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Wrzesień 2014
W dniach 8-11 września prof. Gabriel Nowacki uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Logistyka w ratownictwie zorganizowanej przez
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu i wygłosił referaty
nt.: Funkcjonowanie centrów powiadamiania ratunkowego (CPR) w ogólnoeuropejskim systemie eCall; Bezpieczne środowisko – systemy wspomagające redukcję
spalin w samochodach; Zapewnienie usług informacyjnych o bezpiecznych i chronionych miejscach parkingowych dla samochodów ciężarowych.
W dniach 8-9 września mgr Joanna Skulska uczestniczyła w konferencji naukowej pt. Myśl polityczna – przedmiot badań w naukach humanistycznych
i społecznych, zorganizowanej przez Wydział Politologii UMCS w Lublinie oraz
Wydział Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej, i wygłosiła referat nt. Teoria
argumentacji Douglasa Waltona w zastosowaniu do badań z zakresu komunikacji
politycznej.
W dniach 22-23 września mgr Jacek Woźniak uczestniczył w I Międzynarodowej
Konferencji Naukowo-Praktycznej w Mościskach pt. Modern marketing and
logistics ‒ globalne wyzwania, zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, i wygłosił referat nt. Ujemne implikacje offshoringu
a strategiczne bezpieczeństwo ekonomiczne organizacji gospodarczej.
W dniach 24-25 września mgr Joanna Skulska uczestniczyła w XIII Międzynarodowej Konferencji Polskiego Towarzystwa Retorycznego pt. Retoryka i normy komunikacji (Rhetoric and communication standards) w Warszawie zorganizowanej
przez Instytut Badań Literackich PAN i wygłosiła referat nt. System komunikacji
politycznej a teoria argumentacji D. Waltona ‒ aspekty metodologiczne.
W dniu 26 września dr Adam Ostanek uczestniczył w Gdyni w konferencji
naukowej pt. Militaria w edukacji historycznej, zorganizowanej przez Akademię
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Marynarki Wojennej, i wygłosił referat nt. Garnizon Lwów wczoraj i dziś – wymiar
poznawczy i edukacyjny.
Październik 2014
W dniu 6 października zainaugurowano w Instytucie Organizacji i Zarządzania
Wydziału Cybernetyki WAT rok akademicki 2014/2015. Pracę w Instytucie
rozpoczęło czterech nowych pracowników:
1) dr hab. Jerzy Zalewski – na stanowisku profesora,
2) dr Jerzy Stańczyk – na stanowisku adiunkta,
3) dr Katarzyna Śmiałek – na stanowisku adiunkta,
4) mgr Krzysztof Szwarc – na stanowisku asystenta.
Wszyscy nowi pracownicy wzmocnili Zakład Bezpieczeństwa Narodowego.
W związku z powyższym, w roku akademickim 2014/2015 w Instytucie Organizacji
i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zatrudnionych było ogółem 54 pracowników, w tym 52 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych:
- pięciu profesorów,
- dwunastu doktorów habilitowanych,
- dwudziestu ośmiu doktorów,
- siedmiu magistrów,
oraz dwóch pracowników administracyjnych.
• W dniach 4-7 października dr Jolanta Tarapata oraz dr Alicja Krzepicka wzięły
udział w XIV konferencji naukowej pt. Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwach strategicznych. Zarządzanie wartością w projektach infrastrukturalnych,
zorganizowanej przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego przy
współpracy z Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej Handlowej,
Gdańsk-Sztokholm 2014, i wygłosiły odpowiednio referaty nt.: Innowacje jako
kluczowy element budowania wartości przedsiębiorstwa oraz Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa.
• W dniach 9-10 października prof. Jerzy Zalewski uczestniczył w Siedlcach
w Międzynarodowym Seminarium Naukowym pt. Polska-Rosja. Stosunki sąsiedzkie: stan obecny i perspektywy, zorganizowanym przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, i wygłosił referat nt. Odrodzenie się tzw.
„zaczepności” militarnej Rosji ‒ charakter jej zagrożeń.
• W dniach 22-24 października prof. Włodzimierz Miszalski uczestniczył w posiedzeniu Panelu SAS, NATO Science and Technology Organization w Pradze.
• W dniu 25 października zainaugurowano XIV edycję Podyplomowych Studiów
Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W studiach wzięło udział 23 studentów. Kierownikiem studiów był dr Wiesław Gonciarski.
•
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Listopad 2014
W dniu 13 listopada mgr Jacek Woźniak uczestniczył w Wałbrzychu w konferencji naukowej pt. Zarządzanie operacyjne: kreatywność, innowacyjność,
przedsiębiorczość, zorganizowanej przez Wałbrzyską Wyższą Szkołę Zarządzania
i Przedsiębiorczości, i wygłosił referat nt. Kryterium innowacyjności w projektowaniu organizacji gospodarczej: ujęcie systemowe.
W dniu 28 listopada dr Jolanta Tarapata oraz dr Alicja Krzepicka wzięły udział
w konferencji naukowej w Poznaniu pt. Zrównoważona konsumpcja a strategie
marketingowe przedsiębiorstw, zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczy
w Poznaniu, oraz wygłosiły odpowiednio referaty nt.: Konsumpcja zrównoważona
a proekologiczne zachowania konsumentów oraz Idea Ekologicznej Społecznej
Odpowiedzialności Biznesu (ECSR).
Grudzień 2014
W dniach 3-6 grudnia prof. Gabriel Nowacki uczestniczył w Międzynarodowej
Konferencji Naukowo-Technicznej TRANSCOMP w Zakopanem, zorganizowanej przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, i wygłosił
referaty nt.: Nowe trendy współczesnego terroryzmu oraz Polityka transportowa
w odniesieniu do transportu miejskiego.
W dniach 7-10 grudnia prof. Włodzimierz Miszalski wziął udział w posiedzeniu Międzynarodowej Rady Organizacyjnej Światowego Kongresu Inżynierów
WECC2015. Posiedzenie odbywało się w siedzibie UNESCO w Paryżu.
Ukazało się kolejne (dziewiąte) wydanie zeszytu „Nowoczesne Systemy Zarządzania (Modern Management Systems)” nr 9/2014. Zeszyt zawiera dziewiętnaście artykułów tematycznych, w tym cztery w języku angielskim. Redaktorem
numeru była dr Celina Sołek.
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Styczeń 2015
Ukazały się kolejne (piąte i szóste) wydania zeszytu „Studia Bezpieczeństwa Narodowego (National Security Studies)” nr 5 i 6/2014. Zeszyt 5 zawiera trzydzieści
jeden artykułów tematycznych, w tym pięć w języku angielskim, zeszyt 6 obejmujący problematykę kryptologii i cyberbezpieczeństwa zawiera dwadzieścia
sześć artykułów, w tym cztery w języku angielskim. Redaktorami tego numeru
byli: dr Arnold Warchał oraz dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas.

W dniach 12-13 stycznia Polska Komisja Akredytacyjna dokonała oceny jakości
kształcenia na kierunku bezpieczeństwo narodowe prowadzonym na Wydziale
Cybernetyki WAT, na poziomie studiów I i II stopnia. Komisja pozytywnie
oceniła przygotowanie Wydziału do realizacji prowadzonego kierunku studiów,
a Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej Uchwałą nr 331/2015 udzieliło
akredytacji dla ww. kierunku na 6 lat.
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Marzec 2015
Z dniem 1 marca pracę w Instytucie rozpoczęli: dr Adam Ostanek ‒ specjalista
w dyscyplinie historia, dr Małgorzata Jaroszyńska ‒ specjalista w dyscyplinie
nauki o bezpieczeństwie. Oboje zostali zatrudnieni na stanowiskach adiunkta.
W dniach 5-6 marca mgr Jacek Woźniak i mgr Krzysztof Szwarc uczestniczyli
w Łomży w Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. CONTEMPORARY
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ORGANIZATION 2015: Organizacja wobec konkurencyjności i współczesnych
trendów w procesie zarządzania, zorganizowanej przez Uczelnię Jańskiego
w Łomży, i wygłosili referaty nt.: Uwarunkowania zarządzania ryzykiem we
współczesnych przedsiębiorstwach (mgr Jacek Woźniak) oraz Konsekwencje utraty
ciągłości działania w organizacjach publicznych (wspólnie mgr Jacek Woźniak
i mgr Krzysztof Szwarc).
Postanowieniem z dnia 4 marca 2015 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
nadał tytuł profesora nauk humanistycznych dr. hab. Wojciechowi Włodarkiewiczowi. Doceniony został w ten sposób wieloletni dorobek naukowy i dydaktyczny
Pana Profesora Włodarkiewicza, którego znaczna część przypada na lata pracy
w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT.

Nakładem wydawnictwa Difin ukazała się monografia prof. Bogusława Jagusiaka
pt. Bezpieczeństwo socjalne współczesnego państwa.
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Kwiecień 2015
W dniach 15-17 kwietnia przedstawiciele Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego
wzięli udział w Gorzowie Wielkopolskim w konferencji naukowej pt. Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty zmiany, zorganizowanej przez
PWSZ w Gorzowie Wielkopolskim. W ramach konferencji referaty wygłosili:
a) prof. Bogusław Jagusiak – tytuł referatu: Problemy i zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego współczesnego państwa;
b) dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas – tytuł referatu: Stosunki międzynarodowe,
geopolityka, bezpieczeństwo Polski;
c) prof. Gabriel Nowacki – tytuł referatu: Analiza zagrożeń terrorystycznych
dla sektora transportu;
d) prof. Jerzy Zalewski – tytuł referatu: System antyterrorystyczny w Polsce na
tle norm prawnych Unii Europejskiej;
e) dr Jerzy Stańczyk – tytuł referatu: Determinanty środowiska bezpieczeństwa
Polski w świetle Strategii Bezpieczeństwa Narodowego z 2014 r.;
f) dr Tomasz Kamiński – tytuł referatu: System antyterrorystyczny w Polsce na
tle norm prawnych Unii Europejskiej;
g) mgr Krzysztof Szwarc – tytuł referatu: Komplementarność a ochrona systemów infrastruktury krytycznej.
W dniach 20-25 kwietnia dr hab. inż. Włodzimierz Miszalski uczestniczył, jako
przedstawiciel Polski, w posiedzeniu panelu SAS STO w Lizbonie.
W dniach 20-23 kwietnia prof. Gabriel Nowacki uczestniczył w Szczyrku
w Konferencji Naukowej Logitrans 2015 i wygłosił referat nt. Analiza zagrożeń
terrorystycznych dla infrastruktury transportu drogowego oraz kolejowego.
W dniach 22-23 kwietnia 2015 roku odbyła się II Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. Wpływ organizacji międzynarodowych na wielowymiarowość
bezpieczeństwa/ The Influence of International Organizations on the Multidimensionality of Security, organizowana przez Koło Naukowe Bezpieczeństwa
Narodowego WAT. W konferencji, której celem było poszerzenie wiedzy
z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz wymiana poglądów między
studentami i doktorantami z różnych środowisk akademickich, wzięli udział
przedstawiciele uczelni zagranicznych oraz wiodących uczelni krajowych i instytucji naukowych, m.in.: National University of Public Service w Budapeszcie,
Wojskowej Akademii Technicznej, Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu
Marii Curie-Skłodowskiej oraz Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych.
Uczestnicy wystąpili w trzech panelach: 1) Prezentacje w języku angielskim;
2) Organizacje regionalne; 3) Organizacje globalne. W konferencji wzięło udział
ogółem 90 osób.
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W dniach 22-23 kwietnia dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas wziął udział we Wrocławiu w konferencji naukowej pt. Siły zbrojne w walce z terroryzmem, zorganizowanej przez Wyższą Szkołę Oficerską Wojsk Lądowych, i wygłosił referat
nt. Łączenie się terroryzmu, wojny nieregularnej i regularnej.
W dniach 23-24 kwietnia prof. Bogusław Jagusiak wziął udział w IV Ogólnopolskich warsztatach metodologiczno-dydaktycznych w naukach o bezpieczeństwie w Siedlcach i wygłosił referat nt. Bezpieczeństwo – pluralizm pojęcia: od
bezpieczeństwa militarnego do bezpieczeństwa socjalnego.
Maj 2015
W dniach 6-8 maja dr Adam Ostanek uczestniczył w Węgorzewie w konferencji naukowej pt. Wpływ doświadczeń II wojny światowej na kierunki rozwoju
i organizacji Wojska Polskiego w nowej rzeczywistości społeczno-politycznej
(konsekwencje społeczne, polityczne i gospodarcze), zorganizowanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, i wygłosił referat nt. Wojsko Polskie
a bezpieczeństwo wewnętrzne Polski na przykładzie Akcji „Wisła”.
W dniu 8 maja dr Cezariusz Sońta i dr Wiesław Śmiałek uczestniczyli w konferencji naukowej w Warszawie pt. 25 lat GROM – wojska specjalne w systemie
obronnym RP, zorganizowanej przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, i wygłosili odpowiednio referaty nt.: Podstawowe zagadnienia
prawne użycia Wojsk Specjalnych w działania kontrterrorystycznych oraz Udział
jednostek wojsk specjalnych w międzynarodowych stosunkach wojskowych.
W dniu 8 maja 2015 roku dr Alicja Krzepicka uczestniczyła w Forum Marketingu
– Anatomia sukcesu rynkowego: Marketing czy innowacje? organizowanym przez
Katedrę Marketingu Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w trakcie
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którego wygłosiła referat nt. Rola innowacyjności w budowaniu przewagi konkurencyjnej.
W dniu 13 maja prof. Wojciech Włodarkiewicz uczestniczył w Warszawie
w konferencji naukowej pt. Polska myśl techniczna w II wojnie światowej, zorganizowanej przez Centralną Bibliotekę Wojskową, i wygłosił referat nt. Polskie
osiągnięcia w zakresie broni przeciwpancernej, ich weryfikacja w kampanii polskiej
1939 roku i wnioski dla aliantów.
W dniach 14-15 maja prof. Bogusław Jagusiak uczestniczył w Zamościu w konferencji naukowej nt. Europa Środkowo-Wschodnia w procesie transformacji
i integracji. Wymiar bezpieczeństwa, zorganizowanej przez UMCS Lublin, i wygłosił referat nt. Bezpieczeństwo społeczne w Polsce jako egzemplifikacja procesu
transformacji i integracji europejskiej.
W dniach 20-23 maja prof. Gabriel Nowacki uczestniczył w Szczyrku w konferencji LOGITRANS zorganizowanej przez Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu i wygłosił referaty nt.: Analiza zagrożeń terrorystycznych
dla infrastruktury transportu drogowego; Problemy mobilności miast w Unii
Europejskiej; Analiza projektów unijnych w zakresie komunikacji miejskiej – implementacja i efektywność; Proekologiczne wyzwania dla polskich przedsiębiorstw;
Analiza zagrożeń terrorystycznych dla infrastruktury transportu kolejowego.
W dniach 25-28 maja dr Cezariusz Sońta uczestniczył w II Międzynarodowej Konferencji w Zielonce pt. Działania specjalne w aspekcie bezpieczeństwa narodowego
– SNAJPER 2015, zorganizowanej w WITU Zielonka przez Stowarzyszenie Ekspertów Bezpieczeństwa RP i WITU, z udziałem ekspertów z NATO, i na zaproszenie
wygłosił referat nt. Terrorist offense in Community law the European Union.
W dniu 27 maja dr Ryszard Piwowarczyk uczestniczył w Warszawie w konferencji pt. Miejsce i rola podsystemu niemilitarnego w systemie obronnym państwa,
zorganizowanej przez Wojskową Akademię Techniczną, i wygłosił referat nt.
Ogniwa ochronne systemu obronnego a ochrona infrastruktury krytycznej państwa
w konfliktach XXI wieku.
W dniach 27-29 maja prof. Piotr Zaskórski oraz dr Alicja Krzepicka uczestniczyli w Ryni w konferencji naukowej pt. Komplementarność logistyki cywilnej
z logistyką wojskową. Teoria i praktyka, zorganizowanej przez Wydział Logistyki
WAT, i wygłosili odpowiednio referaty nt.: Model zarządzania procesowego
w doskonaleniu systemów logistycznych oraz Systemy klasy CRM jako element
strategii przedsiębiorstwa.
W dniu 28 maja Rektor WAT wydał zarządzenie nr 9/WAT/2015 w sprawie
utworzenia na Wydziale Cybernetyki WAT od 1.10.2015 r. studiów doktoranckich, stacjonarnych i niestacjonarnych w zakresie dyscypliny naukowej „nauki
o bezpieczeństwie”. Zarządzeniem tym na kierownika studiów powołał prof.
Jerzego Zalewskiego.
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W dniu 28 maja Dziekan Wydziału Cybernetyki Decyzją nr 33/WCY/2015
określił warunki i tryb rekrutacji oraz formy studiów w dyscyplinie nauki
o bezpieczeństwie w roku akademickim 2015/2016.
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Ukazała się monografia wieloautorska prof. Józefa Michniaka, dr. inż. Henryka
Popiela oraz dr. Mariana Kasperskiego pt. Metodyka przygotowania prac dyplomowych.

Czerwiec 2015
W dniu 24 czerwca prof. Wojciech Włodarkiewicz i dr Adam Ostanek uczestniczyli w Warszawie w konferencji naukowej pt. 250 lat polskiego szkolnictwa
wojskowego, zorganizowanej przez Wojskową Akademię Techniczną, i wygłosili
odpowiednio referaty nt.: Powołanie Szkoły Rycerskiej, jej struktura organizacyjna
i organizacja procesu kształcenia oraz System wychowania w Szkole Rycerskiej
z perspektywy jej 250-lecia.
• W dniu 25 czerwca Wojskowa Akademia Techniczna podpisała dwa porozumienia o współpracy z innymi podmiotami:
1. Porozumienie o współpracy w dziedzinie prowadzenia prac badawczych
i rozwojowych z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. Jakuba z Paradyża z Gorzowa Wielkopolskiego. Sygnatariuszami porozumienia byli:
rektor WAT gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk i rektor PWSZ prof. dr hab.
Elżbieta Skorupska-Raczyńska.
2. Porozumienie o współpracy między WAT i firmą ITC Spółka Akcyjna,
które podpisali rektor gen. bryg. prof. Zygmunt Mierczyk oraz Sandra Mazur i Zbigniew Zieliński – członkowie Zarządu ITC. Istotą tej umowy jest
szeroka współpraca w zakresie – bezpieczeństwa IT oraz bezpieczeństwa
informacji, a także komercjalizacji projektów badawczych.
Przy podpisaniu umowy obecni byli przedstawiciele Wydziału Cybernetyki oraz
Instytutu Organizacji i Zarządzania. Inicjatorem obu porozumień był Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Narodowego prof. Bogusław Jagusiak.
•
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W dniu 27 czerwca 2015 r. odbyła się uroczystość zakończenia Podyplomowych
Studiów Zarządzania Zasobami Ludzkimi, które są prowadzone przez Zakład
Inżynierii Zarządzania IOiZ WCY. XIV edycję studiów ukończyło w tym roku
akademickim 23 absolwentów.
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