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I. Skład Komitetu 

W 2013 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 uczelniach wyższych.   

II. Działalno ść organizacyjna 
II.1. Zebrania plenarne - W 2013 roku odbyły się trzy zebrania plenarne Komitetu: 

II.1.1. 07 marca 2013 roku – Uniwersytet Ekonomiczn y w Poznaniu - Zestawienie tre ści dyskusji odbytej na posiedzeniu 
Spotkanie obejmowało bogaty program, m.in. [Prezentację stanu bieżącego, osiągnięć oraz perspektyw rozwoju środowiska naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 

związanego z naukami o zarządzaniu; Spotkanie z samodzielnymi pracownikami Wydziału Zarządzania oraz innych wydziałów Uniwersytetu; Wręczenie nagród Komitetu Nauk Organizacji i 
Zarzadzania PAN przyznanych za twórczość naukową w latach 2010 -2012; Sformułowanie opinii Komitetu o poparciu kandydatur członków Komitetu, prof. dr hab. Ireny Hejduk i  prof. dr hab. 
Bogdana Nogalskiego na członków korespondentów PAN oraz prof. Wiesława M. Grudzewskiego na członka rzeczywistego PAN; Sprawy bieżące (w tym informacja o spotkaniu przewodniczących 
komitetów naukowych PAN w sprawie parametryzacji czasopism w obszarze nauk humanistycznych i społecznych)]. W spotkaniu brało udział 23 członków Komitetu. 

Zebranie poprzedziło spotkanie z władzami uczelni i przedstawicielami wydziału reprezentowanymi przez prof. M. Gorynię  Rektora UEP, prof. K. Krzakiewicza Dziekana Wydziału 

                                                 
1 Skład nowego Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN na kadencje 2011-2014 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];  
• ośrodek pozna ński  [Uniwersytet Ekonomiczny – prof. dr hab. Henryk Mruk; prof. dr hab. Szymon Cyfert];  
• ośrodek gda ński  [Uniwersytet Gdański – prof. dr hab.; prof. dr hab. Małgorzata Czerska, Ryszard Rutka];  
• ośrodek łódzki  [Uniwersytet Łódzki – dr hab. Robert Kozielski prof. UŁ]; 
• ośrodek toru ński [Uniwersytet Mikołaja Kopernika/Wyższa Szkołą 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 Dworeczki 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, Jerzy Trzecieniecki. 
3 Są nimi: prof. prof. Wiesław M. Grudzewski, Andrzej K. Koźmiński, Roman Kulikowski. 
4 Jest nim dr hab. Dariusz Jemielniak prof. Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.  
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Zarządzania UEP, prof. C. Kochalskiego oraz samodzielnymi pracownikami Wydziału Zarządzania oraz innych wydziałów Uniwersytetu. W trakcie spotkania dyskutowano nad kluczowymi 
problemami rozwoju kadr naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz dyscyplinach pokrewnych.   

W dalszej części spotkania Przewodniczący KNOiZ PAN prof. B. Nogalski wraz z   prof. R. Rutką, Przewodniczącym Komisji Konkursowej, wręczyli Nagrody Komitetu. Nagrody otrzymali: 
• W kategorii prace doktorskie :  

o Nagroda Komitetu  dla dr Kamili Butrym za pracę pt. Przedsiębiorcza orientacja organizacji a jej efektywność w warunkach rozwoju, Politechnika Śląska, Zabrze 2010,  
o trzy równorz ędne wyró żnienia dla: dr Aleksandry Wąsowskiej za pracę pt. Zasobowe uwarunkowania umiędzynarodowienia polskich spółek giełdowych, Uniwersytet 

Warszawski, Warszawa 2011, dr Wioletty Jakubowskiej za pracę pt. Strategia dywersyfikacji na przykładzie polskich grup kapitałowych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 
2011, oraz dr Sabiny Ostrowskiej za pracę pt. Zastosowanie zorientowanej na misję Karty Wyników w procesie zarządzania jednostką ochrony zdrowia, Uniwersytet 
Ekonomiczny w Katowicach, 2011.  

• W kategorii prace habilitacyjne:  
o Dwie równorz ędne nagrody Komitetu dla:  dr hab. Marzanny Witek-Hajduk za pracę pt. Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do 

UE, Wyd. Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2010, oraz dr hab. inż. Agnieszki Zakrzewskiej-Bielawskiej za pracę pt. Relacje między strategią a strukturą organizacyjną w 
przedsiębiorstwach sektora wysokich technologii, Wyd. Politechnika Łódzka, Łódź 2011.  

• W kategorii podr ęczniki:  
o Nagroda Komitetu  za pracę pod red. prof. Lechosława Garbarskiego pt. Marketing. Koncepcja skutecznych działań, Wyd. PWE, Warszawa 2011; 
o dwa równorz ędne wyró żnienia : za pracę pod red. prof. Małgorzaty Czerskiej i dr Agnieszki  Szpitter pt. Koncepcje zarządzania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010 oraz  za 

pracę pod red. dr hab. Doroty Dobiji i dr Izabeli Koładkiewicza pt. Ład korporacyjny, Oficyna Wolters Kluwer, Warszawa 2011.  
• W kategorii monografie:  

o Nagrod ę Komitetu  dla prof. Jana Jeżaka za pracę pt, Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, 
o wyró żnienie  za pracę pod red. prof. Marii Romanowskiej pt. Grupy kapitałowe w Polsce. Strategie i struktury, Wyd. PWE, Warszawa 2011. 

 Następnie Przewodniczący Komitetu poprosił prof. M. Trockiego o poprowadzenie dyskusji nad sformułowaniem opinii Komitetu o poparciu kandydatur członków Komitetu, prof. I. Hejduk i  
prof. B. Nogalskiego na członków korespondentów PAN oraz prof. Wiesława M. Grudzewskiego na członka rzeczywistego PAN. Prof. M. Trocki wyjaśnił zebranym formalne powody formułowania 
opinii, przedstawił propozycję procedowania, a następnie poprosił o powołanie komisji skrutacyjnej. Komisję wybrano w składzie prof. Z. Dworzecki, prof. Sz. Cyfert, prof. J. Niemczyk. Następnie 
przystąpiono do głosowania nad poparciem. W głosowaniu brało udział 23 osoby, uzyskano następujące wyniki: 

- poparcie dla prof. I. Hejduk: 9 głosów na tak, 7 na nie, 7 wstrzymało się, 
- poparcie dla prof. B. Nogalskiego: 23 głosy na tak, 
- poparcie dla prof. W. Grudzewskiego: 15 głosów na tak, 5 na nie, 3 wstrzymały się. 
Komitet poparł przedstawione kandydatury. 
W części poświęconej sprawom bieżącym prof. Sz. Cyfert zaprosił na konferencję metodyczną w czerwcu 2013 roku, zachęcając do zgłaszania publikacji.  
O organizowanych przez siebie konferencjach poinformowali także prof. A. Sitko-Lutek oraz prof. J. Teczke.  
Prof. Z. Dworzecki przedstawił zebranym sytuację redakcji „Przeglądu Organizacji”, zachęcając do publikowania artykułów.  
Prof. S. Sudoł przypomniał o zgłaszaniu uwag do dokumentu opracowanego przez jego zespół d.s. paradygmatów w zarządzaniu. 

II.1.2. 26 czerwca 2013 roku – SGH Warszawa - Zesta wienie tre ści dyskusji odbytej na posiedzeniu 
Spotkanie obejmowało następujący program, m.in. [Omówienie stanowiska Komitetu dotyczącej ankiety skierowanej przez prof. B. Fiedora do Członków Komitetów Naukowych PAN w 

zakresie nauk ekonomicznych oraz członków Komisji Nauk Ekonomicznych CKdsTiSN pt. Stan rozwoju nauk ekonomicznych w Polsce; Omówienie wyników prac zespołu prof. S. Sudoła nt. 
Paradygmatów w naukach o zarządzaniu; Sprawy bieżące]. W spotkaniu brało udział 24 członków Komitetu oraz dr P. Wachowiak Sekretarz Redakcji Kwartalnika OiK PAN. 

W ramach punktu pierwszego Przewodniczący Komitetu przedstawił zgromadzonym ankietę przygotowaną przez prof. B. Fiedora podkreślając konieczność wypracowania subdyscyplin w 
naukach o zarządzaniu, które będą niezwykle pomocne dla recenzentów w ocenie prac na stopień. Prof. B. Nogalski zaproponował powołanie zespołu roboczego Komitetu, który zajmie się 
opracowaniem listy subdyscyplin w naukach o zarządzaniu. Do zespołu roboczego-przygotowawczego zostali powołani: prof. Sz. Cyfert, prof. W. Dyduch, prof. D. Latusek-Jurczak, prof. J. Niemczyk 
oraz prof. A. Sopińska. Wstępny wynik prac zespołu będzie zaprezentowany na kolejnym posiedzeniu Komitetu. 

Realizując punkt drugi posiedzenia Przewodniczący Komitetu poprosił prof. S. Sudoła o zaprezentowanie wyników prac zespołu nad paradygmatami w zarządzaniu. Po prezentacji 
rozpoczęto dyskusję, w trakcie której głos zabrali prof. M. Trocki, prof. K. Krzakiewicz, prof. W. Grudzewski, prof. I. Hejduk, prof. M. Romanowska, prof. A. Pocztowski, prof. B. Nogalski, prof. A. 
Stabryła. W dyskusji pojawiły się głosy uznania dla wyników prac zespołu, podkreślając jednak, że nie jest to jeszcze ostateczna wersja dokumentu, którą można uznać jako stanowisko Komitetu. 
Należy dalej prowadzić prace, aby przygotować materiał do publikacji. 

W ramach spraw bieżących Przewodniczący Komitetu przedstawił następujące sprawy, dotyczyły one: 
• finansowanie dokonywanych recenzji – ze względu na nieprawidłowości w finansowaniu recenzji w procedurach awansowych dotyczących uzyskania stopnia naukowego doktora 

habilitowanego; prof. B. Nogalski wyjaśnił zebranym istotę problemu i poprosił o interwencję członków Komitetu u Dziekanów, aby stosowali zasady zgodnie obowiązującym 
rozporządzeniem, 
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• zmiany w regulaminie przyznawania Medalu im. Tadeusza Kotarbińskiego – prof. B. Nogalski wyjaśnił zebranym, że na prośbę Przewodniczącego PAN należy dokonać zmian w 
regulaminie konkursu, aby stał się on bardziej wartościowym wyróżnieniem i dostępnym dla szerszego grona. Przewodniczący Komitetu zobowiązał się do przygotowania zmian i 
przedstawienia ich na kolejnym posiedzeniu Komitetu, 

• zaproszenia na konferencje naukowe – prof. B. Nogalski przypomniał zebranym o organizowanej pod patronatem Komitetu konferencji „Szkoła Letnia”, która odbędzie się w Poznaniu w 
maju 2014 roku. Prof. I. Hejduk zaprosiła na konferencję pt. „Sustainability warunkiem przetrwania kryzysu” w dniach 21- 22 października w Warszawie. Jednym z paneli konferencji 
poświęcony będzie osiemdziesięcioleciu prof. W. Grudzewskiego i sześćdziesięcioleciu pracy zawodowej i naukowej.  

II.1.3. 27 listopada 2013 roku – Wydział Nauk  Ekon omicznych i Zarz ądzania Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu - Z estawienie tre ści dyskusji odbytej na posiedzeniu  
Spotkanie obejmowało następujący program, m.in.  [Prezentację stanu bieżącego, osiągnięć oraz perspektyw rozwoju środowiska naukowego Uniwersytetu Mikołajka Kopernika w Toruniu 

związanego z naukami o zarządzaniu; Spotkanie z dziekanem Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania prof. J. Stawickim i samodzielnymi pracownikami; Ogłoszenie konkursu na najlepszą 
pracę z zakresu zarządzania za lata 2012-2013, Dyskusja nad oceną działalności KNOiZ PAN w latach 2011- 2013, Dokonanie zmian w regulaminie przyznawania Medalu im. Tadeusza 
Kotarbińskiego, Omówienie stanowiska Komitetu w sprawie patronatu nad działalnością Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania w Rzeszowie, dyskusja nad przyznaniem 
patronatu nad zgłoszonymi konferencjami, Omówienie wyników prac zespołu prof. S. Sudoła nt. Paradygmatów w naukach o zarządzaniu, Wstępne omówienie pracy i propozycji zespołu Komitetu nt 
subdyscyplin w NoZ oraz Wolne wnioski]. W spotkaniu brało udział 24 członków Komitetu oraz dr P. Wachowiak Sekretarz Redakcji Kwartalnika OiK PAN. 

Zebranie poprzedziło spotkanie z władzami i przedstawicielami wydziału reprezentowanymi przez prof. J. Stawickiego Dziekana WNEiZ UMK oraz samodzielnymi pracownikami WNEiZ.  
W trakcie spotkania dyskutowano nad kluczowymi problemami rozwoju kadr naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz dyscyplinach pokrewnych.   

W punkcie pierwszym dotychczasowy Przewodniczący Komisji Konkursowej KNOiZ PAN, prof. R. Rutka przedstawił zebranym informację o kolejnej edycji konkursu na najlepszą pracę z 
zakresu nauk o zarządzaniu. W skład Komisji Komitet powołał jako Przewodniczącego prof. R. Rutka, zaś członkami zostali prof. E. Skrzypek, prof. J. Jeżak, prof. T. Listwan, prof. Z. Dworzecki. 
Regulamin konkursu pozostał bez zmian.  

W punkcie drugim Przewodniczący Komitetu omówił przekazane zebranym wcześniej propozycję ogólnego podsumowania w zakresie oceny działalności Komitetu za latach 2011- 2013, 
prosząc  o zgłaszanie ewentualnych uwag drogą mailową. Przedstawiona propozycja została przyjęta bez uwag. 

W ramach trzeciego punktu, prof. B. Nogalski przedstawił zebranym podstawowe założenia zmian w regulaminie w regulaminie przyznawania Medalu im. Tadeusza Kotarbińskiego. 
Proponowane zmiany zostały zaakceptowane i zebrani przyjęli, że od przyszłego roku medal będzie przyznawany zgodnie z nowym regulaminem raz na trzy lata. 

W kolejnym punkcie obrad Przewodniczący Komitetu przedstawił zebranym informację o prośbie prof. K. Jaremczuka skierowaną do Komitetu, objęcia patronatu nad działalnością 
merytoryczną Podkarpackiego Stowarzyszenia Organizacji i Zarządzania w Rzeszowie. Celem stowarzyszenia będzie szerzenie wiedzy z zakresu organizacji i zarządzania. Prof. B. Nogalski zwrócił 
się do zebranych o wyrażenie opinii na ten temat. W dyskusji głos zabrali prof. I. Hejduk, prof. S. Sudoł, prof. W. Grudzewski, prof. R. Rutka, prof. K. Perechuda, prof. J. Kisielnicki, którzy m.in. 
wskazali na konkurencyjny charakter stowarzyszenia w stosunku do istniejącej na tym terenie struktury TNOiK, przy czym pozytywnie oceniono inicjatywę prof. K. Jaremczuka, który widząc mało 
aktywność TNOiK podjął się zadania zaktywizowania środowiska. Ze względu na rozbieżności stanowisk podjęto decyzję o przesunięciu dyskusji na kolejne posiedzenie komitetu, po zapoznaniu się 
ze statutem stowarzyszenia.  

W punkcie piątym posiedzenia, Przewodniczący Komitetu przedstawił zebranym informacje o zgłoszonych wnioskach o przyjęcie patronatu nad konferencjami [Politechnika Łódzka, 
Uniwersytet Przyrodniczy w Siedlcach, Uniwersytet Jagielloński – nadanie godności doktora honoris causa dla prof. W. Kieżuna]), a następnie zwrócił się do zebranych z prośbą o opinię. W wyniku 
dyskusji podjęto decyzję o objęciu patronatu nad zgłoszonymi propozycjami, zgodnie z przyjętymi przez Komitet zasadami.  

W ramach tego punktu obrad, prof. S. Sudoł przedstawił zebranym wyniki prac kierowanego przez siebie zespołu i zgłosił gotowość opublikowania przygotowanego materiału. W wyniku 
dyskusji podjęto decyzję o zamieszczeniu prezentowanego dokumentu w kwartalniku „Organizacja i Kierowanie” jako autorskiego stanowiska zespołu.  

Z kolej w punkcie siódmym, Przewodniczący Komitetu poprosił prof. Sz. Cyferta o zaprezentowanie wyników prac zespołu dotyczących subdyscyplin w naukach o zarządzaniu. Po 
prezentacji materiału rozpoczęła się dyskusja, w której głos zabrali: prof. K. Perechuda, prof. J. Kisielnicki, prof. B. Kożuch, prof. W. Grudzewski, prof. I. Hejduk, prof. S. Sudoł, prof. J. Wiktor, prof. 
W. Czakon, prof. M. Stankiewicz, prof. J. Stachowicz, prof. H. Mruk, prof. R Rutka, prof. J. Strużyna. Dyskusja toczyła się wokół liczby przedstawionych subdyscyplin, brakujących obszarów, precyzji 
stosowanych określeń, zakresu pojęć. Na koniec dyskusji prof. B. Nogalski podziękował zebranym za dyskusję a zespołowi za przygotowanie materiału. Ze względu na dużą liczbę głosów podjęto 
decyzję o przeniesieniu dalszej dyskusji na kolejne posiedzenie Komitetu. 

W sprawach bieżących ustalono, że następne posiedzenie odbędzie się w Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu w dniach 6-7 lutego 2014 roku.   
II.2. Posiedzenia Prezydium Komitetu 

W 2013 roku odbyły się trzy 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 zebr aniami z referatami naukowymi. Przez cały 
okres sprawozdawczy członkowie prezydium pozostawali w kontakcie e-mailowym, poprzez który kontaktowali się ze sobą i rozwiązywali ewentualnie pojawiające się sprawy wymagające 
uzgodnienia i sformułowania opinii.   

II.3. Struktura Komitetu 
Prezydium Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania kadencji 2011-2014 w roku sprawozdawczym 2013, działało w następującym składzie: prof. dr hab. B. Nogalski – przewodniczący, 

prof. dr hab. W.M. Grudzewski – honorowy przewodniczący, prof. dr hab. R. Borowiecki  - wiceprzewodniczący, prof. dr hab. M. Trocki – sekretarz naukowy, prof. dr  hab. J. Jeżak, prof. dr hab. A.K. 
Koźmiński, prof. dr hab. K. Krzakiewicz, prof. dr hab. T. Listwan, prof. dr hab. M. Romanowska, prof. dr hab. J. Strużyna, oraz dr Sylwester Gregorczyk jako Sekretarz ds. Organizacyjnych Komitetu. 

W okresie sprawozdawczym poza Prezydium w Komitecie działały następujące stałe zespoły: 



 

4 
 

• Komitet Redakcyjny kwartalnika Organizacja i Kierowanie [skład nie uległ zmianie w stosunku do roku 2012],  
• Kapituła Medalu im. T. Kotarbińskiego, kierowana przez Prezesa PAN [zastępca przewodniczącego Kapituły prof. W. M. Grudzewski]; [skład podano wyżej], 
• Komisja Nagród Komitetu, [skład podano wyżej], 
• Zespół w sprawie „pojęć używanych w nauce o zarządzaniu” pod kierunkiem prof. S. Sudoła, [skład podano wyżej], [Zespół odbył w roku 2013 trzy posiedzenia merytory czne], 
• Zespół roboczy do przygotowania listy subdyscyplin w naukach o zarządzaniu [skład podano wyżej]. [Zespół odbył w roku 2013 dwa posiedzenia merytory czne], 

III. Działalno ść naukowa 
III.1. Konferencje i działalno ść upowszechnieniowa 

Komitet współorganizował i patronował w roku 2013 łącznie dwunastu konferencjom, o charakterze krajowym i międzynarodowym, które odbyły się w Polsce [11 konferencji] i [1] w RPA. 
 

Nazwa konferencji, data, miejsce  Organizator, współorganizatorzy, patronat  Rodzaj konferencji  Liczba uczestników  Liczba 
wyst ąpień 

Dofinansowanie 
ze środków  

DUN 
Krajowa Międzynarodo

wa 
Ogółem Z 

zagranicy 
Społeczne i ekonomiczne problemy zarządzania projektami; 

20-21 listopad 2013; Łódź 
Społeczna Akademia Nałók w Łodzi,  

Clark Univrsity  Worcedte Massachuseets USA;  
KNOiZ PAN [patrinat] 

  
Tak 

 
50 

 
8 

 
20 

 
brak 

Sukces organizacji – przejawy i uwarunkowania;   
11-13 września 2013; Gniewino k. Gdańska. 

Instytut Organizacji i Zarządzania 
 Uniwersytet Gdański;  
KNOiZ PAN [patronat] 

 
Tak 

  
130 

 
0 

 
80 

 
brak 

Zmiana Warunkiem Sukcesu;  
04-05 grudnia 2013; Wojanów 

Katedra Projektowania Systemów Zarządzania 
Uniwersytet Ekonomiczny  

we Wrocławiu 
KNOiZ PAN [patronat] 

 
Tak 

  
50 

 
0 

 
40 

 
brak 

Zachowania ludzi w organizacji. Uwarunkowania i 
kierunki ewolucji; 

25-27 września 2013 roku, ośrodek nad Zalewem Sulejowskim, k. Łodzi 

Wydział Zarządzania 
Uniwersytet Łódzki w Łodzi 

KNOiZ PAN [patronat] 

  
Tak 

 
60 

 
4 

 
40 

 
brak 

Zarządzanie pozytywnym potencjałem organizacji; 
21-23 listopada 2013; Toruń 

Katedra Podstawowych Problemów Zarządzania 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

KNOiZ PAN [patronat] 

  
Tak 

 
70 

 
15 

 
45 

 
brak 

VII Ogólnopolski Zjazd Katedr Zarządzania Zasobami Ludzkimi; 
10-11 czerwca 2013; Toruń 

Katedra Gospodarowania Zasobami Pracy 
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu 

KNOiZ PAN [patronat] 

 
Tak 

  
100 

 
0 

 
80 

 
brak 

MANAGEMENT 2013; 
10-11 czerwca 2013; w Mościbrodach k. Siedlec 

Instytut Zarządzania i Marketingu 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach  
KNOiZ PAN [patronat] 

  
Tak 

 
90 

 
8 

 
60 

 
brak 

Zarządzanie rozwojem organizacji; 
Rola kadry kierowniczej w rozwoju współczesnych organizacji; 

15-17 maja 2013; Spała 

Katedr Zarządzania 
Politechnika Łódzka 

KNOiZ PAN [patronat] 

  
Tak 

 
120 

 
10 

 
100 

 
brak 

Zarządzanie strategiczne. Modele biznesu.  
Nowe obszary badań; 

07-08 listopada 2013; Katowice 

Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa 
im. W. Korfantego w Katowicach 

KNOiZ PAN [patronat] 

 
Tak 

  
30 

 
0 

 
12 

 
brak 

Restrukturyzacja przedsiębiorstw i gospodarek w warunkach rozwoju rynków 
globalnych; 

16-19 października 2013; Krynica Zdrój 

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

współpraca Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
KNOiZ PAN [patronat] 

  
 

Tak 

 
 

140 

 
 

15 

 
 

90 

 
 

brak 

Nauki zarządzania w okresie zmian systemowych w RPA i Polsce; 
07-09 września; Stellenbosch, Republika Południowej Afryki [RPA] 

 

Katedra Zarządzania Międzynarodowego Przedsiębiorstw 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

współpraca Fundacja Zarządzania Międzynarodowego w Krakowie 
KNOiZ PAN [współorganizacja i patronat] 

  
 

Tak 

 
 

60 
 [25 z Polski] 

 
 

35 

 
 

50 

 
 

brak 

Ryzyko w Zarządzaniu Strategicznym; 
23-24 październik 2013, Poznań 

Katedra Zarządzania Strategicznego  
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 

KNOiZ PAN [patronat] 

  
Tak 

 
80 

 
10 

 
60 

 
brak 

 
III.2 Omówienie wyników konferencji z punktu widzen ia 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 RPA], 
jak i środowiska z naukami tymi związanego [zjazd katedr ZZL]. Problematyka tych konferencji była dość szeroką i obejmowała problemy rozwoju i strategicznego zarządzania współczesnych 
organizacji [ujmowanych w kategoriach ich sukcesu], jak też skupiała uwagę uczestników na aktualnie ważnych aspektach owego rozwoju [np. ryzyko, zarządzanie projektami, procesy zmian i 
restrukturyzacja, zachowania ludzi, pozytywny potencjał organizacji]. Owe konferencje pokazywały nad czym obecnie pracuje środowisko, jak poszczególne ośrodki naukowe [środowisko] 
identyfikują [jako ważne] oraz jakie dostrzegają problemy i w jako sposób próbują je rozwiązywać.  
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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.  

Komitet uważa, że udzielone – jako wsparcie merytoryczne dla ich poziomu naukowego, m.in. poprzez udział przedstawicieli Komitetu w pracach rada naukowych i programowych owych 
konferencji - patronaty istotnie przyczyniły się do realizacji sformułowanych w planie działania Komitetu na lata 2011-2014, 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 działalno ści upowszechniaj ącej i promuj ącej nauk ę 
Komitet we wskazanym [por. sformułowania i propozycje zawarte w zał.3] zakresie  - w roku 2013 – nie prowadził działań. Można ewentualnie uznać, iż w ramach szeroko rozumianych 

zapisów powyższych punktów Komitet – poprzez działalność swojej Komisję 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]. 

V. Działania Komitetu na rzecz reprezentowanych dys cyplin naukowych/problemu 
V.1. Ocena stanu i potrzeb dyscypliny oraz instytuc ji naukowych 

Komitet we wskazanym [por. sformułowania i propozycje zawarte w zał.3] pełnym zakresie  - w roku 2013 – nie prowadził działań. Niemniej w części do 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 zespól pod 
kierownictwem prof. S. Sudoła pracował nad zagadnieniem Paradygmatów w naukach o zarządzaniu. Wynik prac zespołu zostanie 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 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 uwzględnić ma 
zespół i przedstawić na następnym spotkaniu Komitetu.  

V.2. Działalno ść ekspercka, opinie i konsultacje 
Komitet w roku 2013 nie prowadził tego typu działalności.  

V.3. Inne działania wynikaj ące ze specyfiki działania Komitetu  
Komitet w roku 2013 nie prowadził tego typu działalności.  

VI. Działalno ść wydawnicza 
VI.1. 

Wyszczególnienie Tytuł publikacji 
Wydawca/współwydawca 

Wydawnictwo w wersji: 
• drukowanej 
• elektronicznej 

Nakład  
[w egz.] 

Dofinansowanie ze 
środków  

DUN 
[zl 

Wydawnictwo ci ągłe  [w tym 
czasopisma, np. miesięczniki, 

kwartalniki, inne periodyki] 

Kwartalnik Organizacja i Kierowanie 
[ORGANIZATION AND MANAGEMENT]  

• drukowanej  – TAK 
• elektronicznej  - na stronach 

SGH [www.sgh.waw.pl/oik/], 
platformie versita.com 
[http://www.degruyter.com/view/j
/oam], oraz w tzw. czytelni 
czasopism PAN 

330 egz. 19600,00 zł 

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

Monografia pt.  Management science in transition period in South 
Africa and Poland , Scientific Editors: Janusz Teczke, Nic 
Terblanche, University Stellenbosch, KNOiZ PAN, Int ernational 
Management Foundation, Crakow University of Economi cs, Cracow 
2013, Polish ISBN 978-83-937642-0-4; Republic of So uth Africa ISBN 
978-0-620-56866-1.  

 
• drukowanej  – TAK 

 

 
330 egz. 

 
brak 

Pozostałe publikacje   - -  -  - 
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 Piotr Wachowiak z SGH w Warszawie.  W roku 2013 wydane zostały cztery polskojęzyczne numery 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 2013 roku w Kwartalniku 
opublikowano  łącznie 50 artykuły naukowe, których tematyka odnosiła się zarówno do problematyki zaliczanej do „twardego rdzenia zarządzania”, jak również i do zagadnień interdyscyplinarnych, 
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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 2013 roku  wyniósł 330 egzemplarzy, z czego 140 egzemplarzy przekazane zostały nieodpłatnie [między innymi członkom KNOiZ PAN]. Poniesione koszty 
wydania czterech numerów polskojęzycznych wyniosły 56399,33 zł, natomiast przychody również 56399,33 zł [z czego istotne były przychody z prenumeraty zagranicznej, które stanowiły 25872,60 
oraz dofinansowanie SGH w wysokości 10341,73 zł.]. Dofinansowanie PAN [DUN] 19600,00  zł nie pokrywa wszystkich ponoszonych kosztów, co oznacza, że w roku 2013 kwartalnik swoją 
aktywnością zwiększył źródła wyrównania kosztów.  

Sformułowane na rok 2013 działania w postaci kierunków rozwoju Kwartalnika na rok 2013 obejmujące : [1] wydanie czterech numerów kwartalnika [dwóch numerów „zwykłych”, jednego 
numeru anglojęzycznego i jednego numeru tematycznego]; [2] podjęcie działań zmierzających do uzyskania wysokiej oceny w grupie czasopism w kategorii B; [3] dalsze umiędzynarodowianie 
składu Rady Programowej; [4] zmiana 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. Aktywno ść międzynarodowa Komitetu 
Komitet na tym polu – w roku 2013 –  był aktywny. Wspólnie z Katedrą Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie [prof. Januszem Teczke] oraz Fundacją 

Zarządzania Międzynarodowego we współpracy z University Stellenbosch w Stellenbosch w Republice Południowej Afryki [prof. N. Terblanchem] zorganizował w miejscowości Stellenbosch [RPA] 
konferencję naukową polskich i południowoafrykańskich badaczy problematyki z zakresu nauk o zarządzaniu. Obok dyskusji międzynarodowej [polsko–południowoafrykańskiej] produktem 
konferencji była wydana w języku angielskim monografia Management science in transition period in South Africa and Poland”, Scientific Editors: Janusz Teczke, Nic Terblanche, University 
Stellenbosch, KNOiZ PAN, International Management Foundation, Cracow University of Economics, Cracow 2013 [Polish ISBN 978-83-937642-0-4; Republic of South Africa ISBN 978-0-620-56866-
1]. Udział w konferencji wzięło 25 polskich pracowników naukowych z Uniwersytetów Ekonomicznych w Krakowie, w Poznaniu, Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Łódzkiego, Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, Społecznej Akademii Nauk w Łodzi oraz 35 pracowników naukowych z University Stellenbosch w Stellenbosch w RPA. Komitet nie partycypował w kosztach wydania 
publikacji. Konferencja była samofinansująca. 

VIII Współpraca Komitetu z organami rz ądowymi , samorz ądowymi i innym w zakresie dyscypliny 
Komitet we wskazanym [por. sformułowania i propozycje zawarte w zał.3] zakresie - w roku 2013 - nie prowadził działań. 

IX. Pozostałe informacje, istotne ze wzgl ędu na specyfik ę działalno ści 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 2013 

Kapituła obradowała jeden raz zgłaszając potrzebę zmiany regulaminu w zakresie czasokresu jego przyznawania z corocznego na trzyletni oraz rozszerzenia grupy środowisk mogących 
zgłaszać kandydatów do Medalu.  

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 05 stycznia 2014 roku. 
Bogdan Nogalski, nogalski@wzr.pl; 0505050180 

 
 
 


