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–		 Nowy rok akademicki 2012/2013 Instytut rozpoczął w nowej siedzibie, w odnowionym i zaadaptowanym na cele dydaktyczne (w ramach funduszy europejskich) budynku nr 65.
–		 W dniach 9-12 września prof. Piotr Zaskórski uczestniczył w konferencji pt. Federated Conference of Computer Science and Information Systems we Wrocławiu
i wygłosił referat nt. CRM as integration environment of the process organization.
–		 W dniach 15-17 września prof. Włodzimierz Miszalski wziął udział w posiedzeniu Komitetu Education in Engineering Światowej Federacji Organizacji
Inżynierskich (WFEO) w Lubljanie (Słowenia).
–		 W dniach 19-21 września dr hab. Bogusław Jagusiak wziął udział w II Ogólnopolskim 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.
–		 W dniach 24-25 września dr hab. Wojciech Włodarkiewicz wziął udział w międzynarodowej konferencji naukowej pt. Obszary zgody czy konfliktu? Kresy
Północno-Wschodnie II Rzeczypospolitej, zorganizowanej przez Uniwersytet
w Białymstoku, i wygłosił referat nt. Mieszkańcy województwa poleskiego wobec
państwa polskiego (1935-1939).

Październik 2012
–		 W roku akademickim 2012/2013 uruchomiono w Instytucie, po raz pierwszy,
studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo narodowe.
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–		 Wraz z początkiem nowego roku akademickiego pracę w Instytucie rozpoczął
prof. dr hab. Józef Michniak, specjalista w zakresie bezpieczeństwa narodowego
– na stanowisku profesora w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego.
–		 W związku z powyższym w roku akademickim 2012/2013 w Instytucie Organizacji 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.
–		 Ukazała się monografia wieloautorska pod redakcją dr. hab. Marka Adamkiewicza pt. Interdyscyplinarny wymiar bezpieczeństwa. Książka ta została napisana
dla uczczenia jubileuszu profesora doktora habilitowanego Zenona Trejnisa,
obchodzącego w 2012 roku 70. rocznicę urodzin.

–		 W dniach 15-17 października 2012 prof. Włodzimierz Miszalski wziął udział
w posiedzeniu Panelu SAS (System Analysis and Studies) NATO Science and
Technology Organization w Monterey (Kalifornia, USA).
–		 W dniach 18-19 października 2012 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.
–		 25 października 2012 mgr Jacek Woźniak uczestniczył w III Międzynarodowej
Konferencji Interdyscyplinarnej pt. Współczesne nurty badawcze młodych na460
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ukowców, 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.
–		 26 października 2012 dr hab. Gabriel Nowacki uczestniczył w Międzynarodowej
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.

Listopad 2012
–		 14 listopada 2012 mgr Jacek Woźniak 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.
–		 22 listopada prof. Piotr Zaskórski 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.
–		 Ukazał się trzeci numer czasopisma „Studia Bezpieczeństwa Narodowego.
National Security Studies”. Numer ten redagował dr Włodzimierz Gocalski.
Opublikowano w nim dwadzieścia pięć artykułów na temat bezpieczeństwa
narodowego.

–		 W dniach 23-25 listopada mgr Jacek Woźniak uczestniczył w XV Międzynarodowej Konferencji Naukowej INTEGRATION 2012 w Kazimierzu Dolnym
pt. Integracja zarządzania w warunkach nowej gospodarki, zorganizowanej przez
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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.
–		 Ukazała się monografia wieloautorska pod redakcją naukową dr Celiny Sołek
pt. Management dilemmas in the information technology era.

–		 28 listopada dr hab. Wojciech Włodarkiewicz uczestniczył w konferencji naukowej pt. Południowe Podlasie – dzieje, społeczeństwo, kultura, zorganizowanej
przez Siedleckie Towarzystwo Naukowe, i wygłosił referat nt. Południowe Podlasie
w kampanii polskiej 1939 roku.
–		 30 listopada dr hab. Wojciech Włodarkiewicz wziął udział w międzynarodowej
konferencji naukowej pt. Pola bitew wczoraj i dziś, zorganizowanej przez Uniwersytet Rzeszowski, i wygłosił referat nt. Rola terenu w obronie Lwowa i bitwach
na jego przedpolu we wrześniu 1939 roku.

Grudzień 2012
–		 W dniach 11-12 grudnia 2012 dr hab. 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.
–		 12 grudnia 2012 dr inż. Zdzisław Wojciechowski 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.
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–		 14 grudnia 2012 dr inż. Zdzisław Wojciechowski uczestniczył w konferencji
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.
–		 Ukazał się kolejny, już siódmy numer, czasopisma „Nowoczesne Systemy Zarządzania. Modern Management Systems”. Numer ten redagowała dr Jolanta
Tarapata. Opublikowano w nim trzydzieści artykułów z obszaru zarządzania.

Luty 2013
–		 1 lutego dr hab. Wojciech Włodarkiewicz wziął udział w konferencji naukowej
pt. Powstanie styczniowe (1863-1864). Retrospekcja z perspektywy 150-lecia,
zorganizowanej przez Akademię Obrony Narodowej w Warszawie, i wygłosił
referat nt. Węgrów, Siemiatycze, Żyrzyn – jako jedne z najważniejszych bitew
powstania styczniowego.
–		 18 lutego dr hab. Wojciech Włodarkiewicz uczestniczył w konferencji naukowej pt. Historia pisana chłopską krwią. Zamojszczyzna, Wołyń i Małopolska
Wschodnia w latach II wojny światowej, zorganizowanej przez Muzeum Historii
Polskiego Ruchu Ludowego, Wydział Humanistyczny UPH w Siedlcach, Klub
Parlamentarny PSL, Stowarzyszenie Historyków Wojskowości, i wygłosił referat
nt. Kresy Wschodnie przed wybuchem wojny oraz w okresie kampanii polskiej
1939 roku.
–		 W dniu 28 lutego dr Alicja Krzepicka uczestniczyła w konferencji naukowej pt.
Etyczni, nowocześni, profesjonalni. Zarządzanie wartością klienta czynnikiem
sukcesu pośrednika ubezpieczeniowego, która odbyła się w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
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–		 Ukazała się monografia wieloautorska pod redakcją naukową dr. hab. Zenona
Trejnisa pt. Uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego Polski.

–		 Ukazała się monografia autorstwa dr. Kazimierza Piotrkowskiego pt. System
zarządzania ludźmi w Siłach Zbrojnych RP.

Marzec 2013
–		 W dniu 14 marca dr Alicja Krzepicka uczestniczyła w konferencji naukowej
pt. Spotkania z biznesem. Meeting with Business „Innowacje w biznesie”, która
odbyła się na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach.
–		 15 marca prof. Piotr Zaskórski oraz 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 MININGU w zarządzaniu bezpieczeństwem i niezawodnością
procesów produkcyjnych.
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–		 20 marca dr hab. Bogusław Jagusiak uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji
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.
–		 25 marca dr hab. Bogusław Jagusiak uczestniczył w konferencji naukowej
pt. Interdyscyplinarność studiów europejskich, zorganizowanej przez Uniwersytet Warszawski, i wygłosił referat nt.: Teoretyczne i metodologiczne problemy
badań nad bezpieczeństwem europejskim.
–		 Ukazała się monografia wieloautorska pod redakcją naukową dr. hab. Tadeusza
Szczurka pt. Filozoficzne i społeczne aspekty bezpieczeństwa.

Kwiecień 2013
–		 10 kwietnia dr hab. Bogusław Jagusiak uczestniczył w Ogólnopolskiej Konferencji
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.
–		 W dniach 11-12 kwietnia 2013 dr hab. Gabriel Nowacki uczestniczył w międzynarodowej 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.
–		 W dniach 17-19 kwietnia prof. Włodzimierz Miszalski uczestniczył w posiedzeniu Panelu SAS (System Analysis and Studies) NATO Science and Technology
Organization w Bukareszcie (Rumunia).
–		 W dniach 17-19 kwietnia prof. Piotr 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
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referat nt. CLOUD COMPUTING jako wyzwanie dla administracji publicznej
w sytuacjach zagrożeń.
–		 Ukazała się monografia wieloautorska pod redakcją naukową dr. Kazimierza
Piotrkowskiego pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Teoria i praktyka.

Maj 2013
–		 W dniach 7-8 maja prof. Piotr Zaskórski uczestniczył w konferencji naukowej
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”.
–		 W dniach 20-22 maja w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka” w Chlewiskach
k. Kotunia Instytut Organizacji i Zarządzania zorganizował i przeprowadził
Międzynarodową Konferencję Naukową pt. Polska w Europejskim Środowisku
Bezpieczeństwa. Pracownicy Instytutu wygłosili następujące referaty:
– 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;
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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;
– Socjo-polityczne uwarunkowania bezpieczeństwa – dr Arnold Warchał;
– Bezpieczeństwo społeczne w latach kryzysu gospodarczego – dr Leszek
Lisiecki;
– Europejskie wartości kulturowe w systemie bezpieczeństwa – mgr Małgorzata Jaroszyńska.
–		 W dniach 20-22 maja dr Alicja Krzepicka i dr Jolanta Tarapata uczestniczyły
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.
–		 Ukazała się monografia dr. hab. Wojciecha Włodarkiewicza pt. Przed zagładą. Społeczeństwo Wołynia i Małopolski Wschodniej wobec państwa polskiego (1935-1939).
–
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Czerwiec 2013
–		 5 czerwca prof. Piotr Zaskórski uczestniczył w IX Konferencji Naukowej 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.
–		 W dniach 6-7 czerwca prof. Piotr Zaskórski uczestniczył w V Międzynarodowej konferencji naukowej logistyki stosowanej pt. Komplementarność logistyki
cywilnej z logistyką wojskową w Ryni i wygłosił referat nt. Strategia zarządzania
logistyką w aspekcie bezpieczeństwa systemowego.
–		 W dniach 6-7 czerwca dr Wiesław Gonciarski wziął udział w konferencji 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.
–		 12 czerwca 2013, w Teatrze Syrena, odbyła się Gala VII edycji nagrody branży 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!
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–		 W dniach 15-16 czerwca 2013 mgr Wiesława Załoga uczestniczyła w IV Międzynarodowej 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.

Październik 2013
27 października mieliśmy przyjemnośc i zaszczyt gościć profesora Eliota A. Cohena, jednego z czołowych profesorów amerykańskich nauk o bezpieczeństwie
z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, mającego kampusy w Baltimore (Maryland)
i Waszyngtonie w USA oraz w Bolonii we Włoszech i Nankinie w Chinach. Profesor
Cohen jest dyrektorem programu nauk o strategii (Strategic Studies Program) w waszyngtońskiej Szkole Zaawansowanych Nauk Międzynarodowych im. Paula H. Nitze
Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa (Johns Hopkins Paul H. Nitze School of Advanced
International Studies – SAIS) oraz założycielem i dyrektorem Philip Merill Center for
Strategic Studies. Pracował m.in. w Departamencie Stanu USA jako czołowy doradca
pani sekretarz stanu Condoleezzy Rice (2007-2009), a wcześniej wielokrotnie jako
doradca i ekspert Departamentu Obrony. Wydał wiele książek i artykułów z nauk
o strategii oraz stosunków międzynarodowych. Jest również publicystą czołowych
amerykańskich dzienników. W Polsce zostały wydane książki jego współautorstwa:
Strategia we współczesnym świecie. Wprowadzenie do studiów strategicznych (2009)
oraz Błędy i pomyłki w wojnach XX w. (2010).
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Na zdjęciu od lewej: dr Arnold Warchał, prof. Włodzimierz Miszalski, prof. Eliot A. Cohen,
dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas

Na zdjęciu od lewej: dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas, prof. Eliot A. Cohen,
prof. Włodzimierz Miszalski, dr Arnold Warchał
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SPROSTOWANIE
W nr 3 „Studiów Bezpieczeństwa Narodowego” Redakcja nie zamieściła streszczenia zawartego w opracowaniu pt. Zadania i podstawy prawne użycia Sił Zbrojnych
Rzeczypospolitej Polskiej w przeciwdziałaniu zagrożeniom terrorystycznym na terytorium Państwa poza stanami nadzwyczajnymi (autorstwa: C. Sońty, H. Rutkiewicz),
zastępując je, omyłkowo, innym tekstem niepochodzącym od Autorów. Właściwe
streszczenie miało następujące brzmienie:
„Przeciwdziałanie terroryzmowi należy traktować jako złożony zespół działań,
który powinien przybierać postać kompleksowego systemu funkcjonalnego i instytucjonalnego. System ten powinien obejmować następujące grupy działań właściwych
jednostek i organów, podejmujących w tym zakresie współpracę międzynarodową:
1) rozpoznanie,
2) prewencja,
3) fizyczne zwalczanie,
4) ściganie i karanie.
Współczesna skala i charakter zagrożeń terrorystycznych wymagają zapewnienia
w tym systemie właściwego miejsca nie tylko cywilnym służbom ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony państwa, lecz także Siłom Zbrojnym,
a w szczególności wyspecjalizowanym jednostkom, do których należą:
1) Oddziały Specjalne Żandarmerii Wojskowej,
2) JW GROM,
3) JW Komandosów,
4) JW FORMOZA,
5) JW AGAT,
6) w pewnym zakresie – JW NIL.
Obowiązujące przepisy określają zadania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
w sposób zróżnicowany (odmienny) ze względu na:
– działania Żandarmerii Wojskowej albo działania innych jednostek wojskowych;
– działanie samodzielne albo we współdziałaniu z Policją (ściślej: do pomocy
Policji);
– użycie do pomocy Policji oddziałów i pododdziałów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej albo żołnierzy Żandarmerii Wojskowej;
– działanie na zasadach ogólnych albo na zasadach przewidzianych w stanach
nadzwyczajnych;
– działanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo poza jej granicami.

Sprostowanie

Dla każdej z wyszczególnionych powyżej sytuacji obowiązujące przepisy określają szczegółowo podstawy prawne działania, także w kontekście przeciwdziałania
terroryzmowi.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w działaniach na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, poza stanami nadzwyczajnymi, zadania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej mają charakter pomocniczy względem przede wszystkim Policji
(z wyjątkiem samodzielnych działań Żandarmerii Wojskowej), natomiast w stanach
nadzwyczajnych mogą one przybrać charakter samodzielny. Ich rola jest zaś wiodąca
pośród wszystkich służb państwowych w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom
w postaci ataków terrorystycznych z powietrza, jak i w zakresie zwalczania terroryzmu poza granicami państwa”.
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