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I.1. Skład Komitetu 
W 2014 roku Komitet działał w składzie1 liczącym 45 członków, w tym 4 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]; 
• 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 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 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. 
3 Są nimi: prof. prof. Wiesław M. Grudzewski, Andrzej K. Koźmiński. 
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 
2012], jedna Komisja Komitetu ds. Nagród i Wyróżnień Prac Naukowych powstałych [w latach 2014-2015] w zakresie nauk o zarządzaniu, Kapituła ds. 
Medalu im Tadeusza Kotarbińskiego.  

 
 

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 zarz ądzaniu wobec innych nauk, rz ądu, stowarzysze ń, uczelni 
wyższych i szeroko rozumianej opinii publicznej; podno szenie  poziomu nauki o zarz ądzaniu; zwi ększanie otwarcia Komitetu na środowisko 
młodych pracowników nauki, środowiska lokalne i praktyków, a tak że przedstawicieli innych dziedzin i dyscyplin nauko wych zajmuj ących si ę 
problematyk ą nauk o zarz ądzaniu; integracja środowiska nauki o zarz ądzaniu oraz internacjonalizacja działalno ści 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 2015 roku – na moment sporządzenia sprawozdania - odbyły się trzy  zebrania plenarne Komitetu, czwarte przewidziane jest na dzień 09 grudnia 2015 

roku na Wydziale Ekonomicznym UMCA w Lublinie: 
 
 
 
 

II.1.1. 18 marca 2015 roku – Kolegium Zarz ądzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warsza wie - Zestawienie tre ści dyskusji odbytej na 
posiedzeniu 

Spotkanie obejmowało przedstawienie aktualnego stan realizacji ustawy o stopniach i tytule naukowym, proponowanych kierunkach zmian oraz 
dotychczasowych doświadczeniach w jej stosowaniu. Główne zarysy  owego stanu przedstawił prof. dr hab. B. Nogalski [przewodniczący Sekcji II Nauki 
Ekonomiczne CKdsSiT]. W prezentacji i dyskusji głos zabrali również prof. dr hab. M. Romanowska; prof. dr hab. R. Borowiecki oraz prof. dr hab. M. Bratnicki 
– członkowie Sekcji Nauk Ekonomicznych CKdsSiT. W trakcie ożywionej dyskusji, udział wzięli m.in. prof. S. Sudoł, prof. A. Sitko-Lutek, prof. A. Graczyk, 
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prof. R. Sobiecki. W spotkaniu brało udział 32 członków Komitetu oraz 20 gości – Dziekanów wydziałów zarządzania z najważniejszych polskich uczelni 
wyższych. Gospodarzem spotkania był Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej prof. Ryszard Bartkowiak. 

W części poświęconej sprawom bieżącym prof. J. Teczke omówił organizowaną przez Katedrę Zarządzania Międzynarodowego UE w Krakowie i 
Komitet NOiZ PAN wspólnie ze środowiskiem Caucasus International University w Tbilisii [Gruzja] międzynarodową konferencję naukową pt. Management 
Science during Destabilization Global Perspective.  Z kolei prof. W. Grudzewski przekazał informację o stanie prac nad kolejną edycją Medalu im. T. 
Kotarbińskiego, prof. S. Sudoł przypomniał o konieczności powrotu do prac nad tożsamością nauk o zarządzaniu.  

 
 

II.1.2. 20-21 maja 2015 roku – Wydział Nauk Ekonomi cznych i Zarz ądzania Uniwersytetu Szczeci ńskiego w Szczecinie - Zestawienie tre ści dyskusji 
odbytej na posiedzeniu 

Spotkanie obejmowało następujący program, m.in. [prezentację stanu bieżącego, osiągnięć i perspektyw rozwoju środowiska naukowego obu 
wydziałów ekonomicznych Uniwersytetu [tj. Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług oraz środowiska 
związanego z naukami o zarządzaniu i szerzej naukami ekonomicznymi; spotkanie z samodzielnymi pracownikami obu wydziałów ekonomicznych – dyskusja 
nad kluczowymi problemami rozwoju kadr naukowych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu oraz dyscyplinach pokrewnych; zwiedzanie kampusu przy ul. 
Cukrowej oraz omówienie spraw bieżących Komitetu. W ramach drugiego dnia [21 maja], członkowie Komitetu wzięli udział w uroczystości nadania dwom 
przedstawicielom nauk o zarządzaniu, tj. prof. dr hab. R. Borowieckiemu oraz prof. dr hab. A.K. Koźmińskiemu godności Doktora Honoris Causa nadanego 
obu profesorom przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie]. W spotkaniu brało udział 20 członków Komitetu oraz dr P. Wachowiak Sekretarz 
Redakcji Kwartalnika OiK PAN. 

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.   

Po prezentacji dorobku zarówno Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania oraz Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US rozpoczęła się 
dyskusja, w które udział wzięli m.in. prof. J. Lichtarski, prof. M. Trocki, prof. K. Perechuda, prof. I. Hejduk, prof. T. Listwan, prof. A. Sitko-Lutek. 

W sprawach bieżących Przewodniczący poinformował zebranych o zbliżających się wyborach do Komitetu na kolejną kadencję i poprosił Komisję 
Wyborczą o przygotowanie i przeprowadzenie wyborów. Także  prof. J. Teczke poinformował zebranych o przebiegu przygotowań do konferencji w Gruzji. 

W drugim dniu obrad odbyła się uroczystość nadania przez Senat Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie dwom przedstawicielom nauk o 
zarządzaniu, tj. prof. dr hab. R. Borowieckiemu oraz prof. dr hab. A.K. Koźmińskiemu godności Doktora Honoris Causa. 

 
 

II.1.3. 28 października 2015 roku – Kolegium Zarz ądzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warsza wie - Zestawienie tre ści dyskusji odbytej 
na posiedzeniu 

Spotkanie obejmowało następujący program, m.in.  [zatwierdzenie listy elektorów KNOiZ PAN (prof. Michał Trocki, przewodniczący Komisji Wyborczej 
oraz dr S. Gregorczyk – sekretarz organizacyjny KNOiZ PAN), zatwierdzenie sprawozdania KNOiZ z działalności w kadencji lat 2012 – 2015 (prof. B. 
Nogalski) oraz sprawy bieżące]. W spotkaniu brało udział …. członków Komitetu oraz dr P. Wachowiak Sekretarz Redakcji Kwartalnika OiK PAN. 

W ramach punktu pierwszego, członkowie zapoznali się listą elektorów i dokonali jej zatwierdzenia. Umożliwia to rozpoczęcie wyborów do Komitetu 
na kadencję lat 2016-2020. 

W ramach punktu drugiego Przewodniczący Komitetu przekazał zebranym sprawozdanie za rok 2015 oraz sprawozdanie z ubywającej kadencji.   
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II.1.4. 09 grudnia 2015 roku – Wydział Ekonomii Uni wersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie - Zest awienie tre ści dyskusji odbytej na 
posiedzeniu 

Spotkanie związane jest z obchodami i uroczystościami związanymi z 50 – leciem nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w 
Lublinie. Z tej okazji – i dla jej uczczenia - odbędzie się uroczyste, ostatnie posiedzenie Komitetu Nauk Organizacji i Zarządzania PAN obecnej kadencji.  

 
 

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 e-
mailowym, 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 wysoka 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 odbyły się dwa spotkania Komisji.  
Na marginesie warto zaznaczyć, ze 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. Działalno ść naukowa 
III.1. Konferencje i działalno ść upowszechnieniowa 

Komitet współorganizował i patronował w roku 2015 ł ącznie  siedmiu konferencjom, o charakterze krajowym i międzynarodowym, które odbyły się w 
Polsce [6 konferencji] i [1] w Gruzjii. 

 
Nazwa konferencji, data, miejsce  Organizator, współorganizatorzy, patronat  Rodzaj konferencji  Liczba 

uczestników 
Liczba 

wyst ąpień 
Dofinans
owanie ze 
środków  

DUN 
Krajowa Międzyna

rodowa 
Ogółem: 

 
Z 

zagrani
cy 

Międzynarodowa konferencja Naukowa pt. Learning 
Organization in Public Sector Organizations,  
20-21 kwietnia 2015 roku; Białystok - Kleosin 

Wydział Zarządzania  
Politechnika Białostocka 
 z siedziba w Kleosinie 
KNOiZ PAN [patronat] 

 Tak Ok. 60 15 25 brak 

VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu  
Zarządzanie rozwojem organizacji;”  

pt. Od kryzysu do sukcesu w biznesie; 
27-20 maja 2015; Busko Zdrój 

Katedr Zarządzania 
Politechnika Łódzka 

KNOiZ PAN [patronat 

  
Tak 

 
120 

 
10 

 
80 

 
brak 

VIII Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Zarządzania 
Zasobami Ludzkim;   

21-22 września 2015; Poznań  

Katedra Pracy i Polityki Społecznej  
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu;  

KNOiZ PAN [patronat] 

 
Tak 

  
ok.100 

 
0 

 
50 

 
brak 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu 
Zachowania organizacyjne pt. Relacje w przestrzeni 
zmian, związana z uczczeniem jubileuszu 55 – lecia 

pracy naukowej prof. dr hab. Zofii Mikołajczyk; 
07-09 października 2015; Łódź 

Katedra Zarządzania  
Uniwersytet Łódzki w Łodzi 

KNOiZ PAN [patronat] 

  
Tak 

 
ok. 100 

 
0 

 
50 

 
brak 

MANAGEMENT 2015; 
08-09 czerwca 2015; w Mościbrodach k. Siedlec 

Instytut Zarządzania i Marketingu 
Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny 

w Siedlcach  
KNOiZ PAN [patronat] 

  
Tak 

 
ok. 70 

 
8 

 
50 

 
brak 

Management Science during Destabilization Global 
Perspective  

05-10 września; Tbilisi, Gruzja 
 

Katedra Zarządzania Międzynarodowego 
Przedsiębiorstw 

Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 
współpraca Fundacja Zarządzania 

Międzynarodowego w Krakowie 
KNOiZ PAN [współorganizacja i patronat] 

  
 

Tak 

 
 

55 
 [40 z 
Polski] 

 
 

35 

 
 

50 

 
 

brak 

XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa 
Współczesne oblicza i dylematy restrukturyzacji; 

21-24 października 2015; Krynica Zdrój 

Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw 
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 

współpraca Fundacja Uniwersytetu 
Ekonomicznego w Krakowie 

KNOiZ PAN [patronat] 

  
 

Tak 

 
 

140 

 
 

10 

 
 

90 

 
 

brak 
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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 Gruzji w okresie zmian systemowych], jak i środowiska z naukami tymi związanego. Problematyka tych konferencji 
była dość szeroką i obejmowała problemy rozwoju i strategicznego zarządzania współczesnych organizacji, 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 jako 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.  

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 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 działalno ści upowszechniaj ącej i promuj ącej nauk ę 
Komitet we wskazanym [por. sformułowania i propozycje zawarte w zał.3] zakresie  - w roku 2015 – 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 2042 – 2015. 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 oraz 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 2015 – nie prowadził działań. Niemniej w części 

do owych zapisów, podejmował na swoich spotkaniach i między nimi próby dyskusji dotyczących sformułowania opinii w tych ważnych dla środowiska 
kwestiach.   

 
V.2. Działalno ść ekspercka, opinie i konsultacje 

Komitet w roku 2015 nie prowadził tego typu działalności.  
 
 

V.3. Inne działania wynikaj ące ze specyfiki działania Komitetu  
Komitet w roku 2015 nie prowadził tego typu działalności.  
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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/o
am], oraz w tzw. czytelni 
czasopism PAN 

330 egz.  
[j. polski]; 
150 egz.  
[j. ang.] 

20000,00 zł 

Wydawnictwa zwarte  
[np. monografie, materiały 

pokonferencyjne, inne] 

Monografia pt.  “Management Science 
during Destabilization Global 
Perspective”, Vol 6,  Scientifc editors: 
prof. Tengiz Chacibaia, Ph.D., Halina 
Łyszczarz, Ph.D., Agnieszka Żak, Ph.D., 
International Management Foundation 
Cracow University of Economics, 
Cracow-Tbilisi 2015, Polish ISBN 978-83-
937642-4-2; Georgian ISBN 978-9941-0-77 
86-9. 

 
• drukowanej  – TAK 

 

 
200 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 [Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu], zaś sekretarzem redakcji jest dr 
hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH [Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie].  W roku 2015 wydano 2 numery polskojęzyczne kwartalnika Organizacji i 
Kierowania, numer 3 jest w druku. W numerach 1-3 opublikowano 28 artykułów.   W przygotowaniu jest numer 4 Kwartalnika zawierający 9 artykułów, a także 
jeden specjalny numer anglojęzyczny, który składać się będzie z 8 artykułów. Łącznie więc Kwartalnik zaproponuje środowisku w roku 2015, 45 artykułów 
naukowych.  Kwota dofinansowania PAN wynosi 20 000 zł [5000 zł na każdy numer, bez numeru angielskiego, który w całości jest finansowany ze środków 
SGH]. I tak numer 1(166) – koszty ogółem 16 122,48 zł w tym SGH 11 122,48 zł; numer 2(167) – koszty ogółem 15 867,26 zł w tym SGH 10 867,26 zł, numer 
3(168) – jest w drukarni, [redakcja nie dysponuje jeszcze fakturami za skład i druk]. Nie ma też wszystkich kosztów numeru angielskiego. Koszt numeru 
angielskiego wynosi ok. 10 120 zł.  Numery 3 i 4 będą miały podobne koszty realizacji, planowane koszty, to 16 905 zł za każdy numer. Z prenumeraty 
Redakcja uzyskuje 4 400 zł wpływu za każdy numer. Numer angielski nie jest w prenumeracie. Jest w ciągłej sprzedaży. Uwzględniając wpływy z 
prenumeraty SGH dofinansowuje każdy numer Kwartalnika w kwocie ok. 6600 zł plus wydanie numeru angielskiego. 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 2015 roku w 
Kwartalniku opublikowano artykuły naukowe, których zakres tematyczny odnosił się zarówno do problematyki zaliczanej do do problematyki metodologii w 
naukach o zarządzaniu, jak również i do zagadnień interdyscyplinarnych, wskazujących na celowość uwzględniania w nauce o zarządzaniu dorobku innych 
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dyscyplin.  W szczególności zakres tematyczny wydanych i przygotowywanych numerów obejmował taka tematykę, jak: zarządzanie wiedzą, negocjacje, 
zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie projektami, zarządzanie strategiczne, zarządzanie operacyjne, zarządzanie innowacjami, zarządzanie w 
kryzysie, zarządzanie jakością, społeczna odpowiedzialność biznesu. Redakcja prowadzi ostrą pod względem merytorycznym politykę dopuszczania 
artykułów do opublikowania. Czuwa nad tym wieloosobowy zespół recenzentów wraz z redaktorami tematycznymi. 

Sformułowane na rok 2015 działania w postaci kierunków rozwoju Kwartalnika obejmujące: [1] wydanie pięciu numerów kwartalnika [czterech 
numerów „zwykłych”, jednego numeru anglojęzycznego]; 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 2015 –  był aktywny. Komitet, wspólnie z Katedrą Zarządzania Międzynarodowego Uniwersytetu Ekonomicznego w 

Krakowie [prof. Januszem Teczke] oraz Fundacją Zarządzania Międzynarodowego we współpracy z Caucasus International University w Tbilisii [Gruzja 
zorganizował w stolicy Republiki Gruzjii, w miejscowości Tbilisii konferencję naukową polskich i mołdawskich badaczy problematyki z zakresu nauk o 
zarządzaniu. Obok dyskusji międzynarodowej [polsko–gruzińskiej] produktem konferencji była wydana w języku angielskim monografia pt. “Management 
Science during Destabilization Global Perspective”, Vol 6, Scientifc editors: prof. Tengiz Chacibaia, Ph.D., Halina Łyszczarz, Ph.D., Agnieszka Żak, Ph.D., 
International Management Foundation Cracow University of Economics, Cracow-Tbilisi 2015 [Polish ISBN 978-83-937642-4-2; Georgian ISBN 978-9941-0-77 
86-]. Udział w konferencji wzięło 40 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, Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  
oraz 15 pracowników naukowych z Caucasus International University w Tbilisii. 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 2015 - 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 2015 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-
2016.  

2. Komitet posiada własną stronę internetową, gdzie za pomocą administratora – niestety nie jest to współpraca bezproblemowa – stara się nanosić 
aktualne informacje.  

 
Przewodnicz ący Komitetu Nauk 

Organizacji i Zarz ądzania PAN 

prof. dr hab. Bogdan Nogalski 
 

 
Warszawa , Sopot, dnia 28 października 2015 roku. 
Bogdan Nogalski, bogdan.nogalski@ug.edu.pl ; tel.50 50 50 180 

 


