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Nowoczesne systemy zarządzania

RECENZJA KSIĄŻKI RICHARDA SENNETA
SZACUNEK W ŚWIECIE NIERÓWNOŚCI1
Beata CZUBA
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
WYDZIAŁ CYBERNETYKI
Nierówności są tak permanentnym elementem ludzkiego doświadczenia, że
ludzie nieustannie muszą nadawać im jakiegoś rodzaju sens2.
Autorem tej błyskotliwej obserwacji jest Richard Sennet, którego kolejna książka pt. Szacunek w świecie nierówności ukazała się na polskim rynku wydawniczym.
Tym razem amerykański socjolog, z właściwą sobie wnikliwością i wrażliwością na
problemy trapiące współczesne, kapitalistyczne społeczeństwo, analizuje związki
pomiędzy szacunkiem i pomocą socjalną, pracą, a także zdolnościami i współczuciem. Co łączy te, na pozór odległe, pojęcia? Jaki mają związek z nierównościami
pogłębiającymi się w społeczeństwach postindustrialnych? Na te pytania próbuje
odpowiedzieć Sennet, sięgając – jak przystało na erudytę – do socjologii, filozofii, ale
także – analizując subtelne kwestie emocji i charakteru jednostek – do psychologii
i literatury. Książka Senneta składa się z czterech części.
Swoje rozważania autor rozpoczyna od konstatacji, iż współczesny człowiek
cierpi na niedostatek szacunku. Szacunek jest dobrem pożądanym w relacjach międzyludzkich, lecz jego okazywanie staje się problematyczne, szczególnie w sytuacji,
gdy dotyczy ludzi różniących się statusem. W części I Sennet przywołuje osobiste
doświadczenia z dzieciństwa i młodości, które spędził w enklawie różnorodności
rasowej, jaką było osiedle Cabrini Green w Chicago. Właśnie tam mógł obserwować, w jaki sposób mieszkańcy osiedla, zależni od pomocy socjalnej, pozbawieni
pracy i skazani na sąsiedztwo osób reprezentujących rasę, którą uważali za „obcą”,
podlegają procesowi degradacji własnej wartości, co skutkowało utratą szacunku
do samych siebie. Upokorzenie związane z pobieraniem zasiłku, brak pracy i bierność, powodowały u nich poczucie utraty kontroli nad własnym życiem. Sennetowi
udało się zmienić swoje życie i wyjechać z Cabrini dzięki talentowi, który posiadał
– zdolnościom muzycznym.
W II części autor poświęca sporo uwagi właśnie roli talentu i zdolności, jako
tym przejawom nierówności między ludźmi, które są wrodzone. Nie sposób ich
wyeliminować, pomimo rozmaitych starań podejmowanych w społeczeństwie po to,
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by zaprowadzić bardziej egalitarne stosunki. Interesującym wątkiem może być dla
czytelnika przypomnienie przez autora, iż nie zawsze społeczeństwo doceniało talent
i zdolności. Nie zawsze źródłem okazywania szacunku jednostce była jej biegłość
w jakiejś dziedzinie, fachowość czy kunszt, z jakim wykonywała pewne czynności.
W społeczeństwach przedindustrialnych wysoki status był efektem dziedziczenia
czy obrania określonej drogi, będącej rodzajem „trampoliny” do osiągania wysokich
pozycji społecznych (duchowieństwo, kariera wojskowa).
W dalszej części swoich rozważań Sennet poddaje analizie subtelne zjawiska
w relacjach między beneficjentem pomocy społecznej i pracownikiem socjalnym,
które związane są z takimi emocjami, jak współczucie czy litość. Rozważania te
umieszczone są w kontekście pytań o skuteczność systemu socjalnego, który nie
powinien pozbawiać poczucia szacunku – ani osób korzystających z pomocy,
ani tych, którzy pomagają. Jaka jest najlepsza formuła funkcjonowania instytucji
świadczących pomoc socjalną? Jak zapewnić jej beneficjentom poczucie wpływu na
swoje życie? Czy w tej pracy niezbędne jest współczucie? Obserwacje pracowników
pomocy społecznej pokazują, że prędzej czy później współczucie ustępuje miejsca
wypaleniu. Może zatem pożądana jest troska o ludzi potrzebujących, jednakże
troska pozbawiona współczucia, pyta Sennet?
Tym, co może zapewnić poczucie własnej wartości i szacunku do siebie,
jest posiadanie pracy. Jednakże współczesne państwo nie może „odcinać się” od
świadczenia pomocy socjalnej. Emerytury, opieka zdrowotna, problem bezrobocia, edukacja, to kwestie, których nie można pozostawić prawom wolnego rynku.
W części III Sennet przedstawia zatem argumenty przemawiające za istnieniem
państwa socjalnego.
Jedną z największych zalet omawianej książki jest to, że Sennet poddaje
analizie te aspekty doświadczenia, które na co dzień uważane są za „oczywistości”.
Takie podejście sprawia, że przyjmujemy za normalne, iż ludzie, którzy otrzymują
pomoc od państwa, mimo wszystko czują się upokorzeni i nie potrafią odbić się
od dna; nie umieją przejąć kontroli nad własnym życiem. Nie do końca jednak
rozumiemy, dlaczego tak się dzieje. Jednostki wykonujące niskoprestiżowy rodzaj
pracy, nie darzą siebie szacunkiem. Pracownicy pomocy społecznej tracą motywację do pomagania innym. Czy można temu zaradzić, zastanawia się Sennet?
W części IV autor próbuje formułować konkluzje, które jednak dalekie pozostają,
jak sam zastrzega, od kategorycznych rozstrzygnięć: „Nie da się zadekretować, by
ludzie traktowali się z szacunkiem. Uznanie musi zostać wynegocjowane, a owe
negocjacje obejmują złożone kwestie charakteru i struktury społecznej3”. Wskazówki
do wspomnianych negocjacji można znaleźć, zagłębiając się w lekturę omawianej
książki. Jeśli czytelnika interesuje poszukiwanie nowych znaczeń dla zjawisk, które
wydają nam się „dobrze oswojone”.
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NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W INSTYTUCIE
ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁU CYBERNETYKI
WAT W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012
Henryk POPIEL
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
WYDZIAŁ CYBERNETYKI
Październik 2011
Wraz z początkiem nowego roku akademickiego pracę w Instytucie rozpoczęło
sześciu nowych pracowników:
1) dr hab. Gabriel Nowacki, specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego
– na stanowisku profesora w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego,
2) dr hab. Henryk Pałaszewski, specjalista w zakresie ekonomii – na stanowisku profesora w Zakładzie Ekonomii,
3) dr Ryszard Piwowarczyk, specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego
– na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego,
4) dr Wioletta Wereda, specjalistka w zakresie zarządzania – na stanowisku
adiunkta w Zakładzie Inżynierii Zarządzania,
5) mgr Jacek Woźniak, specjalista w zakresie zarządzania – na stanowisku
asystenta w Zakładzie Inżynierii Zarządzania,
6) mgr Joanna Skulska, specjalistka w zakresie nauk humanistycznych – na
stanowisku asystenta w Zakładzie Nauk Humanistycznych.
W związku z powyższym, w roku akademickim 2011/2012 w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
zatrudnionych było ogółem 48 pracowników, w tym 46 pracowników naukowych
i naukowo-dydaktycznych:
− 4 profesorów,
− 10 doktorów habilitowanych,
− 25 doktorów,
− 7 magistrów
oraz 2 pracowników administracyjnych.
W dniach 7-9 października 2011 r. dr Alicja Krzepicka uczestniczyła w XI
Konferencji Naukowej z cyklu „Zarządzanie wartością” zorganizowanej przez
Uniwersytet Gdański i wygłosiła referat nt. „Wartość marki w warunkach podwyższonego ryzyka”.
W dniu 20 października 2011 r. mgr Jacek Woźniak uczestniczył w II Międzynarodowej Konferencji Interdyscyplinarnej z cyklu: „Współczesne nurty
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badawcze młodych naukowców” zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Handlu
i Usług w Poznaniu oraz Instytut Naukowo-Wydawniczy „Maiuscula” i wygłosił
referat nt. „Identyfikacja kosztów «ukrytej fabryki» w systemie produkcyjnym ze
szczególnym uwzględnieniem procesów integracji danych”.
W dniach 20-21 października 2011 r. dr Jolanta Tarapata uczestniczyła w Konferencji Naukowej nt. „Współczesne wyzwania menedżerskie w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu” zorganizowanej przez Szkołę Wyższą im. Pawła
Włodkowica w Płocku i wygłosiła referat nt. „Wypalenie zawodowe pracowników
negatywną konsekwencją stresu w miejscu pracy”.
W dniach 25-26 października 2011 r. dr Alicja Krzepicka i dr Jolanta Tarapata uczestniczyły w Konferencji Jubileuszowej z okazji 60-lecia WAT nt.
„Wiedza – Ambicja – Technologia” zorganizowanej przez Wojskową Akademię
Techniczną.
W dniu 26 października 2011 r. mgr Jacek Woźniak uczestniczył w Konferencji
Jubileuszowej zorganizowanej z okazji jubileuszu 60 lat WAT nt. „Wiedza – Ambicja
– Technologia” zorganizowanej przez Wojskową Akademię Techniczną i wygłosił
referat nt. „Zarządzanie efektywnością procesów produkcyjnych z wykorzystaniem
algorytmu Kohonena i metod grupowania pojęciowego”.
W dniach 18-28 października 2011 r. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski
wziął udział w 28. posiedzeniu Panelu Studiów i Analizy Systemowej NATO RTO
w Kopenhadze.
Ukazała się książka pt. Terroryzm a bezpieczeństwo narodowe, pod redakcją
prof. dr. hab. Ryszarda Jakubczaka i dr. Ryszarda Radziejewskiego.

Listopad 2011
Ukazał się drugi numer czasopisma Studia Bezpieczeństwa Narodowego.
Numer ten redagował dr Bogusław Jagusiak. Opublikowano w nim 28 artykułów
z obszaru bezpieczeństwa narodowego.
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W dniu 17 listopada 2011 r. dr Alicja Krzepicka uczestniczyła w Konferencji
„Systemy informatyczne w zarządzaniu” zorganizowanej przez SGGW w Warszawie.
Grudzień 2011
W dniu 1 grudnia 2011 r. dr Alicja Krzepicka i dr Jolanta Tarapata uczestniczyły w Konferencji „Gospodarka – Zmiany – Zarządzanie” zorganizowanej
przez Instytut Zarządzania i Ekonomii WSH we współpracy z Instytutem Zarządzania i Marketingu Uniwersytetu T. Baty w Zlinie (Czechy) oraz Wyszechradzkiej Szkoły Wyższej v Sladkoviczovej (Słowacja), która odbyła się w Sosnowcu,
na którą przygotowały referat nt. „Uwarunkowania procesów innowacyjnych
w organizacji”.
W dniu 2 grudnia 2011 r. w Instytucie Organizacji i Zarządzania WAT została przeprowadzona III Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. „Nowoczesne
koncepcje i metody zarządzania. W kierunku zarządzania drugiej generacji”.
W trakcie konferencji, poniżej wymienieni pracownicy Instytutu wygłosili następujące referaty:
1. dr Wiesław Gonciarski: „Uwarunkowania Zarządzania 2.0”,
2. dr Alicja Krzepicka: „Aktualne trendy w zarządzaniu marketingowym”,
3. dr hab. inż. Piotr Zaskórski: „Systemy BI platformą współczesnych organizacji”,
4. dr Kazimierz Piotrkowski: „Rozwój zawodowy pracowników w polskich
przedsiębiorstwach”,
5. dr Jolanta Tarapata: „Organizacyjne przyczyny występowania zjawiska
mobbingu w miejscu pracy”,
6. dr hab. Janusz Świniarski: „Ku paradygmatowi filozofii biozarządzania”,
7. mgr Jacek Woźniak: „Technologia OLAP-MINING w usprawnianiu procesów decyzyjnych”,
8. dr Krzysztof Sołoducha: „Lajki czy kliki? Problem konwersji w internetowej
komunikacji SEM i społecznościowej”,
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9. dr Wioletta Wereda (WAT), mgr Paula Czarnocka (UP): „Współczesny
menedżer publiczny jako inicjator nowoczesnego zarządzania w jednostce
samorządu terytorialnego”,
10. dr Anna Kuczyńska-Cesarz: „Analiza kosztów pracy dla potrzeb zarządzania”,
11. dr hab. inż. Piotr Zaskórski: „Systemy klasy BI – platforma współczesnych
organizacji”,
12. dr hab. inż. Piotr Zaskórski, mgr Piotr Skopiński: „CRM warunkiem skutecznego biznesu”,
13. dr hab. inż. Piotr Zaskórski, mgr Tomasz Siemek (ABC Data): „MetaMetodyka zarządzania projektem jako odpowiedź na złożone i zmienne
środowisko projektowania”,
14. mgr Joanna Skulska: „Strategie argumentacyjne w zarządzaniu, czyli argumentacja dialektyczna”.
Ukazał się kolejny, już szósty, numer czasopisma Nowoczesne Systemy Zarządzania. Numer ten redagowała dr Monika Murawska. Opublikowano w nim
27 artykułów z obszaru zarządzania.

Styczeń 2012
W dniach 18-19 stycznia 2012 r. dr hab. Gabriel Nowacki uczestniczył w Konferencji Naukowej „Zarządzanie ruchem drogowym w Polsce podczas EURO 2012”
zorganizowanej przez Polskie Stowarzyszenie ITS, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i wygłosił referat nt. „Zabezpieczenie infrastruktury
transportowej przed zagrożeniami terrorystycznymi podczas EURO 2012”.
23 stycznia 2012 r. dr Bogusław Jagusiak zdał kolokwium habilitacyjne na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu i uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce – tytuł rozprawy: Związki zawodowe w systemie
politycznym Unii Europejskiej.
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Luty 2012
W dniach 18-19 stycznia 2012 r. dr hab. Bogusław Jagusiak uczestniczył
w XII Europejskiej Konferencji Naukowej nt. „Europa XXI wieku. Europa i Unia
Europejska wobec kryzysu. Diagnozy, rozwiązania i scenariusze na przyszłość”
zorganizowanej przez Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i wygłosił referat nt. „Związki zawodowe
wobec kryzysu w UE”.
Ukazała się książka autorstwa dr. Krzysztofa Sołoduchy pt. Język i egzystencja
– o problemie kategoryzacji w filozofii Hansa Lippsa.

Marzec 2012
W dniu 15 marca 2012 r. mgr Jacek Woźniak oraz dr hab. Piotr Zaskórski
uczestniczyli w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo
Współczesnego Świata – wyzwania i zagrożenia” zorganizowanej przez Wyższą
Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu oraz Instytut Naukowo-Wydawniczy „Maiuscula”
i wygłosili referat nt. „Wybrane aspekty aplikacji narzędzi data mining-u w zarządzaniu bezpieczeństwem i niezawodnością procesów produkcyjnych”.
W dniu 17 marca 2012 r. mgr Joanna Skulska uczestniczyła w Konferencji
Naukowej „Retoryka stosowana: Teoria i praktyka argumentacji” zorganizowanej
przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i wygłosiła referat
nt. „Hierarchia schematów dla retorycznych argumentów”.
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Ukazała się książka autorstwa dr Wioletty Weredy pt. Competitive and cooperative business strategies for efficient outcomes in different markets – external
environmental factors.

30 marca 2012 r. w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się III
Ogólnopolska Konferencja Studentów Kierunków Menedżerskich pt. „Nowoczesne
zarządzanie w organizacjach XXI wieku” zorganizowana przez Koło Naukowe
STRATEGIA, działające przy Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki w Wojskowej Akademii Technicznej. W konferencji wzięli udział studenci
z następujących uczelni: Szkoła Główna Handlowa, Szkoła Główna Gospodarstwa
Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja
Śniadeckich w Bydgoszczy.
Kwiecień 2012
W dniach 17-20 kwietnia 2012 r. dr hab. Gabriel Nowacki uczestniczył w Konferencji Naukowej „LOGITRANS 2012 (Logistyka, Systemy Transportowe,
Bezpieczeństwo w Transporcie)” zorganizowanej przez Politechnikę Radomską
i wygłosił referat nt. „Wybrane problemy dotyczące zagrożeń terrorystycznych dla
infrastruktury transportowej”.
W dniach 18-20- kwietnia 2012 r. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski
wziął udział w 29. posiedzeniu Panelu Studiów i Analizy Systemowej NATO RTO
w Oslo.
Maj 2012
W dniach 7-9 maja 2012 r. dr hab. Gabriel Nowacki uczestniczył w Konferencji Naukowej „CETRA 2012 (Conference on Road and Rail Infrastructure)”
zorganizowanej przez Uniwersytet w Zagrzebiu i wygłosił referat nt. „The Polish
researches of ETC area”.
W dniach 7-11 maja 2012 r. mgr Joanna Skulska uczestniczyła w Konferencji
Naukowej „Zastosowania Logiki w Filozofii i Podstawach Matematyki” w Szklar-
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skiej Porębie zorganizowanej przez Uniwersytet Wrocławski i wygłosiła referat nt.
„Zastosowanie toposów Arystotelesa w teorii schematów argumentacji”.
W dniach 9-12 maja 2012 r. dr Anna Kuczyńska-Cesarz uczestniczyła w III
Międzynarodowej Konferencji Naukowej Public Management 2012 „Społeczne
aspekty funkcjonowania organizacji publicznych” zorganizowanej przez Akademię Obrony Narodowej w Warszawie i wygłosiła referat nt. „Ocena efektywności
działalności organizacji pożytku publicznego w oparciu o analizę kosztów pracy”.
W dniach 14-15 maja 2012 r. dr Jolanta Tarapata uczestniczyła w XV Konferencji Naukowej „Zachowania konsumenckie. Stan. Uwarunkowania. Tendencje”
w Międzyzdrojach, zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i wygłosiła referat
nt. „Emocjonalizacja marki jako czynnik wyzwalający zachowania konsumenckie
nabywców”.
W dniach 14-15 maja 2012 r. dr Alicja Krzepicka uczestniczyła w XV Konferencji Naukowej „Zachowania konsumenckie. Stan. Uwarunkowania. Tendencje”
w Międzyzdrojach, zorganizowanej przez Katedrę Marketingu Wydziału Nauk
Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego i wygłosiła referat nt.
„Decyzje zakupowe pod wpływem działań promocyjnych – sylwetka współczesnego
konsumenta”.
W dniach 14-16 maja 2012 r. Instytut Organizacji i Zarządzania WAT przeprowadził Międzynarodową Konferencję Naukową nt. „Polityczne, militarne,
ekonomiczne, społeczne i kulturalne uwarunkowania bezpieczeństwa Polski”. Konferencja była zorganizowana w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”
w Chlewiskach k. Kotunia. W trakcie konferencji, poniżej wymienieni pracownicy
Instytutu wygłosili następujące referaty:
1. dr hab. Janusz Świniarski: „Bezpieczeństwo w perspektywie cywilizacji
kognitywnej”,
2. dr hab. Marek Adamkiewicz: „Aksjologia bezpieczeństwa”,
3. dr Leszek Lisiecki: „Bezpieczeństwo jako potrzeba ekonomiczna i dobro
wspólne”,
4. dr hab. inż. Gabriel Nowacki: „Infrastruktura transportowa potencjalnym
obszarem zagrożeń”,
5. dr Arnold Warchał: „Animozje a przyczyny klęski – upadłe bezpieczeństwo
Polski”,
6. dr hab. Bogusław Jagusiak: „Społeczne uwarunkowania bezpieczeństwa
Polski”
7. dr Marian Kasperski: „Praca i bezrobocie jako determinanty bezpieczeństwa
osobistego i rodzinnego”,
8. mgr Małgorzata Jaroszyńska: „Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa kulturowego”,
9. dr Wiesław Śmiałek: „Uwarunkowania udziału Polski w międzynarodowych
stosunkach wojskowych”,
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10. dr hab. Zenon Trejnis: „Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Europejskiej”,
11. dr Włodzimierz Gocalski: „Unia Europejska wobec nowych wyzwań w obszarze bezpieczeństwa”.
W dniach 23-24 maja 2012 r. dr Wiesław Gonciarski uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Współczesne nurty badawcze w naukach o zarządzaniu” zorganizowanej przez Uniwersytet Jagielloński w Krakowie i wygłosił
referat nt. „Organizacja 2.0 – mit, realność czy konieczność?”.
W dniu 23 maja 2012 r. dr Leszek Lisiecki i mgr Małgorzata Jaroszyńska
uczestniczyli w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne państwa” zorganizowanej przez Wojskową Akademię Techniczną, Polskie
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA, OGP Gaz System i wygłosili referat nt.
„Teoretyczne aspekty bezpieczeństwa energetycznego”.
W dniu 31 maja 2012 r. dr hab. inż. Piotr Zaskórski uczestniczył w Konferencji Naukowej nt. „Bezpieczeństwo – ujęcie kompleksowe” zorganizowanej przez
Wyższą Szkołę Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach
i wygłosił referaty nt.: „Bezpieczeństwo danych analitycznych w systemach klasy
BI”; „Wykorzystanie geodanych systemów dowodzenia i zarządzania w systemie
bezpieczeństwa narodowego”.
W dniach 31 maja-1 czerwca dr Jolanta Tarapata i dr Alicja Krzepicka uczestniczyły w Konferencji Naukowej „Przedsiębiorczość szansą rozwoju regionu”
w Wałczu, zorganizowanej przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Wałczu
i Uniwersytet Szczeciński i wygłosiły referat nt. „Innowacyjna przedsiębiorczość
jako siła napędowa rozwoju gospodarki”.
Czerwiec 2012
W dniach 4-5 czerwca 2012 r. prof. dr hab. Janusz Kręcikij uczestniczył w XXII
Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Państwo, gospodarka, społeczeństwo”
zorganizowanej przez Krakowską Akademię im. A.F. Modrzewskiego i wygłosił
referat nt. „Zmiany w zarządzaniu bezpieczeństwem militarnym Rzeczypospolitej
Polskiej na poziomie strategicznym i operacyjnym”.
W dniu 14 czerwca 2012 r. dr hab. inż. Piotr Zaskórski uczestniczył w Konferencji Naukowej nt. „Z teorią w praktykę, czyli jak skutecznie zaplanować karierę
IT” zorganizowanej przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki i wygłosił referat
nt. „Profilowanie specjalności inżynierii baz danych & businesss intelligence”.
Odbyły się wybory władz Wydziału Cybernetyki oraz Instytutów Wydziałowych. Na kadencję 2012-2016 w Instytucie Organizacji i Zarządzania wybrane
zostały następujące osoby:
− dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski, prof. WAT – Dyrektor Instytutu;
− dr inż. Henryk Popiel – Zastępca Dyrektora Instytutu;
− dr Wiesław Gonciarski – Kierownik Zakładu Inżynierii Zarządzania;
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− dr hab. Bogusław Jagusiak – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego;
− dr hab. Marek Adamkiewicz, prof. WAT – Kierownik Zakładu Nauk Humanistycznych;
− dr Leszek Lisiecki – Kierownik Zakładu Ekonomii.
Sierpień 2012
W dniu Święta Wojska Polskiego, 15 sierpnia 2012 r., Minister Obrony Narodowej wyróżnił wpisem do Honorowej Księgi Czynów Żołnierskich Wojska
Polskiego dr. hab. inż. Piotra Zaskórskiego, prof. WAT.
Złotym Krzyżem Zasługi odznaczony został dr Wiesław Gonciarski.
Wrzesień 2012
W dniach 10-11 września 2012 r. dr Alicja Krzepicka i dr Jolanta Tarapata
uczestniczyły w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt. „Psychologia –
konsumpcja – jakość życia. Między dobrobytem a dobrostanem” w Gdańsku,
zorganizowanej przez Uniwersytet Gdański i Uniwersytet Śląski w Katowicach
i wygłosiły referat nt. „Psychologiczny profil współczesnego konsumenta – jego
reakcje i zachowania pod wpływem działań promocyjnych – wyniki badań”.
W dniach 12–14 września 2012 r. dr Alicja Krzepicka i dr Jolanta Tarapata uczestniczyły w XXIV Ogólnopolskim Zjeździe Katedr Marketingu Handlu
i Konsumpcji nt. „Perspektywy rozwoju marketingu. Nauka i dydaktyka wobec
wyzwań praktyki” w Rzeszowie, zorganizowanym przez Katedrę Marketingu
i Przedsiębiorczości Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, na który
przygotowały referat nt. „Nowy produkt jako nowa wartość dla klienta”.
W dniach 15-17 września 2012 r. prof. dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski
uczestniczył w posiedzeniu Komitetu ds. Edukacji Światowej Federacji Organizacji
Inżynierskich w Ljubljanie oraz w Światowym Forum Inżynierskim.
W dniach 23-25 września 2012 r. dr Alicja Krzepicka uczestniczyła w Konferencji „Badania marketingowe – metody, nowe podejścia i konteksty badawcze”
we Wrocławiu, zorganizowanej przez Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, na
którą przygotowała współautorski referat nt. „Badania ukierunkowane na analizę
wartości klienta”.

430

Nowoczesne systemy zarządzania

Nowoczesne systemy zarządzania

RECENZENCI STALE WSPÓŁPRACUJĄCY Z REDAKCJĄ
„NOWOCZESNYCH SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

prof. David AMBORSKI (Ryerson University, Kanada),
prof. Tomasz AMBROZIAK (Politechnika Warszawska, Polska),
dr Katarzyna BACHNIK (Szkoła Główna Handlowa, Polska),
prof. Waldemar BAŃKA (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, Polska),
prof. Mohamed BRANINE (University of Abertay Dundee, Wielka Brytania),
prof. Marek CISEK (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczy w Kielcach,
Polska),
dr Jacek DZIWULSKI (Politechnika Lubelska, Polska),
prof. Dirk FISCHBACH (University of Applied Sciences, Germany, Niemcy),
prof. Anda GHEORGHIU (National School of Political and Administrative
Studies, Rumunia),
dr Agata GIERCZAK (Politechnika Rzeszowska, Polska),
prof. Wiesław HARASIM (Wyższa Szkoła Promocji, Polska),
dr Rita G. KLAPPER (Rouen Business School, Francja),
prof. Janusz KOSTECKI (Wojskowa Akademia Techniczna, Polska),
prof. Ryszard ŁAWNICZAK (Wojskowa Akademia Techniczna, Polska),
prof. Ilídio Tomás LOPES (Instituto Politécnico de Santarém, Portugalia),
dr Marta MISZCZAK (Wojskowa Akademia Techniczna, Polska),
dr Monika MURAWSKA (Wojskowa Akademia Techniczna, Polska),
prof. Renata OCZKOWSKA (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Polska),
prof. Urszula ORNAROWICZ (Szkoła Główna Handlowa, Polska),
prof. Grzegorz OSTASZ (Politechnika Rzeszowska, Polska),
prof. Henryk PAŁASZEWSKI (Wojskowa Akademia Techniczna, Polska),
prof. Zbigniew PASTUSZAK (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Polska),
prof. Konrad RACZKOWSKI (Społeczna Akademia Nauk, Polska),
dr Ausra REPECKIENE (Kaunas University of Technology Panevezys Institute,
Litwa)
prof. Krzysztof SANTAREK (Politechnika Warszawska, Polska),
prof. Piotr SIENKIEWICZ (Akademia Obrony Narodowej, Polska),
prof. Nada Trunk ŠIRCA (Międzynarodowa Szkoła Nauk Społecznych i Biznesu, Słowenia),
prof. Sylwia STARNAWSKI (D’Youville College, Stany Zjednoczone AP),
prof. Robert ŠTEFKO (University of Presov, Słowacja),
prof. Katarzyna SZCZEPAŃSKA (Politechnika Warszawska, Polska),
prof. Janusz ŚWINIARSKI (Wojskowa Akademia Techniczna, Polska).

