.,
ss

W oparciu o

-

pozycje I.B).1.J.B).4., I.B).7.,

4.
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w obrçbie partnerstw publiczno-spolecznych i

jako

przyszlego kierunku moich badaq ale

nie

partnerstw publicznoodnoénie problematyki

dojrzaloéci zuz4dzania ryzykiem, a odkrycia róánic miçdzy teori4 a praktyk4,

tj.

badaú

prowadzonych w kontekécie rozwa2arî metodycznych.

Odniesienie glównych zainteresowaí badawczych

do

zwz4dzania ryzykiem
w publicznych organnacjach wykonawstwa budowlanego nie byloby mo2liwe tak2e bez
realizacji

3

zespolowych projektów badawczych dotycz4cych bezpoérednio problematyki

zarzqdzana ryzykiem

w organzacjach

oraz jednego poéwiçconego poérednio tej materii,

nealizowanych we wszeéniejszych latach 2008-2013 mojej pracy naukowej. Wystçpujqc
w roli kierownika w jednym projekcie o tytuless: ,,Zarz1dzanie ryzykiem w budowlanych
przedsiçwziçciach inwestycyjnych. Etap I i

ryzykiem w inwestycjach budowlanych"

II: Teoria a do3wiadczeniapraktyczne zarzqdzania

- w dwuletnim

projekcie badawczyrr, w swej czçéci

zbadatem od strony empirycznej ryzyko deweloperskie wSród najwiçkszych deweloperów,

wtym deweloperów-wykonawcôw dzialaj1cych w Polsce, ze szczególnym uwzglçdnieniem
spolek gieldowych notowanych

w

ramach indeksu WlG-Deweloperzy,

z

zastosowaniem

ankiety jako podstawowej techniki badawczej oraz wybranych technik badañ jakoéciowych.

Chc4c

\¡/

sposób kompleksowy zbadaó ryzyko dewelopera

inwestycyjno-budowlanego
intedyscyplinarn4

-

zgodnie

z

teonq, 2e ryzyko

jako uczestnika

w budownictwie jest

- w sklad zespolu powolalem równieZ: matematyka i

Matematyki Stosowanej (Wydzial Finansów

i

fizyka

procesu

kategori4

-

Katedra

lJbezpieczeú), prawnika (Katedra Inwestycji

i Nieruchomoéci) oraz dwóch inZynierów, r¡/ tym pracownika naukowego reprezentujecego

Wydzial Zan1dzania Wy2szej S"koly Ofìcerskiej im. Tadeusza Koóciuszki we Wroclawiu
oraz dwóch przedstawicieli nauki o finansach (Katedra Rachunkowoéci, Katedra Rynku
IJbezpieczeniowego
z

kolei

- Wydzial Finansów i Ubezpieczerî). Jako wykonawca

w 3 innych

projektaoh zrealizowanych

w

macierzystej uczelni,

wystçpowalem

w tym jednym

trzyetapowym realizowanym w latach 20ll-2013 w Katedrze Rynku Ubezpieczeniowegose

projekt realizowany

i

w innej Katedrze. W projekcie w

znaczenie ubezpieczeñ

budowlano-montaåowe

-

swej czgÉci przedstawilem rolç

w zarzqdzantu ryzylcrem w budownictwie, traktujqc ubezpieczenie
jako osobnq metodç reakcji na ryzyko ok¡eélenie ryzyka

budowlanego jako przedmiotu badah oruz ubezpieczania. W pozostalych 2 dwuetapowych
s8
se

Pozycja III.Ð.2. Zúqcrinka4.
Pozycja U.G).d.2. ZÂt4czllka4.
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projektach realizowanych

w

Katedrze Inwestycji

i

Nieruchomoóci w pierwszym

60

realizowanym w latach 2008-2009 w formule wspolautorstwa zostalo przedstawione ryzyko

w projektach inwestycyjnych oraz tradycyjne metody kwantyfikacj i ryzyka; w drugim6r z lat
2010-2011 w swej czçÉci przedstawilem zarz4dzanie procesem realizacji budowy
w warunkach ryzylla. Przedstawieniu teoretycznych podstaw zarz4dzania ryzykiem

w organizacjach towarzyszyNa wymiana pogl4dów
i interkatedralnych

- w przypadku

w

zespolach interdyscyplinarnych

pierwszego zrealizowanego

w

Katedrze Inwestycji

i Nieruchomoéci w latach 2008-2009 równieZ z przedstawicielem Instytutu Gospodarowania
Surowcami Mineralnymi i Energi4 PAN w K¡akowie jako wykonawc4 zewnçtrznym.

W mojej ocenie doéwiadczenie badawcze, jakie wtedy nabylem, wzbogacilo mój warsztat
metodyczny

w

zakresie pózniejszych badaú nad ryzykiem

wykonawstwa budowlanego. Ugruntowalo

to

w

publicznych organizacjach

przede wszystkim moje przekonanie

o sfusznoSci wykorzystania podejécia mieszanego w sposobie prowadzenia badañ. Identyczne

konkluzje co do sposobu prowadzenia badaú wyci4gn4lem

projektów za granicq,

-

na Wydziale Ekonomii

i

w trakcie realizacji 2

innych

Administracji Uniwersytetu Masaryka

w Brnie w Republice Czeskiej w 2010 r. (supervisor projektu to: Ing. Petr Valoucl¡ Ph.D.

kierownik Katedry Finansów)

u' oraz na Wydziale

-

Gospodarki Narodowej Uniwersytetu

w 20ll r. (supervisor projektu: Prof Ing. Eva Horvátová,
kierownik Katedry Bankowoéci i Finansów Miçdzynarodowych)u'. Pierwszy projekt

Ekonomicznego wBratyslawie
CSc.

-

nosil tytul: ,,Construction enterprises' condition under the financial crisis in Poland and in the
Czech Republic

- Comparative analysis"; drugi: ,,Financial crisis in Poland and Slovakia -

Comparative analysis. Cases

of selected

real-estate market and banking

Badania polqczylem

z

-

of economy: Construction industry

branches

and

Performance, investment opportunities and business risk".

pobytem lqcznie

na

2

innych staZach naukowych odbytych

w 2 oSrodkach akademiokioh6a. W obu projektach zbadalem wptyw kryzysu finansowego
w jego pocz4tkowych latach na polskictr, czeskich

i

slowackich wykonawców budowlanyclr,

ze

szczególnym uwzglçdnieniem kategorii ryzyka gospodarczego, wykorzystujqc
w badaniach analizç porównawczq jako metodç w prowadzeniu badaú. W badaniach
wykorzystalem równieZ metodç statystyki gospodarczej.
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Bezpoérednim efekfem realizacji projektów oraz wspóþracy

z

innymi oérodkami

akademickimi jest wspólna publikacja (2011) pt. The condition of construction industry in

Potand and the Czech Republic under the financial crisis. Selected isfltesds, z Ing, Petr

Valouch, Ph.D. (Wydzial Ekonomii i Administracji Uniwersytetu Masaryka
Republika Czeska), gdzie

w Brnie,

w swej czgSci o udziale wynoszQcym 50% przedstawilem

problematykç funkcjonowania organizacji wykonawstwa budowlanego w warunkach kryzysu
finansowego, dokonalem ponadto oceny kondycji budownictwa w Polsce

w odniesieniu

do

czçéci przygotowanej przez wspolautora odpowiednio do tych samych treéci, ale dotycz4cych

Republiki Czeskiej. Analiza porównawcza stanowila podstawow4 metodç wykorzystanq do
przygotowania treéci artykufu naukowego.

Efekty wszystkich zrealizowanych w okresie po doktoracie projektów (oraz pozostalej

aktywnoéci naukowej), l<tórych l4czna liczba wynosi

l0

66

, jest opublikowanie 88

recenzowanych publikacji naukowych oraz prezentacja referatów podczas wystqpieú na

i

- z wyl4czeniem
dorobku wchodz4cego w zakres cyklu 8 publikacji, wskazanego jako osi¿gniçcie naukowe liczba ta wynosi 80. Szczegolowe zestawienia tabelaryczne przedstawiaj4 tabela I - dla
publikacji naukowych6T oraztabela 2 - dlakonferencji naukowych6s.
krajowych

zagranicznych konferencjach naukowych o l4cznej liczbie 59

6s

Pozycja ILB).c. 18. Zaþcnika 4.
W rozbiciu na podetapy liczba, ta wynosi 20, w stosunku do liczby projektów nealuowanych przed
doktoratem - 3 jako indywidualne, 5 jako zeqpolowe.
ut
Publikac¡e za ten okres zawierajq pory"jè wymienione w Zal4czniku 4
pzycje I.B).1.-I.B).8., II.A).1.,

66

-

II.B).a.1.-II.B).a.2., n.B).b.1.-II.B).b.2., II.B).c.1.-II.B\.c.22., tr.8).d.1., II.B).e.1.-ILB).e.7., II.B).f.1.II.B).f. 3., II. C).a. l.-II.C).a.41., n. C).b.
68

l.

Konferencje za ten okres zawieraj4 pozycje wymienione
rr.D.b.1.-tr.r).b.23.

38

w Zal4czniku 4 -

pozycje II.I).a.1.-tr.I).a.36.,
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Tabela 1. Aktywnoéó publikacyjna po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych - tabelaryczne
zestawienie iloéciowe

Publikacje
w jgzyku
ansielskim

Publikacje
w jçzyku
polskim

Wyszczególnienie

Publikacje
raizem

Monografie

3

monografü naukowych
Redakcje naukowe monografü
Rozdzialy w monografiach, w tym:

2
2
4

4

-

J

3

1

I

6
2

l1

l8

29

9
2

l3

22

5

7

I

1

4

38

42

3

27

30

I
I

ll

T2

'Wspólautorstwo

teoreWczne

prezentuiace wvniki badari
Artykuly (recenzowane) w czasopismach krajowych

izagrantcznvch, wtvm:

-

teoretyczne
prezentuiace

wwiki badañ

Artykuty znajduj4ce siç w bazie
Joumal Citation Reports (JCR) tzw. Lista Filadelfiiska (lista..A" MNiSW)
Artykuly (recenzowane) w materialach
konferencyjnych, w tym indeksowanych
w bazie Web of Science Core Collection, w tym:

-

teoretyczne
prezentuiaoe wvniki badaú
Wspdredakcja zeszytów naukowych

3

2

I

I

I

Razem

2r&lo

3

88

Opracowanie wlasne na podstawie Zal1czntka 4.

Tabela 2. Miçdzynarodowa aktywnoÉó konferencyjna na tle konferencji krajowych

- tabelaryczne

zestawienie iloÉciowe

Wyszczególnienie
Miçdzynarodowe konferencj

Referaty
indywidualne

Referaty we
wspól¡utorstwie

Referaty

2t

15

36

19

4

23

l3

3

l6

6

I

7

e

zagranicz¡ie

Konferencje
krajowe, wtym
- ogólnopolskie
- miçdzynarodowe
Razem
2r6dlo Opracowanie wlasne

ra,¿em

59
na podstawie

hl4cmtka

WyruZam opiniç, 2e treéci tabel

-badawczych zrealizowanych

w

4.

I i 2 stanowiq :vqyznacznik

dla osi4gniçó naukowo-

latach 2008-2018, bgd4cych kontynuacjq badarî

nad

ryzykiem, osadzonych w tradycyjnej teorii zarz4dzania ryzykiem w organizacjach, z okesu
sprzed doktoratu Q0Ol-2007), kiedy opublikowalem lqczrue 9 artykulów jedynie w jçzyku
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i uczestniczylem w 5 konferencjach

o

zasiçgu ogólnopolskim, Progres ten jest

wyrazem zmiany filozofii myólenia na temat prowadzenia badaú oraz rozszerzenia
aktywno$ci o dodatkowe elementy wynikaj4ce z ich rcalizacji na gruncie miçdzynarodowym,

w

innych

3 zagranrcznych

oßrodkach akademickich oraz wspolpracy

róznych érodowisk naukowych

-

z

przedstawicielami

reprezentuj4cych inne dyscypliny, anizeli naukowców

z obszaru nauk ekonomicznych. Zmianata dotyczy sposobu prezentacji koncepcji i wyników

badañ empirycznych prezentacja efektów dociekai naukowych
indeksowanych

w

publikacjach

of Science Core Collection i SCOPUS oraz materialach
indeksowanych w tych bazach powoduje znaczîe rozrzeszenie spektrum

w

konferencyjnych

bazach Web

odbiorców. Wybór takiego podejécia

w pracy naukowej

zprzedstawrcielami innych o$rodków krajowych

i

lqczqcego prowadzenie badaír

zagranicznych

byl podyktowany chgci4

polqczenia wysilków naukowych oraz zwiçkszenia potencjafu naukowego, jakie daje kontakt
z innymi badaczami.

o

w projektach rezultaty badawcze, N4cznie opublikowalem
2 monografie we wspolautorstwie (2010, 2012) - w obu z tdziaNem autora spoza Katedry,
W

oparciu

uzyskane

wktórej prowadzone byly badaniau'. W obu monografiach przygotowalem rozdziatry w pierwszej jestem wspolautorem 2 rozdzialow, w hórych zostala przedstawiona
problematyka ryzyka w ujçciu zarówno teoretycznym, jak i metodycznym, w drugiej w mej

czçéci rozdzialu przedstawilem kwestie zvri4zane

z

realizacj4 projektów inwestycyjnych

przedsiçbiorstw, ze szczegolnym uwzglçdnieniem problematyki wykonawstwa budowlanego

oraz zarzqdzania procesem realizacji budowy w warunkach ryzyka, ponadto dokonalem
analizy zagr aricznej literatury przedmiotu.

W oparciu o do$wiadczenia zÅobyte w trakcie realizacji projektów oraz

zaanga2owanie

w prace nvr1zane z powstaniem monografii nastgpnie pod redakcj4 prof dr. hab. Andrzeja
Stanislawa Barczaka (Wydzial Zarz1dzania Uniwersytetu Ekonomicznego

w

Katowicach,

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzial Katowice) oraz mojA powstala kolejna
wieloautorska monografia QOß) 7o poSwiçcona problematyce zastosowania metod
iloSciowych w zarzqdzatiu ryzykiem w dzialalnoéci inwestycyjnej, skladaj4ca siç z czçéci
polskojçzycznej

i

anglojçzycznej

oSrodków akademickich w Polsce

6e
70

- w jej napisaniu udzial wziçli przedstawiciele
jak

takich

Uniwersytet Ekonomiczny we Wroclawiu, Uniwersytet

Pozycj e II. B). b. 1.-tr. B ).b.2. Zal4cntika 4.
Zú4cni}o, 4.

Pozycja II.B).f.

l.
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Zalgcznìk 2. Autoreferat pnedstøwiaiqcy opis dorobku i osiqgniçó naakowych
dr Piotr Tworek
w jçryku polskìm

Ekonomiczny w Katowicach (Wydzial Finansów i Ubezpieczeír), Szkola Glówna Handlowa
w Warszawie, Uniwersytet Warmiúsko-Mazurski w Olsáynie, Uniwersytet Ekonomiczny

w poznaniu, Uniwersytet

Mkotaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Marii

Curie-

-Sklodowskiej w Lublinie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet l-ôdzlÃ,
Akademia Leona Koámiúskiego w Warszawie, Uniwersytet Gdanski (Wydzial Zarzqdzania),
politechnika Czçstochowska (WydziaN Zarzqdzania); reprezantami uczelni zagranicznych byli
przedstawiciele University of Georgia (USA), Shanghai Second Pol¡echnic University

(China), Illinois State University (USA) Publikacja ta byla dla mnie kolejn4 okazjq do
nawi4zaniapotem stalego kontaktu z niektórymi jej autorami - prof. Krzysztof Ostaszewski
(Actuarial program Director and Professor of Mathematics, Illinois State University, USA)
uczestniczyl wlaz ze swoimi dokforantami w powstaniu anglojçzycznej monografü z zakresu
zarz4dzania publicznego (2016). Wyrtham opiniç,

2e wôwczas wzrosla

o

doskonalenia swojego warsztatu metodycznego

o

ronzerzenie

obliczenia z wykorzystaniem programu Statistica

w

analizie danych

w mnie chçó

mo2liwoóci, jakie daja

i

interpretacji wyników

badañ empirycznych.

N-4cznie

publikacji

-

w

okresie

po

doktoracie

w dorobku posiadam

13 wysokopunktowanych

zgodnie z krajowym systemem punktacji publikacji (15 i wigcej punktów), w tym

9 referatów wydanych drukiem w materialach konferencyjnych indeksowanych w bazie Web

of Science Core Collection oraz 2 artykuly naukowe indeksowane w tej bazie, a dodatkowo

w bazie SCOPUS. W dorobku posiadam równieZ 2

rozdnaNy

w monografiach

napisanych

w jçzyku angielskim, w tym jednej publikacji indeksowanej w bazie SCOPUS' Te wszystkie
publikacje poéwiçcone zostaly problematyce zuzqÅzania ryzytjem w organizaQach" ze

jeóli w tytule
szczególnym uwzglçdnieniem organizacji wykonawstwa budowlanego. Nawet
tych publikacji nie zawuto terminu ,,zarzqdzarie ryzykiem" lub samego slowa ,,ryzyko",
zawsze w jej treéoi nawiqzywalem do tej problematyki. Prowadzilem w nich zarówno
ron¡¡aiania o charakterze teoretycznym,
eksponujqc utylitarny wymiar

jak

i

prezentowalem tre6ci empirycznq czçsto

tej wiedzy, w oparciu

o

analizç literatury przedmiotu.

W badanej materii wykorzystywalem zarówno metody jakoéciowe, jak i iloéciowe, w

treÉci

publikacj i nastçpnie przedstawiaj 4c ich wyniki.

W oparciu o autorsþ koncepcjç zintegrowanego zarzqdzania ryzyl<rem w publicznych
powi4zanych
organrzacjach wykonawstwa budowlanego ICRM, uwzglçdnion4'ì¡/ cyklu 8
tematycznie publikacji, podejmowalem próby implementacji tej koncepcji na plaszczyznç
4t

Zølqcznik 2. Autoreferat przedstøwiaiqcy opis dorobku i osiqgniçó nankov'ych
dr Piotr Tworek
w jçryku

polskim

funkcjonowania organizacji realizuj4cych inny podstawo\ily rodzai dzialalnoéci, anieeli
éwiadczenie usfug publicznyclq w tym komunalnych czy realizacja produkcji budowlano-montaiowej. Wyrazem takiej modyfikacji

i

podjçcia próby transferu wzorców zuzqdzania

in coal-mines ryzykiem do innych organizacji jest publikacia pt. Risk management
Methodical proposalfor Potish and Czech hard coal mining industryTt, której wspolautorami
s4 dr inz. Seweryn Tchórzewski (Wydzial Organizacj i i Zuz4dzania Politechniki Slaskiej
w Gliwicaoh) oraz Ing. petr Valouch, Ph.D. (Wydzial Ekonomii i Administracji Uniwersytetu
Masaryka w Brnie, Republika Czeska), wydana drukiem w czasopiémie z tzw. Listy
Filadelfijskiej (,,Acta Montanistica Slovaca"

-

Czechy-Slowacja; Impact Factor

IF (2017) :

. W oparciu o opracowanq przeze mnie teoretyczn4 koncepcjq (mój indywidualny
szacowany udziaN wynosi so%) artykul postuluje jej implementacjç do dzialalnoéci

0,973

72

przedsiçbiorstw górnictwa wçgla kamiennego daalaiqcych wPolsce

artykul zawieratez wyniki badan empirycznych

-

i

Republice Czeskiej;

jego slowa kluczowe to: hard coal mining

industry risk management, fïnancial risþ measurement and risk evaluatior¡ enterprise risk
management. Publikacj a ta zdobyNa Grant Rektorski \¡vrçczony w dniu 2l grudnia 2018 r.
przezJM Rekfora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

- w tytule dyplomu zawarto"

,,1...f zapublikacjç artykulu w czasopiémie naukowym najwyhszei kategorii, wymienionym
w wykazie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wy2szego, posiadaj4cym Impact Factor,
znajduj4cym siç w bazie Journal Citation Reports"73.

Innym przykladem wspóþracy miçdzyuczelnianej jest rozdzial pt. Zintegtowane
zarzqdzanie ryrykiem jako Íunlrcja wspomagaiqca kierowanie przedsigbiorstwem
dewelopers6mTa opublikowany

w

monografii jako efekt zgloszenia publikacji

i

mojego

w IV Kongresie Nauk o Zarzqdzauu - Konferencja Naukowa organizowana plzez
TNOiK w dniach 31 marca - I kwietnia20l6 r. w Warszawie - publikacja przygotowana
wraz zdr. hab. inZ. Jôzelem Myrczkiem, prof. ATH (mój indywidualny szacowany udzial

udzialuT5

jako
wynosi T1yo),w której w czçSci teoretycznej publikacji dotycz4cei zarz'qdzania ryzykiem
funkcji wspomagajqcej kierowane przedsiçbiorstwem deweloperskim zostal sformulowany
postulat implementacji autorskiej ICRM, tj. opracowanejprzeze mnie koncepcji teoretycznej

i metodycznej do praktyk zuzqdczych w tego rodzalv organzailacþ
1

1

12
73
1

1

Pozycjall.A). l. Zú1cmika 4.
Pozycjau.D). l. Z,ú4cnika 4.
Pozycja III.D).1. 7-al4cznikq 4.

a

Pozycjall.B).e.2. Zal4sznika' a.
5
Pozycjam.B).b.2. Zã4cmika 4.
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w

czçíici empirycznej

Zalqcaúh 2. Auloreferat pnedstawiaigcy opis dorobku í osíggniç nukor+'ych
dr Piotr Tworek
w jg4tku polskìm

zostalaprzedstawiona kategonaryzyka deweloperskiego \¡/ oparciu o zbadanie najwiçkszych

deweloperów dzialaj4cych na rynku polskim. Kolejnym przykladem wspóþracy zbadaczam\
dr AnnQ
problematyki zarzqdzania ryzykiem, tu reprezentantkq nauk o zwzqdzaniu

-

Korombel (obecnie profesor nadzvtyczajny na Wydziale Zarzqdzarna Politechniki
Czçstochowskiej) - jest publikacja pt. Risk management standards in entrepreneurship:
Fundamentals of a new risk mqnagement standørd of ISO 31000:200f6 (mój indywidualny

wynosi 5O%); referat77 zostaN przeze mnie wygloszony podczas 13.
Miçdzynarodowej Konferencji Naukowej pt. ,,Finance and Risk", zotgannowanej przez
Uniwersytet Ekonomiczny w Bratyslawie w dniu 28 listopada 20ll r., w którym zwrócilem
szaco\¡vany udzial

uwagç na metody, jakie potencjalnie moina zastosowaó
w

w

zuzqdzaniu ryzykiem

organizacjach.

Spoéród konferencji zagranicznych (tabela

2) w mojej ocenie wuhniqszl byla

Miçdzynarodowa Konferencja Naukowa zorganizowana

$7

ramach projektu LIPSE (Learning

from Innovation in Public SectorEnvironments) w dniach 15-16 púdzierllnka 2015 rwBudapeszcie na Wçgrzech przez International Research Society for Public Management
(IRSPM) wraz zNational University of Public Service in Budapest (Wegry) i The University

of Edinburgh (Szkocja, Wielka Brytania)
Osborne

- brytyjski , a zaÍazem czolowy

-

przewodniczyl

badacz

z

jej

obradom prof. Stephen P.

zakresu zarzqdzania publicznego

W trakcie konferencji wyglosilem referat pt. Public

w éwiecie.

Risk Management: Risk-taking and

innovation in public services in Potanl8, w którym zaproponowalem autorskq tæretyczn4
koncepcjg kwantyfikacjiryzykaw orgaruzacjach Swiadcz¡cychusfugi publiczne.

Wyrazem moich aktualnych zainteresowaú osadzonych w teorii zarzqdzania publicznymi
organizacjami wykonawstwa budowlanego byl udziaN

w 14. Migdzynarodowej

Konferencji

Naukowej pt. ,,European Financial Systems 2Ol7-, znrganizowanej w dniach 26-27 czert¡nca
7e
2017 r. w Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Republika Czeska) - w referacie napisanym
we wspolautorstwie z dr. hab. irriz. Jôzefem Myrczkiem, prof. ATIL o tytule: Identifuing and
managing construction rislcs in the pubtic sector (mój indywidualny szacowany udzial wynosi
TOyo), przedstawilem

w swej czçóci kategoriç ryzyka budowlanego w selforze publicznym

jako osobn4 kategoriç badawczq, okreélajqc zar:zqdzanie ryzykiem w budownictwie sektora
7

6

7

1

ozycja
ozycja
?8
Pozycja
1e
Pozycja
P
P

ILC).a.23. Zúqczrlil<a 4.
tI.I).a.23. Zal4cnika, 4.

II.I).a.5. Z,ú4cnika4.
ILD.a.2. Z'ú4cznike 4
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v-

Zøtgcznih 2, Autoreferal pnedstøwiaiqcy opis darobhu ì osiqgniçé nauhowych
dr Piotr Tworek
w jçryhu

polskim

publicznego jako obszaru badaí. Referatso zostal opublikowany w wysokopunfttowanych (15

punktów) materialach konferencyjnych indeksowanych

w bazie Web of

Science Core

Collection.

Jako waZniejsz4

w moim pozostalym dorobku

publikacyjnym moge równie2 vznac

rozdzialw monografii (2017) wydanej w presti2owym wydawnictwie Palgrave Macmillan pt.
What does risk management
udziaN

in (m economy really

mean?8r

(mój indywidualny szacowany

wynosi s1yo), w którym rozszerzylem charakter rozv¡ailan podejmuj4c, z jednej

z strony, polemikç z jednym zbadaczy zan4dzanna publicznego w Polsce - dr hab. Konrad
Raczkowski, prof. SAl.{ (Spoleczna Akademia Nauk w Warszawie), z drugrej zaS próbujqc
wspólnymi silami odpowiedziec na nutruj4ce nas pytanie, Po @ iest zuzqdzane ryzykiem
wekonomii? W publikacji przygotowalem czçilé teoretyczn4 tekstu dotyczqcq: po pierwsze,

ryzyka w obszarze nauk
interpretacji kategorii ryzyka w sektorze

rozwa1ah odnoénie interpretacji kategorii niepewnoóci
ekonomicznych;
prywatnym

i

po drugie, identyfikacji i

publicznym

-

i

ok¡eólenie mechanizmu ryzyktjako wspólnego komponentu dla

prowadzenia badaú nad ryzyktem

od strony

zarowno teoretycznej,

jak

i

empirycznej;

potrzecie, kwestii implementacji autorskiej metodycznej propozycji zatzqdzanra ryzykiem

po czvrarte, wymiaru utylitarnego wiedzy, jak4 stanowi
zuz4dzanre ryzykiem w organizacjach (i w zarzqdzaniu publicznym). Wyra2am opiniç,

w organizacjach publicznych;

okreólenie przeze mnie mechanizmu ryzyka jako wspólnego komponentu dla prowadzenia
odniesieniu do konwencjonalnych teorii
badaú roantaianych jako teoretyzowania

w

zuzqdzania organizacjami w warunkach niepewnoéci

badaczy problematyki zarzqdzanra ryzykiem

w

i ryzyka stanowió

mohe inspiracjç dla

zarzqdzariu publicznym

w

6wiecie.

Umo2liwia to publikacja dostçpna globalnie, a dodatkowo indeksowanawbazie SCOPUS.

W

Spolecznej Akademii Nauk

\¡/ I-odzi Uchwal4 Rady

Wydziafu Zarzqdzana

20 wrzeénia 2016 r. otwarty zostat przewód doktorski dla rozprawy
noszqcej tytut: Interesariusze w zarzqdzaniu ryrykiem w organizaciach publicznych na
przyktadzie szpitati powiatowych, której autorþ jest mgr Lidia Kwieciñska-Bo2ek - pelniç

Nr

1/20109116

z

d1¡a

w nim funkcjç promotora pomocniczego82. Zakres merytoryczny przygotowanej dysertacji
dotyczy wyjaénienia roli interesariuszy w zarzqdzaniu ryzykiem w szpitalach publicznych,
co

jest zasadntczo zvtiqzane z

obsz,arem moich zainteresowan

i poszukiwaír badawczych.

80

Pozycja II.C).a.2. Zal4cxtita' 4.
Pozycja II.B).e.r. Tnl1cilik^4.
82
Pozycja III.K). l. Z'ú4cmika 4.

8r
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Zatqcznih 2. Autoreferat przedstawiøiqcy opis dorobku ì osiqgniçé nauko't+'ych
jç4yku

w

polskìm

IJdzial publikacji

dr Piotr Tworek

w

formule wspûautorstwa nie jest dominujacy

W przypadku publikacji naukowych

-

z

zagranicy. Sq to publikacje

moim dorobku.

w czasopismach punktowanych 2l to publikacje

indywidualne na tle 8 napisanych w formule ïvspüautorstwa (tabela
z autorem

w

l), w tym 2 napisanych

- zgodnie z krajowym systemem punktacji publikacji

posiadaj4ce miçdzy 5-14 punktôw, zczego

5

dotyczy czasopism stanowi4cych dorobek

skladaj4cych siç na cykl 8 publikacji, wskazanego jako osi4gniçcie naukowe. W przypadku

konferencji naukowych

40 spoéród 59 to

8-publikacyjnego dorobku tworzqcego cykJ2

83

referaty indywidualne (tabela

2).

Spoéród

stanowi4 efekt mojego aktywnego, azarazem

w wyszczególnionych dwóch konferencjach tematycznie
8a
publicznym - II Ogólnopolska Konferencja o nazwie

indywidualnego uczestnictwa
øtri4zanych

z

zarz4dzaniem

,,Wspolczesne Koncepcje Zuzqdzania Publicznego",

w dniach 26-27 puådzietnika 2017

:

r.

w Krakowie, zorganrzowana plzez Zaklad Zarzqdzana Orgatnzaciami Publicznymi, Katedrç
Administracji Publicznej Wydziafu Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu

w Krakowie oraz Katedrç Zarzqdzania Procesowego Wydzialu
Towaroznawstwa i Zarzqdzania Produktem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Ekonomicznego

i Fundacjç Gospodarki i Administracji Publicznej; Konferencja Naukowa pt.s5,,Innowacyjne

instrumenty zarz4dzana organizacjami",

w

dniach 27-28 marca 2017

zorgantzowana przez Inst¡rtut Ekonomii, Finansów

i

Zarzqdzania

-

r'

wKrakowie,

Wydzial Zatzqdzana

i Komunikacji Spolecznej Uniwersytetu Jagielloñskiego.

po dolforacie (2008-2018) jest suma
punktów wynosz4ca 71S (punktó*)tu - z wylqczeniem dorobku wchodz4cego

Sgdzç, Ze wyznacznikiem mojego dorobku
uzyskanych

w zakres cyklu 8 powiq.zanych tematycznie publikacji wskazanego jako osi4gniçcie naukowe
liczba ta wynosi 622. Tematem prze\¡iodnim zdecydowanej wiçkszoSci wszystkich form
aktywnoéci naukowej stanowily ryzyko oraz zarzqdzaíre ryzykien¡ tozt¡tu2ane w ró2nych
kontekstach dziaNalnoéci organizacji. Dokonywana przeze mnie analiza literatury przedmiotu

ujawniala mniej zbadane albo rozpoz;nrne

w zaledwie niklym

stopniu w4tki problemowe,

które nastçpnie sta¡alem siç wyjaSnió od strony teoretycznej oraz zbadaê w sposób
empiryczny, albo uwypuklió walory utylitarne tej wiedzy - prezentuj4c swoje wlasne lub

83

Pozycje I.B).2.-I.B).3 . Zal4cnrika,4.

8a

Pozycja II.D.b.2. Zã4cnika4.
Pozycja II.I).b.3. Zú4cmil<a4.

85

t6

poá;je r.S).r.i.e).S., II.A).1., ILB).a.1.-tr.B).a.2., II.B).b.1.-[.B).b.2., II.B).c.1.-II'B'¡'c.22.,

II.B).e.1JI.B).e.7.,II.B).f.1.-II.B).f.3., tr.C).a.1.-II-C).a41., il.C).b.l.Zú4cmik'L4'
45

tr'B).d.1.,

Zalqcuík
w

jçryhu

2. Autoreferat

pnedstawiajqcy opis dorobku i osiqgnìç nankourych

polskím

dr Piotr Tworek

wspólne ze wspolautorem stanowisko, staralem siç stosowaó cale spektrum metod
badawczy ch wykorzystywanych w obszarze nauk ekonomicznych.

Wyra¿am opiniç, ùe

z mojq aktywnoéci4

znajdul4cqodzwierciedlenie w uczestnictwie w 53 krajolvych
naukowychsT oraz wydaniem drukiem lqcznie 88 publikacji,

angielskim,

ll

jest takhe

zwiqzana

z

i

w

znacznei czçSci

z

w jçzyku

edytorami glównymi

: ,"I\danagement Studies"

88

latach 2008-2018

zagtancznych konferencjach

bezpoéredni4 wspóþrac4

zagranicznych czasopism naukowych

w

naukow4 realizowanq

(USA), ,pconomics

World" (USA), ,,Internation¿l Public Management Revied' (Szwajcaria), ,,Universal Journal
of Accounting and Finance" (USA), ,,Chinese Business Review" (USA), ,,China-USA
Business Review" (USA), ,,Journal

of

Competitiveness" (Republika Czeska), ,,Universal

Applied Business and Management" @ortugalia), ,,Economic Research Ekonomska Istraävanja" (Chorwacja), ,,Journal of Business Economics and Management"
(Litwa), ,,Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology''(Indie). W latach
Journal

of

2016-2018 wykonalem lqcznie 58 recenzji artykulów jako blind reviewerse, w tym
czasopism

z trw. Listy Filadelfijskiejeo, posiadajqcych Impact Factor IF wedtug

Citation Reports (JCR), dla takich czasopism
Istraåivanja" (Chorwacj

a) oraz,,Journal of

jak

,,Economic Research

-

7 dla

Journal

Ekonomska

Business Economics and Management" (Litwa)

& Francis Group; 14 receruji dla polskiego
czasopisma naukowego wydawanego w jçzyku angielskim ,pconomics and Sociology'',
wydawanego przez Uniwersytet Szczeciírski w kooperacji z Mykolas Romeris University

wydawanych przez Routledge w ramach Taylor

(Litwa) oraz Universþ of Trencín (Slowacja)

i

University of Entrepreneurship and Law

(Republika Czeska)el. Wyszystkie recenzje zostaþ wykonane w systemie blind peer review.

Równie2

w 2019 r. kontynuujç

czasopisma ,,Economic Research

mojQ aktywnoéó na tym polu

-

- I

recencja artykufu dla

Ekonomska lstraàivanjd' (czasopismo posiadaj4ce Impact

Factor IF)e2.

nt
Do dorobku mogç równiez zaliczyc I I decyzji ed¡orskich îa ,asadzie
i 3 ewaluacyjnych
sTPozycje

tt nozyð¡e
8e

m

e4

czasopismo, wystçpuj4c

recenzji

w roli edytora akademickiego (Academic

II.I).a. l.JI.I).a.36., tr.I).b. 1.-II.0.b.23., m.

III.I).b.1.-III.P).b.2.,Itr.P).c.1.-Itr.P).c.8.,

4-

Pozycje III.P).b. 1.-[I.P).b.2., I[.P).c. 1.-[.P).c. 8.,

1 -III. P).b. 2. Zal4cmika' 4.
Pozycja III.P).d" 1. Zal4cmtka 4.
n PorycjaIII.P).b. 1. Zal4cntka 4.
e3
Pozycja III.P).e. l. 7Áqcmika 4.

et

Pozycj e ltr. P).b.

.
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Zølqcwik
w

jç4tka

naukotych

2. Aatoreferai przedstawíaiqcy opis darcbhu í osiqgniçé

polskìm

dr Piotr Tworek

Editor) e5 w jednym migdzynarodowym czasopiémie naukowym ,,Asian Journal of
Agricultural Extensior¡ Economics &. Sociology'' (Indie), a takhe w jednym
miçdzynarodowym czasopiémie ,,Journal

of

Competitiveness" wydawanym na Wydziale

Ekonomii i Zarz4dzania Uniwersytetu Tomas Bata w Zlín\e (Republika Czeska). W jednym
czasopi$mie miçdzynarodowym pelniç rolç edytora rewizyjnego @ditorial Advisory Board)

-

of Applied Business and Management" @ortugalia) wydawanym przez
przez European Business Sohool w Portoe6. Dodatkowo w systemie blind peer review

,,Universal Journal

wykonalem recenzje lqczrue dla 5 miçdzynarodowych konferencji naukowyct¡ wtymeT:
European Academy of Management

w

Pau-yìlu (Francja), Glasgow

International Conference
organizowanej

of

-

EURAM (2016,2017,2018), organizov/anych kolejno

(Szkocj4 Wielka Brytania)

i

Rej(awiku (Islandia);

Applied Business and Management ICABM (2018),

w Porto @ortugalia);

Liberec Economic Forum' 2009

organizowanej w Libercu (Republika Czeska). Wykaz wykonanych recenzji

-

LEF

(2009),

w latach 2009-

2018 przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Tabelaryczne zestawienie iloÉciowe za lata 2008-2018

-

wykaz recenzji oraz decyzji

ed¡orskich i ewaluacyjnych

Wyszczególnienie

Zagraniczne
miçdzynarodowe
konferencje
naukowe

Decyzje

Artykuþ
ztzw.Listy

Artykuþ spoza
ztrw.Listy

Filadelfijskiej

Filadelfrjskiej

recenzji i
ewaluacyine

7

39

t4

12

Suma recenzji oraz decyzji edytorskich w systemie blind peer review

i ewaluacyjnych

edytorskie
na zasadzie

72

2r&1o: Opracowanie wlasne na podstawie korespondencji drog4 mailow4 z osobami leprezentuj4cymi jednostki
zlecaj4ce recenzje i decyzje edytorskie oraz ewaluacyjne.

Wykonanie recenzji pol4czone byþ równie| z mojq obecnoéci4 jako czlonka komitetów
naukowych (Scientific Committee) oraz czlorl<a Komitetu Recenzentów @ditorial Board)

wramach 6miçdzynarodowyoh konferencji naukowyches,

w tym organizowanych

przez:
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Masaryk University

dr Piotr Tworek

w Brnie w

Republice Czeskiej (2016, 2017, 2018); International

Conference of Applied Business and Management

- ICABlvl

organizowanej kolejno w Porto

wPortugalä (2016,2018); International Public Management Network IPMN Conference
2016 pt. ,,2}thAnniversary Conference The Transformation of Public Management as a Field

of Academic Study and Practical Reform", w University of St. Gallen (Szwajcaria). Wyrazem

kontynuacji mojej aktywnoóci na tym polu jest powolanie mojej osoby do kolejnego
miçdzynarodowego komitetu naukowego

\¡/

ramach konferencji organizowanej przez

Masaryk University w Brnie w dniach 24-25 czeÍwca 2OL9 r.
Conference ,puropean Financial Systems"

W mojej opinii do progresu w

-

16th International Scientific

ee.

zakresie mojej aktywnoéci realizowanej na polu

naukowym za granicq,, a wynikaj qcej zmoich zainteresowaí badawczycho przyczynily sig

kontakt¡ jakie nabylerL uczestniczqc w globalnej sieci badaczej IPMN oraz jako czlonek
IRSPM - z prof. Alexem Murdockiem (London South Bank Universit¡ Wielka Brytania)
oraz prof. Kuno Schedlerem (IMP-HSG, University of St. Galleq Szwajcaria)

w éwiecie badacze zwzqdzania publicznego, którzy zlecali

mi

-

s4

to czolowi

zrecetuowanie publikacji

w systemie blind peer review. Dodatkowo mogç wyróimó: kontakf z innymi naukowcami
z sieci zrzeszajqcychbadaczy ryzykaw Europie

z

siedzib4

w

-

European Risk Research Network (ERRN)

Aston Business School, Aston University, Birmingham (Wielka Brytania),

atalche kontakty

z badaczami z IRSPM w

szczegôlnoSci

z prof

Normanem Flynnem

(University of Londorq UK), prof. Alessandrem Hinn4 (University of Rome Tor Vergata

-

National School of Administration, Italy), prof. W. Bartleyem Hildrethem (Georgia State
University in Atlanta, USA),

prof Jurajem

Nemcem (Masaryk University in Brno, Czech

Republic), prof. Peterem Mamelim @epartment of Public Management, City University

of

New Yorh USA). Nawiq¡ane kontakty lqczç z moim czlonkostwem lqcznie w l0
miçdzynarodowychrO0lub krajowych organizacjach

i

towarzystwach naukowychtol, wtym

za granrcq w: International Public Management Association (IPMA), USA oraz International
Project Management Association (IPMA), Holandia; w Polsce
Ekonomicznym @TE), Polskim Zwi1zkt In2ynierów
oraz T owarzystwie Naukowym Organizacji

i

w

Polskim Towarzystwie

Techników Budownictwa (PZITB)

i Kierownictwa (TNOiK).

e Pozycja III.C).a.7. Zal4cnlka4.
Im
Pozycje III.þ.a. l.-[I.þ.a3. ZÂlqßzlrika, 4.
I 01
Pozycje III.Ð.b. 1.-n.Ð.b.7. 7-úqcmika 4.
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Wyrazam opiniç, Le wyznacznikiem mojej akfywnoéci naukowej realizowanej w latach

2008-2018 s4 wartoóci wskazników cytowaú oraz wyliczone na tej podstawie wartoéci

of

indeksów Hirscha, gdzie wedfug bazy Web
autocytowan)toz

Science (WoS) H-index równa siç

3

(bez

- liczba cytowan publikacji wedfug tej samej bazy wynosi obecnie 16 (bez

autocytowaú)'ot.Z kolei w Google Schola¡ wskaznik cytowan wyniosi 77 (H-index: 4), zaí

w SCOPUS (bez autocytowan)
autocytowan)

-

14 (H-index

:

2), Natomiast liczba cytowan

w polskiej bazie Ba".Fkon wyniosi 49 (H-index

:

(bez

3), a bazie BazTech (bez

autocytowan) 20, za| indeks Hirscha aktualnie wynosi 2104. Zarowno wartoéci wskazników
cytowaú oraz wyliczone na tej podstawie wartoSci indeksów Hirscha, s4 zgodne ze stanem
baz na dzieh

3 stycznia 2019 r.

Podsumowaniem mojej dzialalnoéci mogq staó siç uzyskane
4 Nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego

w

latach 2008-2018

w Katowicachl05, w tym jedna zespolowa

(w 2008 r.), a 3 za indywidualne osi4gniçcia naukowe i naukowo-badawcze (2011, 2014,
2or7).

6.

C ha ra

kterysty

lø

dziaNalno5ci dyd a ktyczn ei

Jako nauczyciel akademicki realizowalem swoje obowiqeki na kilku zasadniczych
plaszczyznach aktywnoéci dydaktycznei, co mogç scharakteryzowaéw nastçpuj4cy sposób:

- dzialalnoóó typowo dydaktyczna realizowana w systemie ksztalcenia szkolnictwa wyåszego,
- dzialalnoéé publikacyjna w zakresie artykulów o charakterze dydaktycznym,
- inna dzialalnoóó dydaktyczna.
Dzialalnoéé dydal<tycznq rozpoczqlem
na stanowisku asystenta

w

momencie, kiedy zostalem zatrudniony

w macierzystej uczelni. W pierwszych latach pracy (2001-2007), iak

niemal kuhdy asystent, prowadzilem wylqcznie éwiczenta do przedmiotów obligatoryjnych
realizowanych na kierunku studiów Finanse i Bankowoéó (obecnie Finanse i Rachunkowoéó)

oraz Ekonomia. Cwiczenia byly rcalizowane zarówno
zaocznych,

jak i wieczorowych

-

prowadzilem zajçcia

w

w

systemie studiów dziennych,

ramach pierwszego

stopnia oraz systemie jednolitych studiów magisterskich.

W

kazdym

z4

i drugiego
éwiczeú do

lQ Pozycjall.F). Z,ú1cnttka 4.
I 03
Pozycja II.E). Zalqcmika 4.
Iø
Pozycja II.E). Zaþcmtka 4.
I 0s
Pozycje II.Ð. 2.-JI.Ð .5. Talac-mil<a a.
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przedmiotow

dr Piotr Tworek

z zakresu inwestowania byl zawuty

\¡v4tek ryzyka, na którym

w sposób szczególny zacz4lem koncentrowaó swoj4 uwagç, rozutu2ajqc to zagadmenie przez
pry zmat pro ce su zar z¡dzania ryzyki em w organ

iz acj ach

I

06.

w

okresie przed uzyskaniem stopnia doktora nauk
ekonomicznych przyczynita siç takhe do ukierunkowania moich przyszlych dziaNah
Dydahyka realizowana

zwi1zanych

z praktyk4 organizacyjn4 i do sprofilowania dociekah prowadzonych na polu

naukowym. Zainspirowany czçstymi dyskusjami ze studentami staralem siç poglçbiaó swoj4
wiedzç w takich obszarach jak ekonomika

i zuz1dzatie w przedsiçbiorstwach, odnosz4c to

do kwestii ryzyka. Chc4c wzbogació swój warsztat pedagog¡czny, w roku akademickim
2004/2005 stalem siç uczestnikiem rocznych Asystenckich Warsztatów Pedagogscznych

(A!\P) realizowanych w Akademii Ekonomicznej w

KatowicachroT. Bezpoórednim efektem

doksztalcenia bylo zapoznanie siç z metodami dydaktycznymiwykorzystywanymi w procesie
nauczania przedmiotów ekonomicznych, a nastçpnie ich implementacja na grunt wlasnego

warsztatu pedagogicznego. Dodatkowym rezultatem okazala
dydaktycznâtot,

siç tak2e publikacja

w której zawarNem propozycjç wykorzystania dorobku gier dydaktycznych

dla prowadzonych ówiczeú zprzedmiotíw zzakresu inwestowania w organizacjach.

We wspomnianym okresie przed doktoratem (20011007) prowadzilem równieà, zajçcia

dla

sfuchaczy studiów podyplomolvych Akademii Ekonomicznej

realizowanych

przy wspóþracy Polskiego Towarzystwa

w

Katowicach

Ekonomicznego

OddziaN

Katowiceroe. Oceniaj4c okres pracy na stanowisku asystentq mogç stwerdzió,2e:

-

przez kilkuletni4 pracg ze studentami studiów dziennych

i

zaocznych moglem nawiqzywaê

ciekawe dyskusje merytoryczne, co wzbogacalo treéó prowadznnych przeze mnie zajçó
dydaktycznych,

-

tamten okres zainspirowal mnie do uzupelnienia wyksztalcenia

o

specjalistyczne studia

podyplomowe o profilu pedagogiczno-ekonomicznym;
praca ze studentami byla dla mnie írôdlem wielu interesuj4cych refleksji dotycz4sych

-

przedmiotu zajçé, co potem

w

czasie po doktoracie stalo siç dla mnie inspiracj4 dla

przygotowania autorskich przedmiotów natemat z.arzqdzanraryzyÞiemw organizacjach;

-

wzrosla we mnie chçó pol4czeniawiedzy akademickiej zwiedz1praktyczn4;

1

6 Pozycje III.

I

07

I). a. 5., III. I). a. I 2., il. I). a. 14.-IIL I). a. I 5. Zaþcntila 4
Pozycja III. Q).d" 6. Zaþcnrka 4 omz Zal4cz¡ik 7 .
I 08
Pozycja Itr.I).c. 3. Z-aþcnritø, 4.
roe
Pozycja Itr.t).a. 13. Zaþcmtka 4.
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w

jç4tku

-

pojawila siç we mnie motywacja do krytycznego spojrzenia na niektóre aspekty nÀqzane
z

funkcjonowaniem organizacji,

co

spowodowalo wiele modyfikacji

w

sposobie

prowadzenia przeze mnie zaj çó dydaktycznych.

Nastçpnie po uzyskaniu stopnia doktora nauk ekonomicznych, pocz4wszy od roku
akademickiego 200812009, sukcesywnie rozpoczynalem prowadzenie zaiçê ze studentami
z nowych przedmiotów. W szczególnoéci bylo to 15 przedmiotówlro realizowanych zarówno

i Ubezpieczeí, jak i Wydziale Ekonomii, na takich kierunkach
studiów stacjonarnych i niestacjonarnych jak: Finanse i Rachunkowoóó Q008-2014),
Gospodarka i Zwzqdzanie Publiczne Q0l5-2018), Finanse i Zarzqdzanie w Ochronie

na Wydziale Finansów

Zdrowta (2012-2013, 2018), Ekonomia (2015-2018), Mçdzynarodowe Stosunki
Gospodarcze (2018), Logistyka (2013) oraz PrzedsiçbiorczoSó

ostatni profil studiów

o

i

-

Finanse (2015-2018)

charakferze praþcznym. Spoéród zajçó dydaktycznych

realizowanych w tamtym okresie szczególnie w¿lZne dla mnie byþ:

- wyklady z przedmiotu ,,Ryzyko projektów inwestycyjnych" jako przedmiot swobodnego
wyboru w ramach kierunku Finanse i RachunkowoSé

- wyklady z przedmiotu ,,Zarzydzanie

-

15 godzin zaiçó;

ryzykiem w dzialalnoéci inwestycyjno-budowlanej"

jako przedmiot swobodnego wyboru w ramach kierunku Finanse i Rachunkowoéó

-

15

godzin zajçê;.

-

wyklady

i

ówiczenia

z

przedmiotu ,,lVfetodyka zarzqdzania ryzykiem" jako przedmiot

kierunkowy w ramach kierunku Gospodarka iZarzqdzanie Publiczne

-

wyklady

i

ówiczenia

z

60 godzinzaiçé;

przedmiotu ,,Finanse publiczne" jako przedmiot kierunkowy w

ramach kierunku Gospodarka iZarzqdzane Publiczne

- wyklady i ówiczenia

-

z przedmiotu ,,Organizacja

i

-

30 godzinzaiçó';

zuzqdzanie w sekforze pozarz4dowym"

jako przedmiot kierunkowy w ramach kierunku Gospodarka i Zuzqdzanie Publiczne

-

60 godzin zajçó.

Dodatkowo w macierzystej uczelni realizowalem wyklady na studiach podyplomowych

na kierunku Zarz¡dzanie z nastçpuj4cych

2 przedmiotówrrr:

,JVIiçdzynarodowe standardy

ryzykiem" (2013/2014) i ,,Zarzqdzanie ryzykiem w organtzaciach publicznych"
QOl5l2Ol6). Prowadzenie tych przedmiotów oraz towarzyszqca im wymiana pogl4dów

zarzqdzarna

1r0
I

1

1

Pozycje III.I).a.1.-[I.D.a.2.,[I.t).a.4., I[.I).a.6.-ilI.I).a.11., [I.I).a.16., I[.I).a.18.-III.I).a.23. Zal4cntil<a4.
Pozycje III. I).a. 3., trI.I).a. I ?. ZÅqØrika 4.
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ze studentami (czçsto osoby pracuj4ce)

pozwolila mi uchwyció nowe wqtki problemowe

w badaniach nad ryzykiem w organizacjach publicntychoraz w zarz4dzaniu w budownictwie.

Ze wzglçdu na zainteresowania naukowe, a takãe tytul dysertacji, w jedenastoletnim

po doktoracie realizowalem równie2 zajçcia dydakfyczne na 2 uczelniach
tt2
. W roku akademickim 2008/2009 w Wyhszej Szkole Technicznej
technicznych
w Katowicach prowadzilem zarówno wyklady, jak i ówiczenia z przedmiotów ,,Proces
okresie

inwestycyjny" (inZynierskie studia stacjonarne

i

niestacjonarne pierwszego stopnia) oraz

,,Ekonomika procesu inwestycyjnego" (inzynierskie studia stacjonarne

i

niestacjonarne

pierwszego stopnia) na kierunku Architektura i Urbanistyka. Dodatkowo w latach

prowadzilem wyklad ,,Proces inwestycyjny

20ll+012

w budownictwie" na studiach podyplomolvych

wWyzszej Szkole Technicznej w Katowicachrr3. W roku akademiokim200712008 (semestr

letni) prowadnlem równie2 wyklad

z

przedmiotu ,ftarz4dzane ryzyktem

w

projekfach"

w Sþskiej Miçdzynarodowej Szkole Handlowej w Katowicach (studia stacjonarne drugiego
stopnia)rra. Pocz4wszy od 2018 r., podj4lem siç równie2 prowadzenia zajçê realizowanych

w formie wykladów

i

laboratoriîw z przedmiotu ,parzqdzanie ryzykiem w budownictwie"

w Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bialej (inZynierskie studia niestacjonarne
drugiego stopnia), realizowane \¡/ r¿Lmach dzialalnoéci Instytutu Budownictwa na Wydziale

Inzynierii Materialów, Budownictwa i Srodowiska na Akademii Techniczno-Humanistycznej
w Bielsku-Bialej, na kierunku Budownictwo.

Wymiana myóli za¡ówno

z jvz doéwiadczonymi

siç dla mnie inspiracj4 dla

inzynierami stala

inzynierami,

jak i

przyszlymi

poszukiwania nowych w4tków badaír

naukowych. Dyskusje prowadzone ze studentarri okazaþ siç inspiruj4ce dla stworzenia
koncepcji studiów podyplomolvych ,,Zarzqdzanie ryzykiem

uslugi publiczne

i

w

organizacjach Swiadcz1cych

spoleczne", kfóre nastçpnie zostaly ujçte

w ofercie dydaktycznej

Uniwersyt Ekonomicznego w Katowicach, a w latach 2016-2017 pelnilem funkcjç ich
tt5. Oferta ta równie2 szla w parze z podjçtymi przeze mnie pracami nad
Kierownika

w organizacjach" (studia
stacjonarne i niestacjonarne pierwszego stopnia) realizowanych w ramach kierunku

uruchomieniem specjalnoSci studiów ,fiwz4dzanie ryzykiem

ltzPozycjeIILL).a.24.,[.I).a.26.-trI.I).a.27.Zat4cmika4
r13

Pozycja ltr.I).a.25. ?al4cznike 4.
P ozy cja Itr. Ð.a. 7. Zal4cntika 4.
rs
Porycja m.D.d" l. Zú4cantka 4.
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Wzbogacenie

dr Piotr Tworek

Zarzqdzanie Publiczne

na Wydziale Ekonomii macierzystej uczelni

oferty dydaktycznej Uniwersytetu Ekonomicznego w

zakoiczylosiç sukcesem, bowiem od
nauczania realizowany

I

w ramach nowej

puhdziernika 2018

r. zostal

116.

Katowicach

uruchomiony proces

specjalnoéci studiów. Absolwenci

tej specjalnoóci

stanowió bçd4 kadrç mened2erów publicznych wyspecjalizowanychw zarzqdzaniv ryzykiem,
Jako nauczyciel akademicki, oceniaj4c ten jedenastoletni okres pracy zawodowej, mogç
stwierdzió, 2e:
koniecznoÉé prowadzerna zajçé ze studentami, odbywaj4cych siç

-

w formie wykladów,

sklonila mnie do sukcesywnego udoskonalania warsztatu pedagogicznego;

we wspomnianym czasie zacz$em prowadzió wyklady specjalizacyjne zgodne z profilem

-

moich glównych zainteresowatl naukowych;

-

jak

prowadzilem zajçcia dydaktyczne zarówno dla ekonomistów,

sfuchaczy studiów podyplomowych,

co umoZliwilo mi

i

inzynierów, w tym

poznanie specyfiki pracy

dydaktycznej ze studentami ró2nych poziomów, kierunków i typów ksaalcenia;

w charakferyzowanym okresie zaczqlem prowadaé równie2 seminaria
i magisterskie (wszystkie

dyplomowe

typy studiów), co nauczylo mnie pracy indywidualnej

ze studentami;

-

opracowanie autorskich wykladówrl7 przyczynrtro siç do wzbogacenia oferty dydaktycznej

dla studentów macierzystej uczelni; przygotowalem te? now4 ofertç studiów
podyplomorvych skierowanych

i spolecznychrrs

-

do osôb zarzqdzaj4cych w

organizacjach publicznych

powodowalo to koniecznoéó opracowania pÍzeze mnie sylabusów;

w opracowanie nowej specjalnoóci studiów nuiqzanej z ksztalceniem
studentów w kierunku zarz1dzania ryzykiem w organizacjach publicznych; w danym roku

-

zaangaiowaNem siç

akademickim korzysta okolo 20 studentów.

W calym okresie

pracy na uczelni zajçcia dydaktyczne prowadzilem nie tylko

w Katowicaclr, ale takie

w ramach placówek

zamiejscowyclq

tj.

zarówno

w

Bielskim,

jak i Rybnickim Oérodku Naukowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Ekonomicznego
w Katowicach.

116

7

I

1

1

rB

Pozycja m.D.d"3. 7-ú4cntka4.
Pozycje III.I).a. 1., Itr.I). a. 3.-il.Ð. a.4., III.t).a. 17. Zú4cnila. 4.
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Chcqc udoskonalió swój warsztat dydaktyczny, bralem udziallqcznie

w 2 konferencjach

dydaktycznychtt', w tym jednej za granc¡ o nazwie: The 8th annual University of Glasgow
Learning and Teaching Conference,,Learning and teaching

in a changing environment",

w dniu 14 kwietnia 2015 r. (Szkocj4 Wielka
Brytania), oraz jednej w Polsce. W moim dorobku znalazþ siç 2 kolejne publikacje
t'o bçd4ce efelftem wygloszenia i poddania dyskusji referatów w gronie
dydaktyczne
zorganaowanq przez University of Glasgow

pt. ,Ðydaktyka finansów na kierunku
przez Komita Nauk o Finansach PAN i

uczestników Konferencji Dydaktycznej

Finanse

i Rachunkowoéó", zorganizowanej

Instytut

Zarzqdzania Finansami na Wydziale Zarz4dzania, Informatyki
Ekonomicznego we Wroclawiu

w

i

Finansów Uniwersytetu

dniach 16-17 czeÍwca 2009 r. w Kudowie-Zdroitr2r.

Staraj4c siç udoskonalió swój warsztat dydaktyczny oraz uzyskaó dodatkowe kompetencje,

wlatach 2015-2018 bralem udzial
za granicqt"

i2w

w 3 specjalistycznych

szkoleniach,

w tym jednym

Polscel23.

Dodatkowe kompetencje nastgpnie staralem siç wykorzystywaó

w

procesie ksztalcenia

studentów oraz w pracy naukowej. Wyrazem d1henia do podnoszenia moich kompetencji

dydaktycznych

bylo teí

ukoírczenie 4-semestralnych studiów specjalnych

o

profilu

pedagogiczno-ekonomicznym, które rozpocz4lem zaraz po obronie rozporawy doktorskiej.

W okresie po doktoracie swoj4 ahywnoéó nakierowan4 na ksztalcenie studentów staralem siç
realizowaé równie2 w inny sposób

-

od lutego

20ll r. do maja 2018 r. bylem Opiekunem

r2a,
Kola Naukowego ,,I\4akler" dzialq4cego przy Katedrze Inwestycji i Nieruchomoóci

co umo2liwilo mi dodatkowy indywidualny kontakt ze studentami. Taka forma wspolpracy
stanowila zatazemírôdlo mojej satysfakcji wykonywania zawodu nauczyciela akademickiego
oraz czçsto inspirowala mnie do wdruhania nowych metod aþwizuj4cych pracg studentów

w ramach prowadzonych zajçé. Zawôd nauczyciela akademickiego sklania mnie równieZ

do

lizowania biezqcej oferty dydaktycznej (siatki dydakfyczne), przygotowywania testów

egzaminacyjnych
uczestniczenia

w

i

zaliczentowych

oraz

we wspolpracy

z innymi pracownikami

pracach organizacyjnych ætiqzanych zdziaNalnoíciq edukacyjn4

realizowanq w ramach Alma Mater.

Pozycje III.B). c. 1., Itr. D.b. l.-III.D.b. l. Z*rlqcznrka 4.
Pozycje III. I). c. l.
.D.c.2. 7-alqøúlø 4.
21
P ozy cje III. Ð.b. l.-m. I).b. 2. T,alqcmikø^, 4.
122
Pozycja III.A).b.1. zaþcnika 4 orazZal4cznrk7.
r23
Pozycje III.Q).¿ l.-m.Q).d.2. Z,al4cznik¡ 4 onzZaþcmtk7.
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I

e
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20

1

r2a
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aktywnoéci dydaktycznej mogç równie2 zaliczyé przeprowadzenie

r¡/

dniu

26 kwietnia 2017 r. w Krakowie zajçó w jçzyku angielskirn, nosz4cych nazwç: ,JVlanaging

risk in enterprises

-

perspective

of theory and practice", dla

zagranicznych studentów

przebywajqcych w Polsce

w ramach programu ERASMUS, kfóre odbyly siç na Wydziale

i Komunikacji

Spolecznej Uniwersytetu Jagielloúskiegor25. Do moich osi4gniçó

Zarzqdzania

realizowanych na gruncie miçdzynarodowym
ERASMUS* Partnership Conference

7-lO

czerwca 2016

r.

-

126

,alicam ponadto kwalifikacjç do: gth

EPIC 2016, Opole University of Technology, Poland

oraz miçdzynarodowego programu SROI

skierowanego dla osób zajmuj4cych siç edukacjq

i

w

latach 2015-2016,

wychowaniem, a takie kwalifikacjç do

platformy akademickiej SCIEMCEE Online Scientific Conferences (Wielka Brytania) jako

stalego czlonka Rady (Academic Board Member), gdzie reprezentujç polski glos
w organizowanych konferencjach naukowych
czçSciej interakfywnych realizowanych

5

zajçé,

prowadzonych

dydaktycznych

w

Europie,

w tym

coraz

w formule internetowej.

W okresie po doktoracie (2008-2018)
do

i

tr4cznie prowadztlem 22

przedmiot¡ w stosunku

w ramach asystentury przed doktoratem (2O0L1OO7)"' .Nawet

jeéli w nazwie przedmiotu nie pojawilo siç slowo ,,ryzyko" lub nie zawarto sformulowania
,,zuz1dzanie ryzykiem", zawsze jednak w trakcie zajçé staralem siç zwrocié uv/agç
studentów na ten w4teþ czçsto przebudowywuj4c sylabusy w kierunku uwzglçdnienia w nich

zagadnieniehzrrqzanychzzarz1dzaniem ryzykiem w organizacjach. Prowadzilem zajçcia nie

tylko w jçryku polskir4 ale angielskin¡ w tym zreceruowalem jedn4 pracç magistersk4
napisan4 w tym jç"yku. Wypromowalem lqcmie 39 magistrów i licencjatów jako
absolwentów 5 kierunków studiów takich jak: Gospodarka

i

Zarzqdzanie Publiczne, Finanse

i Rachunkowo6ó, Ekonomia, Gospodarka Przestrzenna, Przedsiçbiorczoéó

2r6inych Wydzialach

w

macierzystej uczelni,

w

której

i

Finanse, na

zr:ecætrzowalem

122

prac

magisterskich i licencj ackichr2s.

Za

dzialalno3é dydaktyczîq zostalem

w

2016

r.

uhonorowany Medalem Edukacji

Narodowej nadanym przez Ministra Edukacji Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej
Oznaczenie
12s
126

to wiq¡ç

równie2

z

Brpzowym Medalem za Dlugoletniq Sfu2bç nadanym

Pozycjalll. A).a.2. Zúqcmika 4.
lktyv¡tto$ci za ten ol¡es zawieraj4 WTycje wymienione

w 7-al1cnifu 4 - pzycje III.A).a.I., [I.A).b.I.,

IIr.c).b.1.
t2t

12e.

Syntetyczne ujçcie zrealizowanych z:rjçé dydaktycznych zestawiono

w Zal4cznilst 4 - Wzyqe III.I).a.1.-

ilI.I).a.27.
128
12e

Pozycja III.D.d.2. Zú4cmtka 4.
Pozycja III.D).4. ZÅ4cmika 4.
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przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej jako wyraz docenienia dlugoletniego

pracownika uczelni publicznej

130.

Mój jedenastoletni dorobek dydaktyczny w okresie po uzyskaniu stopnia doktora nauk
ekonomicznych pozwala mi wyrazió opiniç, 2e jest on zarówno wieloaspehowy, jak
i indywidualny oraz interpersonalny

a

dydaktycznyclq

-

polegaj4cy na prowadzeniu samodzielnych zajçó

talcze na wspóþracy

z

wykladowcami oraz osobami prowadzqcymi

ówiczenia do moich wykladów. Ponadto okazuje siç interjednostkowy, interuczelniany oraz

realizowany na rôinych 10 kierunkach studiów, lqcz.1cy wymianç myóli ze studentami
wszystkich rodzajów studiów stacjonarnych

i

niestacjonarnych, a taÞ'ze sfuchaczami studiów

w oparciu o wykorzystanie doéwiadczenia
dydaktycznego nab¡ego juí, w okresie asystentury przed doktoratem; w konsekwencji zaS

podyplomowych,

w tym kierunku

Zarzqdzanie,

sklaniaj4cy mnie do ci4glego szkolenia i nabywania dodatkowej wiedzy, któr4 potem staralem
siç wykorzystywaó w procesie dydaktycznym, w tym zajçciach z przedmiotów bezpo$rednio

z

moimi obecnymi zainteresowaniami naukowymi odnosz4cymi siç do
problematyki zarzqdzania ryzykiem w publicznych organizacjach wykonawstwa
zvti4zanych

budowlanego. Wyrazem moich aktualnych zainteresowañ

jest te?

dyplomowych moich seminarzystów, glównie nakierowana

na

tematyka prac

zagadnienia zvtiqzane

z zarzqdzaniem ryzykiem w organizacjach publicznych.

7

. Dzialal noSó orgunizacyj n a i po pula ry zntorska o raz

d

ora dcza

i ekspercka
luù jako

poczqtkuj4cy asystent angaZowalem

macierzystej uczelni. Pelnilem funkcjç sekretarza

w

akademickim 200212003 (Wydzial Ekonomii)

i

siç

organizacyjnie

w

dzialalnoSó

Komisjach Rekrutacyjnych

w

roku

200312004 (Wydzial Finansów

i Ubezpieczeñ). W okresie bezpoórednio po doktoracie moja dziaNalno6(; organizacyina ulegla

intensyfïkacji. Zasadniczo dzaNalnoéó ta byla realizowananatrzechpolach,

- pracy organizacyjnej w ramach macierzystej uczelni,
- dzialalnoéci w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym
130

Pozycja III.D).2. Zalqcnika4.

a

mianowiciel3r:

Oddzial Katowice,

Aktywnoéci zostaþ wymienione w 7-al4cm'iktr 4 - pozycje m.B).d.1.- III.B).d.10., il.C).af .-[I.C).a.6.,
III.C).c.1.-Iil.C).c.6., I[.IÐ.b.1.-Itr.Ð.b.4., III.M).a.1.-III.M).a.3., III.M).b.1., m.l\D.1., III.Q).a.1.-III.Q).a.4.,
nI.Q).b. l.-trI.Q).b. I 1., III.Q).c. l.-Itr.Q).c.2., III.Q).d.4.-m.Q).d.5.
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aktywno6ci poza uczelni4,

w tym w

praktyce gospodarczej

i

innych zrzeszeniach

spolecznych w Polsce.

W szczególnoéci do dzialah
sekretarza organizacyjnego

rra rzecz dwóch

Katedr mogç wymienió pelnienie funkcji

w ramach dwóch Ogólnopolskich Konferencji Naukowych (2008,

2}l3)r32, czlonka komitetów organizacyjnych kolejnych dwóch Ogólnopolskich Konferencji
(2015,2018)133, aâkae czlonka komitetów organizacyjnych dwóch edycji Olimpiad Wiedzy

Ekonomicznej (OWE)
Ekonomiczne (PTE)

w

Katowicach organizowanej przez Polskie Towarzystwo

w roku szkolnym 201512016

oraz 2}l6l20l7r3a. l'¡czrrie aktywnie

uczestniczylem w organizowaniu 4 konferencji naukowych, w tym

I

Kongresu Informatyki

Ekonomicznej, organizowanego przez Katedrç In2ynierii Wiedzy orazKatedrç Informatyki

i

Komunikacji (glówny organizator), przy wspóludziale Katedry

Zaru4dzana Publicznego

i Nauk Spolecznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

Wydziafu Informatyki

w2015 r. w Podlesicach k/Kroczyc (konferencja miçdzyjednostkow4 miçdzyuczelniana),
oraz Y Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr iZakNadow Zarzqdzania Publicznego pt. ,$ultura

w przestrzeni publicznej" organìzowanej przez
i Nauk Spolecznych wraz z Katedrq Projelctowania

jako obszar zarz4dzania i komunikowania
Katedrç Zarz1dzania Publicznego

i Analizy Komunikacji Uniwersytetu Ekonomicznego

w

Katowicach oÍaz

ZaÞJadem

w

Krakowie

Zarz4dzania Organizacjami Publicznymi Uniwersytetu Ekonomicznego
we wspolpracy

z

Ekonomicznego

w Katowicach wewrzeéniu 2018 r. wKatowicach i Tarnowskich Górach

Burmistrzem Tarnowskich

Gór i BibliotekA Glówne

Uniwersytetu

(konferencja miçdzyjednostkowa" mrçdzytczelniana). Staraj4c siç popularyzowac wiedzç
ekonomicznq wéród uczniów szkol Srednich w województwie ól4skim, bralem aktywny udzial

w

organizacji olimpiad o zasiçgu wojewódzkim

pt.

,,Nierównoéci spoleczne

- )O(X Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

arczwq gospodarczy'' oraz )OO( Olimpiady Wiedzy

Ekonomicznej o naz\ryie: ,,Paristwo a gospodarka". Dodatkowo reprezentowalem Polskg oraz

PTE Oddzial Katowice w trakcie Forum Prezesów Towarzystw Ekonomicznych z krajów

Europy Srodkowo-Wschodniej, zorgaÍrizowanym przez Zuzqd Krajowy

PTE

w Warszawiel3s, w5nazaj4c swoj4 opiniç w dyskusji na temat aktualnych wyzwaú stoj4cych

przed Srodowiskiem ekonomistów
|

32

I

33

1

w

lcrajach

z tej czgsci Europy. Za dzialalnoSó

cje III. C). c. 1,-Itr. C). c. 2. Zal4canik'a 4.
Pozycje Itr. C). c. 3., In. C). c. 6. Zal4cntilø, 4
3a
Pozycje III. C). c. 4.-Itr. C). c. 5. Zat4cznik^ 4.

13s

P ozy

Pozycja III.B).d-4. H4cznike 4.
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popularyzuj4cq wiedzç

na Ízecz zarzqdzania ryzykiem w

budownictwie otrzymalem

Honorow4 Srebrnq Odznakç PZITB nadan4 droga podjçtej uchwaþ przezPrezydium Zarz4du
Glównego Polskiego ZwiezJrtt InZynierów i Techników Budownictwa w dniu 9 lutego 2016 r.

w Warszawiel36.

o zarz1dzaniu ryzykiem staralem siç popularyzowaó nie tylko w $rodowisku
akademickim, ale tak2e wéród praktyków, bior4c w latach 2009-2015 úzial
Wiedzg

w l0 seminariach, konferencjach bran2owych

i

szkoleniach organizowanych

w Polsce.

W trakcie tych wydarzeú wyglaszalem referaty, zabieralem glos oraz prowadzilem warsztaty
szkoleniowe po3wiçcone wspólczesnym problemom zarz4dzania ryzykiem
sektora publicznego

i

organizacjach

prywatnego funkcjonuj4cych w budownictwie, ochronie zdrowia oraz

organizacji funkcjonuj4cych na styku dwóch sektorów
W ramach

w

-

t^^t. Irzeci sekfor

tych akfywnoóci szczególnie cenne okazaly siç

gospodarki.

wygloszenie referatów

itowarzyszqca temu wymiana poglqdów z praktykami w ramachr3T:

- 2 wykJadów statutowych organizowanych przez Polskie Towarzystwo

Ekonomiczne

Oddzial Katowice (20 l0);

- konferencji branzowych organizowanych przez Shskq Izbg Budownictwa w Katowicach
(2011), Stowarzyszenie Mened2erów Ochrony Zdrovtta w Warszawie

w

ramach ogólnopolskich targów budownictwa

w

-

STOMOZ Q0l4),

Sosnowcu pt. ,,Solidne fundamenty

czy domek z kart? Kondycja bran|y budowlanej 200912010" (2010)

-

podczas ostatniej

zostalem zaproszony do panelu ekspertów moderujqcych konferencjç;

- konferencji

pol4czonych ze szkoleniem zorganizowanych przez konsulting, w tym ptzez

Izbç Gospodarczq Eksporterów

i Importerów

w Myslowicach

-

IGEiM (2009), fïrmç

komercyjnqnriyan4zzuzqdzaniem nieruchomoici i poérednictwem (2009), GórnoSl4skq
Agencjç Rozwoju Regionalnego S.A.

z

zarz4dzaniem ryzykiem (2015)

poSwiçcona

-

- GARR Q}l\;

konferencja o nazwie: ,,I Konferencja ISO 31000",

byla zagadnieniu standaryzacji

or ganizacy jnych

firmg PBSG zPoznani4 æriqzan4

zarz4dzanra ryzykiem

w

praktykach

w Pol sce.

W ramach wyst4pieú staralem siç koncentrowaé uwagç na aspektach procesualnych oraz
metodycznych zarzqdzatna ryzykiem

w organizacjach. Czçsto postulowalem wprowadzanie

w strukturach organizacyjnych samodzielnej
136

Pozycja IILD).3. Zal4cnika,4.

137

Temaqr tego rodzaju aktywnoéci znslaly wymienione
Irr.B).d"s.-m.B).d. lo.

58

funkcji kierowniczej

w

7-ahcmiht 4

-

meneúZera

pzycje III.B).d.f.-m.B).d.3.,

<
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dr Piotr Tworek

ds.zarzqdzania ryzykiemr38. Dodatkowo
3

w

okresie 2009-2014 przeprowadzilem lqcznie

wysokospecjalistyczne szkolenia poéwiçcone

tym

problemom,

w tym jedno

z dr

Martynq Wronk4-Poépiech (Katedra Przedsiçbiorczoóci
iZarz4dzana Innowacyjnego, Wydzial Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego

we wspolautorstwie

w Katowicach)

pt. ,,Pomiar

ekonomii spolecznej"t",

*

i

efektywno3ci

analiza ryzyka

w

dzialalnoSci podmiotów

którym zunóciliémy prelegentom uwagç na powryania miçdzy

efektywnoéciq a ryzykiem w podmiotach ekonomii spolecznej - pozwolilo to nastgpnie nam
okreélió zuz1dzane ryzykiem w tego rodzaju organizailach jako obszar badarî naprzyszloíó.

Jako efekt dzialalnoSci popularyzatorskiej mogç równie2 uznaô
2 indywidualnych artykulów

w

publikacjç

gazetach o zasiçgu regionalnymt{. Pierwszy (2010)

po$wiçcono zagadnieniu funkcjonowania organizacji budownictwa

v/

z

nlch

warunkach kryzysu

- jest zvti1zany z pelnieniem funkcji sekretarza organizacyjnego
w ramach Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. ,,R.yzyko w dzialalnoSci inwestycyjnej"
gospodarczego, drugi (2008)

zorganaowanej przez Katedrç Inwestycji

w Katowicach \¡re wrzeéniu 2008

z

zagranicytar

Wiele

z

i

Neruchomoéci Uniwersytetu Ekonomicznego

r. w Ustroniu

-

konferencja krajowa ztdziaNem goÉci

.

wvr. konferencji, seminariów

i szkolei wspolorganizowalem

nie tylko jako

pracownik etatowy Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ale równie2 jako Selaetarz
Zuz¡d:u Polskiego Towarzystwa Ekonomiczîego Oddzial Katowice. Przykladem pol4czenia
obu tych funkcji bylo moje uczestnictwo:

-

w pracach æri4zanych z organizacjqprzez Sþska Izbç Budownictwa w Katowioach w dniu

14 puhdziermka

2OlO

r.

konferencji

o

nazwie:

,,TTT

St4skie Forum Inwestycji,

Budownictwa, Nieruchomoéci"

jako

Ekonomicznego Oddzial Katowice

w trakcie konferencji wyglosilem referat na temat

Sekretarz Zarzqdu Polskiego Towarzystwa

barier dzialalnoSci przedsiçbiorstw budowlano-montazo\ilych w Polscera2;

- w dniu 17 listopada

2010 r.

w Sqskiej Ekonomicznej Konferencji Naukowej I SLEKONA

pt. ,,Kierunki rozwoju gospodarczego

-

Polska 2020" zorganizowanej na Wydziale

Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, gdziejako reprezentant Polskiego

Towarzystwa Ekonomicznego Oddzial Katowice otwieralem konferencjç i pelnilem

59
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V

przemian strukturalnych"

sesji plenarnej nosz4cej tytul: ,,Mikroekonomiczny wymiar
143.

Pozwolilo to mi na wymianç myéli z przedstawicielami ró2nych Srodowisk praktycznych,
atak2e naukowych.

Kolejnym przykladem polqczenia róznych aktywnoóoi jest moje czlonkostwo w IPMA

. Dnala¡Ac w ramach tego stowarzyszenia, w dniu 29 puhdzierniku 2009 r.
w Katowicaoh bylem wspólorganizatorem seminarium pt. ,fiuz4dzanie ryzykiem
w projektach" na Wydziale Organzacji i Zarzqdzania Politechniki Sþskiej w Gliwicach,

Polska

r44

i

w którym uczestniczyli zarówno praktycy z województwa ólqskiego, jak

przedstawiciele

W roku 2015 reprezentowalem
Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddzial Katowice jako czlonek Zespofu ds. Zadait
érodowisk naukowych zainteresowani t4 problematykqras.

Publicznych dzialajqcego przy Prezydencie Miasta Katowicel6 . Od23 stycznia 2018 r. pelniç

równiez funkcjç czlonka Zarzqdu Zwi1zl<u Nauczycielstwa Polskiego Pracowników
Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
N-qcznie

- funkcja z wyboru w wyborach walnychraT.

w wyborach walnych w okresie 2008-2018 zostalem wybrany do pelnienia funkcji

czlotlka zarzqdów w 3 organizacjachlas. Zaowocnwalo to organizacjq spotkan ze studentami
macierzystej uczelni zprzedstawicielami praktyki organizacyjnej,
Prezydenta Miasta Katowice ds. Organizacjt Pozarz4dowych

dwóch,

w okresie

2016-2018 zorganizowalem

9

spotkan

w tym

pelnomocnikiem

- 2 spotkanialae. Oprócz tych
z

przedstawielami organizacji

sektora publicznego, spoldzielczoéci oraztzvt. trzeciego sektora (gûównie zarz1dzajqcy w tych

organzacjarh)tto. W latach 2008-2012 uczestniczylem równie2 w pracach senackiej Komisji

ds. Inwestycji Uniwersytetu Ekonomicznego

w

Katowicach

ttt, w charakterze czlonka

komisji. Do aktywnoóci organizacyjnej wykonywanej na rzecz macierzystej uczelni mogç
dolqczyê, takùe udzlal

w 2

komisjach konkursowych

zorganizowanych w kwietniu 2018

r.,

na

stanowiska asystentów

gdae mojej ocenie podlegal dorobek publikacyjny

kilku kandydatów aspiruj4cych do zatrudnienia na Wydziale Finansow

i
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Wydziale Informatyki

i

Komunikacji

t52

.Z

ramienia uczelni zostalem

w maju 2015 r.

oddelegowany jako obserwator w trakcie egzaminów dojrzaloéci z matematyki odbywaj4cych
siç Katowicach

-

matura 2015153.

Oceniaj4c swoj4 aktywnoéó

wymiana my$li

2e

jak i naukowy

-

w

okresie po doktoracie (2008-2018), pragnç zauwaiyó,

z prakfykami pozwolila mi wzbogació zarówno

warsztat dydaktyczny,

stanowilo to inspiracjç dla nowych pomyslów w prowadzonych przeze mnie

badaniach nad ryzykiem. Pozwolilo

to te|

odnaletó ró2nice pomiçdzy podejéciami

proponowanymi w literaturze a praktyk4 organzacyjn4. Odnosi siç

mojego bezpoéredniego zaaîgaaowania praktykç gospodarczq

to zvûaszcza do okresu

w latach 2008_2013,

gdzie

na bieZqco musialem podejmowaé decyzje obarczone ryzykiem lub doradzaó mened2erom

- w olcresie od listopada 2010 r. do maja 2013 r. pelnilem funkcjç
doradcy zarz4du w spolce Debt Solutions Sp. z o.o. w Katowicach (poérednictwo
odnoSnie do ryzyka

finansowe)154.

Kontakty
wskazaóIs5

-

z

praktyk4 zaowooowaþ realizacjq

4

ekspertyz. Jako wa2niejsze mogç

:

zrealizowan4 wraz

z dr Dorot4

Adamek-Hysk4

i

dr Aleksandr4 Szewieczek ekspertyzç

zewnçtm4o nazwie: ,,Opracowanie metodyki oceny uzasadnionych kosztów niezbgdnych
ówiadczerî opieki zdrowotnej wykazywanych przez éwiadczeniodawców na podstawie

art. 19 ustawy

z

drua

27 sierpnia 2004 r. o

finansowanych ze érodków publicznych"

-

éwiadczeniach

sporz1dzonA

opieki zdrowotnej

w okresie od wrzeSnia do grudnia

2016 r. na zlecenie Narodowego Funduszu Zdrowia Sl4skiego Oddziafu Wojewódzkiego

w Katowicachls6;

-

indywidualnq ekspertyzç pt.,,Prospects for debt collection industry and consumer finance

market in Romania in years 2}ll-2013: Performance, solutions and business risk"l57,

któr4 sporzqdzrlem

w sierpniu 20ll r, w ramach pob¡u na sta2u zagranicznym

i na zlecenie miçdzynarodowej korporacji KRUK International S.R.L.
(Rumunia)r58.
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Wyraaam opniç, 2e obserwacje poczynione w ramach dzialalnoéci eksperckiej równieZ
przyczynily siç do pojawienia siç nowych impulsów na obranej écie2ce badaú nad ryzykiem

w organizacjach realianj4cych produkcjç budowlano-monta2ow4
publicznego. Dyskusje

z osobami zuzqdzalqcymi w

w

budownictwie sektora

organrzacjach powoli ugruntowywaly

moje przemyélenia w zakresie poszukiwania nowych

i

malo odlcrytych pól

zarzqdzana orgatnzacjami. Dotyczlo to równieZ

2 innych odbytych

które zrealizowalemrse odpowiednio w latach 2OlO

i20l I w:

w teorii

sta?y zagranicznych"

- Departamencie Zarzqdzama Ryzykiem (Risk Management Department) w centrali banku
Santander Consumer Finance Cltd. w Budapeszcie (Wçgry), tv miçdzynarodowej
hiszparîskiej grupie kapitalowej Grupo Santander;

- Departamenaie

Zuzqdzania Ryzykiem Kredytowym (Credit Risk Management) w centrali

banku hipotecznego TIYPO Alpe-Adria-Bank International AG w Klagenfurcie (Austria),

w miçdzynarodowej austriackiej grupie kapitalowej Hypo Group Alpe Adda.
Wiedzç, jakq uzyskalem za granic4, pochodz4cq bezpoórednio od menedzerów ryzyka

(risk

w

departamentach zuzqdzania ryzykiem
w miçdzynarodowych bankach nastçpnie staralem siç odnieéó do swoich ¡oma2ait

managers) zatrudnionych

teoretycznych, jak i zaimplementowaó na grunt prowadzonej dzialalnoéci dydaktycznei.

8. Podsumolyanie osi4gniçó naukowo-badawczych
Od momentu uzyskania stopnia doktora mój dorobek w okresie od 2008 do 2018 r.
(edenaécie lat) wykazuje progres. W mojej ocenie na szczegôln4 uwagç zasfuguj4:

1. Autorstwo 3 indywidualnych monografii
polskim

-

naukowych (2010, 2013, 2018) wjçzyku

wszystkie dotyczq problematyki ryzyka i wspolczesnych wyzwafi zarzqdzama

ryzykiem w organizacj ach wykonawstwa budowlanego.

2.

Wspolautorstwo 2 monografii napisanych w jçzyku polskim (2010, 2012), w tym jednej
we wspolp:,acy z przedstawicielem instytucji badawczej zewnçtrznej

- Instytutu

Polskiej

Akademii Nauk PAN w Krakowie.

3. Wspóhedakcja 3 monografii naukowych (2013, 2016, 2016), w tym: dwóch w jçzyku
polskim i jednej w angielskim - wspóhedaktorzy to prof. dr hab. Andrzei Stanislaw
Barczak (Wydzial Zuz1dzarna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Polskie
15e

Pozycje III.L).2., m.L).5.

Zù4cnrka4.
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Towarzystwo Ekonomiczne Oddzial Katowice) oraz dr hab, in2. Jozef Myrczek, prof.

ATH (Instytut Budownictw4 Wydzial In2ynierii Materialów, Budownictwa i Srodowiska,

Akademia Techniczno-Humanistyczna
problematyki ryzyka

i

w Bielsku-Bialej)

wszystkie

dotyczq,

wspolczesnych wyzvrai' zarzqdzama ryzykiem w organizacjach,

z czego 2 odnosz4 siç do organizacji publicznychi zuzqdzania publicznego.

4.

Autorstwo i wspolautorstwo 37 publikacji naukowych, w tym rozdzialôw w monogra^fiach

naukowych

w jgzyku

angielskim, polskojçzycanych

naukowych wydawanych w Polsce

we wspolautorstwie
w czasopiémie

z

bibliometryczne:

z

i

anglojçzycznych czasopism

i anglojçzycznych za granicq w tym jednej publikacji

naukowcami

z

innych o$rodków akademickich artykufu

tzttt. Listy Filadelfijskiej, posiadaj4cego nastçpuj4ce

IF Q0l7) :

0,973, 5Jetni

IF :

parametry

0,625; Source Normalized Impact

per Paper SNIP Q0l7) : 1,585 (wedfug bazy SCOPUS); równoczeSnie czasopismo
ztzvr.listy ,,4" MNiSW (15 punktów) - w dorobku posiadam 3 publikacje indeksowane
wbazie SCOPUS.

5.

Kierowanie projektem badawozym z¡ealizowanym \¡v roku akademickim 2015/2016
o nazwie: Integrated risk management in

implicøtions

public organisations - Best practices in UK and

for Poland, sfinansowanym ze érodków funduszu

Dakaban-Liddle,

polqczonym z wyjazdem na zagrariczny sila? naukowy w Adam Smith Business School,

University of Glasgow (Szkocja, Wielka Brytania)

6.

Realizacja

-

projekt wygrany w wyniku konkursu.

w latach 2010-2011 w innych zagranicznych uczelniach 2 projektów

badan

polqczonychzwyjazdem na staåe naukowe odb¡e na Wydziale Ekonomii i Administracji

Uniwersytetu Masaryka

w Brnie

(Republika Czeska) oÍaz na Wydziale Gospodarki

Narodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Bratyslawie (Slowacja).

7.

Kierowanie 2 dwuetapowymi badaniami zespolowymi oraz ludzial w 4 projektach badaú
zespolowych realizowanych

w

Polsce,

w których uczestniczyli przedstawiciele

innych

oérodków polskictr, w tym Instytutu PAN w Krakowie, a takhe krajowi przedstawiciele
praktyki i przedstawiciel z zagranicy (Santander Consumer Bank

8. Uczestnictwo lqczme w 53 krajowych i

-

France),

zagramcznych konferencjach naukowychr60

prezentacja 59 referatów napisanych indywidualnie

i

-

we wspolautorstwie tut. Wótód

publikacji 19 ukazalo siç w materiatrach konferencyjnych indeksowanych w bazie Web of
lmPozycjeII.t).a.I.-II.!.a.36.,tr.I).b.1.-[.I).b.23.,Itr.B).b.1.-[I.B).b.5. Zal1cntka4.
61
Pozyc¡a III.B).a. Zal4cnrka, 4.
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Science Core Collection

-

lqczna liczba publikacji

w

recenzowanych materialach

konferencyjnych indeksowanych w tej bazie oraz innych wynosi 42

9. Funkcja promotora pomocniczego w otwartym przewodzie

162.

w pracy doktorskiej na temat

zarzqdzaniaryzylctemwszpitalachpublicznych.
10. Wykonanie

lqcznie 69 receruji jako blind reviewer,

ztzv¡. Listy Filadelfijskiej (Journal Citation Reports

IF, oraz podjçcie

ll

-

JCR), posiadaj4cych Impact Factor

funkcja Nqczona z udzialem

tu'
naukowych (Scientific Committee)
11.

czasopismach

decyzji ed¡orskich na zasadzie recenzji; dodatkowo podj4lem

decyzje ewaluacyjne czasopismo

8

-

w tyrî 7 recenzji w

*

3

w 16 komitetach

zagranicznych czasopismach naukowych;

to czasopisma wydawane ïv Stanach Zjednoczonych.

Bycie czlonkiem komitetów naukowych (Scientific Committee) i Komitetu Recenzentów
(Editorial Board) 6 migdzynarodowych konferencji naukowych za grantcq w tym jednej
prestizowej organizowanej przezlnternational Public Management Network (RNN).

12.

Aktywny udzial

w3

globalnych sieciach badawczych nzeszaj4cych czolowych

na éwiecie przedstawi cieli zuzqdzania publicznego.
13.

w 10 miçdzynarodowych lub krajowych organtzacjach
i towarzystwach naukowych - efektem jest wspolpraca realizowana na polu naukowym
Czlonkostwo l4cznie

z polskimi
14.

i

zagranrcznymi badaczami.

r6a jednej bçdqcej efekfem udzialu
w najwa2niejszej organizowanej w Polsce w budownictwie cyklicznej konferencji
Wyró2nienie

2

dodatkowych publikacji

- 64. Konferencja Naukowa
KRYNICA'2018 'ut , , której publikacja zostanie wydana drukiem w presti2owym
naukowej, zorganizowanej w dniach 16-20 wczeénia 2018 r.

MATEC Web of Conferences, Paris 2019, materialach konferencyjnych indeksowanych
wbazie Web of Science Core Collectiorq jak równie2 jednej indywidualnej publikacji

po

çconej problematyoe zuzqdzania ryzykiem

w organizacjach

publicznych

-

obie

po pozytywnych recenzjach w druku (nie ujçto ich w punktowanym dorobku za lata
2008-2018), ale bçd4cej efekfem Konferencji Jubileuszowej

I
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Wydziafu Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego

w

Katowicach

166

,

zotganizowanej

w dniu 7 czerwca2Ol8 r. - mojego macierzystego Wydziafu.

Mój jedenastoletni dorobek

naukowo-badawczy

(w

scharakteryzowaéjako zarówno indywidualny krajowy, jak

wspólnie

z

naukowcami krajowymi

i

okresie

i

po doktoracie) mogg

zagranczny, w tym stworzony

zagranicznymi,

w

ramach wspolpracy

miçdzykatedralnej, miçdzyjednostkowej, miçdzyuczelnianej. Równoczeénie okazuje siç
on stworzony wespol z przedstawicielami pralr:tyki krajowej i z zagtanicy, ponadto jest
wewnçtrznie spójny, osadzony w naukach
2014-2018

-

o zarzqdzarw, co zwlaszcza odnosi siç do okresu

do subdyscypliny wiedzy,jaka stanowi zarzqdzanie publiczne

przy tym okresu 2008-2013, który osadza siç w ekonomice

i

- nie pomijaj4c

zarzqdzanu w budownictwie.

W'skazany przeze mnie jako osi4gniçcie naukowe cykl powiqzanych tematycznie 8 publikacji
mo2e éwiadczyó, 2e zdecydowanie posiada on indywidualny charakter.

Wiçkszoéó zrealizowanych przeze mnie inicjatyw na polu naukowym zwiqzanych bylo
z problematykq nrzqdzarua ryzyktem

w

organizacjach. Z¡ecetuowane przeze mnie artykuly

naukowe oraz referaty dotyczyNy zuzqdzanta ryzykiem w sektorze publicznym oraz
zarzqdzana strategicznego w organrzacjach, jak równieZ ekonomiki i zarzqdzana
w budownictwie czy przedsiçbiorczoéci. Kwestia ta dotyczylatakhe dzialalnoici realizowanej

w

ramach podjçtych przeze mnie projektów,

w których koncentrowalem uwagç zasadniczo

na dwóch zagadnieniach: zarzqdzaniu ryzykiem w budownictwie oraz zarzqdzanht ryzykiem

w orgarizacjach publicznych, ze szczegolnym uwzglçdnieniem publicznych organizacji
wykonawstwa budowalnego, szukaj4c luk badawozych w teorii dyscypliny nauki
o zarz1dzaniu.
Jedenastoletni okres intensywnych badari nad ryzykiem
podsumowaó lqcznqliczbqpunktów uzyskanych w tym okresie

-

w

organizacjach mogç

718 orazwartoéci4 indeksu

cytowaú publikacji wedfug tej samej bazy wynosz1cej obecnie 16 (bez autocytowaQ.

Z powuhanem
Piotr Tworek
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