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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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b !"#$ %&' (") *+,'!"-!. 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.

L/012345 6788

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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_` dr Wioletta Wereda (WAT), mgr Paula Czarnocka (UP): „Współczesny

10.
11.
12.
13.

14.

menedżer publiczny jako inicjator nowoczesnego zarządzania w jednostce
samorządu terytorialnego”,
dr Anna Kuczyńska-Cesarz: „Analiza kosztów pracy dla potrzeb zarządzania”,
dr hab. inż. Piotr Zaskórski: „Systemy klasy BI – platforma współczesnych
organizacji”,
dr hab. inż. Piotr Zaskórski, mgr Piotr Skopiński: „CRM warunkiem skutecznego biznesu”,
dr hab. inż. Piotr Zaskórski, mgr Tomasz Siemek (ABC Data): „MetaMetodyka zarządzania projektem jako odpowiedź na złożone i zmienne
środowisko projektowania”,
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.
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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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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.

  

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.

 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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„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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×ØÙ dr hab. Zenon Trejnis: „Polityka bezpieczeństwa wewnętrznego Unii Eu-

ropejskiej”,
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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í dr hab. Bogusław Jagusiak – Kierownik Zakładu Bezpieczeństwa Narodo-

wego;
− 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”.
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