Polska Akademia Nauk

Polish Academy of Sciences

KOMITET NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA
Committee of Organization and Management Sciences
02-544 Warszawa,

ul. Madalińskiego 31/33
tel/fax (22) 564-86-10

Dom Studencki “Grosik”

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
KOMITETU NAUK ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PAN
W 2014 ROKU
I.1. Skład Komitetu
W 2014 roku Komitet działał w składzie1 liczącym 48 członków, w tym 5 członków honorowych2, 2 członków PAN3 [w tym jeden z członków PAN –
prof. dr inż. Wiesław M. Grudzewski - pełni funkcję Honorowego Przewodniczącego Komitetu] oraz 1 członek Akademii Młodych Uczonych PAN4.
Zdecydowana większość członków Komitetu jest zatrudniona w państwowych uczelniach wyższych.
1
Skład nowego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN na kadencje 2012-2016 tworzą: Prezydium prof. prof. B. Nogalski [UG Gdańsk - przewodniczący], R. Borowiecki [UE Kraków wiceprzewodniczący], Michał Trocki [SGH Warszawa -sekretarz komitetu], członkowie prezydium: prof. prof. Kazimierz Krzakiewicz [UE Poznań], Maria Romanowska [SGH Warszawa], Wiesław M.
Grudzewski [PAN], Andrzej K. Koźmiński [ALK Warszawa; PAN], Jan Jeżak UŁ Łódź], Janusz Strużyna [UE Katowice], Tadeusz Listwan [SAN Łódź]; sekretarz organizacyjny dr Sylwester
Gregorczyk [SGH Warszawa].
Ponadto w składzie KNOiZ poszczególne ośrodki reprezentują:
•
ośrodek krakowski [Uniwersytet Ekonomiczny – prof. dr hab.; prof. dr hab. Janusz Teczke, Adam Stabryła, Jan Wiktor, Aleksy Pocztowski, dr hab. Janusz Czekaj prof. UE]; [Uniwersytet
Jagielloński – prof. dr hab.; prof. dr hab. Barbara Kożuch, Małgorzata Bednarczyk];
•
ośrodek katowicki [Uniwersytet Ekonomiczny – prof. dr hab.; prof. dr hab.; Mariusz Bratnicki, Jerzy Rokita, Wojciech Czakon, Jan Pyka, dr hab. Wojciech Dyduch prof. UEK];
[Politechnika Śląska – prof. dr hab. Jan Stachowicz];
•
ośrodek wrocławski [Uniwersytet Ekonomiczny – prof. dr hab.; prof. dr hab. Jan Lichtarski, Małgorzata Gableta, Kazimierz Perechuda, dr hab. Jerzy Niemczyk prof. UEW]; [Wałbrzyska
Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu/Politechnika Częstochowska w Częstochowie – † prof. dr hab. Rafał Krupski, zmarł 03 grudnia 2014 roku];
•
ośrodek poznański [Uniwersytet Ekonomiczny – prof. dr hab. Henryk Mruk; prof. dr hab. Szymon Cyfert];
•
ośrodek gdański [Uniwersytet Gdański – prof. dr hab.; prof. dr hab. Małgorzata Czerska, Ryszard Rutka];
•
ośrodek łódzki [Uniwersytet Łódzki – dr hab. Robert Kozielski prof. UŁ];
•
ośrodek toruński [Uniwersytet Mikołaja Kopernika/Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu – prof. dr hab. Jacek M. Stankiewicz];
•
ośrodek lubelski [Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej – prof. dr hab. Elżbieta Skrzypek, dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek prof. UMCS];
•
ośrodek warszawski [Uniwersytet Warszawski – prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki]; [SGH – prof. dr hab. Irena Hejduk, dr hab. Maria Aluchna prof. SGH, dr hab. Zbigniew Dworzecki prof.
SGH, dr hab. Agnieszka Sopińska prof. SGH,]; [ALK w Warszawie - dr hab. Dominika Latusek–Jurczak prof. ALK].
2
Są nimi: prof. prof. Wiesław M. Grudzewski, Stanisław Lis, Witold Kieżun, Stanisław Sudoł, [ † prof. Jerzy Trzecieniecki zmarł 27 stycznia 2014 roku].
3
Są nimi: prof. prof. Wiesław M. Grudzewski, Andrzej K. Koźmiński,[ † prof. Roman Kulikowski zmarł w roku 2014]
4
Jest nim prof. dr hab. Dariusz Jemielniak z Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.
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W trakcie roku sprawozdawczego działały Komitet Redakcyjny kwartalnika Organizacja i Kierowanie [skład nie uległ zmianie w stosunku do roku
powołania], jedna Komisja Komitetu ds. Nagród i Wyróżnień Prac Naukowych powstałych [w latach 2012-2013] w zakresie nauk o zarządzaniu, Kapituła ds.
Medalu im Tadeusza Kotarbińskiego oraz dwa zespoły tematyczne; jeden pod kierunkiem prof. S. Sudoła nt. pojęć używanych w nauce o zarządzaniu, drugi
zaś grupujący młodych profesorów i dr hab. pod kierunkiem prof. Sz. Cyferta nt. subdyscyplin w naukach o zarządzaniu, oba w składach nie zmienionych od
roku 2013. W części - podejmowane przez owe dwa zespoły zagadnienia - były pokrewne, lecz spojrzenie na nie różniło się diametralnie. W sumie dało to
ciekawy obraz stanu, potencjału i kierunków rozwoju dyscypliny nauki o zarządzaniu.

I.2. Zakres działania Komitetu
Zakres działania Komitetu, podporządkowany został jego tożsamości i misji sformułowanej w poprzedniej kadencji. Wyrażają one postulat, a zarazem
dążenie do integrowania oraz rozwoju środowisk i ludzi reprezentujących nauki o zarządzaniu, a także promowania w praktyce nowoczesnej wiedzy i
umiejętności organizatorskich i kierowniczych. Biorąc pod uwagę zasadę ciągłości w działaniu i kierowaniu, wyrażającą wolę nie zmieniania tego co
wartościowe, dobre i utrwalone w świadomości środowiska, proponowane kierunki działania, strategiczne przedsięwzięcia i sposoby ich realizacji, Komitet
NOiZ PAN lokuje w obszarach do których; należą: reprezentowanie środowiska nauki o zarządzaniu wobec innych nauk, rządu, stowarzyszeń, uczelni
wyższych i szeroko rozumianej opinii publicznej; podnoszenie poziomu nauki o zarządzaniu; zwiększanie otwarcia Komitetu na środowisko
młodych pracowników nauki, środowiska lokalne i praktyków, a także przedstawicieli innych dziedzin i dyscyplin naukowych zajmujących się
problematyką nauk o zarządzaniu; integracja środowiska nauki o zarządzaniu oraz internacjonalizacja działalności Komitetu.
Wszystkie obszary traktujemy jako ważne. Jednakże na plan pierwszy – z wielu znanych środowisku względów - pragniemy szczególną uwagę skupić
na działaniach z obszaru drugiego, zajmującego się podnoszeniem poziomu nauki o zarządzaniu i jej przedstawicieli. Traktujemy ów obszar priorytetowo,
bowiem skutki jego niedowładu mogą zahamować rozwój nauk o zarządzaniu.

I.3. Dane adresowe
Komitet NOiZ PAN funkcjonuje pod adresem 02-544 Warszawa ul. Madalińskiego 31/33, Dom Studencki GROSIK, tel. 22 564 86 10; adres e-mailowy
przewodniczącego Komitetu: bogdan.nogalski@ug.edu.pl.
II.1. Zebrania plenarne Komitetu
W 2014 roku odbyły się cztery zebrania plenarne Komitetu:
II.1.1. 06-07 lutego 2014 roku – Wydział Zarządzania Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu - Zestawienie treści dyskusji odbytej
na posiedzeniu
Spotkanie obejmowało bogaty program, m.in. [Prezentację stanu bieżącego, osiągnięć oraz perspektyw rozwoju środowiska naukowego WSOWL we
Wrocławiu związanego z naukami o zarządzaniu; Spotkanie z samodzielnymi pracownikami Wydziału Zarządzania; kontynuację dyskusji nt. subdyscyplin w
naukach o zarządzaniu (prezentacja efektów prac zespołu prof. Sz. Cyferta nt. subdyscyplin w naukach o zarządzaniu); sprawę wsparcia merytorycznego
działań Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania w Rzeszowie; Informację nt. konferencji w Kiszyniowie; sprawy bieżące]. W spotkaniu brało udział 24
członków Komitetu.
Zebranie poprzedziło spotkanie z władzami uczelni i przedstawicielami wydziału reprezentowanymi przez dr hab. inż. Płk. Dariusza Skorupkę,
prodziekanów oraz samodzielnych pracowników Wydziału Zarządzania. W trakcie spotkania dyskutowano nad kluczowymi problemami rozwoju kadr
naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz dyscyplinach pokrewnych w/w ośrodku naukowym.
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Następnie kontynuowano rozpoczętą na ostatnim posiedzeniu plenarnym w UMK w Toruniu dyskusję nt. subdyscyplin w naukach o zarządzaniu.
Prezentacji efektów prac zespołu nt. subdyscyplin w naukach o zarządzaniu dokonał prof. Sz. Cyfert. Koncentrowała się ona na zmodyfikowanej [po spotkaniu
w Toruniu] propozycji listy subdyscyplin w naukach o zarządzaniu. W dyskusji podkreślając wysiłek zespołu wskazano, że zaprezentowana koncepcja może
być wykorzystywana przez wydziały jako pomoc w kwalifikowaniu prac doktorskich. Zwrócono uwagę na brak niektórych kategorii [m.in. przedsiębiorczość
technologiczna, big data, data mining, etyka biznesu, wirtualizacja, trwałość organizacji, zarządzanie zaufaniem]. Równocześnie wskazano na trudność
zakwalifikowania każdego problemu do jednej kategorii subdyscypliny. Zalecono stosowanie wielokryterialnej techniki [w postaci zbudowania matrycy
klasyfikacyjnej], która pozwoli każdemu przypisać się do określonej kategorii nauki i przydzielania do subdyscyplin. Jednocześnie podkreślono trudność
zdefiniowania kategorii spełniających oczekiwania wszystkich ośrodków i zainteresowanych. W dyskusji wskazano też na retrospektywny charakter przyjętych
kryteriów do wyodrębnienia prezentowanych subdyscyplin, sugerując poszukania kryteriów, które skierują nauki o zarządzaniu ku przyszłości otwierając drogę
dla nowych subdyscyplin. Niemniej jednak wskazano na zalety inkluzyjnego podejścia przyjętego w prezentowanym materiale w przeciwieństwie do
emergentnego, które rodzi problem tożsamości samodzielnego przypisania się do dyscypliny. Zachęcając do rozwijania prezentowanego materiału,
zaproponowano uzupełnienie dyskutowanego materiału o zgłoszone uwagi i opublikowania go w kwartalniku „Organizacji i Kierowanie”.
W kolejnym punkcie obrad prof. K. Jaremczuk przedstawił założenia współpracy Komitetu NOiZ PAN z Podkarpackim Stowarzyszeniem Organizacji i
Zarządzania w Rzeszowie, koncentrując się na wsparciu merytorycznym w rozwoju kadr regionu. W dyskusji – wyrażając pewną obawę, czy zaangażowanie
Komitetu w tego rodzaju inicjatywę nie obniża rangi Komitetu, który musi dbać o swoją markę i renomę - generalnie członkowie Komitetu poparli oddolną
inicjatywę środowiska rzeszowskiego.
W części poświęconej sprawom bieżącym prof. J. Teczke omówił organizowaną przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego UE w Krakowie i
Komitet NOiZ PAN wspólnie ze środowiskiem Akademii Ekonomicznej w Kiszyniowie w Mołdawii międzynarodową konferencję naukową pt. Management
Science in Transition Period in Moldova and Poland. Processes and Structure in the Time Of Destabilization.
I.1.2. 10-11 czerwca 2014 roku – Wydział Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
- Zestawienie treści dyskusji odbytej na posiedzeniu
Spotkanie obejmowało następujący program, m.in. [Informację nt. parametryzacji czasopism, Prezentację wyników oceny działalności KNOiZ PAN w
latach 2011- 2013; Dyskusję nad wnioskiem w sprawie nadania prof. dr hab. Zofii Mikołajczyk tytułu honorowego Członka Komitetu; Informacje bieżące oraz
prezentację stanu bieżącego, osiągnięć i perspektyw rozwoju środowiska naukowego Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach oraz
środowiska związanego z naukami o zarządzaniu, a także spotkanie z samodzielnymi pracownikami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu
i dyskusję nad kluczowymi problemami rozwoju kadr naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz dyscyplinach pokrewnych w tym środowisku
naukowym]. W spotkaniu brało udział 16 członków Komitetu oraz dr P. Wachowiak Sekretarz Redakcji Kwartalnika OiK PAN.
W ramach punktu pierwszego Przewodniczący prof. B. Nogalski przedstawił zebranym informację o aktualnej klasyfikacji parametryzacji czasopism.
Podkreślił wysoką pozycję kwartalnika „Organizacja i Kierowanie” oraz zachęcił do dalszych prac nad podnoszeniem poziomu czasopism, w redakcji których
zasiadają członkowie Komitetu. Jednocześnie Przewodniczący przedstawił zebranym założenia zmian w ustawie o szkolnictwie wyższym, które w pewnym
stopniu ułatwią procedury awansu zawodowego. Z kolei w ramach punktu drugiego Przewodniczący Komitetu przekazał zebranym ogólne wyniki oceny
działalności Komitetu w latach 2011- 2013. Przewodniczący podkreślił wysoką pozycję komitetu na tle innych komitetów Polskiej Akademii Nauk,
jednocześnie dziękując członkom za ich zaangażowanie i pracę w rozwój środowiska nauk o zarządzaniu. W punkcie trzecim posiedzenia, prof. K.
Krzakiewicz przedstawił zebranym główne fragmenty wniosku w sprawie nadania prof. dr hab. Zofii Mikołajczyk tytułu honorowego członka KNOiZ. Następnie
Przewodniczący zaprosił zebranych do dyskusji. W dyskusji członkowie Komitetu podkreślili m.in, że prof. Z. Mikołajczyk jest przykładem uczciwego,
pryncypialnego naukowca, wiernego swoim zasadom i pomimo różnych przeciwności życiowych, wciąż cechuje się dzielnością w życiu zawodowym i
osobistym, wniosła istotny wkład w rozwój metodologii [metod i technik] nauk o zarządzaniu, a zwłaszcza w ich aplikacyjny charakter, posiada zasługi w
umiędzynarodowieniu nauk o zarządzaniu, posiada osiągnięcia w rozwoju kadr naukowych nie tylko jako promotor [12 doktorów] ale także wieloletni członek
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CKdsSiT [autorka ok. 20 recenzji prac doktorskich, 55 prac habilitacyjnych, 22 superecenzji, recenzent 40 wniosków o profesurę i 12 wniosków o przyznanie
uprawnień do nadawania stopni naukowych]. Warto też podkreślić, że prof. Z. Mikołajczyk była jedyną kobietą w ówczesnym, silnie zmaskulinizowanym
środowisku nauk o zarządzaniu. Zebrani jednogłośnie zaakceptowali wniosek i upoważnili Przewodniczącego do uruchomienia procedury nadania prof. Z.
Mikołajczyk tytułu honorowego członka Komitetu nauk Organizacji i Zarządzania PAN. Zaproponowano również, aby sylwetkę prof. Z. Mikołajczyk opisać na
łamach kwartalnika „Organizacja i Kierowanie”.
W ramach spraw bieżących, członkowie Komitetu uzyskali informację o pracach Komisji Konkursowej KNOiZ PAN [zebrano prace w każdej kategorii,
w okresie wakacji zostały zrecenzowane, wyniki ogłoszono na jesiennym posiedzeniu Komitetu]. Przewodniczący zaprosił również zebranych na konferencję
„Szkoła Letnia Zarządzania”, która odbyła się w Boszkowie, w miejscu gdzie organizowana był pierwsza Szkoła Letnia w 1973 roku.
W trakcie drugiego dnia posiedzenia odbyło się spotkanie członków Komitetu z władzami Uniwersytetu, Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawa oraz
Instytutów, a także pracownikami Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. W trakcie spotkania zaprezentowano stan bieżący, osiągnięcia i
perspektywy rozwoju środowiska naukowego Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach oraz środowiska związanego z naukami o
zarządzaniu. Odbyła się również dyskusja z samodzielnymi pracownikami Wydziału Nauk Ekonomicznych i Prawnych Uniwersytetu nad kluczowymi
problemami rozwoju kadr naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz dyscyplinach pokrewnych.
II.1.3. 22-23 października 2014 roku – Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu
- Zestawienie treści dyskusji odbytej na posiedzeniu
Spotkanie obejmowało następujący program, m.in. [Ogłoszenie wyników konkursu KNOiZ PAN , Informację nt. wyborów do Komitetu na kolejną
kadencję, Informacje o konferencjach odbytych pod patronatem KNOiZ PAN, Informację nt. kolejnej edycji nagrody Medalu im. Tadeusza Kotarbińskiego oraz
Informacje bieżące]. W spotkaniu brało udział 24 członków Komitetu oraz dr P. Wachowiak Sekretarz Redakcji Kwartalnika OiK PAN.
W ramach punktu pierwszego, członkowie zapoznali się wynikami konkursu [w czterech kategoriach] – przedstawionymi [w formie propozycji] przez
Komisję Konkursową KNOiZ PAN - na najlepsze prace z zakresu nauk o zarządzaniu. I tak: W kategorii prace doktorskie: nagrodę przyznano dr Patrycji
Klimas za pracę pt. Bliskość organizacyjna w sieci innowacji, [UE Katowice 2013], a wyróżnienie dr Magdalenie Dolacie za pracę pt. Dojrzałość projektowa
podstawowych jednostek samorządu terytorialnego w Polsce, [UEP. Poznań 2013]. W kategorii prace habilitacyjne: przyznano dwie nagrody; dr hab.
Izabeli Koładkiewicz [ALK Warszawa] za pracę pt. Rady nadzorcze. Dobre praktyki ładu korporacyjnego. Doświadczenia polskie i zagraniczne, [Poltext,
Warszawa 2013] oraz dla dr hab. Magdaleny Pichlak [PŚl Gliwice] za pracę pt. Uwarunkowania innowacyjności organizacji. Studium teoretyczne i wyniki
badań empirycznych, [Difin, Warszawa 2012]. W tej kategorii przyznano również dwa wyróżnienia, które otrzymali dr hab. Edyta Tabaszewska [UE Wrocław]
za pracę pt. Wprowadzanie i funkcjonowanie systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach, [UE Wrocław 2012] i dr hab. Piotr Wachowiak [SGH
Warszawa] za pracę pt. Wrażliwość społeczna przedsiębiorstwa. Analiza i pomiar”, [SGH Warszawa 2013]. W kategorii monografie, nagrodę przyznano prof.
dr hab. Andrzejowi K. Koźmińskiemu [ALK Warszawa] za pracę pt. Ograniczone przywództwo. Studium empiryczne, [Poltext, Warszawa 2013], a
wyróżnienie prof. dr hab. Czesławowi Zającowi [UE Wrocław] za pracę pt. Zarządzanie zasobami ludzkimi w grupach kapitałowych, [PWN, Warszawa 2012].
W kategorii podręczniki nagrodę przyznano dr hab. Agnieszce Zakrzewskiej-Bielawskiej [PŁ Łódź] za pracę pt. Podstawy zarządzania. Teoria i ćwiczenia,
[red., Wolters Kluwer 2012], a wyróżnienie prof. dr hab. Jerzemu Schroederowi, dr hab. Małgorzacie Bartosik-Purgat, prof. dr hab. Henrykowi Mrukowi [UE
Poznań] za pracę pt. Międzynarodowe badania marketingowe, [UE Poznań 2013]. W ramach dyskusji, zwrócono uwagę na stosunkowo małą liczbę pozycji
zgłoszonych w ramach poszczególnych kategorii i zasugerowano podjęcie działań, mających na celu szersze rozpropagowanie konkursu w środowisku i
podniesienie jego rangi. Przedstawione wyniki postępowania konkursowego zostały przez członków KNOiZ PAN zaakceptowane.
W ramach punktu drugiego Przewodniczący Komitetu przekazał zebranym informację o kończącej się 17 stycznia 2016 roku bieżącej kadencji KNOiZ
PAN i możliwości modyfikacji obecnej ordynacji wyborczej. Prof. B. Nogalski poprosił zebranych o przygotowanie uwag i propozycji zmian do ordynacji
wyborczej, którymi Komitet zajmie się na kolejnym spotkaniu plenarnym.
W punkcie trzecim posiedzenia Przewodniczący Komitetu poprosił organizatorów konferencji, nad którymi patronat objął KNOiZ PAN o przedstawienie
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sprawozdania ze zrealizowanych wydarzeń. Jako pierwsza głos zabrała porf. M. Romanowska, która przedstawiła sprawozdanie z konferencji organizowanej
przez Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie w dniach 7-9 maja 2014 roku. Prof. K. Krzakiewicz oraz prof. Sz. Cyfert omówili Szkołę
Letnią Zarządzania, organizowaną przez Wydział Zarządzania UE w Poznaniu w dniach 25-27 czerwca 2014 roku. Prof. B. Nogalski przedstawił zebranym
podstawowe informacje o konferencji w Mołdawii, organizowanej przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
oraz KNOiZ PAN w dniach 6-10 września 2014 roku.
W ramach punktu czwartego Przewodniczący Komitetu przekazał zebranym informację o kolejnej edycji nagrody Medalu im. Tadeusza
Kotarbińskiego. Przewodniczący zachęcił członków Komitetu do zgłaszania kandydatur w czterech kategoriach: osoba medialna, polski przedstawiciel nauk o
zarządzaniu, zagraniczny przedstawiciel nauk o zarządzaniu oraz wybitne polskie przedsiębiorstwo/przedsiębiorca. Dodatkowych informacji o konkursie
udzielił zebranym prof. W. Grudzewski. Ponadto prof. B. Kożuch podkreśliła konieczność większego nagłośnienia medialnego konkursu, aby nadać mu
większą rangę i podkreślić znaczenie nagrody. Podobne stanowisko wyraził prof. Z. Dworzecki, prof. S. Sudoł oraz prof. I. Hejduk. Prof. M. Romanowska
zaproponowała, aby wręczenie Medalu połączyć z wręczeniem nagród Komitetu. Na koniec dyskusji Przewodniczący jeszcze raz zwrócił się do zebranych z
prośbą o zgłaszanie kandydatur.
W wolnych wnioskach prof. M. Romanowska zasugerowała konieczność powrotu do prac Komitetu nad standardami kształcenia na poziomie
doktorskim. Obecny poziom kształcenia, zdaniem Pani Profesor, jest niewystarczający i wymaga poprawy. Podobne stanowisko wyrazili prof. I. Hejduk i prof.
Z. Dworzecki, którzy ponadto zwrócili uwagę na niską skuteczność środowiska w pozyskiwaniu grantów na projekty badawcze. Zdaniem zabierających głos
ma to związek z niską jakością zgłaszanych wniosków, ale także z nie do końca przestrzeganymi przez recenzentów zasadami oceniania składanych
wniosków. W opinii dyskutantów, nie bez znaczenia jest także zbyt mała reprezentacja środowiska w grupie recenzentów i mało obiektywna procedura
oceniania. Podobne zdanie wyrazili prof. W. Czakon, prof. J. Strużyna, prof. J. Jeżak. Prof. J. Wiktor zaproponował, aby Komitet wypracował i podjął
stosowną uchwałę, w której wyrażona byłaby opinia Komitetu odnośnie obecnego sposobu oceniania wniosków, wraz z propozycją zmiany wyrównującej
szanse dla każdego obszaru wiedzy. Prof. I. Hejduk oraz prof. J. Jeżak zwrócili uwagę na związaną z powyższym problemem dyskryminację środowiska nauk
o zarządzaniu w postaci niskopunktowanych czasopism. Preferowanie innych obszarów wiedzy skutkuje większą kategoryzacją czasopism, co wielokrotnie
dyskwalifikuje badaczy środowiska w ubieganiu się o środki na badania z przedstawicielami innych obszarów nauki. Prof. B. Nogalski przestrzegł zebranych o
zakusach ministerstwa likwidacji dziedzin i dyscyplin na rzecz obszarów wiedzy, co w znacznym stopniu może przesunąć nauki o zarządzaniu na margines
nauki.
W trakcie drugiego dnia posiedzenia odbyło się spotkanie członków Komitetu z władzami Uniwersytetu, Wydziału Nauk Ekonomicznych oraz
jednostek naukowo-dydaktycznych, a także z pracownikami Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
W trakcie spotkania
zaprezentowano stan bieżący, osiągnięcia i perspektywy rozwoju środowiska naukowego Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu oraz
środowiska związanego z naukami o zarządzaniu. Odbyła się również dyskusja z samodzielnymi pracownikami Wydziału Nauk Ekonomicznych nad
kluczowymi problemami rozwoju kadr naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz dyscyplinach pokrewnych.
II.1.4. 17 grudnia 2014 roku – Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski w Warszawie - - Zestawienie treści dyskusji odbytej na posiedzeniu
Spotkanie obejmowało następujący program, m.in. [Prezentację stanu bieżącego, osiągnięć oraz perspektyw rozwoju środowiska naukowego
Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie wraz ze spotkaniem z samodzielnymi pracownikami Wydziału Zarządzania; sprawy
bieżące, posiedzenie Rady Programowej Kwartalnika Organizacja i Kierowanie PAN oraz uroczystość wigilijną połączoną z wręczeniem dyplomów laureatom
konkursu za prace naukowe KNOiZ PAN]. W spotkaniu brało udział 28 członków Komitetu oraz dr P. Wachowiak Sekretarz Redakcji Kwartalnika OiK PAN.
Zebranie poprzedziło spotkanie z władzami i przedstawicielami wydziału reprezentowanymi przez prof. Jana Turynę Dziekana WZ UW oraz
samodzielnymi pracownikami WZ. W trakcie spotkania zaprezentowano członkom Komitetu ogólną informację o Wydziale Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego, informację o Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych oraz informację o Centrum Przedsiębiorczości. W trakcie spotkania
dyskutowano nad kluczowymi problemami rozwoju kadr naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz dyscyplinach pokrewnych. Po prezentacji i
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odpowiedzi na pytania, dla zainteresowanych zorganizowano zapoznanie się z infrastrukturą Wydziału. W trakcie oglądania WZ, odbyło się posiedzenie Rady
Programowej Kwartalnika Organizacja i Kierowanie PAN.
Po spotkaniu odbyła się wspólna z władzami i pracownikami Wydziału Zarządzania uroczystość wigilijna, w ramach której wręczono dyplomy
laureatom konkursu KNOiZ Pan na najlepsze za prace naukowe z zakresu dyscypliny nauki o zarządzaniu w kategoriach; doktoraty, habilitacje, monografie i
podręczniki.

II.2. Posiedzenia Prezydium Komitetu
W 2014 roku odbyły się cztery posiedzenia Prezydium Komitetu. Poprzedzały one plenarne posiedzenia Komitetu i odbywały się w dniu owych
posiedzeń. Tematyka posiedzeń Prezydium i Plenum Komitetu wcześniej uzgadniana była przy pomocy korespondencji elektronicznej. Odbyte posiedzenia
Prezydium Komitetu nie były zebraniami z referatami naukowymi. Przez cały okres sprawozdawczy członkowie prezydium pozostawali w kontakcie emailowym, poprzez który kontaktowali się ze sobą i rozwiązywali ewentualnie pojawiające się sprawy wymagające uzgodnienia i sformułowania opinii.
II.3. Posiedzenia Komisji i Zespołów Komitetu
W okresie sprawozdawczym poza Prezydium w Komitecie działały następujące stałe zespoły:
• Komitet Redakcyjny kwartalnika Organizacja i Kierowanie [skład nie uległ zmianie w stosunku do roku 2012], wydała ona w roku 2014 pięć numerów
w/w czasopisma. Czasopismo reprezentuje wysoki poziom merytoryczno-metodyczny, posiada wysoką pozycję opiniotwórczą w środowisku i
zamieszczenie w publikacji jest wysoko cenione w procesach awansowych.
• Kapituła Medalu im. T. Kotarbińskiego, kierowana przez Prezesa PAN [zastępca przewodniczącego Kapituły prof. W. M. Grudzewski]; [skład Kapituły
nie uległ zmianie od momentu powołania w roku 2012]. W okresie sprawozdawczym nie odbyło się – zgodnie z regulaminem Kapitały – żadne
posiedzenie, bowiem Medal przyznawany jest raz na 3 lata.
• Komisja Nagród Komitetu, [skład nie uległ zmianie od chwili powołania w roku 2012] działała głównie w trybie zaocznym, opierając swoją dzielność o
kontakty elektroniczne. W okresie sprawozdawczym odbyło się jedno spotkanie Komisji.
• Zespół tematyczny w sprawie „pojęć używanych w nauce o zarządzaniu” pod kierunkiem prof. S. Sudoła, [skład nie uległ zmianie od chwili powołania
zespołu], [Zespół odbył w roku 2014 jedno posiedzenie merytoryczne], rezultaty prac Zespołu ukazały się drukiem w postaci artykułu
Przewodniczącego Zespołu prof. S. Sudołą pt. Podstawowe problemy metodologiczne nauk o zarządzaniu [Kwartalnik Organizacja i Kierowanie, 2014
nr 1].
• Zespół tematyczny do przygotowania listy subdyscyplin w naukach o zarządzaniu [skład nie uległ zmianie w stosunku do roku 2013]. [Zespół odbył w
roku 2014 dwa posiedzenia merytoryczne], rezultaty prac Zespołu ukazały się drukiem w postaci artykułu zbiorowego autorów [prof. Sz. Cyfert
(UEP), prof. W. Dyduch (UEKat.), dr hab. D. Latusek-Jurczak [ALK Warszawa), prof. J. Niemczyk (UEWr.), dr hab. A. Sopińska (SGH) pt.
Subdyscypliny w naukach o zarządzaniu – Logika wyodrębniania, identyfikacja modelu koncepcyjnego oraz zawartość tematyczna, [Kwartalnik
Organizacja i Kierowanie, 2014 nr 1].
Na marginesie warto zaznaczyć, że Komitet posiada czteroosobową reprezentację w Sekcji Nauk Ekonomicznych Centralnej Komisji ds. Stopni i
Tytułów [prof. B. Nogalski (Przewodniczący Sekcji), prof. M. Romanowska, prof. M. Bratnicki i prof. R. Borowiecki]. Reprezentacja ta zapewnia Komitetowi nie
tylko wpływ na rozwój kadr naukowych i procesów awansowych w zakresie nauk o zarządzaniu, ale także na ocenę i kształtowanie poziomu i tempa rozwoju
potencjału naukowego [doktoraty, habilitacje i tytuły profesorskie] oraz skali badań w tej dyscyplinie naukowej.
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I.
Działalność naukowa
III.1. Konferencje i działalność upowszechnieniowa
Komitet współorganizował i patronował w roku 2014 łącznie dwunastu konferencjom, o charakterze krajowym i międzynarodowym, które odbyły się w
Polsce [6 konferencji] i [1] w Mołdawii.
Nazwa konferencji, data, miejsce

Zarządzanie 2.0 – nauka dla biznesu, biznes dla nauki;
03 marca 2014; Toruń
Granice zarządzania;
07-09 maja 2014, Kazimierz Dolny
Między poznaniem a metodą – dylematy refleksyjnego
zarządzania,
09-10 maja 2014, Kraków
Zarządzanie rozwojem organizacji;
Kulturowe uwarunkowania rozwoju organizacji;
28-30 maja 2014; Ciechocinek
MANAGEMENT 2014;
09-10 czerwca 2014; w Mościbrodach k. Siedlec

Klasyczne i współczesne koncepcje zarządzania.
Aspekty teoretyczne i praktyczne;
Szkoła Letnia Organizacji i Zarządzania;
25-27 czerwca 2014; Boszkowo
Nauki zarządzania w okresie zmian systemowych
w Mołdawii i Polsce;
06-10 września; Kiszyniów, Mołdawia

Restrukturyzacja w obliczu wyzwań gospodarki;
22-25 października 2014; Krynica Zdrój

Organizator, współorganizatorzy,
patronat
Katedra Doskonałości Biznesowej Uniwersytet
Mikołaja Kopernika w Toruniu;
KNOiZ PAN [patronat]
Instytut Zarządzania o
Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie
KNOiZ PAN [patronat]
Instytut Spraw Publicznych
Uniwersytet Jagielloński;
KNOiZ PAN [patronat]
Katedr Zarządzania
Politechnika Łódzka
KNOiZ PAN [patronat]
Instytut Zarządzania i Marketingu
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny
w Siedlcach
KNOiZ PAN [patronat]
Wydział Zarządzania
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
KNOiZ PAN [patronat]
Katedra Zarządzania Międzynarodowego
Przedsiębiorstw
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
współpraca Fundacja Zarządzania
Międzynarodowego w Krakowie
KNOiZ PAN [współorganizacja i patronat]
Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
współpraca Fundacja Uniwersytetu
Ekonomicznego w Krakowie
KNOiZ PAN [patronat]

Rodzaj konferencji
Krajowa

Międzyn
arodowa

Tak

Liczba
uczestników
Z
Ogółem

Liczba
wystąpień

Dofinans
owanie ze
środków
DUN

zagrani
cy

50

0

30

brak

Tak

150

0

50

brak

Tak

50

8

20

brak

Tak

120

10

80

brak

Tak

70

8

50

brak

300

0

50

brak

Tak

60
[25 z
Polski]

35

50

brak

Tak

140

10

90

brak

Tak
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III.2 Omówienie wyników konferencji z punktu widzenia jej znaczenia dla reprezentowanej przez Komitet dyscypliny naukowej.
Organizowane pod patronatem KNOiZ PAN konferencje zajmowały się problematyką bardzo aktualną i ważną dla rozwoju samych nauk o
zarządzaniu [stan i rozwój NoZ w Polsce i Mołdawii w okresie zmian systemowych], jak i środowiska z naukami tymi związanego [Szkoła Letnia OiZ].
Problematyka tych konferencji była dość szeroka i obejmowała problemy rozwoju i strategicznego zarządzania współczesnych organizacji [ujmowanych w
kategoriach granic zarządzania], jak też skupiała uwagę uczestników na aktualnie ważnych aspektach owego rozwoju [np. współpraca nauka – biznes i vice
versa, uwarunkowaniach kulturowych, i szerszych, a także restrukturyzacja, czy zachowania ludzi]. Owe konferencje pokazywały nad czym obecnie pracuje
środowisko, jak poszczególne ośrodki naukowe [środowisko] identyfikują [jako ważne] oraz jakie dostrzegają problemy i w jaki sposób próbują je
rozwiązywać.
Konferencje te miały również na celu nie tylko wymianę myśli, dyskusję ale także pełniły rolę inspirującą a także integrującą środowisko, stwarzając
możliwości spotkań młodych pracowników nauki z naszej dyscypliny z kluczowymi postaciami środowiska. Warto podkreślić, że konferencja w Krakowie
związana była z uczczeniem jubileuszu 650 – lecia istnienia Uniwersytetu Jagiellońskiego, w trakcie uroczystości z tym związanych , władze UJ wręczyły
członkowi honorowemu KNOiZ PAN prof. zw. dr hab. multi dr h.c. Witoldowi Kieżunowi doktorat honoris causa UJ.
Komitet uważa, że udzielone – jako wsparcie merytoryczne dla ich poziomu naukowego, m.in. poprzez udział przedstawicieli Komitetu w pracach rad
naukowych i programowych owych konferencji - patronaty istotnie przyczyniły się do realizacji sformułowanych w planie działania Komitetu na lata 2012-2016,
jego zadań. Wszystkie konferencje uznajemy za znaczące dla rozwoju dyscypliny Nauki o Zarządzaniu. O ich znaczeniu świadczy liczny udział przedstawicieli
środowiska w każdej z nich. Komitet prowadził w ten sposób również działalność upowszechnieniową i promującą Nauki o Zarządzaniu.

IV.4. Inne formy działalności upowszechniającej i promującej naukę
Komitet we wskazanym [por. sformułowania i propozycje zawarte w zał.3] zakresie - w roku 2014 – nie prowadził działań. Można ewentualnie uznać, iż w
ramach szeroko rozumianych zapisów powyższych punktów Komitet – poprzez działalność swojej Komisji Nagród przygotował konkurs na najlepszą pracę w
kategoriach: rozprawa doktorska, rozprawa habilitacyjna, monografia, podręcznik akademicki – obecna edycja konkursu obejmuje dorobek naukowy w latach
2012 – 2013. Informacje o tym konkursie zamieszczono w ważnych dla środowiska czasopismach, tj. kwartalniku Organizacji i Kierowaniu PAN, Przeglądzie
Organizacji, a także informacje na ten temat przesłano do czasopism Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa. [napisano
o tym w niniejszym sprawozdaniu wcześniej]. Ponadto warto podkreślić [i to może być odczytane również jako sukces Komitetu], że w okresie
sprawozdawczym członkowie Komitetu zostali wybrani do ważnych gremiów naukowych w Kraju i za granicą. I tak dr hab. D. Latusek-Jurczak, prof. ALK
została wybrana członkiem Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na obecna czteroletnią kadencję, prof. dr hab. W. Czakon [z UE Katowice] został
wybrany na Wiceprezydenta Europejskiej Akademii Zarządzania EURAM [European Academy of Management], a prof. dr hab. W. Dyduch [z UE Katowice] na
Przewodniczącego na Polskę [country Vice-President] European Council for Small Business.

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dyscyplin naukowych/problemu
V.1. Ocena stanu i potrzeb dyscypliny oraz instytucji naukowych
Komitet we wskazanym [por. sformułowania i propozycje zawarte w zał.3] pełnym zakresie - w roku 2014 – nie prowadził działań. Niemniej w
nawiązaniu do części owych zapisów, podejmował na swoich spotkaniach i między nimi, próby dyskusji oraz organizacji zespołów roboczych dotyczących
sformułowania opinii w dwóch ważnych dla środowiska kwestiach. Mianowicie zespół pod kierownictwem prof. S. Sudoła pracował nad zagadnieniem
Paradygmatów w naukach o zarządzaniu. Wynik prac zespołu został opublikowany w kwartalniku naukowym KNOiZ PAN tj. Organizacji i Kierowaniu w roku
2014. Z kolei drugie zagadnienie dotyczyło subdyscyplin w naukach o zarządzaniu [ilości, brakujących obszarów, związków i zakresu wewnętrznego między
nimi a całością zagadnień wchodzących w skład dyscypliny oraz zachodzących współcześnie w niej zmian merytoryczno – metodologicznych]. Jest to
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zagadnienie szczególnie ważne. Wiąże się z wewnętrznym, problemowym zakresem rozwoju dyscypliny Nauki o Zarządzaniu, a także problemami rozwoju
awansowego pracowników naukowych zajmujących się zagadnieniami wchodzącymi w skład dyscypliny Nauk o Zarządzaniu. Propozycje w tym względzie
przygotował zespół roboczy pod kierownictwem prof. Sz. Cyferta. Odbyła się w tym zakresie dyskusja. Jej wyniki przedstawiono [jak wyżej podano] do
publicznej wiadomości poprzez publikację w kwartalniku Organizacja i Kierowanie.
V.2. Działalność ekspercka, opinie i konsultacje
Komitet w roku 2014 nie prowadził tego typu działalności.
V.3. Inne działania wynikające ze specyfiki działania Komitetu
Komitet w roku 2014 nie prowadził tego typu działalności.

Wyszczególnienie

VI. Działalność wydawnicza
VI.1.
Tytuł publikacji
Wydawnictwo w wersji:
Wydawca/współwydawca
• drukowanej
• elektronicznej

Wydawnictwo ciągłe [w
tym czasopisma, np.
miesięczniki, kwartalniki,
inne periodyki]

Kwartalnik Organizacja i Kierowanie
[ORGANIZATION AND MANAGEMENT]

Wydawnictwa zwarte
[np. monografie, materiały
pokonferencyjne, inne]

Monografia pt. Management Science in
Transition Period in Moldova and Poland.
Processes and Structure in the Time Of
Destabilization,
Scientific Editors: J.
Teczke, P. Bula, V. Grosu, Polish ISBN:
978-83-937642-2-8; Republic of Moldova
ISBN: 978-9975-75-700-3
-

Pozostałe publikacje

•
•

drukowanej – TAK
elektronicznej - na stronach SGH
[www.sgh.waw.pl/oik/], platformie
versita.com
[http://www.degruyter.com/view/j/o
am], oraz w tzw. czytelni
czasopism PAN

330 egz.

Dofinansowanie
ze środków
DUN
[zl
18000,00 zł

•

drukowanej – TAK

330 egz.

brak

-

-

-

Nakład
[w egz.]

Komitet wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie wydaje kwartalnik pt.: „Organizacja i Kierowanie” [ORGANIZATION AND
MANAGEMENT], którym kieruje jako redaktor naczelny prof. dr hab. Szymon Cyfert, zaś sekretarzem redakcji jest dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, z
SGH w Warszawie. W roku 2014 wydano pięć polskojęzycznych numerów kwartalnika Organizacji i Kierowania o objętości 36 arkuszy wydawniczych, [w tym
35 arkuszy tekstu naukowego], w nakładzie 330 egz. każdy oraz w przygotowaniu jest jeden specjalny numer anglojęzyczny. W Kwartalniku Organizacja i
Kierowanie publikowane są artykuły z obszaru nauki o zarządzaniu oraz wyniki badań empirycznych z tej dyscypliny w języku polskim i angielskim. W 2014
roku w Kwartalniku opublikowano łącznie 39 artykuły naukowe, których tematyka odnosiła się zarówno do problematyki zaliczanej do problematyki
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metodologii w naukach o zarządzaniu, jak również i do zagadnień interdyscyplinarnych, wskazujących na celowość uwzględniania w nauce o zarządzaniu
dorobku innych dyscyplin. Redakcja prowadzi ostrą pod względem merytorycznym politykę dopuszczania artykułów do opublikowania. Czuwa nad tym
wieloosobowy zespół recenzentów wraz z redaktorami tematycznymi.
Łączny nakład kwartalnika w 2014 roku wyniósł 330 egzemplarzy, z czego 98 egzemplarzy zł przekazano nieodpłatnie. Istotne były przychody z
prenumeraty krajowej [brak prenumeraty zagranicznej], które stanowiły 21629,24 zł oraz dofinansowanie SGH w wysokości 20836,19 zł.]. Dofinansowanie
PAN [DUN] wynosiło 18000,00 zł, nie pokrywa wszystkich ponoszonych kosztów, co oznacza, że w roku 2014 kwartalnik swoją aktywnością zwiększył źródła
wyrównania kosztów.
Sformułowane na rok 2014 działania w postaci kierunków rozwoju Kwartalnika obejmujące: [1] wydanie pięciu numerów kwartalnika [czterech
numerów „zwykłych”, jednego numeru zawierający najciekawsze artykuły/referaty zgłoszone na Szkołę Letnią OiZ 2014]; [2] podjęcie działań zmierzających
do uzyskania wysokiej oceny w grupie czasopism w kategorii B; [3] dalsze umiędzynarodowianie składu Rady Programowej; [4] zmianę sposobu
recenzowania [planowane jest wprowadzenie odpłatności za recenzje]; [5] wprowadzenie zapory [ghostwriting] oraz na kolejne lata planowane jest
rozpoczęcie procedury wejścia na tzw. „listę filadelfijską”, zostały w odniesieniu do zadań 1; 2 3; 4 wykonane. W odniesieniu do zadania 5, którego charakter
związany jest z działaniami wieloletnimi, prowadzone są prace.

VII. Aktywność międzynarodowa Komitetu
Komitet na tym polu – w roku 2014 – był aktywny. Komitet, wspólnie z Katedrą Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w
Krakowie [prof. Januszem Teczke] oraz Fundacją Zarządzania Międzynarodowego we współpracy z Academia de Studii Economice a Moldovei w Kiszyniowie
zorganizował w stolicy Republiki Mołdawii w miejscowości Kiszyniów konferencję naukową polskich i mołdawskich badaczy problematyki z zakresu nauk o
zarządzaniu. Obok dyskusji międzynarodowej [polsko–mołdawskiej] produktem konferencji była wydana w języku angielskim monografia pt. Management
Science in Transition Period in Moldova and Poland. Processes and Structure in the Time Of Destabilization, Scientific Editors: J. Teczke, P. Bula, V. Grosu,
[Polish ISBN: 978-83-937642-2-8; Republic of Moldova ISBN: 978-9975-75-700-3]. Udział w konferencji wzięło 25 polskich pracowników naukowych z
Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie, w Poznaniu, we Wrocławiu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz 35 pracowników naukowych z Academii de Studii Economice a Moldovei w Kiszyniowie. Komitet nie
partycypował w kosztach wydania publikacji. Konferencja była samofinansująca.
VIII Współpraca Komitetu z organami rządowymi, samorządowymi i innym w zakresie dyscypliny
Komitet we wskazanym [por. sformułowania i propozycje zawarte w zał.3] zakresie - w roku 2014 - nie prowadził działań.
IX. Pozostałe informacje, istotne ze względu na specyfikę działalności Komitetu
1. Do aktywności Komitetu należy zaliczyć działanie Kapituły Medalu im. T. Kotarbińskiego. W jej skład wchodzą przedstawiciele innych organizacji, tj.
PTE, NOT i TNOiK. W roku 2014 Kapituła nie obradowała, bowiem zgłaszając potrzebę zmiany regulaminu w zakresie czasokresu jego przyznawania
z corocznego na trzyletni oraz rozszerzenia grupy środowisk mogących zgłaszać kandydatów do Medalu, czas na obrady wyznaczono na rok 2015.
2. Komitet posiada własną stronę internetową, gdzie za pomocą administratora – niestety nie jest to współpraca bezproblemowa – stara się nanosić
aktualne informacje.
Przewodniczący Komitetu Nauk
Organizacji i Zarządzania PAN
prof. dr hab. Bogdan Nogalski

Warszawa , Sopot, dnia 15 stycznia 2015 roku.
Bogdan Nogalski, bogdan.nogalski@ug.edu.pl ; tel.50 50 50 180

10

