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UZASADNIENIE WNIOSKU  
o przyznanie nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

(nagroda   indywidualna) 
 

dla Krzysztof Piontka 
 

 
Tytuł lub rodzaj osiągnięcia zgłaszanego do nagrody 

 
Cykl publikacji powiązanych tematycznie 

„BUDOWA I WERYFIKACJA KWANTYLOWYCH MODELI POMIARU  
RYZYKA RYNKOWEGO” 

 

 
Uzasadnienie wniosku o przyznanie nagrody: 
 
 

Pan Krzysztof Piontek uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego (w dziedzinie nauk 
ekonomicznych, w dyscyplinie finanse)  na podstawie decyzji Rady Wydziału Zarządzania, 
Informatyki i Finansów z dnia 21.05.2015 roku. Podstawą uzyskania stopnia był cykl 11 
powiązanych tematycznie publikacji (szczegóły Załącznik) pod zbiorczym tytułem  „Budowa 
i weryfikacja kwantylowych modeli pomiaru ryzyka rynkowego”, na który składały się prace 
opublikowane w znaczących wydawnictwach krajowych i zagranicznych. 

Znaczny wzrost szeroko rozumianego ryzyka, szczególnie w okresie od rozpoczęcia kryzysu 
w 2007 roku, spowodował, iż stało się ono jednym z najważniejszych pojęć współczesnych 
finansów. Skuteczne zarządzanie ryzykiem (identyfikacja, pomiar, sterowanie i weryfikacja 
efektów) jest nie tylko elementem podniesienia ekonomicznej efektywności, ale także coraz 
częściej elementem decydującym w ogóle o przetrwaniu podmiotu. Skomplikowane metody 
ilościowe są zaś dziś nieodłącznym elementem zarządzania ryzykiem. Spowodowało to wyłonienie 
specyficznego rodzaju ryzyka – ryzyka modelu, które to pojawia się w przypadku zastosowania 
błędnego (lub w błędny sposób) modelu (będącego siłą rzeczy uproszczeniem rzeczywistości) w 
świecie rzeczywistym. Ryzyko modelu jest zjawiskiem nieuniknionym, a potencjalne zagrożenie 
tkwi w nieświadomości istnienia tego ryzyka oraz w jego wielkości i konsekwencjach. Ryzyko 
modelu należy więc identyfikować, mierzyć i ograniczać.  

Habilitant bardzo słusznie zidentyfikował wzrost znaczenia ryzyka modelu w zagadnieniach 
właściwych dla współczesnych finansów, dzięki czemu prezentowane prace mają charakter 
aktualny, oryginalny, ważny, a także w wielu aspektach pionierski.  

Zgłoszony cykl publikacji posiada zdaniem Recenzentów i pozostałych członków Komisji 
Habilitacyjnej, spójny tematycznie, logiczny i całościowy charakter zarówno w warstwie rozważań 
teoretycznych i badań empirycznych, a także wynikających z obu tych obszarów autorskich 
wniosków. Krzysztof Piontek  potrafi samodzielnie definiować oryginalne problemy badawcze 
i dobierać do ich rozwiązania adekwatną – często bardzo wyrafinowaną i pracochłonną – metodykę 
badawczą. Recenzenci zwracają uwagę na klarowny i precyzyjny język publikacji oraz na jasne 
formułowanie celów badawczych, a także wysoce profesjonalny warsztat badawczy oraz 
umiejętność precyzyjnego przedstawienia celu badania i wniosków. Ponadto, przebadane i opisane 
w rozprawie zagadnienia są bardzo istotne i ważne zarówno dla teorii jak i praktyki finansów, a 
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osiągnięte, jednoznacznie bardzo wartościowe, wyniki stanowią oryginalny i twórczy wkład 
w rozwój dyscypliny finanse. 

Przedstawione w cyklu publikacji („Budowa i weryfikacje kwantylowych modeli pomiaru 
ryzyka rynkowego ryzyka”) rozważania teoretyczne i badania empiryczne mają na celu pogłębienie 
wiedzy na temat wykorzystania modeli w finansach (szczególnie w pomiarze ryzyka rynkowego) 
poprzez nowatorskie poszukiwanie rozwiązań, które można by było zarekomendować z punktu 
widzenia stopnia skomplikowania oraz miar uwzględniających efekt ekonomiczny, co zostało 
podkreślone przez Komisję jako szczególnie interesujące podejście.  
Cykl charakteryzuje wysoki stopień innowacyjności oraz wysoki poziom naukowy. Zaprezentowany 
został wieloetapowy algorytmem działań niezbędnych w procedurach budowy i weryfikacji 
kwantylowych modeli pomiaru ryzyka rynkowego. Na każdym z czterech etapów tej procedury 
(identyfikacja właściwości finansowych szeregów czasowych, opis danych i ekonometryczna 
weryfikacja modelu, pomiar ryzyka, finansowa lub statystyczna weryfikacja osiągniętych rezultatów 
pomiaru) zidentyfikowane i przeanalizowane zostały przejawy ryzyka modelu. 

Zdaniem Recenzentów, przedstawiony algorytm budowy i weryfikacji kwantylowych modeli 
pomiaru ryzyka rynkowego nadaje prezentowanym pracom wymiar uniwersalności, ponieważ 
odnoszą się do, szeroko rozumianych zagadnień ryzyka rynkowego. Wybrana do analizy koncepcja 
wartości zagrożonej dodatkowo wzmacnia uniwersalność stosowalności z punktu widzenia 
dowolnych instrumentów oraz dowolnych rodzajów ryzyka. 

Przebadane i opisane w rozprawie zagadnienia mają znaczny ciężar gatunkowy i zasługują 
na wysoką ocenę. Osiągnięte wyniki zawarte w cyklu publikacji stanowią ważny, indywidualny, 
twórczy wkład Autora w rozwój dyscypliny finanse. Wkład ten został dostrzeżony 
we wszechstronnymi naświetleniu podstaw teoretycznych badanych narzędzi modelowych, 
w elementach własnych propozycji ulepszeń i modyfikacji wybranych narzędzi oraz w wynikach 
badań empirycznych, które dotyczą w równiej mierze finansów, statystyki, jak i ekonometrii. Całość 
zaś prowadzi do wskazaniu pełnego wieloetapowego zestawu działań, którym powinna podlegać 
budowa i weryfikacja kwantylkowych modeli ryzyka rynkowego – w tym również bardzo popularna, 
stanowiąca niewątpliwie standard w instytucjach finansowych – wartość zagrożona. 

Bardzo wysoko został oceniony przez Recenzentów oraz Komisję Habilitacyjną fakt, że tylko 
jedna z prezentowanych po doktoracie prac nie zawierała części empirycznej. We wszystkich 
pozostałych publikacjach samodzielne, zaawansowane badania empiryczne stanowiły istotny 
element prac – weryfikujący stawiane hipotezy lub będący uzupełnieniem rozważań teoretycznych. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że wiele z przeprowadzonych badań oparto o postępowanie 
symulacyjne. Zdaniem  Recenzentów, jest to podejście szczególnie godne zalecenia.  Na szczególne 
podkreślenie zasługuje fakt, że dr hab. Krzysztof Piontek jako pierwszy w Polsce podjął się pracy 
nad usystematyzowaniem wiedzy na temat testów poprawności modeli wartości zagrożonej na 
podstawie różnych zbiorów metod i danych. W badaniach symulacyjnych zbadał i porównał moce 
testów wskazując nieprzydatność lub ograniczoną przydatność niektórych najpopularniejszych 
rozwiązań  dla szeregów o typowej, wykorzystywanej w praktyce finansowej, długości. Wskazał, że 
ze względu na konstrukcję testów i niezrozumienie istoty zagadnienia, w praktyce bardzo często 
wyciągane są nieprawidłowe wnioski.   

Komisja wskazuje, iż na ogromne wyróżnienie zasługuje fakt, że Habilitant dostrzega aspekt 
praktyczny i kładzie duży nacisk na użyteczność modeli statystyczno-ekonometrycznych. Zdaniem 
Recenzentów,  przedstawiane rozważania i wnioski z badań empirycznych stanowią nie tylko wkład 
w naukę w zakresie narzędzi ekonometrii finansowej, czy statystyki matematycznej, lecz mogą i 
powinny być bezpośrednio wykorzystane w procedurach budowy i oceny wewnętrznych modeli 
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pomiaru wartości zagrożonej w instytucjach finansowych. Owo zorientowanie badań na praktyczną 
przydatność modeli uznać należy za istotny, wyróżniający na tle wielu innych opracowań z tego 
obszaru, walor prac Habilitanta. 

O dojrzałości naukowej dr Krzysztofa Piontka świadczy także fakt, że wskazuje on w swoich 
pracach obszary dalszych badań i analiz w niezbadanych do tej pory aspektach zagadnień 
związanych z ryzykiem modelu.  

Znaczący walor naukowy prac potwierdza także wysoka liczba cytowań po doktoracie – 85. 
Wyższa od przeciętnej dla postępowania habilitacyjnego jest wartość indeksu H, wynosząca dla 
publikacji po doktoracie – 5 (bez autocytowań, z uwzględnieniem prac niezaindeksowanych przez 
Publish or Perish). Dodatkowo warto nadmienić, że cechą  charakterystyczną  dorobku  
publikacyjnego  Krzysztofa Piontka jest to, że w przeważającej części publikacji jest jedynym 
autorem. Na wysoką ocenę zasługuje również aktywność konferencyjna po doktoracie –  
36 samodzielnych referatów.  Na konferencjach międzynarodowych - 17 referatów (z czego 14 – 
były to samodzielne wystąpienia w języku angielskim). Dwa wystąpienia zostały nagrodzone. 
Pozytywnie oceniony został również dorobek dydaktyczny i popularyzatorski, a także Jego 
aktywność organizacyjna.  
 

Konkludując, należy podkreślić że prezentowany cykl w bardzo znaczący sposób przyczynia 
się do rozwoju badań nad nowym obszarem wiedzy – ryzykiem modelu, w umiejętny i przemyślany 
sposób łącząc wiedzę z zakresu finansów, ekonometrii i statystyki. Obszar ten jest oryginalny i mało 
jeszcze eksplorowany w literaturze nie tylko Polskiej, ale wręcz światowej. Wart podkreślenia jest 
fakt, że zaprezentowane zostały w sposób spójny i przekonywujący zagadnienia zarówno 
o charakterze naukowym, jak i praktycznym. Na szczególne uznanie zasługują przeprowadzone 
przez dr hab. Krzysztofa Piontka badania empiryczne, które jeden z Recenzentów określił jako 
ponadprzeciętne. 

Zaprezentowany cykl publikacji stanowi niewątpliwe oryginalną i istotną wartość w 
badaniach naukowych z obszaru zastosowania narzędzi ilościowych w finansach i w pełni spełnia 
wymogi dla indywidualnej nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 
 
 

Załącznik do wniosku o przyznanie nagrody  
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

 
dr hab. Krzysztof Piontek 
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
 
Cykl publikacji powiązanych tematycznie (w układzie chronologicznym) 

„Budowa i weryfikacja kwantylowych modeli pomiaru ryzyka rynkowego”: 

 
[1] Modelowanie „długiej pamięci" szeregów zmienności stóp zwrotu, w: Modelowanie Preferencji 

a Ryzyko ‘03, Trzaskalik T. (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2003, 
ISBN 83-7246-363-8, str. 491-504, 

[2] Wykorzystanie warunkowego rozkładu Pearsona typu IV w modelowaniu skośności i leptokurtozy 
rozkładów stóp zwrotu, w: Taksonomia nr 12, Jajuga K., Walesiak M. (red.), Prace Naukowe Nr 1076 
Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 
Wrocław, 2005, PL ISSN 0324-8445, str. 434-443, 
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[3] Wykorzystanie wielorównaniowych modeli AR-GARCH w pomiarze ryzyka metodą VaR, w: Inwestycje 
finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a rynek polski, Jajuga K., Ronka-Chmielowiec W. 
(red.), Prace Naukowe Nr 1088 Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii 
Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2005, PL ISSN 0324-8445,  
str. 126–138, (współautor: dr Daniel Papla, udział współautora 30%),  

[4] Modelowanie warunkowej kurtozy oraz skośności w finansowych szeregach czasowych, w: Materiały 
z Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Dynamiczne Modele Ekonometryczne, Wydawnictwo 
Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2005, ISBN 8323118647, str. 111–120,  

[5] Niektóre praktyczne wyzwania w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH, w: Taksonomia 
nr 13, Jajuga K., Walesiak M. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu Nr 1126, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2006, PL ISSN 0324-8445,  
str. 194–205,  

[6] Pomiar i testowanie skośności rozkładów stóp zwrotu instrumentów finansowych, w: Taksonomia nr 
14, Jajuga K., Walesiak M. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1169, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław, 2007, PL ISSN 0324-8445,  
str. 122-130, 

[7] Przegląd i porównanie metod oceny modeli VaR, w: Matematyczne i ekonometryczne metody oceny 
ryzyka finansowego, Chrzan P. (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 
Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice, 2007, ISBN 978-83-7246-822-2,  
str. 113–124,  

[8] Zastosowanie rozkładów alfa-stabilnych i funkcji powiązań (copula) w obliczaniu wartości zagrożonej 
(VaR), w: Wyzywania współczesnych finansów, Jajuga K. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2009, ISBN 978-83-7011-947-8, str. 123–131, (współautor: dr 
Daniel Papla, udział współautora 30%), 

[9] The Analysis of Power for Some Chosen VaR Backtesting Procedures: Simulation Approach, 
w: Advances in Data Analysis, Data Handling and Business Intelligence, Studies in Classification, Data 
Analysis and Knowledge Organization., Fink A., Lausen B., Seidel W., Ultsch A. (red.), Springer-Verlag, 
Heidelberg, 2010, ISBN 978-3-642-01043-9, str. 481-490  

[10] Comparison of Some Chosen Tests of Independence of Value-at-Risk Violations, w: Algorithms from and 
for Nature and Life, Studies in Classification, Data analysis, and Knowledge Organization, Lausen B., Van 
den Poel D., Ultsch A. (red.), Springer-Verlag, Heidelberg, 2013, ISBN 978-3-319-00034-3,  
str. 407–416 

[11] Value-at-Risk Backtesting Procedures Based on the Loss Functions – Simulation Analysis of the Power of 
Tests, w: Data Analysis, Machine Learning and Knowledge Discovery, Spiliopoulou M., Schidt-Thieme L., 
Janning R., Springer-Verlag, Heidelberg, 2014, ISBN 978-3-319-01594-1, str. 273–281 


