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1. Informacje o kandydacie

1.1. Imie i nazwisko: Sylwester Bejger

1.2. Posiadane dyplomy i stopnie naukowe

Stopieh naukowy doktora Nauk Ekonomicznych, dyscyplina Ekonomia, rozprawa pt.
Identyfikacja, pomiar i ocena sity rynkowej podmiotow gospodarczych oraz stopnia
konkurencyjnoSci branz z wykorzystaniem metodologii teorii gier, (promoter Prof, dr hab.

Zygmunt Zielinski), stopieri nadany uchwata. Rady Wydziatu Nauk Ekonomicznych i Zarza.dzania

Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w Toruniu z dnia 17.04.2004.

Dyplom ukoiiczenia studiow wyzszych magisterskich uzupetniaja.cych na kierunku Zarzqdzanie
i Marketing, specjalnosc Metody llosciowe w Zarza.dzaniu, uzyskano tytut magistra, rok
uzyskania dyplomu 1996.

Dyplom ukonczenia studibw wyzszych licencjackich zawodowych na kierunku Zarzqdzanie

i Marketing, specjalnosc Zarzqdzanie Przedsiebiorstwem Budowlanym, uzyskano tytut
licencjata, rok uzyskania dyplomu 1994.

1.3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu w jednostkach naukowych

2004 - do chwili obecnej - adiunkt, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydziat Nauk

Ekonomicznych i Zarzqdzania, Uniwersytet Mikotaja Kopernika w Toruniu.

1996 - 2004 - asystent, Katedra Ekonometrii i Statystyki, Wydziat Nauk Ekonomicznych

i Zarz^dzania, Uniwersytet Mikotaja Kopernika w Toruniu.

1994 -1996 - Pracownik techniczny Dydaktycznego Laboratorium Komputerowego, Wydziat
Nauk Ekonomicznych i Zarza^dzania, Uniwersytet Mikotaja Kopernika w Toruniu.



2. Wskazanie osiggni^cia wynikajacego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14 marca
2003 roku o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule
w zakresie sztuki (Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.) i jego opis

2.1 Tytut osiqgniecia naukowego
Jako glowne osia.gniecie naukowe wskazuje monografie;

Bejger, S., Wykrywanie, pomiari ocena strategicznych, horyzontalnych zachowan

niekonkurencyjnych przedsi$biorstw - Analiza ilosciowa, Wydawnictwo UMK, Toruri

2016, ISBN:978-83-231-3742-9, ss.477.

Recenzenci: Prof, dr hab. Jan Gajda, Dr hab. Jacek Prokop, Prof. SGH.

2.2 Omowienie celu naukowego pracy i osiqgnietych wynikow wraz z omowieniem
ich ewentualnego wykorzystania

2.2.1 Cele naukowe oraz zastosowane metody
Szeroko pojete zachowania godza.ce w ,,wolnq konkurencj?" (anticompetitive behavior)

istniaty w swiadomosci analitykow zycia gospodarczego co najmniej tak samo dlugo jak

paradygmat tejze wolnej konkurencji. Wnikliwie obserwuja.c zycie gospodarcze, Adam Smith

(1776) zauwazyt, ze spotkania, chocby towarzyskie, przedsiebiorcow ztej samej branzy

najczesciej koriczq si? na ,,spiskowaniu przeciwko spoteczehstwu lub jakiejs kombinacji, jak
podniesc ceny." Ta celna obserwacja pozostaje dale] w mocy i zostata rozwinieta, szczegolnie
w obszarze prawa antytrustowego, w form? bardzo precyzyjnej definicji i klasyfikacji katalogu
praktyk zabronionych. Wydaje si? jednak, ze spojrzenie i rozumienie tych praktyk na gruncie

prawa winno bye wzbogacone wiedza., jaka. oferuje teoria ekonomii, azwtaszcza ekonomia

gatezi przemystu1. W szczegolnosci taka fuzja koncepcji i idei wazna jest w przypadku typu
zachowan, jaki dostrzegt Smith. Praktyki takie, dotycza.ce przedsiebiorcow tej samej branzy,

dziataja.cych na tym samym szczeblu obrotu i maja.cych swiadomy, wzajemny wptyw na rezultat

swej aktywnosci nazwalibysmy dzis strategicznymi dzialaniami horyzontalnymi. Jesli dziatania te

cechuje, tak obrazowo okreslony przez Smitha, negatywny wpfyw na wolnq konkurencje,

dodatkowo musimy je nazwac antykonkurencyjnymi. Punktem wyjscia rozwazan jest

stwierdzenie, iz systemy prawne wiekszosci krajow zachowania takie penalizuja., czy to
w zakresie zamiaru czy tez skutku, promuja_c paradygmat pro-konsumenckiej konkurencji graczy
strony podazowej rynku. Jednak stoja.c na gruncie nauk ekonomicznych nalezy, i jak si? okazuje

mozna tak^ konstrukcj? prawa antytrustowego wesprzec, analizuja.c mikro i makroekonomiczne

skutki dziatan antykonkurencyjnych oraz wolnej konkurencji (poswiecono temu zagadnieniu
elementy rozdziatu 3 pracy).

W tradycji anglosaskiej ta dziedzina ekonomii nosi nazw^ Industrial Organization lub (w tradycji
kontynentalnej ekonomii) Industrial Economics lub Economic industrielle. Problem doboru polskiego
odpowiednika tych okreslen przedyskutowany zostat w rozdziale 1 pracy.



Sensowne jest zatem pochylenie sie nad pytaniem: czy zachowania takie podlegaja.

skutecznemu wykrywaniu i rugowaniu z zycia gospodarczego? Analiza wybranych spraw

i decyzji Organbw Ochrony Konkurencji, zarowno na obszarze Unii Europejskiej jak i Stanow

Zjednoczonych (por. podrozdziaf 3.2) jak rbwniez literatury (np. Posner (1969), Werden (2004),

Grout i Sonderegger (2005), OECD (2006, 2012, 2015), Kovacic i in. (2011) czy Jurczyk (2012))

czy tez opracowan i raportow wykonywanych przez poszczegblne krajowe OOK (np. OFT (2004,

2005)) wskazuje na ogromne trudnosci towarzysz^ce doprowadzaniu postepowart w sprawach

dotycz^cych opisywanych praktyk do finalnego nalozenia sankcji (swiadomie pomijam

zagadnienie dzialah wyprzedzaj^cych, ktore nie stanowia, przedmiotu rozwazah). Zasadniczym

problemem jest tu brak dowodow bezposrednich (zeznah uczestnikbw praktyk zabronionych,

zebranych dokumentbw, zgromadzonych materiatow z inwigilacji itp.). Wtakiej sytuacji

pozostaj$ powodom (i pozwanym) jedynie dowody posrednie. Jak wskazujq zrodla, w przypadku

horyzontalnych praktyk antykonkurencyjnych wiod$c$ role odgrywaj^ ekonomiczne dowody
posrednie, a wtasciwie umiejetnosc ich doboru i wiarygodnego uzasadnienia. Dlaczego

tak wazka. i coraz gfebsza^ role odgrywa tu oparcie sie na teorii ekonomii? Jest tak z uwagi na

wyrazna, specyfike omawianych form zachowah oraz sposob ich postrzegania i analizowania
(metodyki opisu) w obrebie prawa i na gruncie nauk ekonomicznych.

Patrzqc z perspektywy nauk ekonomicznych, a szczegolnie opierajqc sie na dorobku

ekonomii gatezi przemystu mozna wskazad te wyrozniki zduz^ precyzjq. Po pierwsze

mozemy stwierdzic, iz analizowane formy zachowah cechujq si^ niezwykfymi mechanizmami
interakcji i wspotzaleznosci przedsiebiorcow. Po drugie mechanizmy te, na relatywnie
wczesnym etapie rozwoju mysli ekonomicznej staty sie przedmiotem analiz ilosciowych.

Klasyczne juz prace Cournot (1838), Bertrand (1883), Edgeworth (1925) czy von Stackelberg

(1934) stanowity zaczyn wspofczesnej postaci Industrial Organization. Jednoczesnie i niejako

w spos6b naturalny badania te ujawnity i podkreslity kolejny wyroznik zachowah horyzontalnych,

to znaczy struktur§ rynku lub branzy, w ktorych zachowania te mozna nazwac strategicznymi.

Jest to oczywiscie struktura oligopoly. Prawie rownolegle z powstajqcymi modelami oligopoly,

analizy ekonomiczne wskazaty na potencjalne dysfunkcje oligopoli wzakresie procesow

konkurowania przedsiebiorcow. Juz Chamberlin (1929) sformutowaJ bardzo sugestywne

obserwacje dotycz^ce mechanizmbw funkcjonowania oligopoli i zaproponowal ich wyjasnienie.

Zauwazyl on, po pierwsze, ze jesli racjonalni oligopolisci rozwazaj^ efekty swojego dzialania na

rywali rodzi sie proces swiadomego paralelizmu. Po drugie, rezultatem swiadomego

paralelizmu jest podniesienie cen do poziomu ..ukladu monopolistycznego". Takie zachowania
prowadzq do zupetnie nowego zjawiska, ktore obecnie nazwalibysmy zmowa, milcz^c^ Byta to

zatem praca o przetomowym znaczeniu, w ktorej Chamberlin dowiodl, ze interakcja dwoch

kompletnie niezaleznych graczy strony podazowej moze doprowadzic do calkowitego

wyeliminowania konkurencji opartej na cenie, bez jakiegokolwiek Jaktycznego lub utajonego

porozumienia."



Prace Chamberlina, a daiej Masona (1937, 1939), Baina (1951, 1956), Kaysena

i Turnera (1959) po niezwykle wazna^ prace Stiglera (1964), by wymienic tylko te kluczowe dla

analiz rynkbw oligopolistycznych, traktowane jako pewien zbior teorii oraz fakt6w empirycznych,

staty sie z kolei fundamentem dla zasadniczego przelomu w rozumieniu horyzontalnych

zachowah antykonkurencyjnych, jakim byta migracja nowoczesnej teorii gier do
instrumentarium ekonomii gatezi przemystu. Trudno przecenic znaczenie koncepcji Johna

Nasha, Remharda Seltena, Johna Harsanyi, Erica Maskina czy Jeana Tirole dla eksploracji

teoretycznych podstaw zachowah strategicznych oligopolistbw (warto przypomniec, iz Jean

Tirole jest laureatem nagrody im. A. Nobla w dziedzinie ekonomii wtasnie za prace integrujqce

aparat teorii gier i ekonomii gatezi przemystu, noblistami w dziedzinie ekonomii 33 takze Nash,
Selten i Harsanyi). Dla przyktadu teoria dynamicznych gier niekooperacyjnych data formalnie

wiarygodne podstawy pracom Chamberlina, Stiglera czy Edgewortha. Nauki ekonomiczne

oferuja. zatem gteboka. wiedze na temat strategicznych interakcji przedsiebiorcbw tej samej

branzy oraz znaczenia warunkbw brzegowych i wielu parametrow otoczenia dla mozliwych

skutkow takich interakcji. Tym samym istnieje bardzo duzy zas6b narzedzi i koncepcji
sprzyjaj^cych generowaniu ekonomicznych dowodow poszlakowych. Tymczasem wobszarze

teorii i praktyki prawa antytrustowego postrzeganie fenomenow rozpoznanych przez ekonomie

gatezi przemystu jest w dalszym cia^gu nieco odmienne. W dotychczasowej ujeciu prawo

definiowato odrebnie zjawiska horyzontalnych porozumieh, praktyk wsp6lnych (lub

uzgodnionych) czy wspolnej dominacji graczy, co wiecej, nie korzystano wtych definicjach

z oparcia w naukach ekonomicznych. Powoduje to miedzy innymi dychotomie u zbiegu praktyki

prawa antytrustowego oraz nauk ekonomicznych skutkujqca, pojeciami tzw. problemu oligopolu

- Posner (1969) czy tez rozpatrywanego czesciej wsrodowisku praktykdw prawa

antytrustowego problemu Juki oligopolistycznej" istniejqcej w regulacjach i praktyce, np. Blanco

(2011). Istotniejszym problemem wydaje sie jednak brak wspolnej bazy naukowej dla definicji

i opisu zjawisk wobrocie prawnym i ekonomii. Mozna wprawdzie dostrzec wotoczeniu zr6det

prawa antytrustowego (szczegolnie wtzw. Rekomendacjach tub Wytycznych) chec powi^zania

kategorii obrotu prawnego z koncepcjami wspotczesnej ekonomii gatezi przemystu poprzez

pryzmat strategicznych mechanizmow, ktore opisuje teoria gier oraz rbwnowag, jakie te

mechanizmy generujq. Niestety owo przenikanie dobrze okreslonych struktur i modeli

teoretycznych ekonomii gatezi przemystu na grunt prawa antytrustowego odbywa sie na razie

w sferze ogolnych koncepcji (np. ,,wspolnej dominacji") czy pojedynczych termin6w (np. market

power) niz systematycznej definicji zachowah horyzontalnych, korzystaj^cej z bazy teoretycznej

modeli interakcji strategicznych. Brak takiego wsp6lnego mianownika skutkuje miedzy innymi

niedookreslonq metodyk^ obiektywnej, naukowej oceny ekonomicznych dowodow
posrednich, szczegolnie wykorzystujqc^ podejscie ilosciowe detekcji, pomiaru oraz
oceny zachowan niekonkurencyjnych o charakterze horyzontalnym. Wynikiem takiego stanu
rzeczy jest np. wymieniony miedzy innymi przez Kovacic i in. (2011) ,,brak standard6w

dowodowych" umozliwiaja^cych stwierdzenie, czy wspblne (paralelne) zachowania graczy 33



skutkiem zmowy, czy wynikaja. z indywidulanych decyzji kazdego z nich. Ogblnie rzecz ujmuja/;

wzakresie jurysdykcji Unii Europejskiej nie istnieje standaryzacja dowodow ekonomicznych

dowodbw posrednich wzakresie antykonkurencyjnych praktyk horyzontalnych, jednak mozna

wskazad na podstawie takich zrodet jak Werden (2004), Grout i Sonderegger (2005) czy OECD

(2006) pr6by znalezienia chocby ramowego zbioru czynnikow, ktore wspieraja, teze o ich

zaistnieniu w okreslonej sprawie. Bardziej sformalizowana metodologia funkcjonuje w zakresie

jurysdykcji amerykahskiej w postaci katalogu tzw. plus factors (czynnikow dodatkowych,

potwierdzaja^cych), np. Posner (2001). Jednocze£nie praktyka prawa antytrustowego, np.

wzakresie spraw kartelowych, zmierza niewqtpliwie, jak wskazuje np. Jurczyk (2012), wstrone

coraz szerszego oparcia dowodow posrednich na gruncie istniejqcych teoretycznych,

ekonomicznych modeli funkcjonowania branz i rynk6w.

Wywbd powyzszy, beda^cy streszczeniem rozumowania stojqcego za podjeciem tematu

monografii prowadzi do dwu obserwacji, dotycz^cych metod stosowanych obecnie wobrocie

prawnym dla potrzeb dowodowych:

a) stosowane (i rekomendowane) ekonomiczne metody dowodowe dotycz^ce weryfikacji

istnienia horyzontalnych zachowah antykonkurencyjnych sa, zasadniczo metodami

jakoSciowymi, opartymi na obserwacji pewnych arbitralnie zestawionych czynnikow

zmowy oraz interpretacji, czy ich ,,natezenie" pozwala na wsparcie hipotezy o dziataniach

niekonkurencyjnych. Metodyka tego typu jest czesto utozsamiana z wykorzystaniem tzw.

analiz strukturalnych w detekcji kartell,
b) nie istnieje katalog zweryfikowanych, usystematyzowanych metody ilosciowych

w przedmiotowym zakresie, ktory sluzylby aplikacji metody naukowej (w sensie testu

Daubert) w tworzeniu i ocenie ekonomicznych dowodow poszlakowych.

Mozna zaryzykowad stwierdzenie, ze wiekszosci ekonomicznych procedur poszlakowych

w postepowaniu dowodowym brak niestety ilo^ciowej precyzji, a co za tym idzie naukowego
obiektywizmu. Nie wiemy bowiem:

- w jaki sposob obserwowad dany czynnik (jakie wielkosci ekonomiczne mu odpowiadajq),

- w jaki sposob mierzyc natezenie czynnika,

- wjaki sposob uzasadnic, izzmierzona wartosc moze swiadczyd o zaburzeniu konkurencji,

- na podstawie jakich parametrbw dokonac oceny stopnia konkurencyjno£ci rynku,

- jakie narzedzia ekonometryczno-statystyczne analiz stosowac w rozmaitych warunkach.

Referowana praca powstala jako ukoronowanie wielu lat badart dotycz^cych

zastosowania metod ilosciowych wzakresie analiz konkurencyjnosci branz i rynkow

(konkurencyjno^ci rozumianej w kontekscie polityki antytrustowej) i jest w moim zamierzeniu

prob$ mozliwie wyczerpujqcego wypetnienia dostrzezonej luki poznawczej (i dowodowej),



scharakteryzowanej powyzej. Gtowna motywacja jej powstania byta konstatacja, iz miejsce dla

metody naukowej obejmuj^cej propozycje mechanizmu teoretycznego, konstrukcje metod jego

weryfikacji oraz testowanie z wykorzystaniem danych statystycznych jest w praktyce

postepowah antytrustowych wolne ijego zagospodarowywanie przez ekonomistbw stanowi

wazny problem badawczy. Istniej^ wprawdzie publikacje takie jak Davis i Garces (2010) czy tez

Perloff, Karp i Golan (2007) lub Motta (2004), ktbre zostaty poswiecone zblizonej tematyce,

jednak ich tresc traktuje problem albo zbyt ogblnie (dotyczy catej sfery praktyk

antykonkurencyjnych), albo tez poswiecona jest jedynie pewnemu wycinkowi metod ilosciowych

stosowanych w opisie zachowah horyzontalnych.

Aby jednak zaryzykowac wypeJnienie wspomnianego obszaru, nalezalo przeprowadzid

interdyscyplinarne studium zawieraja.ee zarowno retrospekcje tta prawnego, prezentacje
rdwnolegtych koncepcji ekonomicznych, motywacje zteoretyczna. obudowana. instrumentarium

teorii gier oraz wreszcie precyzyjnq i ombwionq w szczegotech strone aplikacyjn^ na danych

statystycznych z prezentacj^ narzedzi ilosciowych. Pole badawcze mozna umiejscowid

w otoczeniu nauk w sposob nastepuj^cy:

Otoczenie orawne

Teoria gier

modele interakcji

Teoria ekonomh

teoriafirmy, teoria popytu

lloiciowe metody
badart horyzontalnydi

zachowail
antykonkurencyjnych

Ekonomia gal^zj przemysfu

bodania branz i rynkow

,ody ilosciowe

Stastytyka, Ekonometria,
Anafizy numeryczne

Taka kompleksowa sciezka badah doprowadzita do defmicji wiazki celow pracy, ktorymi
byly

pr6ba syntezy pojecia horyzontalnych strategicznych zachowah antykonkurencyjnych
z wykorzystaniem obszarow teorii gier, ekonomii oraz prawa antytrustowego,

scalenie idei teorii gier i teorii ekonomii w otoczeniu regulacji prawa w sp6jn$ logicznie
konstrukcje,

okreslenie jednolitego i reprezentatywnego zbioru metod ilosciowych moga^cych sluzyc
detekcji, pomiarowi oraz ocenie przedmiotowych zachowart,

wskazanie sposobow konstrukcji wybranych metod, procedur aplikacyjnych, okreslenie

zasobu potencjalnie uzytecznych narzedzi ilosciowej weryfikacji hipotez dotyczqcych



zachowah niekonkurencyjnych w kazdej z nich oraz krytyczna analiza porownawcza ich

dobroci.

i ostatecznie, propozycja sp6jnej procedury badawczej sluzqcej detekcji, pomiarowi oraz
ocenie strategicznych zachowah horyzontalnych o charakterze niekonkurencyjnym.

Interdyscyplinarny charakter pracy oraz obrany zbior celow wymagat zroznicowanej
procedury badawczej. W r6znym zakresie i stopniu wykorzystano w poszczeg6lnych

podrozdziatach krytyczn^ analize zrodef oraz podejscie indukcyjne. Czesc badah wykonano

z wykorzystaniem danych statystycznych oraz aparatu statystyki matematycznej. Dla celow

prezentacji poszczegblnych narzedzi detekcji, pomiaru i oceny zastosowano rowniez metode

analizy przypadkow. Made wszystko jednak wykorzystano metodyke (podejscie)
syntetyczne dazqc do holistycznego spojrzenia na zagadnienie horyzontalnych praktyk
antykonkurencyjnych w kontekscie ich ilosciowego wykrywania, a nastepnie pomiaru,
prowadz$c rozumowanie poprzez ciqg implikacji l^cz^cych pierwotne obiekty ekonomiczne

(rynek, galaz, uczestnik rynku) przez modele analityczne zachowah strategicznych (modele

teorii gier) do definicji horyzontalnych zachowah niekonkurencyjnych wiqz^cej ze sobq zrocWa

prawa i zrocHa ekonomiczne a dalej do definicji postulowanego zbioru narzedzi analiz

ilosciowych mog^cych sluzyd celom dowodowym.

Struktura pracy jest pochodnq przeprowadzonego wywodu logicznego, prowadz^cego

do zdefiniowania metody naukowej w zakresie detekcji i pomiaru oraz oceny ex post
horyzontalnych zachowah antykonkurencyjnych. Starano sie to osiajn^c poprzez

wskazanie aparatu teoretycznego umozliwtaj^cego budowe wiarygodnych modeli interakcji

strategicznych graczy (aparat teorii gier), analize komparatywn^ wynikowych koncepcji

ekonomicznych oraz litery prawa, skutkuj^c^ definicj^ przedmiotowych zachowah wscisle

okreslonym kontekscie interakcji graczy strony podazowej oligopolu. Nastepnie podjeto prbbe

okreslenia zbioru metod i modeli mog^cych sluzyc analizie ex post oraz wskazano narzedzia
ilosciowe mozliwe do aplikacji w kazdej nich. Co istotne, poparto kazda. z metod przyktadem

aplikacji na danych statystycznych, komentujqc technologic tej aplikacji oraz wady i zalety

danego podejscia. Wskazano takze odniesienia do literatury i przeprowadzonych badah.

2.2.2 Osi^gniete wyniki
W rezultacie studibw, ktbrych syntez^ jest przedmiotowa praca, dokonano scalenia

i wykazania zwiqzkow pomi^dzy aktualna, wyktadnia, prawa, teoria, ekonomii
a integrowanymi w ramach omawianych metod narzedziami analiz ilosciowych. Jest to

w mojej ocenie jeden z wazniejszych przyczynkow monografii, uzupetniajqcy dostrzezony brak

jednolicie zarysowanego instrumentarium badawczego horyzontalnych zachowah

antykonkurencyjnych, obejmuj^cego zardwno metody detektorowe, modelowanie strukturalne

czy testy oparte na pomiarze sity rynkowej, jak i techniczno-aplikacyjnq strone implementacji
wymienionych metod.



Powiazano ocene teoretyczn^ zachowah graczy z potencjalna. ocena, prawnq
wskazah dostarczonych przez rozne narzedzia ilosciowe. Przedstawienie powiqzari

wyktedni prawa oraz praktyki badari ekonomii gatezi przemystu, zestawienie tych ptaszczyzn

w ramach jednolitego studium stanowi r6wniez istotna. wartosc dodana^

Pokazano, ze ilosciowa detekcja oraz pomiar horyzontalnych strategicznych
zachowah niekonkurencyjnych musza. opierac sie na wiedzy wspolnej obserwatora

i graczy, wszelkie informacje prywatne dla graczy moga^ stuzyc ewentualnej weryfikacji

poprawnosci wnioskow i/lub wiarygodnosci aplikowanej metody, wtasciwy jest zatem model
informacji oparty na rozbiciu informacyjnym oraz koncepcji wiedzy wsp6lnej (common

knowledge).

Dokonano syntezy obszarow teorii gier, ekonomii oraz prawa antytrustowego w zakresie

praktyk horyzontalnych. Wskazano punkty wspolne oraz dostrzezone roznic w stanowiskach

prawa i ekonomii oraz dot^czono interesuja^ce zagadnienie malwersacji. W wyniku tego
studium sformutowano definicje horyzontalnych zachowah antykonkurencyjnych, ktora
moze w ocenie autora stanowic podstawe dla analiz ilosciowych. Stanowi ona istotne

rozszerzenie pojmowania horyzontalnych praktyk antykonkurencyjnych, tworza^c wspolnq

ptaszczyzny rozumienia takich zachowah. a co za tym idzie mo±liwosci ich badah naukowych.

Pokazano scisty zwiazek aparatu teorii gier z problematyka. konstrukcji
ilosciowych metod wykrywania, pomiaru i oceny zachowah niekonkurencyjnych.
Wykazano ponadto. iz wiarygodna metoda ilosciowa powinna posiadac motywacje
teoretyczn^ oparty na wlasciwym modelu zachowah strategicznych przedsiebiorstw

o charakterze horyzontalnym. Dokonano krytycznego przegla^du tego typu struktur

modelowych, wskazano te ktbre stanowia. zbibr modeli podstawowych. Wyniki tego studium

zaprezentowane 53 w postaci przegla^du najwazniejszych modeli gier aplikowanych

w przedmiocie badan. Nalezy podkreslic, iz wynikowy zbibr modeli nie jest z pewnoscia.

zamkniety i jego postac stanowi pewien subiektywny kompromis maj^cy na celu utrzymanie

balansu pomiedzy stronami formalno-teoretyczn^ i praktyczno-aplikacyjnq monografii.

Retrospekcja ta wykonana zostala w dychotomicznym podziale ze wzgledu na rodzaj kluczowej

zmiennej strategicznej (cena lub podaz). Na podstawie tej czesci pracy stwierdzono, ze
logicznie adekwatnc) teoric\h interakcji strategicznych niezaleznych graczy
jest teoria gier niekooperacyjnych o sumie dowolnej.

Opracowano systematyke ogolna^ metod identyfikacji zachowah
antykonkurencyjnych, oparty zarowno na praktyce dzia*art Organow Ochrony Konkurencji, jak

rowniez propozycje wtasna, popart^ wczesntej przedstawionymi koncepcjami ekonomicznymi.

Wskazano katalog czynnikow sprzyjaj^cych antykonkurencyjnym zachowaniom

horyzontalnym, oparty bezposrednio na strukturze oraz rbwnowagach wlasciwych modeli

poziomych interakcji strategicznych - gier powtarzanych w nieskortczonym horyzoncie. Katalog
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ten stanowi istotny element pracy, tworz^cy wspolny mianownik dla metod jakosciowych
oraz ilosciowych. Dla potrzeb jego opracowania przestudiowano istnieja^ce metody jakosciowe

stosowane w detekcji czy tez ocenie zachowari antykonkurencyjnych. Opieraj^c si§ na

doswiadczeniach jurysdykcji LIE i USA dokonano wynikowej retrospekcji i krytycznej oceny tych

metod. By* to, moim zdaniem, niezb^dny krok, uzasadniaj^cy sens wprowadzenia metod
o charakterze ilosciowym.

Dokonano oceny ilosciowych metod wykrywania horyzontalnych praktyk

antykonkurencyjnych. Opracowano propozycj? definicji detektora (uporzqdkowana para:
znacznik oraz metoda ilosciowa weryfikacji hipotez o znaczniku). Okreslono zbior znanych

w literaturze znacznikbw oraz, co istotne, okreslono motywacje teoretyczn^ kazdego z nich
odwolujqc sif do zweryfikowanych prac badawczych i koncepcji teorii gier. Wyekstrahowano
istotne etapy konstrukcji detektorow opieraj^c si$ na badaniach wlasnych i obcych.
Przeanalizowano krytycznie metodyke konstrukcji znacznikow odwoluj^c si? do badah
empirycznych (w tym wlasnych) dotyczqcych aplikacji znacznikow, b§d$cych elementem

detektora behawioralnego dla konkretnych branz lub rynkow. Zdefiniowano procedure analizy

typu screeningowego ze wskazaniem istotnych czynnikow doboru metod ilosciowych dla

detektora. Studium to oparto na szeregu przyktadow empirycznych detekcji zachowah

niekonkurencyjnych, ilustruj^cych proces detekcji w szczegotech technicznych aplikacji metod

ilosciowych. Przyklady dotyczq typowych znacznikow (np. niskiej i rezimowo zmiennej wariancji
procesu ceny) jak rowniez aplikacji testu Osborne-Pitchik czy tez autorskiego badania

zwia^zanego z detekcj^ cykli Edgewortha. Podkreslono tak±e potencjalnie istotny kierunek

rozwoju metod detekcji, tzn. analizy wizualn^ oraz wykorzystanie nowoczesnych technik

eksploracji danych.

Dokonano oceny mozliwosci pomiaru, a nast^pnie oceny stopnia
,,niekonkurencyjnosci" zachowah poziomych. Stwierdzono, ze pomiar ten jest najcz^sciej

pomiarem posrednim, opartym na estymacji wartosci miernika sity rynkowej. Krytycznie

zarysowano teoretyczne podstawy jedynej, w mojej ocenie, metody umozliwiaj^cej zarowno

pomiar, jak i ocen§ zachowah horyzontalnych o charakterze niekonkurencyjnym, czyli metody

CPM. Wpodobny sposob dokonano analizy innych znanych w literaturze metod posrednich,
takich jak metoda Sumnera, Halla, Panzar - Rosse czy oceny asymetrii reakcji cenowych.

Waznym wynikiem jest wskazanie istotnych etapow aplikacji oraz potencjalnych
cech szczegolnych kazdej z metod na przyMadzie realizacji przeprowadzonych badah
empirycznych wlasnych i obcych. Okreslono takze zbibr narz^dzi ilosciowych, stuza.cych

weryfikacji hipotez danej metody.

Dokonano krytycznego zestawienia znanych metod ilosciowej detekcji i pomiaru
zachowah horyzontalnych pod k^tem wybranego zbioru charakterystyk, zwi^zanych

zcelami, ktore w ocenie autora sa, kluczowe wtego typu badaniach. Cele te to wiarygodnosd
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wyniku badania, niskie wymagania wzakresie danych statystycznych oraz dogodne cechy

wykorzystywanego narz^dzia ilosciowego.

Zaproponowano jednolitq, ramowq procedure, zgodnie z ktorq mozna

przeprowadzic ilosciowq weryfikacje faktycznego zaistnienia domniemanych horyzontalnych

zachowah strategicznych graczy o charakterze niekonkurencyjnym.

2.2.3 Wktad monografii w rozwoj nauk ekonomicznych
Przedmiotowa monografia jest pierwsza, tak kompleksowa. praca, poswieconq integracji

dorobku nauk ekonomicznych, w szczeg6lnosci ekonomii ga*§zi przemystu, z problematyka,

wykrywania, pomiaru i oceny antykonkurencyjnych zachowah horyzontalnych rozumianq

w kontekscie prawa antytrustowego. Wspolnym mianownikiem, scalaj^cym prace jest aplikacja
metod ilosciowych, gwarantuj^cych naukowy obiektywizm wzakresie omawianych zagadniert.

Wklad pracy w rozwoj nauk ekonomicznych mozna przedstawib w odniesieniu do jej walor6w

teoretyczno-metodycznych, poznawczych oraz utylitarnych.

a) Wklad teoretyczno - metodyczny
Monografia wypetnia pewien nieeksplorowany obszar, wskazujac na

teoretyczne podstawy aplikacji ekonomicznych metod o charakterze iloSciowym

w obszarze wykrywania horyzontalnych zachowah niekonkurencyjnych.

Jej gtownym wkfadem metodycznym jest propozycja sppjnej koncepcji syntezy
nauk, okreslajqcej metod yk$ prowadzenia badah w przedmiotowym zakresie, ktorej

ustanowieniu podporz^dkowana jest struktura pracy. Mozna ja, strescic cî giem
implikacji: analiza ekonomiczna branzy -> koherentny model zachowah strategicznych ->

iloSciowy detektor / miernik zachowah niekonkurencyjnych -> metoda statystyczna

weryfikacji hipotez dotycz^cych detektora / miernika -> wnioskowanie

W monografii dokonano scalenia i wykazania zwi^zkow pomi$dzy aktualna.
wyktadnia. prawa, teoria. ekonomii a integrowanymi w ramach omawianych metod
narz^dziami analiz ilosciowych. Jest tojeden z wazniejszych przyczynkow monografii,

uzupelniaja.cy dostrzezony brak jednolicie zarysowanego instrumentarium
badawczego horyzontalnych zachowah antykonkurencyjnych, obejmujqcego

zarbwno metody detektorowe, modelowanie strukturalne czy testy oparte na pomiarze

sity rynkowej.

W monografii poddano krytycznej analizie baze teoretyczna. sluza^ca. analizie
branz lub rynkow dla celow detekcji lub pomiaru i oceny zachowah godz^cych

w konkurencje. Wskazano zbior ekonomicznie oraz strategicznie adekwatnych
modeli interakcji graczy rynkowych, ustanawiaja.c tym samym fundament procedury

konstrukcji ekonomicznych dowodbw poszlakowych.

Zaproponowano takze, jako punkt wyjscia w konstrukcji tychze dowodow,

rozszerzona. definicje zachowah poziomych o charakterze niekonkurencyjnym,
umozliwiajqca, w znacznie szerszym zakresie wykorzystanie nauk ekonomicznych.
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Zestawiono markery (znaczniki) zachowan niekonkurencyjnych
z teoretycznymi modelami interakcji, ktore takie markery implikujq. Podkreslono

koniecznosd; oparcia danego znacznika na poprawnym modelu interakcji graczy
w branzy, uwzgledniaj^cym parametry makro i mikroekonomiczne otoczenia.

Przeanalizowano krytycznie metodyk$ konstrukcji znacznikow odwotuja^c si§

do badah przeprowadzonych badah empirycznych.
Zdefiniowano procedure analizy typu screeningowego.

Oceniono zbior metod ilosciowej detekcji i pomiaru zachowan
horyzontalnych pod kqtem wybranych charakterystyk, uznanych za kluczowe z punktu

widzenia walorow aplikacyjnych.
Pewnym przyczynkiem metodycznym jest takze poruszana w pracy problematyka

ujednolicenia terminologii polskojezycznej w zakresie omawianych zagadnieh.

b) Wklad poznawczy
Skonfrontowano i wykazano zwiazki pomiedzy aktualna, wyktadnia. prawa. teona^

ekonomii a integrowanymi w ramach omawianych metod narzedziami analiz ilosciowych

w zakresie analiz horyzontalnych zachowan niekonkurencyjnych.

Dokonano zestawienia metod detekcji lub pomiaru z ilosciowa. (ekonometryczna,)
metoda, weryfikacji hipotez ekonomicznych oraz wskazano na koniecznosc
uwzglednianie wtasnosci statystycznych narzedzia oraz wymagah dotyczqcych
zbioru danych dla zagwarantowania poprawnosci (i wiarygodnosci) rezultatow badania
zachowan niekonkurencyjnych.

Przeanalizowano szereg badah empirycznych dotyczqcych analiz zachowah
niekonkurencyjnych, na ich podstawie dokonano klasyfikacji metod.

W zakresie zdefiniowanej procedury analizy typu screeningowego wskazano
istotne czynniki doboru metod ilosciowych dla detektora. Studium to oparto na
szeregu przyktadow empirycznych detekcji zachowan niekonkurencyjnych, ilustrujqcych
proces detekcji w szczegolach technicznych aplikacji metod ilosciowych. Analiza ta

umozliwita ekstrakcje kluczowych cech markera, najwazniejszych element6w procesu

detekcji oraz wskazanie na metodycznie poprawne ilosciowe metody weryfikacji hipotez
dotycza^cych danego markera.

Przedstawiono takze, na przykladzie wlasnym, zagadnienie konstrukcji modelu
teoretycznego rownowagi dla wybranego rynku, ktory winieh stanowic punkt wyjscia

dla doboru metody wykrywania / pomiaru oraz formutowania hipotez dotycz^cych

potencjalnych zachowart niekonkurencyjnych. Problemy wykazane na tym przykladzie
uogblnia si§ ramach proponowanej procedury badawczej.

Wskazano na koniecznosc stosowania petnej, zdefiniowanej w pracy procedury
badawczej, ktora uwzglednia w szczegolnosci ekonomiczna, analizy funkcjonowania
wlasciwego rynku lub branzy. Brak informacji dotycz^cych struktury rynku moze
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doprowadzic do Wednej interpretacji wynikow detekcji. Detekcja moze na przyWad

zidentyfikowac schematy wskazuj^ce na zmowe miedzy spotkami siostrzanymi. Jezeli

obserwator nie ma informacji dotycza^cych wspoMasnosci tych przedsiebiorstw,

wyci^gnie Wedne wnioski. DIatego trzeba ponownie podkreslic ogromna^ wage wstepnej

analizy deskryptywnej branzy. Przeoczenie istotnych parametrbw branzy, graczy czy

otoczenia moze spowodowac bta.d I lub It rodzaju.
Na podstawie badah wtasnych i analiz literatury oceniono tez wptyw sposobu

doboru i opracowania danych statystycznych pod kqtem zakresu. cz^stosci

obserwacji, efektow cyklicznych, obserwacji odstaj^cych na jakosd weryfikacji

empirycznej detektora.
Na przykfadzie zaprezentowanych wynikow badah dotyczacych aplikacji metod

detekcji oraz pomiaru (w szczegolnosci metody CPM) dla branz i rynkbw z potwierdzonq

histori^ zachowah niekonkurencyjnych wyprowadzono wnioski uogblniajqce na temat

wtasnosci znacznikow / miernikow oraz uzytecznosci wybranego zbioru narzedzi

ilosciowych stuz^cych weryfikacji stawianych hipotez. Odniesiono sie do szeregu

metod parametrycznych i nieparametrycznych, takich jak metody statystyki opisowej,

analiza korelacji i regresji. modele procesow stochastycznych, analtza falkowa.

c) Wklad utylitarny
W mojej ocenie walory utylitarne pracy stanowi^ istotny element jej wkladu

w rozwoj nauki. Poza motywacjq stricte badawcz^, wspomniana. wczesniej, drug^

z najistotniejszych motywacji byta potencjalna uzytecznosc spoleczna prowadzonych

badah. Moim zdaniem badania wzakresie nauk spotecznych, wtym ekonomii galezi

przemyslu, winny nie tylko poszerzac stan wiedzy o mechanizmach otaczajqcego swiata,

lecz takze bye, o ile to mozliwe i zasadne, uzyteczne spotecznie. Nalezy w tym miejscu

przywotac analizowane w pracy straty dla systemu ekonomicznego, wynikaja.ee

zzaburzeh ,,normalnej konkurencji" oraz, co moze wazniejsze, podkreslic szkody

wyrz^dzone konsumentom, ktbrzy s^ czesto swiadomi ..oszukahczych praktyk" graczy

w wybranych branzach i na niektorych rynkach, a nawet obserwuj$ rozmaite manipulate

rynkowe. Jednoczesnie s^ oni skazani na nabywanie dobr lub ustug na tych rynkach i nie

maj$ narzedzi przeciwdziatenia. Sytuacje takie powoduj^ zjednej strony glebok^

frustracje obywateli i brak zaufania do systemu polityczno-ekonomicznego, z drugiej zas

przeswiadczenie, ze tylko nasladownictwo nieuczciwych zachowah gwarantuje sukces

biznesowy. Mozna zatem stwierdzid, iz potencjalna powszechnosc oraz wysoka

szkodliwosd zachowah antykonkurencyjnych o charakterze horyzontalnym generuje
potrzeb$ posiadania skutecznych narzedzi ich detekcji i oceny (szczegolnie ex

post), ktore mogtyby bye wykorzystane w obrocie prawnym jako ekonomiczne
dowody posrednie Jesli prowadzone badania przyczyni^ sie w dowolnym stopniu do

ograniczenia skali takich dziatah, bedzie to juz ich sukcesem
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Jako wktad utylitarny monografii wskaza£ mozna:
- propozycje ujednolicenia definicji horyzontalnych zachowah niekonkurencyjnych

z przedstawionym uzasadnieniem, opartym na dorobku teorii ekonomii oraz zrodlach

prawa. Definicja taka daje podstaw$ do aplikacji metod ilosciowych w sposob

sp6jny i obiektywny.

- zakreslenie ram naukowych obszaru aplikacji metod ilosciowego wykrywania i / lub

pomiaru oraz oceny przedmiotowych zaburzen konkurencji, wraz z ze wskazaniem

powia^zah do istniej^cego i tradycyjnie przywotywanego zbioru wskaznikow

jakosciowych.

- prezentacje potencjalnym beneficjentom i zainteresowanym mozliwie

kompletnego i spojnego obrazu przedmiotu badah. poczawszy od definicji

generycznych obiektbw ekonomicznych, wskazanie kontekstu modeli rownowagi

cz^stkowej (czesciowej), nawiazanie do zagadnienia modelowania popytu, poprzez

kompleksowa, prezentacj§ bazy teoretycznej modelowania zachowah strategicznych

(aparat i wybrane modele teorii gier), prezentacje stanowiska i wyktedni prawa

antytrustowego i konfrontacj§ tegoz z pogl̂ dem nauk ekonomicznych na

przedmiotowe zachowania strategiczne, az po okreslenie wspolnej ptaszczyzny

aplikacji metod ilosciowych i wyczerpujqc^, krytyczn^ retrospekcj§ tych metod.

- wskazanie praktykom wykonalnego katalogu detektorow oraz miemikow

zachowan niekonkurencyjnych o charakterze horyzontalnym wraz hipotez^

teoretycznq oraz proponowanym narzedziem ilosciowej weryfikacji.
- prezentacje metodyk konstrukcji detektorow oraz metodyk aplikacji miernikow

i detektorow na bazie przyMadowych aplikacji z wykorzystaniem danych

empirycznych, w tym takze aplikacji dotycz^cych branz gospodarki polskiej,

wskazanie wielu technicznie istotnych aspektow aplikacji dotycz^cych narzedzi
statystycznych, danych czy testow.

krytyczne zestawienie metod ilosciowych posrednich i bezposrednich ze

wskazaniem istotnych dla praktyki parametrbw kazdej z nich,

- zaproponowanie ogolnej procedury aplikacji metod ilosciowych w przedmiotowym

zakresie, mog^cej sluzyc za wytyczn$ lub rekomendacje.

2.2.4 Pola zastosowah
Wydaje sie, ze zasadnym jest wymienienie nastepuja^cych obszar6w i podmiotow

zainteresowanych zastosowaniami monografii.

- dzialania Organ6w Ochrony Konkurencji - monografia moze sluzyc jako pewne
kompendium wiedzy w przedmiotowym zakresie, nalezy tu wspomniec, ze badania



autora zostaty tu dostrzezone2 przez polski OOK, to jest Urzqd Ochrony
Konkurencji i Konsumentow, co stanowi niejakie potwierdzenie sensownosci
prowadzonych bad ah dla praktyki

szeroko pojete grono osob zaangazowanych w post.epowania dotycza.ce
przedmiotowych praktyk antykonkurencyjnych, monografia moze wspomoc takie
osoby w konstrukcji lub ocenie ekonomicznych dowod6w posrednich,
srodowisko akademickie wobszarze nauk ekonomicznych, podstawowe studium

otoczenia prawnego i poszukiwanie wspolnej ptaszczyzny z teori$ ekonomii moze
lepiej uswiadomic nam ekonomistom niezwykfa, odpowiedzialnosc za stosowane

metody i koniecznosd: bardzo precyzyjnego doboru narzedzi badawczych
i sformutowari konkluzji,
kreatorzy polityki konkurencji, wzakresie dyfuzji dorobku teorii zachowah

strategicznych graczy i pewnych kategorii opisu i pomiaru tych zachowari do prawa

antytrustowego,
organy i osoby odpowiedzialne za ksztattowanie zasad funkcjonowania
statystyki publicznej, jest to szczegolnie wazne grono odbiorcow poniewaz
niedostateczny wolumen danych statystycznych o odpowiednim stopniu
dezagregacji, odpowiedniej czestosci, dlugosci proby oraz zakresie branzowym jest

jedna. z glownych, wielokrotnie podnoszonych w monografii, barier prowadzenia
badan oraz implementacji ich do praktyki w przedmiotowym obszarze.

3. Pozostate osia^gniec naukowo-badawcze oraz informacja na temat osiagniec
dydaktycznych, organizacyjnych i popularyzatorskich

3.1 Pozostate osiagniec naukowo-badawcze
Moje zainteresowania naukowe zwiazane z szeroko pojeta. aplikaq^ metod ilosciowych

w zakresie nauk ekonomicznych zostaty zapocza^tkowane juz w trakcie studiow magisterskich na
Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarz^dzania UMK, kiedy to beda^c studentem specjalizacji

,,Metody ilosciowe" zostatem zatrudniony w Dydaktycznym Laboratorium Komputerowym. Ta
praktyka tecnniczna pozwolita mi posiqsc niezbedn^ wiedze z zakresu metod numerycznych, ale
takze dostrzec rosn^ce mozliwosci aplikacji metod ilosciowych wzakresie nauk ekonomicznych.
Po zatrudnieniu mnie na stanowisku asystenta w Katedrze Ekonometrii i Statystyki mogtem
rozwijac moje zainteresowania w sposob petny i usystematyzowany. Moim podstawowym
obszarem badawczym, z inspiracji sp. Prof. Zygmunta Zielihskiego stat sie obszar a) aplikacji
teorii gier niekooperacyjnych wanalizach zachowah strategicznych podmiotow

gospodarczych. natomiast tematem rownolegtym jest obszar metod b) ilosciowej
optymalizacji procesow biznesowych z wykorzystaniem narzedzi i systemow

2 For. prezentacja pt. Analityczne metody wykrywania kartell i zmow przetargowych, warsztaty
CARS iUOKiK 2015.

16



informatycznych Datuj^ca sie jeszcze od magisterium (obroniona zwynikiem bardzo dobrym

praca magisterska pt. Teoria gier wpraktyce ekonomicznej napisana pod kierunkiem prof, dr

hab. Zygmunta Zielihskiego) - fascynacja teoria, gier i jej sprzezeniem zwrotnym z naukami

ekonomicznymi byto katalizatorem poszukiwah takich aplikacji teorii gier, ktore bytby
istotne zpunktu widzenia spoiecznej uzytecznosci nauki i jednoczesnie umozliwiaty
prace z materiatem statystycznym. Polem badah, ktore wydawato sie obiecujqce wtym

zakresie okazaty prace nad poszukiwaniem skutecznych, ilosciowych narze.dzi opisu stopnia

konkurencyjnosci obserwowanych rownowag w rbznych branzach gospodarki. Rozpoczatem

badania wtym zakresie od bardzo szerokiego spojrzenia na zastosowania teorii gier do
badania zachowah rynkowych podmiotow gospodarczych oraz do podejmowania
optymalnych decyzji gospodarczych. Byly to owczesnie badania rzadko spotykane w ramach

literatury krajowej, ich efektem byte praca:

- Bejger, S.( Wybrane aspekty ekonomicznych zastosowah modeli teorii gier, ^cfa UNO
Eton., 2001, s. 111-144.

Nalezy zaznaczyd, iz w6wczesnym okresie (lata 1997 - 2000) dostep do literatury

z zakresu przedmiotu badah w uczelniach polskich byt bardzo ograniczony, a dostep

elektroniczny niemozliwy w takim zakresie jak obecnie. Stqd niezmiernie pomocnym w studiach

by! staz na Uniwersytecie w Getyndze, 15-28.07.1997 r, (Tempus 11208). Jednoczesnie wraz

z pozyskiwaniem doswiadczeh z praktyki gospodarczej roslo moje zainteresowanie ilosciowymi
metodami optymalizacji decyzji. W ramach tego tematu udalo sî  stworzyc pod kierunkiem

i przy udziale prof. Jerzego W. Wisniewskiego monografie z zakresu Badah Operacyjnych,

w ktorym miaJem przyjemnosd byd autorem trzech rozdzialow, jedne z nich to:

- Bejger, S., Podejmowanie decyzji wwarunkach konkurencji, W: Badania operacyjne
w zarza^dzaniu / red. J. Wisniewski, Toruh, Instytut Wydawniczy Gravis, 2001, s. 149-162.

Kolejne etapy badah w ramach tematu a) zawezaty pole badawcze do nastepujqcych
problemow:

- weryfikacja empiryczna istniej^cych metod detekcji zachowah niekonkurencyjnych wraz

z krytyczn^ ocenq ich podstaw metodologicznych, tutaj szczegolnie cenne wydaj^ sie

badania dotycz^ce branz gospodarki krajowej - np. praca:

- Bejger, S. Bruzda, J. Identification of marker power by using a test for asymmetric
pricing: an example of the Polish petrochemical industry, Dynamic Econometric Models,
Vol. 52002,5. 135-146.

- ocena mozliwosci estymacji poprawnego modelu ekonometrycznego jako narzedzia

weryfikacji hipotez postawionych w oparciu o teoretycznie okreslony model rownowagi
gry niekooperacyjnej - np. praca:

- Bejger, S. Dynamiczny model metody CPM na bazie supergry. W: Dynamiczne modele
ekonometryczne: materiaty zgtoszone na VIII Ogolnopolskie Seminarium Naukowe,
Toruh: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikoteja Kopernika. 2003, s. 319-328
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Zwiehczeniem etapu badah byta dysertacja doktorska. pt. Identyfikacja, pomiar i ocena
sity rynkowej podmiotow gospodarczych oraz stopnia konkurencyjnosci branz
z wykorzystaniem metodologii teorii gier, ktorej promotorem by* prof, dr hab. Zygmunt

Zielihski.

W trakcie realizacji badah wsposob naturalny pojawiaja, si§ bardziej szczegotowe

pytania i idee, ktore mozna rozstrzygnstd w spos6b tworczy i innowacyjny. Takim wtasnie

problemom poswiecitem moje kolejne prace. Duzq pomoc$ wtych dziateniach by* staz na

zaproszenie prof. Ferenca Forgo z Corvinus University of Budapest (marzec - kwiecieri
2005). W ramach tych badah korzystatem takze z grantu UMK nr 303 - E. pt: Rozwoj metod
identyfikacji i oceny sity rynkowej graczy w branzy w oparciu o modele gier
dynamicznych z kompletna. i niekompletna informacja z wykorzystaniem danych
generowanych.

Najwazniejsze problemy, jakim poswiecitem ten etap badah to:

- krytyczna ocena istnieja.cych metod ilosciowych detekcji jawnych i cichych zmbw
rynkowych wraz komentarzem dotycza^cym parametrbw ich aplikacji, propozycja aplikacji
metody ekonometrycznej (model MSVAR) nie stosowanej wczesniej wtym obszarze
badah, np. prace:

- Bejger, S. Zawodnosc rynkow - zmowa graczy: metody detekcji w swietle polityki
konkurencji. EKONOMIA IPRAWO. ECONOMICS AND LAW, T. 5, 2009, s. 147-160.

- Bejger, S. Econometric tools for detection of collusion equilibrium in the industry.
Dynamic Econometric Models, Vol. 9, 2009, s. 27-38.

- opracowanie autorskiego detektora rownowagi zmowy bazuja^cego na wlasciwym modelu
teoretycznym konkurencji graczy, np. praca:

- Bejger, S. Detekcja rownowagi zmowy w branzy z wykorzystaniem analizy falkowej:
model teoretyczny, Acta UNC Ekon., 2010, s. 7-26,

- weryfikacja uzytecznosci niestosowanych wcze^niej w omawianej tematyce narzedzi
ekonometrycznych sluz^cych weryfikacji hipotez dotycz^cych rbwnowagi zmowy, prace
pt-

- Bejger, S., Polish cement industry cartel: preliminary examination of collusion existence,
Business and Economic Horizons., Vol. 4 no. 1, 2011, s. 88-107.

- Bejger, S. Bruzda, J., Detection of collusion equilibrium in an industry with application of
wavelet analysis, Dynamic Econometric Models, Vol. 11, 2011, s. 155-169.

- konfrontacja skutecznosci metod detekcji zmowy - autorskiej oraz uzytej w innym
opracowaniu z wykorzystaniem materialu statystycznego oraz danych zrbdlowych
z historii kartelu, np. praca:

- Bejger, S., Kartel producentow cementu w Indiach: pr6ba identyfikacji, Przeglqd
Statystyczny., T. 59 nr 3, 2012, s. 273-289.
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Kolejne wafci badah byly scisle powiazanie z ogolnym obszarem badah na

zachowaniami strategicznymi graczy o charakterze niekonkurencyjnym, jednakze ewoluowaty

w kierunku skupienia sie na zachowaniach horyzontalnych oraz, od strony metodycznej, na

relatywnie nowym (w zakresie literatury krajowej) obszarze metod screeningowych. Mozna tu

wymienid prace:

Bejger, S. Screening for collusion: Evidences from the Indian cement industry,
Business and Economic Horizons, 2015, Vol. 11 no. 2, s. 96-114.

Innym w^tkiem badawczym by* problem dyfuzji ekonomicznych metod ilosciowych do

praktyki postepowah antytrustowych. Zauwazaj^c rosna.c$ role analiz typu data mining

i wizualizacji danych dostrzegtem tu mozliwosd zapocz^tkowania takiej dyfuzji. Rezultatem tych
rozwazah jest praca:

Bejger, S., Screening for competition failures: some remarks on horizontal
anticompetitive behavior visual detection, EKONOMIA IPRAWO. ECONOMICS AND
LAWt 2015, Vol. 14, s. 169-188.

Prowadza^c konsekwentnie studia nad metodykq i aplikacyjn^ strong detekcji zachowari
niekonkurencyjnych skupitem uwage na mozliwosci detekcji zachowah rownolegtych

z wykorzystaniem danych empirycznych oraz niewykorzystanej do tej pory wtym zakresie

metody ekonometrycznej, praca:

Bejger, S., Testing parallel pricing behavior in the Polish wholesale fuel market: an
ARDL - bound testing approach, Dynamic Econometric Models, 2015, Vol. 15, s.
111-128.

Jednym zw$tk6w obszaru a) 33 takze badania komparatywne zachowah graczy

w specyficznych branzach oraz na wybranych rynkach, postrzeganych jako szczegolnie podatne

na wystepowanie r6wnowag niekonkurencyjnych. Tego typu badaniu poswiecona jest np. praca:

Bejger. S, Testing for "Edgeworth cycles" in Polish wholesale fuel market, 2016,
Proceedings of The 6th MAC 2016, s. 288-295.

Duza. uwage poswiecam takze weryfikacji hipotez teoretycznych dotyczg^cych rownowag
na wybranych rynkach, wstepn$ analize tego typu zawiera praca:

Bejger, Testing an implied focal pricing behavior in the Polish wholesale gasoline
market, Double-blind peer-reviewed proceedings of the International Scientific
Conference Hradec Economic Days 2017, 2017, s. 68-75.

Dorobek, a przede wszystkim wiedza, wywodzqca sie w duzej mierze z badah wlasnych

znalazty swoje ukoronowanie w monografii bed^cej gtownym osia^gnieciem naukowym. Jednak

obszar badah nad wykrywaniem zachowah niekonkurencyjnych za pomoca. metod
ilosciowych nie jest wzadnej mierze zamkniety Drugi obszar zainteresowah, tzn.

zastosowanie metod informatycznych w optymalizacji procesow biznesowych (powi^zany

bardziej z dziatalnoscia^ dydaktyczn^) pozwolit dostrzec i w duzej mierze nakreslic plan
badah nad detekcja. zachowah (praktyk) niekonkurencyjnych przy wykorzystaniu uczenia
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maszynowego (machine learning) oraz analiz danych o duzym wolumenie (big data). Jest

to realna perspektywa, do ktorej, nie wprost nawiazywano w latach 90 ubiegtego wieku, jednak
nie dysponowano owczesnie takimi srodkami gromadzenia i wymiany informacji, mocami

obliczeniowymi ani tez zaawansowanymi algorytmami uczenia maszynowego, aby t$ ide§

probowac transformowad w metodyke, a nastepnie aplikowac.

W ramach obszaru badah b) rroje dzialania skupity sie na wdrozeniu do prac naukowo
- dydaktycznych Wydzialu nowoczesnego. petnoskalowego systemu klasy ERP, (SAP ERP

ECC 6.0) a nastepnie samodzielnej eksploracji wspotczesnych trendow gospodarki cyfrowej

w ramach samodoskonalenia. Bed$c wielkim oredownikiem przekazywania studentom wiedzy
i kompetencji przystaj^cych do wyWadniczego tempa informatyzacji zycia, wtym
w szczegolnosci digitalizacji wielorakich aspektow dziafalnosci gospodarczej podjatem prace
naukowe maj$ce dyskontowa6 ten kierunek badah. Pierwsz^ z nich jest praca:

Bejger, S., The specifics of supply chain of medical kits product group in the context
of using Enterprise Resource Planning class systems, EKONOMIA IPRAWO.
ECONOMICS AND LAW. 2016, Vol. 15, S. 419-438.

Tabela 1 zawiera podsumowanie publikacji naukowych (monografii, rozdziatow oraz artykulbw).

Tabela 1
Po doktoracie
Jezyk publikacji
polski
angielski

Samodzielna
5
12

Wspolautorstwo 50%
1
1

Ogotem
6
13

Przed doktoratem
polski
angielski
Razem

6
-
23

1
1
4

7
1
27

Analiza bibliometryczna wykazala, iz publikacjom tym mozna przypisac, zgodnie z
wytycznymi MNiSzW 161 punktow (140 po doktoracie) oraz wykazad 45 cytowah w bazie

Google Scholar, indeks H wedlug tej bazy wynosi 5.

Podsumowywuja.ca to krdtkie resume, zawieraj^ce wybrane prace naukowe pozwol^
sobie podkreslic specyfik^ prac badawczych w wybranym przeze mnie obszarze. S^ to prace
interdyscyplinarne, ktore wymagajq powi^zania z legislacj^, wykonania studiow branzowych

(analizy mezo i mikroekonomicznej), swiadomego wykorzystania aparatu teorii gier, pozyskania
danych statystycznych (jest to czesto jeden z trudniejszych etapow badania) oraz sprawnego
postugiwania si^ instrumentarium statystyczno - ekonometrycznym. Jesli badania te
prowadzone 53 samodzielnie (co pozwala wzia,c pe^na odpowiedzialnosc z ich przebieg i wynik)
s one bardzo czasochtonne.



Inne osia^gniecia naukowe

Ze zbioru innych osia^gniec i aktywnosci naukowych mozna wymienic:

Recenzowanie (na zaproszenie redakcji) trzech artykutow z czasopism listy A MNiSW

1 praca zgtoszona do German Economic Review

- 2 prace zgloszone do European Journal of Operational Research

Uczestnictwo w wielu seminariach i konferencjach naukowych, mie l̂zy innymi w:

- VI Ogblnopolskiego Seminarium Naukowego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, 7-
9.09.1999, Toruri;

- Business and Economic Development in Central and Eastern Europe, organizator: WNEiZ
UMK Toruh, 6-8.09.1999 r, Toruri;

- XXVIII Ogolnopolska konferencja: Zastosowania Matematyki, 19-26.09.2000 r, Zakopane;

- Analiza ekonomicznych szeregow czasowych na poczqtku XXI wieku, Toruh, 3-4.09.2002 r.

- VIII Ogolnopolskiego Seminarium Naukowe Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruh,
9-11.09.2003 r.

- IX Ogolnopolskie Seminarium Naukowe Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Toruh, 6-8
wrzesnia 2005

- XXVI European Meeting of Statisticians, The Bernouliiy Society for Mathematical Statistics
and Probability, 24-28.07.2006.

- Prawo i Ekonomia, Toruh, 14-15.09.2009

- XI Og6lnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielihskiego ..Dynamiczne
Modele Ekonometryczne", Toruh, 08-10.09.2009.

- Second Gretl Conference, KEIS WNEiZ UMK i Wyzsza Szkote Bankowa, Toruh 16-
17.06.2011.

- XIV Og6tnopolskie Seminarium Naukowe Profesora Zygmunta Zielihskiego Dynamiczne
Modele Ekonometryczne, Toruh, 08-10.09.2015.

- Ill konferencja Naukowa pt. Logistyka Spoleczna. Ochrona Zdrowia, Odpowiedzialne
Lahcuchy Dostaw, WNEiZ UMK oraz Uniwersytet L6dzki, Toruh, 2015-11-16.

- XVII Ogolnopolska Konferencja Naukowa MIKROEKONOMETRIA WTEORII I PRAKTYCE,
Uniwersytet Szczecihski, Pogorzelica 10-12.09.2015.

- The 6th MAC 2016, Czech Technical University in Prague, Czechy, Praga, 19-20.02.2016.

- SAP Technology Forum, SAP Polska, Gdansk, 07-08.09.2016.

- 28th European Conference on Operational Research, Poznah, 03-06.07.2016.

- Miedzynarodowe warsztaty ,,Kartele: wymiana informacji oraz procedury leniency", UOKiK,
Warszawa, 2016-10-25.



- Hradec Economic Days, Czechy, Hradec-Kralove. 31.01-01.02.2017.

Ogotem bratem udzial w 23 konferencjach oraz warsztatach, z tego w 15 po uzyskaniu stopnia

doktora. 5 konferencji miato charakter mi^dzynarodowy (j§zyk konferencji - angielski).

Staze naukowe:

- Uniwersytet w Getyndze, 15-28.07.1997.

- Corvinus University of Budapest (marzec - maj 2005).

Za istotne dziatanie naukowo - organizacyjne moge uznac przygotowanie i ztozenie przez

mnie 2 wnioskow o grant z Funduszu Norweskiego (Norway Funds):

- FSS/2013/HEI/W/0051 ,,Wydzia*owy modul ksztatcenia wzakresie przebiegu, optymalizacji

oraz integracji podstawowych procesow biznesowych z wykorzystaniem systemow

informatycznych wspomagajqcych zarz^dzanie"

- FSS/2014/HEI/W/0054 pt. ,,Wsp6tczesne systemy informatyczne w projektowaniu,

przebiegu, integracji i optymalizacji podstawowych procesow biznesowych". Wniosek
znalazl si$ na liscie rezerwowej do dofinansowania.

3.2 Dziatalnosc dydaktyczna
Od poczajku kariery akademickiej duza^ wage przywi^zywatem do wsparcia

przekazywanej przeze mnie wiedzy teoretycznej doswiadczeniem i kompetencjami praktyka

zycia gospodarczego. To d^zenie do samodoskonalenia w zakresie dydaktyki odbywato sif
dwutorowo Po pierwsze w iatach 1996 - 2015 rownolegle z dziatalnosci^ akademick^ bylem

aktywnym uczestnikiem zycia gospodarczego beda^c zatrudnionym jako konsultant

ekonomiczny, menadzer sredniego szczebla czy wreszcie piastuj^c funkcje czlonka
organow nadzoru spotek prawa handlowego. Doswiadczenia te z pewnosciq przyniosly

szersze spojrzenie na tresci merytoryczne przekazywane studentom i umocnity mojq

wiarygodnosc jako dydaktyka. Wtrakcie zatrudnienia w Katedrze Ekonometrii i Statystyki

miatem i mam przyjemnosc prowadzic szereg samodzielnych kursow (wyktadow oraz cwiczeri)

ztakich przedmiotow jak3: Statystyka matematyczna, Ekonometria, Modele decyzyjne

i mozliwosci ich implementacji w przedsiqbiorstwie, Teoha gier w zastosowaniach

ekonomicznych, Badania operacyjne, Algorytmy w badaniach operacyjnych, Ekonomia

procesow decyzyjnych, Centra logistyczne i systemy informatyczne, Optymalizacyjne modele

w ekonomii, Systemy ERR, Systemy informatyczne w zarzqdzaniu fahcuchami dostaw.

Wydaje mi si§, iz godnym podkreslania jest fakt, ze kursy przedmiot6w Teoha gier
w zastosowaniach ekonomicznych, Algorytmy w badaniach operacyjnych, Centra

logistyczne i systemy informatyczne, Systemy informatyczne wzarzqdzaniu tahcuchami

3 Pehia lista w za^czniku nr 3.
/
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dostaw, Ekonomii procesow decyzyjnych, Modele decyzyjne i mozliwosci ich

implementacji w przedsi$biorstwie oraz Systemy ERP 53 zajeciami autorskimi, dla ktorych

programy zajed, materiaty dydaktyczne, prezentacje, scenariusze pracy ltd. zostaty przeze mnie

stworzone od podstaw. Za swoj powazny wktad w budowanie pozycji macierzystej uczelni

uznaje takze naktad pracy poswiecony na ksztalcenie studentow w latach ogromnego niedobory

kadr menadzerskich w gospodarce, kiedy przecietne liczebnosci grup wyktadowych osia^gaty 450

osob, a zajecia odbywafy sie rownolegle w osrodku centralnym i szeregu osrodkow

zamiejscowych. Wysitek wlozony w dziatelnosc dydaktycznq w tamtym okresie jest w mojej

ocenie wyjgtkowy.

Druga. sciezka. doskonalenia obowiazkow dydaktycznych jest obserwacja rozwoju tzw.
gospodarki cyfrowej (digital economy) i nieustanne dqzenie do migracji tych bieza.cych trendow

do dydaktyki w zakresie szeroko pojetego wsparcia dziatalnosci ekonomicznej przez systemy

informatyczne. Kierunek ten zostat zwiericzony sukcesem w postaci zainicjowanego przeze

mnie wdrozenia do wykorzystania w dydaktyce petnoskalowego systemu informatycznego klasy

ERP (SAP ERP ECC 6.04 z ..wirtualna korporacjcf IDES), poczateowo (rok 2010) w ramach

bezptetnej licencji na uzytkowanie do ce!6w edukacyjnych, uzyskanej od firmy SAP AG

a nastepnie na podstawie afiliacji Uniwersytetu Mikotaja Kopernika w SAP University Alliances.

Zajecia prowadzone z wykorzystaniem tego systemu (np. Systemy ERP, czy tez Systemy

informatyczne w zarzqdzaniu tahcuchami dostaw) ciesza, sie duzym powodzeniem i z pewnoscia,

stanowia^ odpowiedz na potrzeby rynku pracy. Takze w oparciu o ten system Koto Naukowe

Optymalizacji Decyzji i Systemow ERP, ktorego jestem opiekunem o roku 2011,

zorganizowato wraz z partnerem zewnetrznym bezptatne, certyfikowane szkolenie dla studentow

Wydzialu Nauk Ekonomicznych i Zarza^dzania.

Sciezka integracji nowych technologii zwi^zana jest takze samodoskonaleniem sie
i pozyskiwaniem aktualnej wiedzy wtym obszarze Za najwazniejsze osia.gniecia nalezy tu

uznac:

- W ramach samoksztalcenia i doskonalenia umiejetnosci zawodowych oraz przygotowania do

transferu wiedzy wdniu 13 lipca 2012 r. pomyslnie zlozytem egzamin uprawniaj^cy do

certyfikatu: SAP Global Certificate - Associate Business Foundation & Integration with SAP

ERP 6.0 EHP 5, otrzymuj^c wymieniony certyfikat zawodowy. Jest to jedyny certyfikat

zawodowy SAP dost^pny nieodptatnie dla kadry akademickiej uniwersytetow.

- Uzyskatem uprawnienia do prowadzenia szkoleh symulacyjnych ERPSim opartych na

systemie SAP ERP po ukoriczeniu certyfikowanego szkolenia: Facilitating ERPsim: Running
Successful Business Simulation Games with ERPsim, prowadzonego przez University of
Montreal i Open SAP, 2015.
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- Ukohczytem szereg kursow (potwierdzonych zlozeniem egzaminu kohcowego) zzakresu
objetego moim zainteresowaniem badawczo - dydaktycznym, przyktedowe4 z nich to:

o Introduction to SAP ERP using Global Bike Inc., prowadzone przez SAP University
Alliances, 2014

o SAP Business Suite powered by SAP HANA, prowadzone przez platforme MOOC
openSAP, 2014,

o Digital Transformation Across the Extended Supply Chain, prowadzone przez
platforme MOOC openSAP, 2016,

o Business Process and Decision Modeling, Hasso Plattner Institute, 2016,

o Enterprise Machine Learning in a Nutshell prowadzone przez platforme MOOC
openSAP, 2016.

W ramach obowi^zkow dydaktycznych prowadzitem seminaria magisterskie, recenzowatem

szereg prac dyplomowych i magisterskich oraz jestem opiekunem Kola Naukowe

Optymalizacji Decyzji i Systemdw ERP.

Aktywnie wspieram wyrozniajqcych sie student6w oraz absolwentow w kontaktach

z pracodawcami regionu. promujac ich kandydatury w praktyk i pracy zawodowej.

3.3 Dziatalnosc organizacyjna
Dzialalnosc organizacyjna na rzecz macierzystej Uczelni byte i jest jednym z istotnych

pol mojej aktywnosci. Wraz z pocza^tkiem kariery akademickiej rozpoczaj sie takze czas

zaangazowania w takie formy pracy organizacyjnej jak:

- wspotorganizacja rekrutacji na studia dzienne (3 krotnie),

- koordynacja dziateri promocyjnych Wydziatu (3 krotnie)

uczestnictwo organizacji konkurs6w wiedzy ekonomicznej,

- uczestnictwo w targach pracy

Jednq z wazniejszych form zaangazowania wdziatenia organizacyjne byla ijest wykonywanie

przez mnie obowiazkow sprawozdawczych, cyklicznych i jednorazowych dotycz^cych

funkcjonowania naukowo - dydaktycznego Katedry Ekonometrii i Statystyki WNEiZ (np.

opracowywanie sprawozdari z dzialalnosci Katedry, wniosk6w dot. funduszu Statutowego

Katedry, opracowywanie Ankiet KBN dla Katedry itp.).

Za najistotniejsze osia^gni^cia organizacyjne uwaza jednak dzialania zwia^zane z moimi

wysitkami zmterzajacymi do dyfuzji realnie wykorzystywanych wgospodarce,

4 Pelna lista wraz kopiami certyfikatow w zat4C2Tiikii nr 3.



petnoskalowych technologii informatycznych do ekosystemu Wydziatu. Korzystaja^c ze
wsparcia Wladz Wydzialu sukcesem zakohczyty sie nastepuja^ce przedsiewziecia:

- doprowadzenie do parafowania umowy zfirmq SAP Polska dot. wdrozenia i wykorzystania

oprogramowania SAP ERP ECC 6.0 na rzecz Wydziatu (2010),

- wdrozenie petnej wersji oprogramowania SAP ERP ECC 6.0 na serwerze Wydziatu,

opracowanie i realizacja zajec dydaktycznych z wykorzystaniem tego systemu (2011, 2012,

2013),

- dorowadzenie parafowania umowy przystajDienia Uniwersytetu Mikoteja Kopernika do SAP
University Alliances. Uniwersytet Mikotaja Kopernika, jako owczesnie trzecia uczelnia

wyzsza wkraju, dofa^czy* do SAP University Alliances program wgrudniu 2012 roku. SAP

UAP zrzesza okoto 1200 instytucji naukowych na catym swiecie. Celami programu

firmowanego i dotowanego przez najwiekszego na swiecie producenta rozwi^zari

informatycznych wspierajqcych zarza^dzanie organizacjami - firme SAP AG jest transfer

wiedzy, szkolenia kadry naukowo - dydaktycznej oraz studentow, a takze wspolne
przedsiewziecia badawcze,

- szkolenia kadry dydaktycznej oraz realizacja zajec z wykorzystaniem systemu SAP ERP
ECC 6.04 (2012 do dnia dzisiejszego).

Od roku 2013 peJnie obowiazki centralnego koordynatora afiliacji UMK przy SAP

University Alliances (wykonuja^c dziatania takie jak pomoc merytoryczna i techniczna dla

pracownikow wykorzystuja.cych / zamierzaja^cych wykorzystac dla celow dydaktycznych lub

naukowych zasoby dostepne w ramach SAP University Alliances i/lub system SAP ERP).

Sposrbd innych waznych dzialah o charakterze organizacyjnym warto wymienic takze:

- petnienie przez ze mnie obowi^zkow cztonka Rady Wydzia*u (z ramienia mlodych
naukowcbw) w kadencji 2008-2011,

- organizacje, wraz z cztonkami Kota Naukowego, ktorego jestem opiekunem, szkoleh,

warsztatbw, wizyt i prelekcji przedstawicieli praktyki gospodarczej (2011-2017),

- udzial wzespole projektu NCBiR w ramach Program Operacyjnego Wiedza Edukacja
RozwojPOWER(2015),

- udziat wzespotech przygotowuja.cych programy specjalizacji Informatyka w Zarza^dzaniu,
Logistyka(2016),

- uczestnictwo w opracowaniu programu Szkoty Letniej Ekonometrii (2016)

doprowadzenie do parafowania umow o wspotpracy pomiedzy macierzystym Wydziatem

a dwiema firmami - reprezentantami biznesu.
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3.4 Dzialalnosc popularyzatorska
W zakresie osi^gniec w popularyzacji nauki moge wskazac nieustannie prowadzone

dzialania (we wspotpracy z Wladzami Wniz i UMK oraz Kotem Naukowym Optymalizacji Decyzji

i Systemow ERP) majqce na celu poszerzenie i pogtebienie wiedzy student6w oraz ich

kompetencji w zakresie wykraczaj^cym poza ramy programowe. Moge tu wymienid (petn^ liste

zawiera zal^cznik 3) np. prelekcje dotyczqce elementbw bezpieczehstwa energetycznego kraju

w z punktu widzenia sektora paliw ptynnych w ramach Dni Ekonomisty WNEiZ 2011 oraz roli

systemow informatycznych wgospodarce wspofczesnej (Dni Ekonomisty 2012), czy tez
warsztaty dotyczqce Planowania Produkcji w oparciu o system ERP. Waznym dziateniami byto

takze wyjscie z popularyzacja wiedzy poza kr^g spolecznosci akademickiej w postaci
uczestnictwa wTorurtskim Festiwalu Nauki i Sztuki 2012 (warsztaty pt. Firma

w cyberprzestrzeni).

Jestem cztonkiem Polskiego Towarzystwa Statystycznego, oddzialToruri.

Z osi^gniecte zwiqzane z promocja. Uniwersytetu oraz Wydziatu i ich wizerunku jako
instytucji godnych zaufania moge tez uznac moj^ prace zawodow^, podejmowana na

roznych stanowiskach i w ramach rbznych funkcji w praktyce gospodarczej (por. zal̂ cznik 3).


