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1. Imię i nazwisko 

Grzegorz Wojtkowiak 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe 

Tytuł magistra ekonomii uzyskałem w 2003 roku na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu (wcześniej Akademia Ekonomiczna w Poznaniu).- ›W trakcie 
studiów, w roku akademickim 2001/2002, studia odbywałem w Jyvaskyla Polytechnik w 
Finlandii w ramach programu Erasmus. 
W 2003 roku ukończyłem również Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu uzyskałem w 2007 roku 
na podstawie przedstawionej rozprawy doktorskiej pt. Zarządzanie procesem upadłości 
przedsiębiorstw przygotowanej pod kierunkiem prof. dra hab. Kazimierza Zimniewicza. Iej 
recenzentami byli prof. dr hab. Kazimierz Krzakiewicz oraz prof. dr hab. Stefan Lachiewiozg › 

3. Informacja o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkacgh 
naukowych 

Historia' 1 aktualne zatrudnienie: = 
1. Doktorant w Katedrze Systemów i Technik Zarządzania na Wydziale Zarządzama 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (01. 09.2003— 30.06.2007) › ' 
2. Asystent w Katedrze Systemów i Technik Zarządzania na Wydziale Zarz 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (01 09 2007— 30.09.2008) 
3. Adiunkt w Katedrze Systemów i Technik Zarządzania na Wydziale Zarządzanla 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (01.10.2008— 30. 09. 2009) = 
4. Adiunkt w Katedrze Zarządzania 1 Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa na Wydz1ale 

Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (01.10.2009— 31.01.2018) 
.5., Starszy wykładowca w Katedrze Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa na 

Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (01.03.201 
obecnie) 



4. Wskazanie i omówienie osiągnięcia naukowego 

4.1. Tytuł osiągnięcia naukowego 

Tytuł osiągnięcia naukowego: 
Downsizing w przedsiębiorstwie. Stan, uwarunkowania, model 

Autor: Grzegorz Wojtkowiak 

4.2. Publikacja wchodząca w skład osiągnięcia naukowego 

Jako osiągnięcie naukowe wynikające z art. 16 2 ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych 1 tytule naukowym oraz o stopniach 1 tytule W zakresie sztuki (Dz. U. 2016 r. poz. 
882 ze zm. w Dz. U. z 2016 r. poz. 1311) wskazuję monografię: 

Wojtkowiak, G. (2019), Downsizing w przedsiębiorstwie. Stan, uwarunkowania, model 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2019, 251 s. 

Recenzenci wydawniczy: 
prof. dr. hab. Stefan Lachiewicz 
prof. dr. hab. Jarosław Waśniewski, prof. nadzwyczajny 

4.3. Omówienie celu naukowego wskazanej publikacji i 
osiągniętych wyników 

Uzasadnienie podjęcia tematu . _ 
Współcześnie menedżerowie wyposażeni są W szereg instrumentów, narzędzi, które ułatw1ają. 
im zarówno podejmowanie decyzji, jak 1 ich realizację. W okresach stagnacji czy kryzysu 
szczególnego znaczenia nabierają wszelkie rozwiązania z obszaru zmian i restrukturyzacji - 
wtę  grupę wpisuje się zmniejszanie skali działania, czyli downsizing, który jest tematem 
książki. 

Samo narzędzie downsizingu wydaje się dobrze poznane w literaturze, jednak bllzsza 
lektura pozwala dostrzec wiele nieścisłości w definiowaniu pojęć. Przykładowo downs 
często rozumiany jest jedynie jako zmniejszanie skali zatrudnienia, a nie jako zbiór dz1ałan 
zmierzających do zmniejszenia skali działania, na co wskazywałaby podstawowe znaczenie 
Ponadto zarówno deiimcj a, jak 1 zakres stosowania wymagają uwspółcześnienia. Związane _] s 
to ze zmianą nie tylko dynamizmu otoczenia gospodarczego 1 samych przedsiębiorstw, lecz 
także że zmianą paradygmatu działania: ze wzrostu na elastyczność. flak zauważa Cameron 
(1994, s 189), jeszcze w latach 80. i częściowo 90. XX wieku w literaturze zarządzania za 
niepodważalne uważano przekonania, że: 

— większe organizacje są lepszymi organizacjami, 



- niekońćzący się wzrost jest pożądanym procesem zapewniającym rozwój organizacj 1 
— elastyczność i zdolności adaptacyjne organizacji można zapewnić poprzez „luzy” 

w zasobach organizacji, 
— logika 1 uporządkowanie organizacji są cechą efektywnej organizacji. 

Takie ujęcie powoduje jednak, że wszelkie opcje zmierzające do zmniejszania 
rozmiarów przedsiębiorstwa czy wycofania się samego przedsiębiorcy interpretowane będą 
jako porażka. Współczesne warunki gospodarowania prowadzą nie tyle do zatarcia tych 
przekonań, co uzupełnienia możliwych dróg osiągania przewagi konkurencyjnej. Konieczność 
wzrostu organizacji przy tak znacznym rozwoju nowych technologii i nowych zasad 
komunikacji przestaje być jedyną słuszną drogą. Powiększająca się specjalizacja i więksże 
oczekiwania rynku co do dywersyfikacji oferty sprzyja powstawaniu małych podmiotów (Rosa 
i Hanoteau, 2012, s. 310), podczas gdy te zbyt duże tracą przewagę konkurencyjną, nie mogąc 
elastycznie reagować na zmiany. Downsizing może być metodą na ich adaptację. _ 

Obecnie sukcesu organizacji nie utożsamia się jedynie z jej wielkością, ale wskazuje się 
również, że obejmuje on szeroko pojętą wartość przedsiębiorstwa. Może objawiać się 
oczywiście skalą działania, wartością sprzedaży, zasięgiem terytorialnym, pozycją 
konkurencyjną, wartością majątku czy zdolnością do generowania wolnych przepływów 
pieniężnych. — 

Rozszerzenie celów przedsiębiorstw nie zmienia jednak naturalnego dążenia do 
wzrostu, a to prowadzi do zwiększenia złożoności organizacji (Osbert-Pociecha, 2011, s. 177) 
Owa złożoność wynika z niechęci do wyraźnego wskazania idei, rozwiązań, procesów, 
elementów, zasobów czy struktur, z których należałoby się wycofać, ograniczyć je lub 
unicestwić. W ten sposób przedsiębiorcy decydują się na koegzystencję różnych rozwiązań, co , 
powoduje „pęcznienie” organizacji. - 

Zmniejszanie skali działalności jest więc odpowiedzią na zdobywającą coraz więcej 
zwolenników ideę prostoty: rozwój tzw. szkoły prostych reguł, rosnące znaczenie opcj1 
rzeczywistych czy potencjału wiążącego się z „wykorzystaniem okazji” i przypadkiem (por. 
Eisenhadt 1 Sull, 2001, s. 106— 119, Krupski, 2014, s. 88). Zwraca się uwagę na dążenie do 
prostoty w wymiarze strategicznym, np. poprzez identyfikowanie obszarów, które „cofają 
organizację” spłaszczanie struktur, czy „przycinanie, linii produktowych; a także w wymiarze 
operacyjnym, n p . w  zakresie struktury produktów albo rozwiązań produkcyjnych (Osbert- 
Pociecha, 2011, s. 179- 181). Wielu autorów wskazuje downsizing jako jedną z bardz1ej 
popularnych radykalnych strategii (Fisher iWhite, 2000, McKee-RyaniKinicki, 2002, Cascio, „ 
2002; Landry, 2004, Tsai i Yen, 2008) lat 80. XX wieku. Najważniejsze pozycje literaturoyiżfe 
tematu powstały właśnie napodstawie badań tego okresu (np. Cameron, 1993; MisMaiMishfa, 
1994). Zmniejszanie skali działania nie może być już wpisywane jedynie w grupę działań 
restrukturyzacyjnych, stosowanych w kryzysie. Współcześnie zmieniły się zarówno 
przyczyny Wdrażania, oczekiwania, jak 1 warunki. Downsizing z techniki reaktywnej zbliżył 
się do świadomie wybieranej opcji strategicznej, bardziej powiązanej z uelastycznianiem niż 
restrukturyzacją naprawczą. Jest elementem osiągania przewagi strategicznej i kształtowama 

modelu biznesu. 

] Już w latach 90. zauważono, że nawet Hrmy odnoszące sukcesy podejmują się działań downs1zmgowych 
(Greengard, 1993). 



Gandolfi (2014, s. 3), ale także inni autorzy (np. De Meuse i Guangrong, 2013, s. 324) 
wskazuj ą, że downsizing jest jednym z naj bardziej nierozumianych aspektów zarządzania. Jego 
znaczenie rośnie wraz ze wzrostem dynamiki otoczenia i konieczności dostosowywania się 
adaptacji organizacji do coraz mniej przewidywalnych zmian, w tym zmian skali w wielu 
płaszczyznach działalności (por. Stabryła, 2006, s. 63). 

Przyczyną podjęcia tematyki downsizingu jest również potrzeba samych 
przedsiębiorców, która pojawiła się nie tylko w okresie spowolnienia gospodarczego po 2009 
roku. W ciągu ostatnich lat zmieniły się warunki gospodarowania, a od menedżerów oczekuje 
się, że zapewnią niezawodność, wydajność, trwałość, elastyczność, dokładność i ciągłość 
działań, przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów i wysokiej innowacyjności. Równolegle 
downsizing wciąż jest dobrą odpowiedzią na zmniejszające się zamówienia, wstrzymanie 
inwestycji, ograniczenia w dostępie do kapitału czy zatory płatnicze. Odchudzanie 
przedsiębiorstwa często stanowi W takich sytuacj ach jedyną obronę przed ryzykiem upadłości 
lub wrogiego przejęcia, a powszechność kryzysów i siła ich wpływu na przedsiębiorstwa 
i gospodarkę ciągle rosną (por. Romanowska, 2012, s. 127). 

Okres kryzysów występujących na początku XXI wieku przyczynił się do identyfikacji 
„ery prostoty” czy surowości organizacji (Bach, 2012, s. 399), w którą wpisuje się wiele 
współczesnych (a nie zawsze nowych czy rewolucyjnych) metod i koncepcji zarządzania. 
Zatem powszechność kryzysu i potrzeba odnalezienia prostych i spójnych rozwiązań wymagają 
redefinicji downsizingu— zmniejszania skali działania 1 właściwego umiejscowienia tej grupy 
rozwiązań pośród innych narzędzi zarządzania. 

W odpowiedzi na powszechności zmian i kryzysów pojawiła się również obfitość 
technik, narzędzi i rozwiązań. Nauki o zarządzaniu charakteryzuje duża różnorodność i 
mej ednoznacznosc wykorzystywanych podej ś ć '  1 paradygmatów, a metafora dżungli W naukach 
o zarządzaniu jest ciągle aktualna (Zimniewicz, 2007, s. 386- 387). To powoduje nie tylko 
problemy'metodyczne dla naukowców, ale również trudności w ich zastosowaniu praktycznym, 
szczególnie „ że wiele narzędzi jest albo wycinkowych, albo sprzecznych z innymi 
rozwiązaniami. Tym samym uporządkowanie pojęciowe downsizingu, zestawienie narzędzi-, 
stworzenie modeli czy ram i warunków ich stosowania będzie miało istotną wartość 
aplikacyjna. 1 

Teza, problem badawczy i cele pracy , 
Podsumowując powyższe rozważania, a bazując na wstępnych badaniach literaturowych oraz 
badaniu pilotażowym, w pracy postawiono następującą tezę: zmiany w gospodarce wpłynęły 
na ewolucję downsizingu, a to wskazuje na potrzebę redefinicji jego pojęcia i roli oraz 
określenie nowego modelu wykorzystania w przedsiębiorstwie. - 

Wagę tego zadania podnosi fakt, że problematyka zmniejszania skali działania nalezy 
do zagadnień interdyscyplinarnych. Obejmuje niemal wszystkie sfery funkcjonowania 
organizacji, od finansów, przez produkcję, zarządzanie majątkiem, technologię, po wyzwania 
kadrowe. Downsizing może być albo narzędziem, albo wyborem strategicznym określającym 
sposób funkcjonowania przedsiębiorstwa w długim okresie. Jego wprowadzanie zależyod 
wielu ocen sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej: od klientów, konkurentów, dostawców, po 
kwestie uwarunkowań politycznych, ekonomicznych, społecznych czy technologicznych. 
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Restrukturyzacyjny charakter tego wyboru powoduje jednak, że o ile problem podejmowania 
decyzji o wyborze downsizingu można rozpatrywać W sposób normatywny, czyli można 
określić racjonalne podstawy podejmowania decyzji o tym wyborze, jego uwarunkowania 
idrogi przeprowadzenia, o tyle już z praktycznego punktu widzenia każdy z tych wyborów 
będzie się wiązał z wieloma aspektami behawioralnymi, uzależnionymi od samego decydenta 
i jego ocen poszczególnych obszarów będących podstawą takiego wyboru. 

Kompleksowość zagadnienia downsizingu 1 poszerzenie jego znaczenia są powodem 
sformułowania problemu badawczego: Jak przebiega proces podjęcia decyzji i realizacji 
downsizingu, w tym jaki jest stan i uwarunkowania stosowania. 

Głównym celem jest identyfikacja stanu i uwarunkowań wykorzystania 
downsizingu w przedsiębiorstwach, stanowiąca podstawę sformułowania koncepcyjnego 
modelu przedstawiającego proces podejmowania decyzji i realizacji downsizinguz. 

Realizacja tak postawionego celu wymaga wcześniej szego uporządkowania 
dotychczasowej wiedzy o downsizingu oraz zbadania jego praktycznego wymiaru. W związku 
ztym postawiono dodatkowe cele szczegółowe. W warstwie teoretycznej założono: 

1) umiejscowienie downsizingu wśród innych metod i narzędzi zarządzania, 
2) identyfikacja,'redefinicja i systematyka współczesnego procesu downsizingu. 

Natomiast w warstwie poznawczej przyjęto takie cele, jak: 
3) określenie skali występowania downsizingu w Polsce i efektów jego Wdrażania, 
4) identyfikacja czynników i uwarunkowań wpływaj ących na realizację downsizingu. 

Praktyczny wymiar podejmowanej problematyki i postawionego celu wskazuje również 
na konieczność wskazania celów aplikacyjnych: , 

5) identyfikacja narzędżi stosowanych w procesie realizacji downsizingu oraz barier 
i zagrożeń wich stosowaniu, 

6) zdefiniowanie celów i miar potencjału downsizingowego. 

Sposób realizacji badania 
Wskazując na ograniczenia współczesnej ekonomii w wyjaśnianiu świata, podkreśla się, że 
ekonomia jest nauką społeczną, a W takich naukach nie ma ostatecznych rozstrzygnięć i prawd 
obowiązujących bezwzględnie (Mączyńska, 2012, s. 11). Mimo prób wykorzystania metod 
matematycznych teorie ekonomiczne nie mogą obyć się bez badań jakościowych. i 

Taka sytuacja występuje też w sferze badań nad problemem zmniejszania skali 
działalności. Jednymi z głównych wyzwań jest zapewnienie porównywalności przedsiębiorstw 
realizujących i nierealizujących downsizing oraz zjawisko nieliniowości downsizingu, 
objawiające się zmiennością zależności między poziomem downsizingu a jego efektami (pór. 
Datta, Guthrie, Basuil i Pandey, 2010, s. 338). Występują również znaczne różnice w sposobie 
postrzegania sytuacji przedsiębiorstwa i przebiegu procesu zmian w zależności od osoby 
oceniającej. Zaznacza się, że downsizing może zmienić sposób postrzegania rzeczywistości 

Z Sformułowany model wynika z badania autora; w pracy zostało przedstawione jego praktyczne 
wykorzystanie, nie przeprowadzono jednak pełnego testu jego wykorzystania, stąd model określono jako 
koncepcyjny. 
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ipoziom zaangażowania decydenta, a różne efekty (również zmiany na rynku) mogą mięć 
wpływ na modyfikację sposobu oceny jego decyzji (Cappelli, 1998). W dłuższej perspektywie 
(szczególnie dla działań o charakterze strategicznym) praktycznie niemożliwe jest ustalenie 
korelacji między zastosowanymi rozwiązaniami a skutkami ekonomicznymi (por. Kaleta, 2006, 
s. 43). Ponadto w przypadku downsizingu stawia się zarzut, że wiele badań dotyczy jedynie 
bezpośrednich skutków, a nie analizuje się dokładnie determinant (czynników) wpływaj ących 
na osiąganie uzyskanych rezultatów. Obserwuje się także istotne różnice w wynikach 
osiąganych przez przedsiębiorstwa zmieniające skalę działania, a co za tym idzie —— znaczne 
różnice w wynikach analiz badaczy. 

Rozważając kwestię downsizingu, należy zatem stosować raczej podejście 
deskryptywne, opisujące rzeczywiste wybory, niż podejście normatywne, charakteryzujące 
hipotetyczne wybory racjonalne (por. Stańczyki Sus, 2013, s. 8). 

Z uwagi na stopień złożoności problemu konieczne było zastosowanie podejścia 
multidyscyplinamego. Rozpoznanie prawidłowości rządzących podejmowaniem decyzji 
o zmniejszaniu zakresu działalności (działania) wymagało od autora kompleksowego podej ścia 
iwykorzystania wiedzy, metod, narzędzi, dorobku wielu dyscyplin naukowych3. W pracy 
zastosowano: 

— badania literaturowe będące podstawą rozważań teoretycznych, pozwalających na 
umiejscowienie downsizingu w naukach o zarządzaniu, analizę dotychczasowego 
dorobku, uporządkowanie terminologiczne oraz narzędziowe, 

—~ badania ilościowe w zbiorowości spółek notowanych na GPW, oparte na metodologii 
GUS, wsparte raportami zewnętrznymi, zmierzające do poznania skali zjawiska, 

— badania przeprowadzone w formie wywiadu ustrukturyzowanego (z elementami analizy 
przypadku) prowadzonego z ekspertami w wybranych firmach zajmujących się 
doradztwem gospodarczym oraz kancelariach prawnych specjalizujących się 
w obsłudze podmiotów gospodarczych, podmiotem badania byli klienci respondentów; 
badania te służyły bezpośrednio sformułowaniu modelu przedstawiającego proces 
podejmowania decyzji 1 realizacji downsizingu. ' 
Opis metodyki badań spółek giełdowych uwzględniający zarówno (osobno 

analizowane) badania wzorcowe GUS, wprowadzone modyfikacje 1 rozszerzenia, szczegółowe 
warunki doboru podmiotów do badania oraz zastosowane metody, przedstawiono w osobnym 
podrozdziale książki, poprzedzającym również szczegółową charakterystykę badanej 
populacji. Realizację głównego celu pracy— budowę koncepcyjnego modelu downsizingu — 
poprzedził natomiast szczegółowy opis założeń badawczych prowadzonych w formie wywiadu 
ustrukturyzowanego (z elementami analizy przypadku). Przedstawiono (szczególnie istotne) 

3 Doboru metod dokonano również, przeglądając doświadczenia innych autorów. Przykładowo Redman i Keithley 
(1998), weryfikując działania restrukturyzacyjne (w zakresie downsizingu), wykorzystali metodę analizy 
przypadków dokonaną na podstawie wcześniej przeprowadzonych wywiadów z zarządami i kluczowymi 
menedżerami. W obszarach zbliżonych do downsizingu również wykorzystywano podobne narzędzia: Hawkey 
(2002, s. 44, 46- -50) na podstawie analiz decyzyjnych zbudował grafy decyzyjne dla każdej opcji strategii wyjścia; 
Romanowska 1 Mierzejewska (2012 i 2016), a także Mierzejewska 1 Tomaszewski (2016), badając podstawy 
odporności na kryzys, stosowali, poza badaniami wyników finansowych, również badania jakościowe i analizę 
przypadków; do analiz lean manufacturing używano metod scenariuszówych wspomaganych metodą deltićką 
(wywiadem eksperckim) (Bilyiikózkan, Kayakutlu i Karakadllar, 2015, s. 6549), a także obserwacji 
uczestniczących (AlvesiAlves, 2015, s. 5324). 

Ma:”? „ 



uzasadnianie doboru metody badawczej, opis postępowania badawczego, dobór 
icharakterystykę badanych podmiotów, strukturę samego wywiadu, metodę gromadzenia 
i przetwarzania zgromadzonych danych oraz wybraną strukturę ich prezentacji. 

Struktura pracy 
Struktura pracy związana jest z ogólnymi etapami działalności badawczej i postawionymi 
celami. Dwa pierwsze rozdziały mają charakter teoretyczny. W pierwszym z nich 
przedstawiono genezę, istotę oraz kierunki ewolucji downsizingu. Zaprezentowano własną 
definicję oraz dokonano systematyki pojęcia. Uzupełnieniem tego rozpoznania jest rozdział 
drugi, W którym umiejscowiono downsizing pośród teorii ekonomicznych i innych koncepcji, 
metod i technik zarządzania, porządkując także bogate nazewnictwo dotyczące zbliżonych 
metod i narzędzi związanych z downsizingiem4. Dla zobrazowania praktyki realizacji 
downsizingu w rozdziale trzecim uporządkowano metody i techniki wykorzystywane 
wprocesie zmian (od metod organizacyjnych po rozwiązania finansowe i technologiczne), 
przedstawiając również różne strategie realizacji oraz liczne bariery i zagrożenia, przed którymi 
stoją przeobrażane przedsiębiorstwa. W celu przedstawienia sposobu i uwarunkowań doboru 
tych narzędzi w rozdziale czwartym dokonano przeglądu różnych podejść do procesu 
podejmowania decyzji, W tym propozycji innych autorów opisuj ących podejmowanie decyzji 
downsizingowych. W tej części ukazano czynniki wpływaj ące na podejmowane decyzje, wtym 
w szczególności aspekty behawioralne związane z osobą menedżera, a także dokonano 
zestawienia czynników sukcesu determinujących wypełnienie zadań downsizingu, które 
definiowali mni autorzy. 

Wstępem do konfrontacji ujęcia teoretycznego z praktyką stosowania downsizingu jest 
rozdział piąty, w którym przedstawiono skalę 1 efekty występowania downsizingu. W tej części 
przedstawiono wyniki badań wtórnych i pierwotnych prowadzonych przez autora. 
Najważniejsze wyniki pracy zaprezentowano w rozdziale szóstym. Zawiera on szczegółoWą 
procedurę badań oraz wnioski pozwalające na prezentację przebiegu i uwarunkowań 
podejmowania decyzji i realizacji procesu downsizingu. W rezultacie ukazano propozycję 
kóncepcyjnego modelu opisującego praktykę downsizingu, możliwość jego praktycznego 
wykorzystania, a także wskazania dotyczące metod pomiaru i dobrych praktyk 
wykorzystywania downsizingu. ! 

Efekty pracy 
Oceniając efekty należy zauważyć, że całość pracy: od ukazania źródeł downsizingu, przez jego 
definicję 1 przedstawienie narzędzi, po koncepcyjny model jego wykorzystania, potwierdziła 
znaczną ewolucję samego downsizingu i praktyki jego realizacji na przestrzeni ostatnich 30 lat. 

4 W pracy koncepcje zarządzania traktowane są jako spójna idea, pomysł na prowadzenie przedsiębiorstwa, który 
pozwala na tworzenie określonych warunków jego funkcjonowania. Metoda lub technika będą oznaczały 
sformułowaną drogę postępowania pozwalającą na osiągnięcie wybranego celu. Narzędziem będzie 
wykorzystywana droga postępowania, rozwiązanie jednostkowego problemu. Jednocześnie wzorem innych 
autorów (np. Hopej 1 Kral, 2011, s. 5) pominięte będą dociekania różnic 1 podobieństw tych określeń, które przez 
wielu bywają traktowane wymiennie. 
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Przedstawiając genezę downsizingu, dokonano systematyzacji jego przyczyn, 
a porządkując dotychczasowe ujęcia, zidentyfikowano etapy jego poszerzania i współczesne 
kierunki rozwoju (co przedstawiono w tabeli poniżej). 

Tabela 1. Ewolucja postrzegania downsizingu 
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Takie ujęcie było podstawą do przedstawienia własnej definicji downsizingu, 
uwzględniającej zarówno kwestie przedmiotu zmian, podmiotu decyzyjnego, jak i celów ich 
wprowadzania. 

Downsizing jest opcją strategiczną lub zbiorem działań: wyborem „świadomyim 
(ewolucyjnym, antycypacyjnym, adaptacyjnym lub naprawczym), zmierzającym 1.10 
zmniejszenia skali dzialania całej organizacji lub jej części w wybranych obszarach (np. 
technicznym, majątkowym, finansowym, kadrowym), poprzez zmiany (np. wewnątrz- 
izewnątrzorganizacyjne oraz technologiczne), realizowanym w celu podniesienia 
efektywności i ochrony lub wzrostu wartości organizacji. 

Ciekawym wątkiem pracy było przedstawienie systematyki downsizingu (w tabeli poniżej), 
poprzedzone uporządkowaniem terminologicznym — z uwzględnieniem innych metod 
i narzędzi, których istota zbliżona jest do procesów zmian reprezentowanych przez downsizing. 
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Tabela 2. Systematyka downsizingu 

% Czas Efekty Tempo Forma Świadomość 
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Jednocześnie sformułowana definicja i uporządkowanie nie wykluczyły szerokiego 
kontekstu rozumienia downsizingu: ani jako opcji strategicznej, metody zarządzania (zestaWu 
narzędzi), ani zjawiska (atrybutu przedsiębiorstwa zmniejszającego zapotrzebowanie ,na 
zasoby); choć W trakcie badań pominięto znaczenie atrybutowe, warunkując 1dentyiikaqę 
działań w ramach downsizingu świadomością jego realizacji. 

Omawiając spojrzenie na ewolucję współczesnego downsizingu, warto podkreślić,: że 
zaproponowane W pracy umiejscowienie downsizingu pośród obszarów zainteresowań, 
koncepcji i narzędzi zarządzania, W tym pozycjonowanie zmniejszania skali działalności 
w systematyce nauki o zarządzaniu jako dyscypliny naukowej, pozwoliło na bliższe powiązanie 
jego ewolucji ze zmianami w innych dziedzinach nauki. Rozwój innych obszarów natiki 
o zarządzaniu wynikał z dynamicznych zmian W gospodarce, które wpłynęły zarówno na 
uwarunkowania, jak 1 na sposób realizacji downsizingu — ich przedstawienie 1 uwzględnienie 
w redefinicji pojęcia i przedstawieniu modelu potwierdziły przyj ętą we wstępie tezę. ' 

Przyjęte założenie ewolucji downsizingu stało się podstawą przedstawienia wagi zagadnienia 
dzięki badaniom wtórnym opartym na analizach GUS (z okresu 2007-2015) i badaniach 
pierwotnych przedsiębiorstw notowanych na GPW W Warszawie. Weryfikuj ąc pełna populację 
W okresie 2009-2016, do badania wybrano łącznie 245 spółek. Uzyskane wyniki potwierdziły 
znaczną skalę zjawisk downsizingowych, pozwoliły też na identyfikację niezadowalając h 
efektów jego wdrażania. Równocześnie badania prowadzone z wykorzystaniem an z 
panelowych, regresji i miar pozycyjnych, dowiodły braku uniwersalnych modeh 



wyjaśniających tryb postępowania i potwierdziły konieczność bardziej indywidualnego 
analizowania przebiegu downsizingu, w tym z uwzględnieniem aspektów nieilościowych. 

Identyfikacja czynników jakościowych, związanych z kadrami czy aspektarhi 
behawioralnymi wyborów menedżerskich, stanowiła istotny efekt pracy. Wyszczególniorio 
iwyjaśniono także zmienną rolę zidentyfikowanych czynników wpływających na realizację 
downsizingu. Ważnym wnioskiem było ukazanie ich z podziałem na obszary będące zarówno, 
jako przyczyny, zmiennymi decyzyjnymi, źródłami barier i ryzyka, przedmiotem zmian, jak 
i kluczowymi składowymi docelowego modelu przedsiębiorstwa po zmianach. 

Powyższe spostrzeżenia i inwentaryzacja czynników były podstawą do identyfikaśji 
cech charakterystycznych podejmowania i realizacji procesu downsizingu w polskich 
przedsiębiorstwach. Znaczącym elementem tego zadania była rozróżnienie i identyfikacja 
przyczyn pierwotnych — wpływaj ących na konieczność rozpatrywania downsizingu jako opcji 
postępowania oraz przyczyn inicjujących ~ sprawiających, że decyzja o realizacji downsizingu 
zostanie podjęta. ' 

Takie wnioski prowadziły również do podkreślenia w procesie podejmowania decyzji 
o downsizingu roli analizy sytuacji przedsiębiorstwa, a także wynikających z niej wyzwań 
planowania 1 rozważania alternatyw. W pracy scharakteryzowano podejmowanie decyzji przez 
menedżerów, w tym jej kolektywność (ze wskazaniem typów) 1 sposób formalizacji, a takze 
sposób organizacji samego procesu zmiany, wtym praktyk komunikacji. Do najważniejszych 
wyników badań należy zaliczyć uwypuklenie roli menedżera w całym proces1e, 
w szczególności zaznaczenia czynników organizacyjnych i „miękkic ” ,związanych z osobistą 
sytuacją menedżera, a także możliwego kształtowania zachowań menedżerów przez 
interesariuszy (w szczególności właścicieli). „ 

Na podstawie analizy informacji czerpanych z badań własnych, obejmuj ących również 
fazę realizacji, scharakteryzowano główne obszary zmian, ich powiązania między sobą oraz 
wzajemne oddziaływania. Wzbogaciło to wcześniejsze uporządkowanie narzędz1 
wspomagających procesy downsizingowe 1 występujące bariery ich stosowania. 

Podkreślono, że chociaż przedmiotem downsizingu częściej był maj ątek czy przychody, 
jednak główne problemy praktyczne dotyczyły kadr (postaw pracowników), organizacji pracy 
i przebiegu procesów wewnętrznych, a także relacji z otoczeniem (1nteresar1uszarr11) 
i uwarunkowań formalnych 1 prawnych. ~ 

Powyższa charakterystyka pozwoliła na prawidłowe wykonanie zadań poprzedzających 
budowę modelu: 

— identyfikację przebiegu procesu downsizingu, 
— uporządkowanie grup czynników rozpatrywanych i wpływających na proces 

downsizingu, 
—— przedstawienie wyjątkowych elementów, obszarów, aspektów kształtujących proces 

realizacji downsizingu, „„ 

co stało się składową bazowej struktury modelu w formie tabelarycznej. 
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Tabela 3. Bazowa struktura modelu 

Czynniki: 
polityczne, 
ekonomiczne, ocena obserwacja przewidywanie „ 
społeczne, warunków zmian zmian otoczenia 
technologiczne, 
rynkowe, prawne 
Interesariusze uwzględnienie zarządzenie 
zewnętrzni i relacje relacji relacjami 
Oferowane właściwy 
produkty i usługi system 
Maj ątek informacyjny 
przedsiębiorstwa 
Technologia 
i procesy 
wewnętrzne 
Kadry i organizacja 
Menedżerowie 
i Właściciele 

identyfikacja ochrona 
głównych głównych 
wartości wartości 

aspekty przekonanie 
behawioralne kadry zmiana kultury 

Sytuacja finansowa narzędzia oceny przebiegu zmian 

Taka podstawa pozwoliła na zaprezentowanie spójnego, ale i otwartego modelu 
przedstawiającego proces podejmowania decyzji i realizacji downsizingu, wraz z opisem 
występujących w nim zależności — co było głównym celem pracy. 
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Rysunek 1. Model procesu podejmowania decyz'i i realizacji downsizingu 

Ważną częścią pracy było ukazanie aplikacyjnych walorów modelu —- jego zastosowania 
do wizualizacji praktycznych problemów downsizingu, a także wskazanie dobrych praktyk 
stosowania, wśród których wymieniono m.in. proces analizy i identyfikacji sytuacp 
przedsiębiorstwa, posiadanie modelu docelowego, stosowanie tzw. prostych re 
uwzględnianie aspektów „miękkich” oraz znaczenie czasu (momentu) podjęcia decyzji. 
Wskazanie rekomendowanych zasad nie wykluczyło jednak identyfikacji wielu paradok ów 
wiążących się z downsizingiem. 

Do efektów praktycznych należy także zidentyfikowanie pojęcia potencjału 
downsizingowego wraz z wartościami opisującymi ten potencjał: inercją organizacji oraz 
zdolnościami cechującymi przedsiębiorstwa o wysokim potencjale. 

Forrnułując własną definicję, uznano, że: potencjał downsizingowy to zdolność «do 
zmniejszania skali działalności przy zachowaniu lub maksymalizacji wart ci 
przedsiębiorstwa. Wartościami opisującymi potencjał downsizingowy będą: 

— poziom ochrony lub maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa, 
— czas zmiany skali (w wymaganych obszarach), 
— koszt zmian. 

Tak sformułowaną kategorię można przedstawić za pomocą wzoru: 

Ay P — Ę / T  

.i4 



gdzie potencjał downsizingowy (P) jest relacją procentowej zmiany wartości przedsiębiorstwa 
(Ay) i procentowej zmiany jego wielkości (Ax), przy czym wielkość ta zależy również od czasu 
(I) przyjmującego wartość 1 dla czasu oczekiwanego. 

W wynikach badań zidentyfikowano także typowe miary stosowane W trakcie procesów 
downsizingowych (statyczne i dynamiczne), wyróżniając m.in. pomiar efektywności, pomiar 
uwolnionego kapitału, pomiar wykorzystania majątku, a także miary jakościowe, np. związane 
z ograniczaniem problemów. 

Efekty pełnej realizacji celów szczegółowych i celu głównego pozwoliły na odpowiedź 
na pytania postawione w problemie badawczym, ukazano bowiem przebieg procesu podjędia 
decyzji i realizacji downsizingu, prezentując również jego uwarunkowania. Co ważne, 
zaproponowanie rozwiązania poprzedzono analizą skali i efektów downsizingu, co wraz „ze 
wskazaniem zmian wynikających z przeobrażeń gospodarczych stanowiło ważną podstaxźvę 
ukazania zaznaczonej w tezie ewolucji downsizingu. ' 

Wypełnienie luki teoretycznej, empirycznej i metodycznej 
Podsumowując uzyskane wyniki, warto też zwrócić uwagę, że jakkolwiek downsizing nie jest 
pojęciem nowym, to przedstawiona w pracy ewolucja dowodzi wagi i zasadności podjęć1a 
tematu. Pozome ugruntowanie wiedzy o downsizingu w końcówce ubiegłego wieku, przy 
dynamicznych zmianach warunków gospodarczych ostatnich lat, spowodowało powstanie luki 
poznawczej. Realizacja celów pracy i odpowiedź na pytanie postawione w problemie 
badawczym pozwoliło na częściowe zmniejszenie tej luki zarówno w części teoretycznej 
(poprzez redefinicję i systematykę), jak i empirycznej (poprzez uporządkowanie narzędzi 
i-módelu wykorzystania downsizingu). Zarazem niejednoznaczność wyników badan 
ilościowych i weryfikacja praktyki realizacji downsizingu w badaniach jakościowych me 
pozwoliła na istotne zmniejszenie luki metodycznej (wykazywanej również przez innych 
autorów). Ważnym efektem jest jednak zainwentaryzowanie i uzasadnienie istnienia owej luk1, 
co stanówiło podstawę także do rekomendacji obejmujących sposób przyszłego badania. 

' ' Odnosżąc się do luki metodycznej i oceniając uzyskane efekty i ich formułę, warto 
odwołać się do wizji przyszłości przedstawionej przez Sułkowskiego (2005). Opowiadaj ąc31ę 
za eklektycznym podejściem metodologicznym i polimetodycznością zarządzania, wskazałem, 
że sam przedmiot badań jako nauka będzie miał kilka wyróżników, m.in. nie będzie formułował 
ogólnych praw i teorii, wszelkie uogólnienia będą miały charakter lokalny, będzie rozwijał 
metodologię badań opartych na metodach społecznych. Również Wojtysiak-Kotlarski (2011,15. 
67) stwierdza, że nauki o zarządzaniu powinny wyzbyć się ambicji uniwersalistycznyęh. 
Podstawą takiego twierdzenia jest fakt, że nauki te podlegają istotnym wpływom kontekśtu 
społecznego i kulturowego. Takie podej ście dokładnie odzwierciedla zaprezentowane w pracy 
wyniki badań downsizingu, które nie pozwoliły odnaleźć prawidłowości w części analiz 
ilościowych, identyfikuj ąc jednocześnie szereg uwarunkowań behawioralnych. 

Ograniczenia . 
Równocześnie warto zwrócić uwagę na ograniczenia w interpretacji uzyskanych wyników 
Wyróżnić tu należy przewidywanie, że zaproponowana definicja może znaleźć wielu krytyków, 



zwłaszcza że zaprezentowane w pracy nurty badań downsizingu są ze sobą sprzeczne: z jediiej 
strony wielu autorów dąży do uogólnienia, z drugiej zawężania i podziału poruszariej 
problematyki. Podobnie przygotowana systematyka i uporządkowanie terrninologiczne, mimo 

downsizingu, który z trudem poddaje się uniwersalizacji. 
Podobne ograniczenia dotyczą modelu koncepcyjnego, który z powodu 

wielowymiarowości i objętości może być traktowany jako zbyt ogólny. Warto tu się odnieść 
do jednego z ważniejszych (ale i kuszących badaczy) błędów postrzegania: błędu wiary 
w uniwersalne rozwiązania (Krzakiewicz, 2008, s. 89). Zmniejszenie skali działania nie jest 
rozwiązaniem uniwersalnym, W szczególności nie istnieje ani model, ani metodyka 
postępowania, które zagwarantowałyby trafność decyzji o downsizingu lub prawidłowy doĘór 
stosowanych narzędzi. Menedżerowie działają W niezwykle złożonym i dynamicznźm 
systemie, powinni spoglądać zatem na rozwiązanie, jakim jest downsizingu, przez pryzmat 
teorii przypadku (contingency theory), akceptując brak optymalnych rozwiązań. 

Wskazania kierunków przyszłych badań 
Takie ograniczenia stanowią jednocześnie dobry przyczynek do wskazania kierunków 
przyszłych badań: poznawanie tendencji downsizingowych W wąsko zdeiiniowanych grupajch 
przedsiębiorstw wyodrębnionych według branży, charakterystyki rynku, na którym działają, 
skali funkcjonowania. Równocześnie Wartościowy wkład do poszerzania wiedzy wniosą dalsze 
badania dotyczące poszczególnych obszarów downsizingu (od kadr po zmiany fmansoWe) 
z uwzględnieniem wzajemnego oddziaływania tych obszarów na siebie i rozpatrywaniem 
trudno uchwytnych kategorii, takich jak kapitał intelektualny czy wartości relacyjne. __ 

W ocenie autora wszelkie praktyczne analizy zjawiska mogą rozpocząć się od 
zdefinioWania sytuacji, dróg postępowania i planów na podstawie zaproponowanego modelu 
Z pewnością w toku jego stosowania będzie on zawężany i uszczegóławiany w zależności od 
analizowanych przypadków, pozwoli natomiast na bardziej uniwersalne porównywame 
uzyskanych efektów. ~ 

Podsumowując, warto zauważyć, że podjęcie decyzji o zmniejszeniu skali działalnośći 
może stanowić pewien paradoks— wiąże się z występowaniem trwałych napięć W organizaeji 
Intencją autora nie było jednak ukazanie metod ich eliminacji, ale (zgodnie z teorią 
paradoksów, por. Grzesik, 2016, s. 35) postulat współistnienia sprzecznych ze sobą rozwiązań. 
Takie spojrżenie pozwala na akceptację sytuacji, w której dla rozwoju organizacji dokonuje się 
jej zmniejszania czy wycofania się z pewnych sfer działalności, a W trakcie wzrostu ocenia Się 
i zwiększa potencjał downsizingowy. Budowanie tej świadomości Wśród menedżerów 
przyczyni się do lepszych efektów uzyskiwanych nie tylko W okresach restrukturyzacji, ale 
w osiąganiu długoterminowego 1 zrównoważonego rozwoju organizacji. 

„i 
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5. Omówienie pozostalych osiągnięć naukowo-badawczych 

5.1. Zainteresowania naukowo-badawcze i publikacje 

Moje zainteresowania od początku pracy naukowej koncentrowały się na dwóch zasadniczych 
kierunkach: „ 

— problematyce restrukturyzacji przedsiębiorstwa, w tym strategii wyj ścia 1 upadłości 
— problematyce zarządzania zasobami ludzkimi, z wyróżnieniem aspektów 

kontrolingowych. f 
Jednocześnie aktywność naukowa obejmowała również ogólne zagadnienia zarządzania, 
Połączenie tych obszarów stało się podstawą realizacji opisanej wyżej pracy podejmującej 

temat downsizingu: umiejscowionego jako rozwiązanie restrukturyzacyjne, obejmującego 
wiele zmian kadrowych (ale także zmian m.in. w sferze finansów czy maj ątkżu), 
a przedstawionego z perspektywy problematyki podejmowania decyzji. Graficzna prezentację 
zainteresowań przedstawiono na rysunku poniżej 

& I 
*„ Pozostały zakres nauk o ! 

~ zarządzaniu ," 

w .; ~ ~  » 
'” 

” * w - „ „ . „ v '  

Rysunek 2. Zakres zainteresowań naukowych 

Upadłość 
Przygotowana przeze mnie i obroniona w 2007 roku rozprawa doktorska miała tytuł 
Zarządzanie procesem upadłości przedsiębiorstw. Z jej tematyką były związane p1erwsze 
publikacje w czasopismach 1 materiałach konferencyjnych: 

Czasopisma — przed uzyskaniem stopnia doktora 
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l .  Wojtkowiak, G. (2006). Możliwości zastosowania analizy systemoWej 
w rozwiązywaniu problemów upadłości. Studia Doktorantów/Akademia Ekonomicźźna 
w Poznaniu, (2), 27 8-288. " 

2. Wojtkowiak, G. (2006). Ograniczenia w zastosowaniu wiedzy o zarządzaniu 
w upadłości. Zeszyty Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, (81), 616-621. . 

3. Wojtkowiak, G. (2006). Przestępstwa gospodarcze na przykładzie upadłości 
przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe/Akademia EkonomicznawPoznaniu, (79), 167-175. 

4. Wojtkowiak, G. (2004). Pozytywny wymiar upadłości Zeszyty Naukowe/Akademia 
Ekonomiczna w Poznaniu, (48), 170- 181. 

Materiały konferencyjne —przed uzyskaniem stopnia doktora 
5. Wojtkowiak, G. (2007). Upadłość jako przykład twórczej destrukcji. W: S. Lachiewicz 

(red.), Zarzadzanie rozwojem organizacji (5. 190-197). Łódź: WydawnictWo 
Politechniki Łódzkiej. 

6. Wojtkowiak, G. (2005) Contribution to discussion on the problems of managementżin 
bankruptcy. W. A. Jans i R. I. Zalewski (red.,) Economy in its theory and practice: 
Problems, solutions, cases. Proceedings of Lubmewzce 2003 and Lubniewice 2004 (s. 
98- 106). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomiczne w Poznaniu. 

Problematykę upadłości podejmowałem również po uzyskaniu stopnia doktora, przedstawiając 
ją w kontekście strategii wyjścia oraz wyszczególniając problematykę kadrową 
restrukturyzowanych lub likwidowanych przedsiębiorstw (co było związane z drugim 
zwyróżnionych kierunków badawczych). Na prowadzenie badań w latach 2007- 2009 
otrzymałem dofinansowanie W ramach środków na finansowanie Młodych Naukowców i 
Doktorantów— temat: „Zarządzanie upadłością przedsiębiorstw” zarejestrowany pod numeręm 
51103 141. :- 

Czasopisma < 
1. Wojtkowiak, G. (2013). Znaczenie utrzymania potencjału ludzkiego w procesie 

upadłości układowej. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika 
Łódzka, 51, 275- 284. 

2. Wojtkowiak, G. (2009). Pracownicy w procesie upadłości przedSiębiorstwa 
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 1,67-76. 

3. Wojtkowiak, G. (2008). Upadłość: strategiczne myślenie o zmianie radykalnej. Zeszyty 
Naukowe/Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, (105), 196- 203. 

Rezultatem tych moich zainteresowań był udział W konferencjach tematycznych, 
w' szczególności organizowanych przez Szkołę Główna Handlowa w Warszawie, oraz 
publikacje w ważniejszych monografiach podejmujących tematykę upadłości, 
nieWypłacalności i postępowań naprawczych. 

Monografie 
1. Wojtkowiak, G. (2014). Problemy przedsiębiorców w okresie rozpatrywania wniosku 

' o ogłoszenie upadłości. W. E. Mączyńska (red.,) Bankructwa przedszębzorstw Wybrane 
aspekty ekonomiczne i prawne (s. 203-214). Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głowne] 
Handlowej w Warszawie. 
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2. Wojtkowiak, G. (2013). Wybrane” zasady zarządzania w sytuacji niewypłacalności 
przedsiębiorstwa. W: A. Adamska i E. Mączyńska (red.), Upadłości, bankructiłia 
inaprawa przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia (s. 341-356).Warszawa: 
Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. 

3. Wojtkowiak, G. (2008). Odpowiedniki organów nadzoru korporacyjnego w upadłości 
przedsiębiorstw. W. S. Rudolf (red. ), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu 
wartościprzedsiębiorstwa (s. 343- 358). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 

Materiały konferencyjne 
4. Wojtkowiak, G. (2012). Bankruptcy Law as an element of market infrastructure / 

Wojtkowiak Grzegorz. W: A. Dimitar (red. ), Problems and prospectzves of development 
of the cooperation between South-Eastern European countries within the framework'jof 
Black Sea Economic Cooperation. Collection ofscientific works (s. 248-256). Svisthow: 
Tsenov Academy of Economics and Donetsk National University. 

Tematyka niewypłacalności jest również związana z projektem badań statutowych 
prowadzonych przez dra hab. Dariusza Nowaka, prof. nadzw. UEP, pt. „Uwarunkowania, 
efekty i bariery międzyorganizacyjnej kooperacji” (numer tematu: 51102-36). Od 2012 roku 
jestem członkiem zespołu prowadzącego badania, a do podejmowanej w badaniach tematyki 
nawiązałem m.in. w publikacji: 

Monografie 
1. Wojtkowiak, G. (2014). Niewypłacalność kontrahenta jako zagrożenie w kooperacji. 

W. D. Nowak (red. ), Wybrane problemy współpracy 1 współdziałania przedsiębiorstw 
(5. 7- 19). Kalisz: Wydawnictwo Uczelniane Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu. 

Strategie Wyjścia 
Tematyka upadłości, związana z problemami restrukturyzacji i likwidacji przedsiębiorstw, 
skłoniła mnie do poszerzenia zainteresowań o grupę strategii wyjścia, która stała się moim 
głównym obszarem badawczym po uzyskaniu stopnia doktora. Początkowe badan-ra, 
obejmujące kwestię realizacji przez przedsiębiorców opcji defensywnych, stały się 
przedmiotem kolejnych publikacji. ł 

„ Czasopisma › - 
] .  Wojtkowiak, G. (2013). Exit strategy — an option not only in recession. Vismk. 

Ekonomiczni nauki, 8, 87- 89. 
2. Sobolewski, H. i Wojtkowiak, G. (2013). Ocena efektywności działań 

› prywatyzacyjnych przez pryzmat strategii wyjścia. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (59), 679- 689. 

3. Wojtkowiak, G. (2013). Wartość likwidacyjna jako czynnik kształtujący decyzje 
strategiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynsnansowe 
Ubezpieczenia, (60), 157— 168. - 

4. WojtkOWiak, G. (2011). Bariery „wyjścia” i ich wpływ na rozwój 
przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, (193), 163- 
174. 
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5. Wojtkowiak, G. (2011). Wpływ uregulowań prawnych na wybór strategii 
wyjścia. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, (169), 321-330. 

6. Wojtkowiak, G. (2009). Strategia wyjścia w praktyce. Zeszyty Naukowe/Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu, (129), 637-642. › 

Monografie 
7. Wojtkowiak, G. (2013). Strategie „ jścia” a projektowanie nowych przedsięwzięć. W: 

A. M. Lis i G. Zielińska (red.), Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce (s. 25-3'4). 
Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. 

8. Wojtkowiak, G. (2010). Rola Nadzoru Korporacyjnego w sytuacji likwidacji lub 
zagrożenia likwidacją przedsiębiorstwa. W: P. Urbanek (red. ), Nadzór korporacyjny 
w warunkach kryzysu gospodarczego (s. 417-426). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu 
Łódzkiego. 

9. Wojtkowiak, G. (2010). Zakończenie działalności gospodarczej— decyzja strategiczna. 
W: M. Geryka (red.) Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań (s. 327- 339). 
Gdańsk: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania W Gdańsku. 

Wymienione artykuły były przedmiotem prezentacji na konferencjach naukowych, jednak do 
wyróżniającego cyklu konferencji, wiktórych uczestniczyłem, zaliczyć należy konferendje 
organizowane przez Katedrę Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie, pod wspólnym tytułem „Międzynarodowa Konferencja 
Naukowa. Zarządzanie Restrukturyzacja”. Wyniki badań były prezentowane i dyskutowane 
podczas konferencji, a w ich wyniku powstały publikacje. 

1. Wojtkowiak, G. (2014). Behawioralne aspekty podejmowania decyzji o realizacji 
strategii wyjścia. W: R. Borowiecki i J. Kaczmarek (red. ), Zarzadzańie 
przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych (3.109-118). 
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny W Krakowie. 

2. Wojtkowiak, G. (2013). Wpływ interesariuszy na sposób realizacji strategii wyjścia” - 
ujęcie społeczne. W: R. Borowiecki i B. Siuta-Tokarska (red. ), Zarządzanie rozwojóm 
współczesnej organizacji: Uwarunkowania, innowacje, strategie (s. 253- -.263) Kraków: 
Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego W Krakowie. ' 

3. Wojtkowiak, G. (2012). Determinanty wyboru strategii wyjścia. W. R. Borowreck1 
i A .  Jaki (red. ), Zarzadzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje-strategie-analiza 
(s. 399- -412). Kraków: Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Wycofanie z giełdy 
Realizując ogólny kierunek badań związanych z problematyką restrukturyzacji i strategii 
wyjścia, w latach 2012- 2014 przygotowałem wyodrębnione badanie obejmujące kweśt1ę 
wycofywanie spółek z giełdy— badania objęły Giełdę Papierów Wartościowych W Warszawie. 
Znaczenie tej tematyki zostało potwierdzone również w kolejnych latach zdarzeniami 
gospodarczymi: wzrostem liczy spółek wycofywanych z giełdy. Wyniki badań zostały 
opublikowane w dwóch rozdziałach monografii, które powstały i zostały zaprezentowane 
wramach konferencji „XIV Ogólnopolska Konferencja Przedsiębiorstwo na Rynku 
Kapitałowym” organizowanej w 2013 roku przez Katedrę Analizy i Strategii Przedsiębiorsttiya 
Uniwersytetu Łódzkiego, oraz W artykule przygotowanym w ramach konferencji „Szkóźła 
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Letnia Zarządzania 2014. Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania. Aspekty 
teoretyczne i praktyczne” organizowanej przez Katedrę Teorii Organizacji i Zarządzama 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Czasopisma 
1. Wojtkowiak, G. (2014) Efekty ekonomiczne wycofania spółek z giełdy. Marketing 

iRynek, (5 (CD)), 697- 704. 
Monografie 
2. Wojtkowiak, G. (2014). Charakterystyka spółek wycofywanych z rynku kapitałowego 

w Polsce. W: N. Duraj (red.), Wartość rynkowa, struktura kapitału i ejkktywndść 
przedsiębiorstwa (3. 181-192). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. . 

3. Wojtkowiak, G. (2013). Wycofanie spółki z rynku kapitałowego jako opcja strategii 
wyjścia. W: J. Duraj i A. Sajnóg (red.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki 
zarządzania wartością przedsiębiorstwa (s. 345-354). Łódź: WydawnictWo 
Uniwersytetu Łódzkiego. ' 

Downsizing 
Wynikiem wyodrębniania badań W ramach obszaru restrukturyzacji i strategii wyj ścia był też 
wybór głównego tematu badań i publikacji. Dyskusję nad zawężeniem problematyki badawczej 
podjąłem podCzas wspomnianego już cyklu konferencji „Międzynarodowa Konferencja 
Naukówa. Zarządzanie Restrukturyzacja? W ramach prezentacji konferencyjnych 
przeprowadziłem w szczególności dyskusję nad zakresem współczesnego downsizingu, jego 
def1mcją 1 ewolucj a, w tym porównaniem ich do zmian w zakresie restrukturyzacji. W wynlku 
tych rozważań pówstały trzy publikacje. » 

Monografie 
]. Wojtkowiak, G. (2019). Modern downsizing. Encyclopedia of Orgamzatlonal ._ 

KnoWledge, Administration, and Technologies, First Editión. Artykuł po pozytywnych 
recea ach został przyjęty przez Wydawnictwo 1 oczekuje na publikację. 

2. Wojtkowiak, G (2015). Outsourcing księgowo-kadrowy jako narzędzie downs1z1ngu 
iuelastyczniania przedsiębiorstwa. W: A. JakiiM. Kowalik (red ), Współczesne oblicza 
i dylematy restrukturyzacji (s. 173- -180). Kraków: Uniwersytet Ekonom1czny 
WKrakowie. 

3. Sobolewski, H. i Wojtkowiak, G. (2014). Downsizing i dezinwestycje jako źródło 
finansowania wewnętrznego. W. R. Borowiecki i ]. Kaczmarek (red. ), Zarządzanie 

' przedsiębiorstwem w warunkach współczesnych wyzwań gospodarczych (s. 253- -260). 
Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. 

4. Sobolewski, H i Wojtkowiak, G. (2013). Współczesny wymiar downs1z1ngu — 
wskazanie skali i uporządkowanie terminologiczne W. R. Borowiecki, ]. Chadam 
i J .  Kaczmarek (red.), Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań 
gospodarczych: Restrukturyzacja — Zarzadzanie — Analiza (s. 31-42). Kraków: 
Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. 

Podobnie doświadczenia z badania strategii wyjścia i wspomnianych dyskusji podczas 
konferencji pozwoliły na wykorzystanie różnych technik badawczych' 1 źródeł informacji do 
poznania zawężonej problematyki: downsizingu. W ramach badań wykorzystywano wywiady 
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ustrukturalizowane (w tym przeprowadzono badania pilotażowe, będące podstawą głównej 
publikacji), badania wyników i danych kadrowych spółek giełdowych, analizy przypadków, 
wyniki badań 1 dane źródłowe publikowane przez GUS. Wyniki tych badań prezentowano m.in. 
w artykułach w czasopismach: 

Czasopisma 
1. Wojtkowiak, G. (2018). 'Prof1ts or employment: Priorities of future managers. 

International Journal of Sustainable Entrepreneurship and Corporate Social 
Responsibility, 3(2), 18-31. . 

2. Wojtkowiak, G. (2016). Dylematy decyzyjne zarządów przedsiębiorstw 
pracowniczych. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego (AE) we Wrocławiu, 
420, 411-421. 

3. Wojtkowiak, G. (2015). Rola elastyczności w zarządzaniu przedsiębiorstwem 
budowlanym Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki 
Finansowe, Ubezpieczenia, 74(855), 321 -.332 

4. Sobolewski, H., i Wojtkowiak, G. (2014). Podejmowanie decyzji 
dezinWestycyjnych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki 
Finansowe, Ubezpieczenia, (66), 171- 183. 

'5. Wojtkowiak, G. (2010). Downsizing w praktyce polskich przedsiębiorstw. Zeszyty 
Naukowe/Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, (148), 172- 180. 

Wyniki badań były prezentowane również na konferencjach i publikowane w monografiach 
tematycznych. Ich różnorodność zachęciła mnie do spojrzenia na problematykę downsizingu 
z różnych punktów widzenia: z perspektywy podejmowania decyzji 1 wyborów strategicznych, 
przez pryzma finansowy (przyczyn zmian i efektów ich wdrażania), a takze z uwzględmemem 
aspektów społecznej odpowiedzialności biznesu. Wyróżniającym się zagadnieniem była 
kwestia sytuacji i roli pracowników w downsizingu. Wyniki rozważań' 1 badań wtym zakresie 
przedstawiono w artykułach: 

Czasopisma 
1. Wojtkowiak, G. (2016). Wzrost wydajności pracy jako przyczyna zmniejszania skah 

zatrudnienia. Studia Oeconomica Posnaniensia, 4(l), 155- 168 A 
2. Wojtkowiak, G. (2014). Downsizing kadrowy jako efekt zwiększania elastyczności 

zatrtidnienia. Studia Oeconomica Posnaniensia, 9(270), 175- 191. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi 
Wyróżnienie zagadnień związanych z zarządzaniem ludźmi w downsizingu było też połączone 
z drugim podejmowanym przeze mnie kierunkiem badań: zarządzaniem zasobami ludzklmi. 
Realizowane badania obejmowały przede wszystkim aspekty pomiaru zjawisk związanych 
z zasobami ludzkimi, które są także przedmiotem aktywności popularyzatorskłej 
i dydaktycznej (opisanych w dalszej części). Wyniki badań były przedstawiane w artykułach: 

Czasopisma 
]. Skowron—Mielnik, B ,  Gołembski, M. i Wojtkowiak, G. (2016). Parametrization of the 

personnel function—possibilities and limitations. International Conference on 
Marketing and Business Development Journal, 2(1), 172- 179. ' ' 
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2. Gołembski, M. i Wojtkowiak, G. (2016). Obszary i wykorzystanie kontrolingu 
kadrowego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, 
Ubezpieczenia, ] (79), 927- 936. 

3. Gołembski, M. i Wojtkowiak, G. (2016). Znaczenie ryzyka kadrowego w realizacji 
funkcji personalnej w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej. Seria: 
Organizacja i Zarządzanie, 88, 127- 137. 

4. Nowak, D. i Wojtkowiak, G. (2016). Identyfikacja i ocena kluczowych kompetencji 
wprzedsiębiorstwach przemysłowych - wyniki badań. Studia Oeconomica 
Posnaniensia, 4(2), 52-69. 5 

5. Gołembski, M., Sobański, P. i Wojtkowiak, G. (2016). Employee motivations in 
maintaining occupational health and safety (OHS) compliance: Research on nine 
construction firms in Poland. Global Management Journal, 8, 94- 100 

6. Gołembski, M. i Wojtkowiak, G. (2012). Znaczenie pomiaru kapitału ludzkiego 
wkreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu 
Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, (56), 37-56. 

Pomiar elastyczności 
W tematyce kadrowej wyróżniającym się cyklem były publikacje związane z projektem 
badawczym obejmującym potencjał elastyczności pracowników, realizowany z dr-hab. Beatą 
Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP. Badania zmierzały do poznania zachowań i motywów 
podejmowanych przez pracowników decyzji wobec różnych działań pracodawców 
zmierzających do uelastycznienia. Obejmowały zmiany formy zatrudnienia, wynagrodzenia, 
czasu pracy i miejsca jej wykonywania. W wyniku pracy powstały powiązane ze sobą 
publikacje. 

Czasopisma 
l .  Skowron-Mielnik, B. i Wojtkowiak, G. (2016). Formy zatrudnienia — analiza 

elastyczności pracowników. Organizacja i Kierowanie, 3(l73), 81- 98. ' 
2. Skowron-Mielnik, B. i Wojtkowiak, G. (2019). Flexibility of employees in the- 

restructuring of an enterprise. Publikacja zgłoszona, po recenzjach, w trakcie wydania. 
3. Wojtkowiak, G. (2019). Reasons for part-time employment. Management Forum, 7(] ) 

Publikacja zgłoszona, po recenzjach, w trakcie wydania. 
Monografie =” 
4. Skowron-Mielnik, B. i Wojtkowiak, G. (2017). The ilexibility of the workplace and 

working time: Analysis of employees' preferences in Poland. W. Z. Nedelko 
1 M Brzozowski (red.,) Exploring the influence of personal values and cultures in the 

' ' Workplace (s. 287- 304). IGI Global. 

Warto zauważyć, że kwestia elastyczności pracowników 1 możliwości uelastyczniania pracy 
jest jedną z przyczyn downsizingu i jednocześnie jego efektów, choć we wspomnianych 
publikacjach temat ten został omówiony z perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi, a me 
decyzji restmkturyzacyjnych. Równocześnie temat związany z elastycznością pracowników 
został przeze mnie podjęty w szerszym zespole: przedmiotem badań były czynniki wpływaj ące 
na strukturę zatrudnienia pracowników stałych 1 tymczasowych. Wyniki pracy zaprezentowano 
na XX Jubileuszowej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Zmiana Warunkiem Sukcesu 
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2017. Kierunki Strategicznych Transformacji Przedsiębiorstw” organizowanej przez 
Uniwersytet Ekonomiczny we WrocłaWiu' 1 Polską Akademię Nauk. 

Czasopisma 
1. Skowron-Mielnik, B. Prokop, D. i Wojtkowiak, G. (2018). Czynniki optymalizacji 

struktury zatrudnienia pracowników stałych i tymczasowych. Management Forum, 
4(6), 31 -.39 

2. Skowron- Mielnik, B., Prokop, D. i Wojtkowiak, G. (2019). Kształtowanie elastycznej 
struktury zatrudnienia z udziałem pracowników tymczasowych w przedsiębiorstwaśzh 
produkcyjnych Przedsiębiorczość i Zarządzanie. Artykuł po pozytywnych recenZJ ac'h 
został przyjęty przez Wydawnictwo' 1 oczekuje na publikację. 

Podejmowana w ramach powyższych projektów tematyka łączyła się także z badaniami 
statutowymi prowadzonymi przez dr hab. Beatę Skowron-Mielnik, prof. nadzw. UEP, pt. 
„Innowacyjne koncepcje i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji” 
(zarejestrowany pod numerem 511022-19). Od 2017 roku jestem członkiem zespołu 
prowadzącego te badania. Wraz z zespołem W latach 2014-2015 składaliśmy wnioski 
o dofinansowanie z NCN projektu pt. „Innowacyjne systemy pracy w praktyce gospodarczej”. 

Zagadnienia prawne 
Łączenie tematyki kadrowej, elastyczności i restrukturyzacji odzwierciedlone w głównej 
publikacji świadczą o pewnej interdyscyplinarności podejmowanych zagadnień. 'Ia 
różnorodność nakazuje także zwrócenie uwagi na uwzględnianie W publikacjach szeregu 
aspektów prawnych: zarówno w problematyce upadłości (jako procesowi wyznaczonymi 
ramami prawnymi), strategii wyjścia i downsizingu (jako uwarunkowań, które także były 
przedmiotem wspomnianych już publikacji), jak i W zakresie zarządzania kadrami. 
Podejmówanie zagadnień prawnych w tym ostatnim obszarze skutkowało także aktywnym 
udziałem w pracach w podzespole zajmującym się barierami rozwoju przedsiębiorczości 
wpraktyce stosowania przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych w ramach 
„Trzećiego Kongresu Prawników dla Gospodarki” organizowanego przez Sąd Okręgowy 
w-Poznaniu. ' 

Pożostałe zainteresowania [: 
Moja aktywność naukowa poza dwoma głównymi kierunkami: restrukturyzacją i zarządzaniem 
kadrami, obejmuje również pozostałe zagadnienia nauki o zarządzaniu. Pracując w zespołach 
z innymi badaczami podejmowałem tematykę m.in. wybranych problemów zarządzania 
iinansami, społecznej odpowiedzialności biznesu (poruszanej W pracach obejmujących 
strategie wyjścia i downsizing), a także paradoksów zarządzania. 

Czasopisma 
1. Sobolewski, H. i Wojtkowiak, G. (2016). Wybrane problemy zarządzania finansami 

Winstytucjach płatniczych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse 
Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 1 (79) 841 -850. - 

2. Gołembski, M. i Wojtkowiak, G. (2013). Znaczenie koncepcji społecznej 
odpowiedzialności biznesu (CSR) w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa. Acta 
Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 278, 173- 184. 
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Monografie —przed uzyskaniem stopnia doktora 
3. Gołembski, M. i Wojtkowiak, G. (2004). Zarządzanie przez paradoksy W: 

I . Engelhardt i M. Brojak-Trżaskowska (red.), Management Forum 2020. w kierunku 
uniwersalnego modelu zarządzania (3. 17-22). Szczecin: Fundacja na rzecz 
Uniwersytetu Szczecińskiego. ' : 

5.2. Aktywność międzynarodowa 

Realizacja badań we wsponmianych kierunkach wiązała się także z uczestnictwem 
w konferencjach zagranicznych, na których były prezentowane wyniki badań; artykuły 
wmonografiach i czasopismach zagranicznych zostały przedstawione powyżej, a krajowe 
konferencje o charakterze „międzynarodowym” w wykazie dorobku. „ 

W ramach członkostwa w zespole badań statutowych pt. „Uwanmkowania, efekty 
ibariery międzyorganizacyjnej kooperacji” w 2012 roku uczestniczyłem w konferencji 
„Jubilee Scientific and Practical Conferencje: Problems and Perspectives of the Development 
of Cooperation Between South-Eastern Europeran Countries Within the Framework in Black 
Sea Economic Cooperation” organizowanej w Albenie (Bułgaria) przez International 
Economics Department Donetsk National University oraz Tsenov Academy of Economics 
w Svisthovie. Podczas konferencji prezentowałem wyniki badań pod tytułem „Bankruptcy law 
as an element of market infrastructure”. 

Ponadto w zakresie naukowej współpracy międzynarodowej biorę udział w badaniaćh 
w ramach umowy między Katedrą Zarządzania i Analizy Zasobów Przedsiębiorstwa 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu a Industrial Business and Entrepreneuship w The 
D.A. Tsenov Academy od Economics w Svisthtovie, Bułgaria. W ramach porozumienia od 
2018 roku uczestniczę we wspólnych badaniach naukowych i przygotowaniu publikacji. 

W ramach umowy o współpracy międzyuniwersyteckiej w 2013 roku uczestniczyłem 
w międzynarodowej konferencji „The Actual Problems of the Economy” organizowanej przez 
Państv'Vowy Uniwersytet im. I. Ogienki W Kamieńcu Podolskim (Ukraina), przygotowując 
wystąpienie zatytułowane: „Exit strategy -— an option not only in recession”, które było oparte 
na artykule przygotowanym pod tym samym tytułem. Na Uniwersytecie w Karmencu 
Podolskim w 2013 roku odbyłem również prawie dwutygodniowy staż — szkołę letnią-. 

Moja aktywność międzynarodowa jest związana bezpośrednio z głównym przedmiot 
moich zainteresowań badawczych — downsizingiem. Poza wyżej zaprezentowanymi artykułarm 
w 2018 roku przygotowano rozdział do monografii Encyclopedia of Organization?! 
Knowledge, Administration, and Technologies, First EditiOn opracowywanej przez 
wydawnictwo IGI Global. Artykuł „Modern downsizing” jest po pozytywnych recenzjach 1 
został przyj ęty przez Wydawcę, a wydanie tomów monografii planowane jest od lipca 2019 do 
czerwca 2020 roku. 

— Wojtkowiak, G. (2019). Modern downsizing. Encyclopedia of Orgamzatwnal 
Knowledge, Administration, and Technologies, First Edition. - 

W ramach aktywności międzynarodowej w październiku 2014 roku uczestniczyłem 
w programie Erasmus+ w Jyvaskyla University of Applied Sciences w Finlandii, prowadżąc 
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zajęcia dydaktyczne. W trakcie pobytu zrealizowałem również część badania, które było 
przeprowadzane również wśród studentów kierunków ekonomicznych i technicznych w Polsce. 
Badania dotyczyły wpływu wykształcenia na podejmowanie decyzji o downsizingu kadrowym 
w kontekście aspektów behawioralnych i społecznej odpowiedzialności biznesu — zaletą 
badania była możliwość konfrontacji wyników różnych grup studentów w różnych krajach 
z wcześniejszymi badaniami innych autorów. Wyniki badania pozwoliły na przygotowanie 
publikacji 

— Wojtkowiak, G. (2018). Proflts or employment: Priorities of future managers. 
International Journal of Sustainable Entrepreneurship and Corporate Social 
Responsibility, 3(2), 18-31. ' 

Aktywność dydaktyczną podejmowałem również podczas wizyty w Katholische 
Universitat Eichstatt — Ingolstadt w 2014 roku. W ramach wyjazdu, poza prowadzeniem zajęć, 
uczestniczyłem w spotkaniu z zespołem oraz Kierownikiem Tourism / Center for 
Entrepreneurship. Rozwijając kierunek zainteresowań związany z zarządzaniem kadrami, 
uczestniczyłem również w spotkaniu z członkami Chair for Organization and Human 
Resources. 

W ramach współpracy międzynarodowej 25- 28 kwietnia 2016 roku byłem 
odpowiedzialny za opiekę nad wizytującym wykładowcą z JAMK University of Applied 
Sciences z Finlandii, który wraz z grupą studentów uczestniczył w zajęciach dydaktycznych 
oraz zorganizowanych przeze mnie warsztatach w przedsiębiorsmach. W 2016 roku byłem 
również opiekunem podczas tygodniowej wizyty profesora wykładowcy z Tsenov Academy of 
Economics. 

Realizując zadania współpracy międzynarodowej w działalności naukowej, w 2016 roku 
dokonałem recenzji dwóch artykułów w monografii: - 

— Z. Nedelko 1 M. Brzozowski (red. ), Exploring the influence of personal values and 
cultures in the workplace (s. 287- 304). IGI Global. 

W 2019 roku zostałem zakwalifikowany jako recenzent do czasopisma International 
Journal of Applied Management Theory and Research (IJAMTR) wydawanego przez IGI 
Global. 

5.3. Pozostała aktywność 

5.3.1. Osiągnięcia dydaktyczne i opieka nad doktorantami, studentami 

Osiągnięcia dydaktyczne 
W ramach działalności dydaktycznej łącznie prowadziłem 21 różnych przedmiotów, przy czym 
najważniejsze z nich związane były z kierunkami zainteresowań badawczych. W szczególności 
byłem odpowiedzialny za przygotowanie programów i prowadzenie przedmiotów 
odzwierciedlaj ących zagadnienia prawne i restrukturyzacyjne (wtym związane z kadrami) 

- podejmowanie 1 zamykanie działalności gospodarczej, 
— zarządzanie przedsiębiorstwem w upadłości, 
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— restrukturyzacja zasobów kadrowych. 
Podobnie moje zainteresowania badawcze związanie z zarządzaniem kadrami (w tym 

podejściem parametrycznym) odzwierciedlone są w aktywności dydaktycznej, 
zaprojektowaniu i prowadzeniu przedmiotów: ' 

—— analityka kadrowa, 
— controlling i audyt zasobów ludzkich, 
—- systemy kadrowo-płacowe. 

Waga i oryginalność przedstawianych treści spowodowały, że przedmioty związane 
z analityka kadrową i zarządzaniem ludźmi prowadziłem również w ramach studiów 
podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (od 2008 roku) oraz Przedsiębiorczość dla 
Nauczycieli (w latach 2016-2018). Prowadzony przeze mnie moduł „analityka kadrowa” 
znalazł się również w programach dwóch studiów MBA realizowanych przez Uniwersytet 
Ekonomiczny w Poznaniu (od 2015 roku). 

Zainteresowanie problematyką, jej praktyczny wymiar, a także braki w rynkowej 
ofercie materiałów dydaktycznych zmotywowały mnie do przygotowania zestawu zadan 
opublikowanych jako zeszyt ćwiczeń w 2015 roku, który po drobnych zmianach został 
ponownie wydany w 20171 2019 roku. 

1. Wojtkowiak, G. (2015, 2017, 2019). Pomiar i kontroling kadr. Zbiór zadań. Poznan: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

Praktyczna przydatność wydanego zeszytu ćwiczeń była przyczyną podj ęcia kolejnego 
projektu 1 wspólna redakcja zbioru zadań związanego z tematyką zarządzania kadrami: ft 

1. Skowron—Mielnik, B. 1 Wojtkowiak, G. (red.). (2019). Zarządzanie zasobami ludzkiini 
w pr'zykładaćh. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 

' Od- 2004 do 2011 roku byłem opiekunem koła naukowego „Młodych Menedżerów” 
przy Katedrze Systemów 1 Technik Zarządzania, aktywnie organizując dodatkowe szkolenia, 
spotkania z praktykami, czy kilkudniowe wyjazdy warsztatowe. 

W ramach dodatkowej działalności o charakterze dydaktycznym w 2017 roku byłem 
opiekunem studentów w projekcie pt. „Podniesienie kompetencji studentów kierunku Fmanse 
iRachunkowość Biznesu oraz Zarządzania UEP”, o numerze POWR. 03. 01 00- 00-K239/ 15 
realizowanym przez Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 1 współfinansowanym przez Unię 
Europej ską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Roój 2014- 2020. Projekt dotyczył tematu: Motywowanie jednostki i zespołu — 
motywowanie wieloletniego' 1 nowego pracownika będącego członkiem tego samego zespołu 
w okresie niekorzystnych zmian w otoczeniu. 

Opieka nad doktorantami 
Jestem promotorem pomocniczym w przewodzie doktorskim mgr Iwony Biemat-Staweckiej, 
która przygotowuje rozprawę Uwarunkowania' i wykorzystanie audytu personalnego w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw. Planowany termin obrony: 2019 rok. 
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Prace dyplomowe 
W latach 2011-2018 byłem promotorem 21 prac dyplomowych na studiach pierwszego stopnia, 
a w latach 2011 -2013 promotorem 26 prac magisterskich na studiach drugiego stopnia. 
W trakcie pracy byłem również promotorem prac dyplomowych 2 prac przygotowywanyęh 
w ramach studiów MBA oraz 25 prac na studiach podyplomowych. ' 

Tematyka większości prac dotyczyła przedsiębiorczości, restrukturyzacji oraz 
zarządzania zasobami ludzkimi. ” 

5.3.1. WSpółpraca z innymi jednostkami i organizacjami naukowymi 

Poza działalnością związaną bezpośrednio z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu 
aktywnie współpracowałem również z innymi jednostkami realizującymi aktywność naukową 
i badawczą. 

W latach 2008- 2013 realizowałem projekty na rzecz Instytutu Chemii Bioorganicznej 
PAN— Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS): 

] .  W roku 2013 zaangażowany byłem w analizy związane 2 mm ektem realizacji w MAN- 
ach usług krytycznych o wysokim poziomie niezawodności: MAN- HA, projekt 
związany z integracją wybranych usług dostępnych w sieci PIONIER, na potrzeby 
Społeczeństwa ICT (instytucji akademickich, badawczo-rozwojowych, 
administracyjnych, rządowych, instytutów PAN oraz studentów 1 firm badawczych) 
Projekt realizowany był w ramach Działania 2. 3 „Inwestycje związane rozw0jem 
infrastruktury informatycznej nauki”. : 

2. W roku 2010 byłem zaangażowany w analizy związane z projektem „Optyczna Sleć 
naukowa nowej generacji —- 100NET”. 

3. W latach 2008- 2009 roku przeprowadzałem analizy 3 projektów pod roboczymi 
nazwami: 

a. „Rozbudowa 22 środowiskowych sieci naukowych — NewMA 
b. „Centrum Badawcze Polskiego Internetu Optycznego” — CBPIO. 
c. „Nowe narzędzia informatyczne i molekularne umożliwiające wczesną 

diagnostykę nowotworów krwi— ASKLEPIOS”. ;: 
Ponadto w 2010 roku na zlecenie Poznańskiego Centrum Superkomputerowo- 

Sieciowego zrealizowałem warsztaty z zakresu tworzenia biznesplanów skierowane do osób 
rozpoczynaj ących działalność w sferze IT. . 

W roku 2016 oraz 2017 na rzecz Instytutu Matematycznego PAN w Warszawie 
przygotowywałem analizy związane z projektem realizowanym w ramach poddziałania 2.3.1 
„CyfroWe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych 1 zasobow 
nauki”, typ II projektu: „Cyfrowe udostępnienie zasobów na 

1. Projekt w 2016 roku dotyczył działania na rzecz Konsorcjum OZIN: Otwarte Zasoby 
Instytutów Naukowych, którego członkiem było 25 instytutów. 

2. Projekt w 2017 roku dotyczył działania na rzecz Porozumienia Otwarte Zasoby 
w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN), którego członkićźm 
było 16 instytutów. W obu przypadkach liderem był Instytut Matematyczny PAN 
w Warszawie. 
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W latach 2016-2017 realizowałem również projekty na rzecz Poznańskiego Parku 
Naukowo—Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Projekty 
związane były z planowaniem strategicznym. ' 

Do ważnych projektów o charakterze eksperckim i badawczym należało również 
pełnienie przeze mnie funkcji Zarządzaj ącego Usługa oceny stanu wdrożenia strategii rozwoju 
opracowanych w ramach projektu systemowego PARP pt. „Planowanie strategiczne w MMSP” 
(w latach 2013-2014) realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, 
Działanie 2.1 „Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki”, Poddziałanie 2.1.3. „Wsparcie 
systemowe na rzecz zwiększania zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw”. 
Projekt był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

Wyniki projektu prezentowane były przeze nmie w 2014 roku na konferencjach: 
1. „Jak dorastać w dobie kryzysu? — sprawdzone rozwiązania strategiczne dla MMSP”; 
2. „Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw” 

W 2014 roku brałem również udział w badaniu „Ocena efektywności wsparcia 
udzielanego osobom zakładającym działalność gospodarczą w ramach Priorytetu VI Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki” na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubuskiego w Zielonej Górze — Europejskie Centrum Doradztwa Finansowego wraz 
z Fundacją im. Królowej Polski'  sw. Jadwigi. 

5.3.2. Działalność popularyzatorska i organizacyjna 

Udział w komitetach naukowych 1 organizacyjnych konferencji ~ 
1. Członek komitetu organizacyjnego: Szkoła Letnia Zarządzania 2014, pt. Klasyczne 1 

współczesne koncepcje zarządzani— aspekty teoretyczne i praktyczne, organizowana 
przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Boszkowo J 
20 14. 

2. Członek komitetu organizacyjnego: V Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 
„Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie — nowe kierunki”, 
Katedra Systemów i Technik Zarządzania, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 
Puszczykowo, 2009 

3. Członek komitetu organizacyjnego: IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. 
' ' „Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie— analiza krytyczna”;2 

Katedra Systemów" 1 Technik Zarządzania, Boszkowo 2006. 

Działalność organizacyjna 
Moją działalność organizacyjną można podzielić na działalność w zakresie dydaktyki 
irekrutacji oraz działalność związaną ze współpracą Uniwersytetu z praktyką gospodarcżą. 
W ramach pierwszej grupy pełniłem następuj ące obowiązki: 

1. Zastępca kierownika studiów podyplomowych „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” (.W 
latach 201 5- 2018), a od 2017 roku zastępca kierownika studiów podyplomowych MBT 
(Master of Business Training). - 

2. Członek Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania (w latach 2008-2009). 
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3. Sekretarz Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Zarządzania ds. Niestacjonarnych Studiów 
Zaocznych 1 Wieczorowych (w latach 2010, 2011). 

4. Opiekun grup dziekańskich I roku studiów pierwszego stopnia na kierunku Zarządzanie 
(w roku akademickim 2009/2010 oraz 2012/2013). 

5. W ramach działalności wspieraj ącej rekrutację na rzecz Wydziału Zarządzania w latach 
2005-2012 i 2014 prowadziłem aktywną promocję i prezentacje Specjalności 
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, w roku 2008 i 2012 prezentację Wydziału 
Zarządzania podczas dni otwartych dla studentów. „ 

W ramach aktywności związanej ze współpracą Uniwersytetu Ekonomicznego w 
Poznaniu z praktyką pełniłem następujące funkcje. 

1. Członek zespołu ds. współpracy z praktyką gospodarczą (Wydział Zarządzania) w roku 
akademickim 2012/2013. 

2. Sekretarz Klubu Partnera („platformy”, której celem jest zbliżenie nauki z biznesem) 
w latach 201 1—2014. ' 
Wsparcie w organizacji spotkań Klubu Partnera, organizacja warsztatów i innych ofert 
dla skierowanych przez firmy Klubu Partnera do studentów, wsparcie w dostępie 
naukowców do firm współpracuj ących oraz do prowadzenia badań 

3. CzłOnek zespołu ds. budowy Strategii Klubu Partnera na lata 201 5- 2020 (w roku 2014). 

Działalność popularyzatorska 
Zajmowałem się licznymi dodatkowymi warsztatami w ramach pracy popularyzatorskiej na 
Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, m.in.: 

1. Od 2014 prowadzę wykłady W ramach projektu Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy 
oraz projektu Akademii Młodego Ekonomisty realizowanych na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Poznaniu: 

a. „Skąd się biorą pieniądze” marzec 2017. 
” b. „Finanse dla Sprytnych” marzec 2015. 
c. „Walutowa wieża Babel” listopad 2014. 
d. „Tworzenie pieniądza ”” maj 2014. - 

2. W 2017 roku prowadziłem wykłady dla uczestników inicjatywy „Kobieta w centrum 
uwagi” 

3. W 2016 roku prowadziłem wykłady dla uczestników Olimpiady PrzedS1ęb1orczosm 
organizowanej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. 

4. W 2015 roku prowadziłem warsztaty dla uczniów We współpracy ze Studenckim Forum 
Business Centre Club— Region Poznań, w ramach projektu „Biznes Junior”. 

5. W 2015 roku prowadziłem również warsztaty podczas XVIII Poznańskiego Festiwalu 
Nauki 1 Sztuki. . 

6. ' W okresie 2008-201 1 organiz'owałem też liczne zajęcia dla studentów obejmujące m.in. „ 
warsztaty autoprezentacji, savoir-Vivre u W biznesie, realizowane w ramach aktywności 
koła naukowego, którego byłem opiekunem. 

W ramach działalności popularyzatorskiej wielokrotnie wypowiadałem się w sprawach ' 
bieżących wydarzeń społecznych i ekonomicznych w mediach, brałem również udział 
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w programach i dyskusjach. W szczególności od 2013 roku regularnie współpracuję z Radiem 
Poznań (wcześniej Radio Merkury), brałem także udział w wywiadzie dla Melo Radio (2017). 
W okresie pracy na Uniwersytecie komentowałem wskazane tematy W TVN (2015) oraz 
telewizji WTK (2019), a w ramach współpracy z Działem Marketingu Uniwersytetu również 
w prasie, m.in. w Gazecie Prawnej (2016), Gazecie Wyborczej (2018), Pulsie Biznesu (2016), 
Kurierze Szczecińskim (2016). › 

Pozostała działalność 
Moja działalność naukowa powiązana jest również z aktywnością ekspercką na rzecz instytucji 
publicznych i przedsiębiorstw. ' 

1. Od 2007 roku samodzielnie i współpracując z innymi organizacjami, prowadziłem 
szkolenia m.in. dla pracowników Ministerstwa Skarbu Państwa, niektórych jednostek 
samorządowych czy banków. ' 

2. Od 2015 roku jestem aktywnym ekspertem dla Spółki Celowej Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Poznaniu, angażując się w głównie w projekty strategiczne 
irestrukturyzacyjne, a także projekty związane z komercjalizacją ! wiedzy 
iupowszechnianiem efektów badań naukowych. W ramach projektów realizowałem 
zadania m.in. na rzecz jednostek naukowych, a także niektórych przedsiębiorstw 
infrastrukturalnych. ' 

3. Od 2013 roku współpracuję jako ekspert z Centrum Ekspertyz Gospodarczych Fundacji 
Akademii Ekonomicznej Sp. z o.o. (obecnie Centrum Ekspertyz Gospodarczych Sp. 

< z o.o.) realizując projekty m.in. na rzecz Urzędu Miasta w Poznaniu i niektórych 
jednostek budżetowych Miasta Poznania (2 projekty w 2013 i 2015 roku), a także 
Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu (w 2017 roku). 

4. W ramach działalności eksperckiej realizowałem również projekty na rzecz innych 
jednostek samorządowych (w tym spółek, jednostek kulturalnych), m.in. w zakrćśźjie 
analiz strategicznych, oceny organizacji czy wdrażania zasad kontroli zarządczej. 
Zrealizowałem również kilkadziesiąt projektów na rzecz praktyki gospodarczej, w tym 
ńrm doradztwa gospodarczego, kancelarii prawnych i spółek giełdowych, 2.30 
wznacznym stopniu wpłynęło na możliwość prowadzenia przeze mnie badań 
naukówych 1 dostęp do badanych podmiotów. ' 
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5.4. Podsumowanie osiągnięć 

Sumaryczne podsumowanie pozostałych osiągnięć. 

Przed uzyskaniem Po uzyskaniu SUMA 
stopnia doktora stopnia doktora 

Autorstwo Współaut. Autorstwo Współaut. 

vAeZŻŻĘismach 4 - 12 (j. ang. 2) 15 (i. ang. 2) 31 (4) 

303223215t 2 (j. ang. 1) 1 14 (i. ang. 1) 3 (j.ang. 1) 20 (3) 
W trakcie 
publikacji (po - ~ 2 (j. ang. l )  2 (j. ang. ]) 4 (2) 
recenzjach) 
Recenzje , 
w czasopismach - - 3 (j. ang. 3) — 3 (3) 
i monografiach 
Suma 6 (j. ang. 1) 1 31 (j. ang. 7) 20 (j. ang. 4) 58 (12) 

7 (j. ang. ]) 51 (j. ang. 11) 
Punkty MNiSW5 27 | o 270 | 60 357 
Udział 7 konferencji 25 konferencji 32 (22) 
w konferencjach (5 wystąpień) (17 wystąpień) 

Materiały „ 
dydaktyczne 

Liczba cytowań 
Indeks 'Hirscha 

Projekty na zlecenie jednostek naukowych 
Udział w projektach badawczych 
Udział w komitetach naukowych i organizacyjnych konferenc 

i! 

5 Według Bazy Osiągnięć (do 2013r.) i Bazy Wiedzy (od 2013r.) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. 
Punkty publikacji pisanych we współautorstwie wskazano jako punkty współautorów. 
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