KRONIKA
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W INSTYTUCIE ORGANIZACJI
I ZARZĄDZANIA WYDZIAŁU CYBERNETYKI WAT W ROKU
AKADEMICKIM 2015/2016
Henryk POPIEL
WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA
WYDZIAŁ CYBERNETYKI
Wrzesień 2015
W dniach 6-9 września prof. Gabriel Nowacki uczestniczył w Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Logistyka w Ratownictwie w Mikołajkach i wygłosił referaty nt. Polityka międzynarodowa w zakresie zwalczania
terroryzmu lotniczego w odniesieniu do portów i linii lotniczych oraz Projekt
struktury funkcjonalnej systemu bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów
niebezpiecznych.
W dniach 19-21 września prof. Gabriel Nowacki uczestniczył w Konferencji
Naukowej pt. Społeczeństwo informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych w Rzeszowie i Lwowie i wygłosił referat nt. Rola technologii
informacyjno-telekomunikacyjnych w działaniach psychologicznych.

Październik 2015
5 października w Wydziale Cybernetyki zainaugurowano studia doktoranckie
w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Za profilowanie tych studiów odpowiada
Instytut Organizacji i Zarządzania. Studia podjęło 23 doktorantów.
Wraz z początkiem roku akademickiego 2015/2016 pracę w Instytucie rozpoczęli:
- na stanowisku profesora w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego
− dr hab. Adam Kołodziejczyk;
- na stanowisku adiunkta w Zakładzie Inżynierii Zarządzania − dr Katarzyna
Pawlak-Kołodziejska;
- na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego
− dr Natalia Moch;
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- na stanowisku adiunkta w Zakładzie Bezpieczeństwa Narodowego −
dr Piotr Kobielski;
- na stanowisku adiunkta w Zakładzie Ekonomii − dr Joanna Antczak.
W roku akademickim 2015/2016 w Instytucie Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki Wojskowej Akademii Technicznej zatrudnionych było ogółem
59 pracowników, w tym 57 pracowników naukowych i naukowo-dydaktycznych:
- sześciu profesorów,
- jedenastu doktorów habilitowanych,
- trzydziestu czterech doktorów,
- sześciu magistrów
oraz dwóch pracowników administracyjnych.

Listopad 2015
W dniach 19-20 listopada dr Anna Kuczyńska-Cesarz, dr Joanna Antczak
i mgr Wiesława Załoga uczestniczyły w I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej pt. Problemy inżynierii bezpieczeństwa obiektów antropogenicznych,
zorganizowanej przez Oddział Warszawski Stowarzyszenia Techników i Mechaników
Polskich oraz Centrum Rzeczoznawstwa Budowlanego i wygłosiły referaty nt.: dr
Anna Kuczyńska-Cesarz − Koszty pracy narzędziem do oceny bezpieczeństwa ekonomicznego rozwoju przedsiębiorstwa; dr Joanna Antczak − Bezpieczeństwo finansowe
przedsiębiorstwa; mgr Wiesława Załoga − Determinanty zarządzania przedsiębiorstwami logistycznymi a bezpieczeństwo ich funkcjonowania.
W dniach od 25 listopada do 6 grudnia prof. Włodzimierz Miszalski brał udział
w V Światowym Kongresie Inżynierów WECC 2015 oraz w dorocznym posiedzeniu
Komitetu Światowej Federacji Organizacji Inżynierskich ds. kształcenia inżynierów
(WFEO – CEIE) oraz Rady Wykonawczej WFEO w Kioto w Japonii. W trakcie
kongresu wygłosił referat nt. The influence of the Global – Scale Phenomena and
Tendencies on the Evolution of Engineering Education.
W dniu 27 listopada w Instytucie Organizacji i Zarządzania WCY odbyła się V
Konferencja Naukowa pt. Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. Hasło konferencji
to Kontrowersje i wyzwania marketingu i zarządzania w XXI wieku. Konferencja skupiła
przedstawicieli świata nauki z ośrodków akademickich całej Polski, jak również z zagranicy oraz przedstawicieli świata biznesu. Merytoryczną część obrad zapoczątkowało
wystąpienie zaproszonego gościa − dr Eleni Aravopolou ze St. Mary University w Londynie. Wystąpienie to było tłem do pierwszej sesji poświęconej Nowoczesnym metodom
i technologiom w zarządzaniu, której przewodniczył prof. Piotr Zaskórski z Wojskowej
Akademii Technicznej. Prelegenci w swoich wystąpieniach poruszali kwestie determinantów skutecznego zarządzania, takie jak: jakość, organizacja „zwinna”, technologie ICT,
systemy analityczno-decyzyjne, systematyczna ewaluacja przedsiębiorstwa, potencjał
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rozwojowy, innowacyjność, długofalowe strategie przedsiębiorstwa. Drugą sesję poprzedziło case study Prezes Executive Club, pani Beaty Radomskiej. Sesji drugiej pod
hasłem przewodnim Wyzwania współczesnego marketingu przewodniczyła prof. Monika
Boguszewicz-Kreft z Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku. Rozważania merytoryczne
toczyły się wokół wybranych aspektów współczesnego marketingu, tj.: komunikacja
marketingowa, kreowanie wartości dla klienta, zaufanie konsumentów. Sesji trzeciej
przewodniczył prof. Janusz Rybiński z Wojskowej Akademii Technicznej. Sesja ta była
poświęcona wybranym aspektom zarządzania. Jej przebieg poprzedziło wystąpienie zaproszonego gościa – Dyrektora Biura Zasobów Ludzkich Pekao Leasing pana Sławomira
Facona. Ogółem w trakcie konferencji wygłoszono 24 referaty.

W dniu 26 listopada mgr Joanna Skulska na podstawie złożonej rozprawy
doktorskiej, w Dolnośląskiej Szkole Wyższej we Wrocławiu, pt. Teoria Douglasa
Waltona w zastosowaniu do badań z zakresu komunikacji politycznej, i wymaganych
egzaminów uzyskała stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie
nauki o poznaniu i komunikacji.

Grudzień 2015
Ukazało się kolejne (dziesiąte) wydanie zeszytu „Nowoczesne Systemy Zarządzania (Modern Management Systems)” nr 10/2015. Zeszyt zawiera osiemnaście
artykułów tematycznych, w tym cztery w języku angielskim. Redaktorem numeru
była dr Agnieszka Ścisło.
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Wydano również kolejny (siódmy) numer „Studiów Bezpieczeństwa Narodowego
(National Security Studies)” nr 7/2015. Zeszyt zawiera czternaście artykułów tematycznych, w tym trzy w języku angielskim. Redaktorem numeru był dr Arnold Warchał.

Grudzień 2015
6 grudnia profesor Włodzimierz Miszalski, dyrektor Instytutu Organizacji i Zarządzania w Wydziale Cybernetyki WAT, obchodził jubileusz 70. urodzin. W dowód
uznania rektor-komendant WAT gen. dyw. prof. Zygmunt Mierczyk wręczył profesorowi Włodzimierzowi Miszalskiemu pamiątkowy ryngraf uczelni.

Gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności w imieniu Całej Społeczności Instytutu
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Styczeń 2016
22 stycznia członkowie Koła Naukowego Bezpieczeństwa Narodowego, wraz
z opiekunem dr. Wiesławem Śmiałkiem, odbyli wizytę w jednostce centralnej Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. W trakcie wizyty zapoznali się z zadaniami oraz
wyposażeniem LPR.
19 stycznia dr Natalia Moch uczestniczyła w konferencji pt. Wpływ młodych
naukowców na osiągnięcia polskiej nauki, zorganizowanej przez Creative Time
w Warszawie, i wygłosiła referaty nt. System kierowania bezpieczeństwem narodowym
– założenia do koncepcji budowy podsystemów oraz Aksjologiczne i epistemologiczne
podstawy badań bezpieczeństwa i obronności.

Luty i marzec 2016
Ukazała się monografia dr Beaty Czuby pt. Generałowie w Wojsku Polskim oraz
monografia dr Małgorzaty Jaroszyńskiej pt. Bezpieczeństwo kulturowe w XXI wieku.

Kwiecień 2016
4 kwietnia 2016 dr Katarzyna Pawlak-Kołodziejska i mgr Jacek Woźniak wzięli
udział w seminarium zatytułowanym SPSS & MORE − Twój sposób na analizę
i raportowanie, które odbyło się w Centrum Biznesowym Rondo 1 w Warszawie.
Tematyka seminarium dotyczyła zastosowania współczesnych narzędzi analizy
danych m.in. w badaniach naukowych. Uczestników seminarium zapoznano m.in.
z zagadnieniami wielowymiarowej analizy danych, pożytkowania nowoczesnych
możliwości interfejsu graficznego, a także usprawniania procesów raportowania.
W dniach 11 oraz 18 kwietnia Instytut Organizacji i Zarządzania zorganizował
warsztaty metodologiczne nt. Negocjacje dyplomatyczne na przykładzie konferencji rozbrojeniowej dla studentów II stopnia kierunku bezpieczeństwo narodowe.
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Warsztaty prowadziła grupa polskich delegatów na Konferencję rozbrojeniową
w Genewie, pod kierunkiem byłego ambasadora dr. Zdzisława Rapackiego.

W dniach od 11 do14 kwietnia prof. Gabriel Nowacki uczestniczył w XIII
Konferencji Naukowo-Technicznej Logitrans 2016 w Szczyrku, podczas której wygłosił referaty: Ocena zamachów terrorystycznych w latach 2013-2015 oraz Wpływ
transportu drogowego na środowisko naturalne człowieka i zagrożenia występujące
w transporcie drogowym rzeczy.
W dniach 11-15 kwietnia prof. Włodzimierz Miszalski uczestniczył w obradach
Panelu NATO −SAS STO w Tallinnie.
13 kwietnia 2016 mgr Jacek Woźniak wziął udział w seminarium przeprowadzonym przez prof. Patricka Aebischera, dyrektora Federalnej Szkoły Politechnicznej
(EPFL) w Lozannie, które miało miejsce w Centrum Konferencyjnym na stadionie
PGE Narodowy w Warszawie. Tematem seminarium była „mapa drogowa” przekształcenia EPFL w jedną z najbardziej innowacyjnych uczelni na świecie (uczelnia
ta aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w światowym rankingu „młodych uniwersytetów”, tj. takich, których historia liczy mniej niż 50 lat). Seminarium odbyło się
z inicjatywy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego i przy współpracy z Ambasadą Szwajcarii w Polsce.
W dniu 14 kwietnia 2016 r. dr Katarzyna Śmiałek i dr Wiesław Śmiałek
uczestniczyli w II Konferencji Naukowej Krajowego Systemu Wykrywania Skażeń
i Alarmowania w Nałęczowie i wygłosili odpowiednio referat nt. Międzynarodowa
współpraca RP w zakresie zapobiegania zagrożeniom cywilizacyjnym oraz Wyzwania
i zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa w doktrynie obronnej i strategiach bezpieczeństwa narodowego RP w latach 1990-2016.
W dniu 15 kwietnia 2016 r. prof. Adam Kołodziejczyk i dr Joanna Antczak wzięli
udział w Konferencji naukowej pt. Wojna i bezpieczeństwo militarne. Perspektywa
teoretyczno-metodologiczna, zorganizowanej przez Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, i wygłosili odpowiednio referaty nt. Czym są i gdzie powstają
nowe wojny? oraz Podstawy bezpieczeństwa militarnego.
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W dniu 21 kwietnia Koło Naukowe Studentów Bezpieczeństwa Narodowego
przeprowadziło IV Konferencję Doktorancko-Studencką pt. Międzynarodowe
uwarunkowania bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa państwa. W konferencji wzięło udział ponad stu studentów i doktorantów z dziesięciu uczelni
wyższych.
W dniu 29 kwietnia prof. Wojciech Włodarkiewicz został odznaczony przez
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego honorową odznaką Zasłużony dla
Kultury Polskiej.

Maj 2016
W dniach 11-13 maja prof. Adam Kołodziejczyk uczestniczył w 27. Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt. Zadania jednostek administracyjnych samorządu
terytorialnego z wykorzystaniem potencjału grup dyspozycyjnych w przezwyciężaniu
zagrożeń bezpieczeństwa publicznego we Wrocławiu i wygłosił referat nt. Wpływ morale na wykonywanie zadań grup dyspozycyjnych w systemie bezpieczeństwa państwa.
W dniach 8-10 maja dr Jolanta Tarapata i dr Alicja Krzepicka uczestniczyły
w XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. Zachowania konsumentów
a zarządzanie organizacjami − Konsumenci i organizacje wobec wyzwań przyszłości
w Kołobrzegu i wygłosiły odpowiednio referat nt. Wszechkanałowa strategia marketingowa − omnichannel oraz Wszechkanałowa strategia marketingowa – omnichannel.
W dniach 11-13 maja prof. Bogusław Jagusiak, prof. Jerzy Zalewski, prof. Gabriel
Nowacki, dr Natalia Moch, dr Katarzyna Śmiałek, dr Andrzej Strychalski, dr Grzegorz Kostrzewa-Zorbas i mgr Krzysztof Szwarc uczestniczyli w II Ogólnopolskiej
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Konferencji Naukowej pt. Bezpieczeństwo narodowe Polski. Zagrożenia i determinanty
zmian w Gorzowie Wielkopolskim, podczas której wygłosili referaty.

Czerwiec 2016
Ukazały się dwie monografie pod redakcją naukową prof. Bogusława Jagusiaka − Zagrożenia bezpieczeństwa państwa – geneza i charakter uwarunkowań oraz
Współczesne wyzwania bezpieczeństwa Polski

W dniu 15 czerwca prof. dr hab. inż. Piotr Zaskórski, pracownik Instytutu Organizacji i Zarządzania Wydziału Cybernetyki WAT, obchodził jubileusz 70-lecia.

Jako nauczyciel akademicki Profesor prowadzi badania w dziedzinie zarządzania i bezpieczeństwa oraz obronności, rozszerzając obszar zainteresowań
do problemów związanych z zarządzaniem zasobami informacyjnymi oraz
projektami, a także systemami dowodzenia.
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Gratulujemy i życzymy wszelkiej pomyślności w imieniu Całej Społeczności Instytutu.

Lipiec 2016
W dniu 4 lipca 2016 r. prof. Ryszard Ławniczak uczestniczył w Międzynarodowej
Konferencji pt. Defense, Diplomacy and Development, zorganizowanej przez London
College of Communication, University of the Arts London w Londynie i wygłosił
referat nt. Public Relations in Transitional Economies.
Wraz z końcem roku akademickiego 2015/2016 pracę w Instytucie Organizacji
i Zarządzania zakończyli: prof. Franciszek Gołembski, prof. Józef Michniak, dr
Ryszard Piwowarczyk i płk dr Cezariusz Sońta.
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