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Nowoczesne Systemy Zarządzania
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W INSTYTUCIE ORGANIZACJI
I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁU CYBERNETYKI WAT W ROKU AKADEMICKIM
2012/2013

HENRYK POPIEL
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
WYDZIAŁ CYBERNETYKI

Wrzesień 2012
t
t

t
t

/PXZSPLBLBEFNJDLJ*OTUZUVUSP[QPD[ʇXڀOPXFKTJFE[JCJF XڀPEnowionym i zaadaptowanym na cele dydaktyczne (w ramach funduszy europejskich) budynku nr 65.
8ڀEOJBDIڀXS[FʯOJBQSPG1JPUS;BTLØSTLJVD[FTUOJD[ZXڀLPOGFSFODKJ
pt. Federated Conference of Computer Science and Information Systems we Wrocławiu i wygłosił referat nt. CRM as integration environment of the process
organization.
8ڀEOJBDIڀXS[FʯOJBQSPG8PE[JNJFS[.JT[BMTLJX[JʇVE[JBXڀQPTJFdzeniu Komitetu Education in Engineering Światowej Federacji Organizacji
Inżynierskich (WFEO) w Lubljanie (Słowenia).
8ڀEOJBDIڀXS[FʯOJBESڀIBC#PHVTBX+BHVTJBLX[JʇVE[JBXڀ**ڀ0HØMnopolskim Kongresie Politologicznym pt. Polska i Europa wobec wyzwań
współczesnego świata, zorganizowanym przez Uniwersytet Adama Mickiewicza
w Poznaniu, i wygłosił referat nt. Kryzys dialogu społecznego w krajach Unii
Europejskiej.

Październik 2012
t
t

8ڀSPLVBLBEFNJDLJNVSVDIPNJPOPX*ڀOTUZUVDJF QPSB[QJFSXT[Z 
studia II stopnia na kierunku bezpieczeństwo narodowe.
8SB[[ڀQPD[ʇULJFNOPXFHPSPLVBLBEFNJDLJFHPQSBDʒX*ڀOTUZUVDJFSP[począł prof. dr hab. Józef Michniak, specjalista w zakresie bezpieczeństwa
narodowego – na stanowisku profesora w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego.
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8[ڀXJʇ[LV[ڀQPXZ˃T[ZNXڀSPLVBLBEFNJDLJNX*ڀOTUZUVDJF0SHBnizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej
zatrudnionych było ogółem 50 pracowników, w tym 46 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych:
– pięciu profesorów,
– jedenastu doktorów habilitowanych,
– dwudziestu sześciu doktorów,
– sześciu magistrów
oraz dwóch pracowników administracyjnych.
t 6LB[BBTJʒNPOPHSBĕBXJFMPBVUPSTLBQPESFEBLDKʇESڀIBC.BSLB"EBNkiewicza pt. Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa. Książka ta została
napisana dla uczczenia jubileuszu
profesora doktora habilitowanego
Zenona Trejnisa, obchodzącego
w 2012 roku 70. rocznicę urodzin.
t 8ڀEOJBDIڀQB˂E[JFSOJLB
prof. Włodzimierz Miszalski wziął
udział w posiedzeniu Panelu SAS
(System Analysis and Studies) NATO
Science and Technology Organization w Monterey (Kalifornia, USA).
t 8ڀEOJBDIڀQB˂E[JFSOJLB
mgr Jacek Woźniak uczestniczył
w V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej z cyklu Trendy
w Zarządzaniu Zasobami Ludzkimi pt. Jakość zarządzania zasobami
ludzkimi we współczesnych organizacjach, zorganizowanej przez Politechnikę Łódzką, Katedrę Systemów
Zarządzania i Innowacji, i wygłosił referat nt. Jakość zarządzania zasobami
ludzkimi determinantą bezpieczeństwa ekonomicznego przedsiębiorstw w sektorze MŚP.
t ڀQB˂E[JFSOJLBNHS+BDFL8P˂OJBLVD[FTUOJD[ZXڀ***ڀ.JʒE[ZOBSPEPXFK
Konferencji Interdyscyplinarnej pt. Współczesne nurty badawcze młodych naukowców, zorganizowanej przez Instytut Naukowo-Wydawniczy MAIUSCULA
oraz Wyższą Szkołę Handlu i Usług w Poznaniu, i wygłosił referat nt. Podstawy
modelu bezpieczeństwa ekonomicznego dla przedsiębiorstw w sektorze MŚP.
t ڀQB˂E[JFSOJLBESڀIBC(BCSJFM/PXBDLJVD[FTUOJD[ZXڀNJʒE[ZOBSPEPXFK
konferencji pt. Transport Systems Telematics − TST 2012, Katowice-Ustroń,
i wygłosił referat nt. A prototype of economical and universal EDR – a black
box for vehicles.
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Listopad 2012
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ڀMJTUPQBEBNHS+BDFL8P˂niak uczestniczył w IV konferencji
naukowej pt. Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji
biznesowych, publicznych i pozarządowych. Zarządzanie projektami
w Wałbrzychu, zorganizowanej przez
Wałbrzyską Wyższą Szkołę Zarządzania i Przedsiębiorczości, i wygłosił
referat nt. Zarządzanie poziomem
efektywności działań z perspektywy
poszczególnych klas interesariuszy
w projektach non-profit.
ڀMJTUPQBEBQSPG1JPUS;BTLØSTLJ
uczestniczył w III Międzynarodowej
Konferencji Naukowej pt. Metodologia badań bezpieczeństwa narodowego, zorganizowanej przez Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, i wygłosił
referat nt. Bezpieczeństwo informacji determinantą ciągłości działania.
6LB[BTJʒUS[FDJOVNFSD[BTPQJTNBv4UVEJB#F[QJFD[FʤTUXB/BSPEPXFHP/BUJPOBM
Security Studies”. Numer ten redagował dr Włodzimierz Gocalski. Opublikowano
w nim dwadzieścia pięć artykułów na temat bezpieczeństwa narodowego.
8ڀEOJBDIڀMJTUPQBEBNHS+BDFL
Woźniak uczestniczył w XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej
INTEGRATION 2012 w Kazimierzu
Dolnym pt. Integracja zarządzania
w warunkach nowej gospodarki, zorganizowanej przez Uniwersytet Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Ekonomiczny, Katedrę Zarządzania Jakością i Wiedzą, i wygłosił
referat nt. Integracja stanowisk pracy
w obszarze procesów decyzyjnych –
implikacje dla analizy zjawiska kosztów ukrytych.
6LB[BBTJʒNPOPHSBĕBXJFMPBVUPSska pod redakcją naukową dr Celiny Sołek pt. Management dilemmas
in the information technology era.
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Grudzień 2012
t

t

t
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8ڀEOJBDIڀHSVEOJBESڀIBC
Gabriel Nowacki uczestniczył w międzynarodowej konferencji TRANSCOMP 2012 w Zakopanem i wygłosił
referaty nt. Interoperability problems
of ITS in the EU oraz Krajowy system
monitorowania pojazdów przewożących
towary niebezpieczne.
ڀHSVEOJBESڀJO˃;E[JTBX8PKciechowski uczestniczył w konferencji
naukowej pt. Innowacyjność w zarządzaniu produkcją, logistyką i jakością.
Nauka i praktyka w ujęciu produkt, proces, organizacja, zorganizowanej przez
Wyższą Szkołę Menedżerską w Warszawie, i wygłosił referat nt. Optymalizacja
procesów dystrybucji w sieciach logistycznych.
ڀHSVEOJBESڀJO˃;E[JTBX8PKDJFDIPXTLJVD[FTUOJD[ZXڀLPOGFSFODKJ
naukowej pt. Jakość kształcenia w wyższej uczelni – wyzwania współczesności,
zorganizowanej przez ALMAMER Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Warszawie,
i wygłosił referat nt. Analiza jakości kształcenia w wyższej uczelni.
6LB[BTJʒLPMFKOZ KV˃TJØENZOVNFS D[BTPQJTNBv/PXPD[FTOF4ZTUFNZ;BS[ʇdzania. Modern Management Systems”.
Numer ten redagowała dr Jolanta Tarapata. Opublikowano w nim trzydzieści
artykułów z obszaru zarządzania.

Luty 2013
t

t

8ڀEOJVڀMVUFHPES"ڀMJDKB,S[FQJDLB
uczestniczyła w konferencji naukowej
pt. Etyczni, nowocześni, profesjonalni.
Zarządzanie wartością klienta czynnikiem sukcesu pośrednika ubezpieczeniowego, która odbyła się w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie.
6LB[BBTJʒNPOPHSBĕBXJFMPBVUPSTLB
pod redakcją naukową dr. hab. Zenona
Trejnisa pt. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Polski.
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6LB[BBTJʒNPOPHSBĕBBVUPSTUXB
dr. Kazimierza Piotrkowskiego pt. System zarządzania ludźmi w Siłach
Zbrojnych RP.

Marzec 2013
t

t

t

t

t

8ڀEOJVڀNBSDBES"ڀMJDKB,S[FQJDLB
uczestniczyła w konferencji naukowej pt. SPOTKANIA Z BIZNESEM.
Meeting with Business „Innowacje
w biznesie”, która odbyła się na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
ڀNBSDBQSPG1JPUS;BTLØSTLJPSB[
mgr Jacek Woźniak uczestniczyli
w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo
współczesnego świata – wyzwania i zagrożenia w Poznaniu i wygłosili referat
nt. Wybrane aspekty aplikacji narzędzi DATA MINING-U w zarządzaniu
bezpieczeństwem i niezawodnością procesów produkcyjnych.
ڀNBSDBESڀIBC#PHVTBX+BHVTJBLVD[FTUOJD[ZXڀ0HØMOPQPMTLJFK,POGFSFODKJ
Naukowej pt. Polityka zagraniczna i polityka bezpieczeństwa państw Europy
Środkowej i Wschodniej w ujęciu paradygmatu geopolityki na przełomie
XX/XXI wieku, zorganizowanej przez
Uniwersytet Warszawski, i wygłosił
referat nt. Dylematy bezpieczeństwa
socjalnego w państwach Europy Środkowej i Wschodniej.
ڀNBSDBESڀIBC#PHVTBX+BHVTJBL
uczestniczył w konferencji naukowej pt. Interdyscyplinarność studiów
europejskich, zorganizowanej przez
Uniwersytet Warszawski, i wygłosił
referat nt. Teoretyczne i metodologiczne problemy badań nad bezpieczeństwem europejskim.
6LB[BBTJʒNPOPHSBĕBXJFMPBVUPSska pod redakcją naukową dr. hab.
Tadeusza Szczurka pt. Filozoficzne
i społeczne aspekty bezpieczeństwa.
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Kwiecień 2013
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t
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ڀLXJFUOJBESڀIBC#PHVTBX+BHVTJBLVD[FTUOJD[ZXڀ0HØMOPQPMTLJFK,POferencji Naukowej pt. Bałkany w XXI wieku: Tożsamość. Państwo narodowe.
Integracja Europejska, zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski, i wygłosił
referat nt. Korzyści i ryzyko państw bałkańskich w Unii Europejskiej.
8ڀEOJBDIڀLXJFUOJBESڀIBC(BCSJFM/PXBDLJVD[FTUOJD[ZXڀNJʒE[Znarodowej konferencji LOGITRANS 2012 w Szczyrku i wygłosił trzy referaty
nt. Protecting transport sector against terrorist attacks; System informacyjny
– bezpieczne i chronione miejsca parkingowe; Road traffic data recording by
using EDR – black box.
8ڀEOJBDIڀLXJFUOJBQSPG8PE[JNJFS[.JT[BMTLJVD[FTUOJD[ZXڀQPTJFdzeniu Panelu SAS (System Analysis and Studies) NATO Science and Technology Organization w Bukareszcie
(Rumunia).
8ڀEOJBDIڀLXJFUOJBQSPG1JPUS
Zaskórski uczestniczył w IX Ogólnopolskiej Konferencji Edukacja
dla Bezpieczeństwa pt. Wyzwania
i zagrożenia w XXI wieku. Militarne
i niemilitarne paradygmaty bezpieczeństwa w Gdańsku i wygłosił referat nt. CLOUD COMPUTING jako
wyzwanie dla administracji publicznej
w sytuacjach zagrożeń.
6LB[BBTJʒNPOPHSBĕBXJFMPBVUPSska pod redakcją naukową dr. Kazimierza Piotrkowskiego pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teoria
i praktyka.

Maj 2013
t

t

8ڀEOJBDIڀNBKBQSPG1JPUS;BTLØSTLJVD[FTUOJD[ZXڀ,POGFSFODKJ/BVLPXFK
pt. Bezpieczeństwo w procesach globalizacji dziś i jutro, zorganizowanej przez
Katedrę Zarządzania Bezpieczeństwem Wyższej Szkoły Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach, i wygłosił referat nt. Bezpieczeństwo
danych w „chmurze obliczeniowej”.
8ڀEOJBDIڀNBKBXڀ%PNV1SBDZ5XØSD[FKv3FZNPOUØXLBwXڀ$IMFXJTLBDI
k. Kotunia Instytut Organizacji i Zarządzania zorganizował i przeprowadził
Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Polska w Europejskim Środowisku
Bezpieczeństwa. Pracownicy Instytutu wygłosili następujące referaty:
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– Znaczenie norm sekuritalnych dla środowiska społecznego – dr hab. Marek
Adamkiewicz;
– Zagrożenia obszaru RP związane z przewozem towarów niebezpiecznych –
prof. dr hab. Franciszek Gołembski;
– Zrównoważony rozwój jako sposób zagwarantowania bezpieczeństwa państwa – dr hab. Bogusław Jagusiak;
– Założenia zmian w systemie dowodzenia SZ RP – próba oceny – prof. dr hab.
inż. Janusz Kręcikij;
– Zagrożenia obszaru RP związane z przewozem towarów niebezpiecznych –
dr hab. inż. Gabriel Nowacki;
– Szanse i bariery przełamania spowolnienia procesów rozwojowych w gospodarce polskiej – dr hab. Henryk Pałaszewski;
– Europejskie środowisko bezpieczeństwa w perspektywie prawa do interwencji
– dr hab. Janusz Świniarski,
– Polityka bezpieczeństwa Polski – teoria i praktyka – dr hab. Zenon Trejnis;
– Chmura obliczeniowa w systemach reagowania kryzysowego w aspekcie
dostępu do danych geoprzestrzennych – dr hab. inż. Piotr Zaskórski;
– Etyka a bezpieczeństwo. Refleksje nad praktyką życia gospodarczego i politycznego – dr Marian Kasperski;
– Oficerowie Wojska Polskiego jako przedstawiciele klasy średniej – dr Marta
Miszczak;
– Uczestnictwo Polski w międzynarodowych stosunkach wojskowych – dr Wiesław Śmiałek;
– Socjopolityczne uwarunkowania bezpieczeństwa – dr Arnold Warchał;
– Bezpieczeństwo społeczne w latach kryzysu gospodarczego – dr Leszek Lisiecki;
– Europejskie wartości kulturowe w systemie bezpieczeństwa – mgr Małgorzata
Jaroszyńska.
8ڀEOJBDIڀNBKBES"ڀMJDKB,S[FQJDLBJڀESڀ+PMBOUB5BSBQBUBVD[FTUOJD[ZZ
w XVI Ogólnopolskiej Konferencji pt. Czas jako wyznacznik zachowań konsumenckich, która odbyła się w Międzyzdrojach. Dr Jolanta Tarapata wygłosiła
referat nt. Psychologiczne determinanty zagospodarowania czasu wolnego konsumenta. Dr Alicja Krzepicka uczestniczyła w panelu dyskusyjnym Związki
czasu z konsumpcją.

Czerwiec 2013
t

ڀD[FSXDBQSPG1JPUS;BTLØSTLJVD[FTUOJD[ZX*ڀ9ڀ,POGFSFODKJ/BVLPXFK
pt. Katastrofy naturalne i cywilizacyjne. Zagrożenia i ochrona infrastruktury
krytycznej w Bełchatowie i wygłosił referat nt. „Chmura obliczeniowa” jako
usługa ograniczająca ryzyko utraty ciągłości działania.
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8ڀEOJBDIڀD[FSXDBQSPG1JPUS;BTLØSTLJVD[FTUOJD[ZXڀ7ڀ.JʒE[ZOBrodowej konferencji naukowej logistyki stosowanej pt. Komplementarność
logistyki cywilnej z logistyką wojskową w Ryni i wygłosił referat nt. Strategia
zarządzania logistyką w aspekcie bezpieczeństwa systemowego.
t 8ڀEOJBDIڀD[FSXDBESڀ8JFTBX(PODJBSTLJX[JʇVE[JBXڀLPOGFSFODKJ
naukowej pt. Humanizacja pracy w społeczeństwach nowoczesnych technologii
i elastycznych form pracy, zorganizowanej przez Uniwersytet Łódzki, i wygłosił
referat nt. Technologia cyfrowa a kapitał ludzki.
t ڀD[FSXDBXڀ5FBUS[F4ZSFOBPECZBTJʒ(BMB7**ڀFEZDKJOBHSPEZCSBOży PR – „Proton”. Miło nam poinformować, że w kategorii „Osoba/zespół
zajmujący się edukacją w PR” nagrodę ex aequo, przyznaną przez redakcję
PRoto.pl., odebrał prof. dr hab. Ryszard Ławniczak z Instytutu Organizacji
i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT.
Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy wyróżnienia!



 ڀD[FSXDBNHS8JFTBXB;BPHBVD[FTUOJD[ZBX*ڀ7ڀ.Jʒ-

dzynarodowej Konferencji Naukowej Public Management nt. Wyzwania
i dylematy zarządzania organizacjami publicznymi, zorganizowanej przez
Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, i wygłosiła referat nt. Proces
rekrutacji pracowników w nowoczesnej organizacji.

