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AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA
W WARSZAWIE

BIULETYN INFORMACYJNY

DR KRZYSZTOF RYCHLICKI-KICIOR
DZIEKANEM STUDI W INFORMATYCZNYCH
W dniu 3 lipca 2020 roku Jego Magnificencja Rektor Konrad Janowski wręczył
dr. Krzysztofowi Rychlickiemu-Kiciorowi akt powołania na Dziekana Studiów
Informatycznych AEH. Dziekan Elekt oficjalnie obejmie tę funkcję na początku
października 2020 roku. W imieniu całej społeczności akademickiej składamy
serdeczne gratulacje i życzymy Panu dr. Krzysztofowi Rychlickiemu-Kiciorowi
wielu sukcesów na nowym stanowisku.
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VI miejsce Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej
w Rankingu Uczelni Niepublicznych
W Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2020 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna zajęła 6. miejsce wśród
wszystkich uczelni niepublicznych w Polsce.
Już po raz dwudziesty pierwszy Fundacja Edukacyjna Perspektywy publikuje doroczny ranking uczelni wyższych
w Polsce. Kryteria brane pod uwagę w rankingu to między innymi światowy poziom badań naukowych, doskonała
kadra i wysoki poziom zajęć dydaktycznych, umiędzynarodowienie i aktywny udział w globalnej sieci naukowobadawczej, a także współpraca z przedstawicielami biznesu oraz z rynkiem pracy. Cieszymy się z otrzymanego
wyróżnienia – miejsce w pierwszej dziesiątce najlepszych uczelni niepublicznych w Polsce jest ogromną motywacją
do dalszego działania i odzwierciedleniem starań całej społeczności akademickiej.
Ranking Perspektyw uwzględnia także bardziej szczegółowe kategorie, w których AEH zajęła czołowe lokaty. Po raz
kolejny nasza Uczelnia zajęła 1. miejsce w Polsce według kryterium nasycenia kadry osobami o najwyższych
kwalifikacjach. Kierunek studiów “Finanse i rachunkowość” prowadzony przez AEH, posiadający ocenę wyróżniającą
Polskiej Komisji Akredytacyjnej, zajął 2. miejsce w zestawieniu uczelni niepublicznych, a 8. spośród wszystkich uczelni
w Polsce prowadzących ten kierunek. Kierunek studiów “Prawo” prowadzony przez AEH zajął 4. miejsce w
zestawieniu uczelni niepublicznych prowadzących ten kierunek, a 15. miejsce wśród wszystkich uczelni w kraju.
Rektor AEH dr Konrad Janowski w piątek, 17 lipca, odebrał podczas oficjalnych uroczystości dyplom Rankingu Szkół
Wyższych Perspektywy 2020.
Pełen Ranking dostępny jest tutaj: link

V miejsce Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej
w Warszawie w IX Rankingu Wydział w Prawa
"Rzeczpospolitej"
W Rankingu Wydziałów Prawa Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna zajęła piąte miejsce wśród uczelni
niepublicznych. Kierunek Prawo na naszej uczelni cechuje przede wszystkim wysoka jakość kształcenia, którą
zapewnia doskonała kadra naukowo-dydaktyczna. Aktywnie działają również organizacje studenckie i koła naukowe
zrzeszające studentów prawa. O pozycji w rankingu decydowały m.in. zdawalność na aplikację, potencjał naukowy,
jakość kształcenia i współpraca z zagranicą.
Ranking dostępny jest tutaj: link
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UCZELNIA PRZYSZŁO CI
Rozmowa redaktora naczelnego Przeglądu
Organizacji Profesora Stanisława
Brzezi skiego z dr. Konradem Janowskim
- rektorem Akademii EkonomicznoHumanistycznej w Warszawie
W numerze 1/2020 "Przeglądu Organizacji" ukazał się wywiad
z Rektorem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.
Rozmowę można przeczytać na stronie internetowej czasopisma
lub w wersji papierowej mięsięcznika w Bibliotece AEH.

AEH PRZYJĘTA DO
GRONA PRME
AEH została przyjęta do grona PRME (Principles
for Responsible Management Education),
platformy założonej w 2007 r.
i wspieranej przez ONZ, której naczelną ideą
jest rozpowszechnianie zasad odpowiedzialnej
edukacji w zakresie zarządzania poprzez
nadanie większego znaczenia normom
zrównoważonego rozwoju w uczelniach
na całym świecie.

WSP ŁPRACA Z ALTKOM
AKADEMIA
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna
w Warszawie nawiązała współpracę z Altkom
Akademia. Jego Magnificencja Rektor dr Konrad
Janowski oraz Prezes Altkom Akademii Tadeusz
Alster podpisali list intencyjny w sprawie bliskiej
współpracy obu instytucji. Pierwszy wspólny
projekt, czyli studia Executive Master of Business
Administration – Zarządzanie Projektami
Informatycznymi rozpocznie się
już w październiku bieżącego roku.
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Porozumienie w sprawie bliskiej wsp łpracy Akademii EkonomicznoHumanistycznej w Warszawie i Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
Jego Magnificencja Rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie dr Konrad
Janowski oraz Prezes Zofia Małas przewodnicząca Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych
podpisali porozumienie w sprawie bliskiej współpracy obu instytucji na polu dydaktycznym
naukowym i organizacyjnym.
W ramach niniejszego porozumienia Partnerzy zobowiązali się do współdziałania w zakresie
dydaktyki poprzez organizowanie praktyk zawodowych prowadzonych dla studentów Uczelni,
doradztwa w zakresie konstrukcji programów i treści nauczania oraz doradztwa w zakresie
merytorycznym. Dodatkowo przewidziana jest współpraca w zakresie naukowym poprzez
realizację wspólnych badań, prac badawczo-rozwojowych oraz projektów badawczych;
doradztwa naukowo-badawczego, konsultacji, ekspertyz, szkoleń oraz organizowania
wykładów, seminariów, konferencji.
Współpraca w zakresie organizacyjnym przewiduje użytkowanie infrastruktury Uczelni, takiej jak:
aule dydaktyczne, sale konferencyjne, laboratoria, hala sportowa oraz korzystanie z zasobów
bibliotecznych i czytelni. Zakłada również uczestnictwo w organizowanych przez Partnerów
wydarzeniach okolicznościowych, naukowych, szkoleniowych oraz wspólne organizowanie
wydarzeń i imprez niosących wartość dla Partnerów, dla społeczności lokalnej, regionalnej lub
międzynarodowej.
Sławomir Jagieła, MBA
Zastępca Dyrektora Kolegium Kształcenia Podyplomowego
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PRACĘ DYPLOMOWĄ ZŁOŻYSZ BEZ CZEKANIA W KOLEJCE!
NOWA FUNKCJONALNOŚĆ W SYSTEMIE EXTRANET
W związku z sytuacją epidemiczną Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie
udostępniła swoim Studentom możliwość złożenia pracy dyplomowej za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego Extranet. Dzięki takiemu rozwiązaniu zarówno Studenci, jak
również Promotorzy i Recenzenci prac przechodzą cały proces bez konieczności wizyty w
Uczelni. Warto podkreślić, że procedura złożenia pracy przez Studenta zajmuje nie więcej niż
klika minut. Taki efekt mógł zostać osiągnięty dzięki wprowadzeniu nowych funkcjonalności:
1. Student nie musi składać pracy w wersji papierowej – Promotor zamieszcza elektroniczną
wersję pracy w Uczelnianym Repozytorium Prac Dyplomowych.
2. Elektroniczna karta obiegowa - rozliczenie z biblioteką i kwesturą odbywa się z sposób
zautomatyzowany.
3. Wyeliminowanie zbędnej dokumentacji – wymagane zgody i oświadczenia Student
zatwierdza w uczelnianym systemie Extranet oraz autoryzuje je kodem sms.
4. Elektroniczne opinie oraz recenzje pracy – Promotor oraz recenzent wypełniają
dokumenty w wersji elektronicznej, potwierdzając je kodem sms.
O skuteczności takiego rozwiązania świadczy fakt, iż do egzaminów dyplomowych, które
odbyły się w dniach 13-17 lipca przystąpiło blisko 500 studentów. Większość egzaminów
dyplomowych została przeprowadzona zdalnie, w formie wideokonferencji za pośrednictwem
aplikacji Microsoft Teams.
Gratulujemy nowym absolwentom i życzymy dalszych sukcesów.
Rafał Wyszyński
Dyrektor ds. wdrażania systemu jakości

OBRONY PRAC
DYPLOMOWYCH
Początek lipca to dla studentów ostatnich lat czas obrony prac dyplomowych. Na naszej
Uczelni w trakcie wakacyjnej sesji do egzaminów przystąpiło 478 absolwentów. Ze względu
na sytuację epidemiczną zdecydowana większość obron odbyła się online – co prawda nie
udało się uścisnąć ręki promotora i osobiście podziękować za pomoc oraz wsparcie,
wszystko inne było już jednak „po staremu” - łącznie ze stresem i późniejszą radością.
Na następnej stronie przedstawiamy garść informacji w liczbach.
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_______________________________________
Kierunek

Liczba obron
prac dyplomowych

_______________________________________
Administracja
33
_______________________________________
Prawo
10
_______________________________________
Psychologia
39
_______________________________________
Politologia
38
_______________________________________
Finanse i Rachunkowość
(studia I stopnia)

59

Finanse i Rachunkowość
(studia II stopnia)

73

Zarządzanie
(studia I stopnia)

95

Zarządzanie
(studia II stopnia)

120

_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
Informatyka
11
_______________________________________
Anna Madaj
Kierownik Kierunku Studiów

PRZEWODY DOKTORSKIE
W dniu 15 lipca odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Psychologii naszej Uczelni
poświęcone uruchomieniu procedury związanej z procedowaniem kolejnego przewodu doktorskiego.
Kandydat do stopnia doktora mgr Adam Bosowski przedstawił koncepcję rozprawy doktorskiej, która
była przedmiotem dyskusji, w czasie której uzyskał szereg merytorycznych uwag do przemyślenia
i ewentualnego wykorzystania w trakcie realizacji projektu badawczego. Członkowie Rady podkreślali
wartość projektu, co wyrazili jednogłośnie pozytywnie w głosowaniu tajnym powołując na promotora
Panią Profesor Wioletę Tuszyńską-Bogucką.
Tytuł rozprawy: „Rola otrzymanego wsparcia społecznego w kształtowaniu spełnienia motywów Ja”.
Posiedzenie prowadził Przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Psychologii – prof. dr hab.
Mieczysław Plopa.
prof. dr hab. Mieczysław Plopa
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ZEBRANIE PRACOWNIK W
INSTYTUTU PSYCHOLOGII
W dniu 15 lipca w siedzibie Uczelni odbyło się pierwsze od kilku miesięcy spotkanie
pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Psychologii poświęcone omówieniu spraw
naukowych dydaktycznych i organizacyjnych.
Dyrektor Instytutu prof. Mieczysław Plopa przypomniał o celach strategicznych Instytutu,
podkreślając znaczenie wysokiej aktywności naukowej oraz dbanie o atrakcyjność
oferty dydaktycznej dla studentów krajowych jak i zagranicznych. Zaznaczył, że w
nadchodzącym roku akademickim planowane są comiesięczne zebrania, głównie o
charakterze naukowym.
J.M. Rektor AEH dr Konrad Janowski szerzej omówił cele strategiczne Uczelni, konieczność
podejmowania prac prorozwojowych i proaktywnych w celu sprostania wyzwaniom
stawianym przed najlepszymi uczelniami w kraju. Więcej uwagi poświęcił konieczności
angażowania się pracowników w zadania organizacyjne takie jak:
- uczestnictwo w komisjach programowych, komisjach ds. jakości kształcenia, wzajemnych
hospitacjach zajęć dydaktycznych,
- organizowaniu konferencji naukowych o charakterze lokalnym i międzynarodowym,
merytorycznym, aktywnym wspomaganiu Studenckich Kół Naukowych, itp.,
- organizowania się pracowników w różne zespoły badawcze.
Rektor zapoznał uczestników zebrania z podejmowanymi nowymi inicjatywami: utworzenie
przy Uczelni Instytutu Pomocy Psychologicznej i Psychoterapii, jak też Instytutu Ekspertyz
Psychologicznych, powołanie nowych, atrakcyjnych rynkowo studiów podyplomowych.
Zostały też w trakcie dyskusji omówione niektóre kwestie związane z organizacją nowego
roku akademickiego, w tym zasadności kontynuacji nauczania zdalnego jak i tradycyjnego.
Na zakończenie spotkania Rektor dr Janowski wyraził podziękowanie pracownikom Instytutu
Psychologii za ich duże zaangażowanie w proces nauczania zdalnego, podejmowanie w tej
kwestii różnych inicjatyw, co spotkało się z uznaniem władz Uczelni jak i studentów.

prof. dr hab. Mieczysław Plopa

POLITYKA A MEDIA. MEDIA A POLITYKA
W POLSCE XX I XXI WIEKU
W Krakowie, w dniu 14 listopada 2019

Margueritte, w latach 1966–1970

wobec polskiej prasy katolickiej

r., odbyła się konferencja "Polityka a

pełniący funkcję korespondenta

w latach 1945–1953". Ostatnią sesję

media. Media a polityka w Polsce XX

Le Monde w Polsce. Bernard

- "Współczesne media

i XXI wieku". Jej współorganizatorami

Margueritte był gościem

w polityce" - prowadziła

z ramienia Uczelni byli prof. AEH

honorowym konferencji. Drugiej

dr hab. Kamila Kamińska-

dr hab. Evelina Kristanova oraz prof.

sesji przewodniczył prof. dr hab.

Chełminiak (Uniwersytet

AEH dr hab. Piotr Solarz.

Rafał Habielski (UW);

Warszawski).

Tematyka konferencji dotyczyła

dotyczyła ona zagadnień

funkcjonowania mediów w XX

Sprawozdanie z konferencji

związanych z rynkiem książki

i XXI wieku. Obrady przebiegały

autorstwa dr hab. Kamili

i prasy w okresie PRL-u w Polsce.

w trzech sesjach. Pierwsza z nich

Kamińskiej-Chełminiak,

W czasie tej sesji prof. Kristanova

nosiła tytuł "Rola polityki w mediach,

opublikowane w Zeszytach

wygłosiła referat zatytułowany

a prowadził ją redaktor Bernard

Prasoznawczych, można

„Władza komunistyczna

przeczytać online.

Konferencję przygotowano we współpracy
z Instytutem Dziennikarstwa i Komunikacji
Społecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie, Stowarzyszeniem
Pontyfikatu Papieża Jana Pawła II w Mławie oraz
Instytutem Nauk Społecznych Collegium
Bobolanum. Patronat nad konferencją objęły
Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej
oraz Telewizja Polska TVP3 Kraków.
po prawej: prof. AEH dr hab. Evelina Kristanova i prof. dr hab. Rafał Habielski
powyżej: prof. AEH dr hab. Evelina Kristanova, prof. dr hab. Rafał Habielski
oraz Bernard Margueritte, gość honorowy konferencji
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VII OG LNOPOLSKIE
SEMINARIUM PRAWA
OCHRONY ZABYTK W
Dr Żaneta Gwardzińska współorganizuje
Ogólnopolskie Seminarium Prawa Ochrony Zabytków
dla młodych naukowców, doktorantów
i studentów, które odbędzie się 17-19 września
2020 roku w Lubostroniu. Serdecznie zapraszamy do
udziału - istnieje możliwość uczestnictwa zdalnego.
Więcej informacji o tym wydarzeniu znajduje się na
stronie internetowej: link

I MIEJSCE W KONKURSIE
WYDAWNICTWA
UNIWERSYTETU GDA SKIEGO
Książka autorstwa dr Żanety Gwardzińskiej pt.
"Egzekucja nadzoru konserwatorskiego" zajęła 1.
miejsce w kategorii "Książka przedstawiająca
rezultaty pracy doktorskiej" w konkursie
Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego.
Serdecznie gratulujemy!
Pełna lista laureatów znajduje się pod adresem: link

OTWARTE WYKŁADY ONLINE

W maju i czerwcu w ramach cyklu otwartych wykładów
online wykładowcy AEH oraz zaproszeni goście dzielili się
swoją wiedzą. Webinaria zostały zorganizowane przez
Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego i Ochrony
Własności Intelektualnej, prowadzone przez prof. dr hab.
Jacka Sobczaka oraz naszą Uczelnię. Wykłady zostały
udostępnione na platformie Microsoft Teams i wciąż są
dostępne do obejrzenia.

Czy można sądzi sędziego? O etyce sędziowskiej
w Polsce
dr Michał Laskowski, Sędzia Sądu Najwyższego - link

Wolno słowa – wolno
i wolno ci prasy

my lenia. O ekspresji

prof. dr hab. Jacek Sobczak - link

Czy prawo jest potrzebne lekarzom?
Odpowiedzialno za błąd w sztuce lekarskiej
lek. Grzegorz Wrona - Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności
Zawodowej Lekarzy Naczelnej Izby Lekarskiej - link

Czy sędzia zawsze wie, kto zabił? Proces poszlakowy
dr Andrzej Malicki, adwokat - link

Poznanie: między m zgiem a wiatem
Dziekan Studiów Psychologicznych, dr Giuseppe Leonardi - link

Kariera w branży IT – nie tylko dla programist w!
dr Dr Krzysztof Rychlicki-Kicior - link
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Nowy numer
Advances in
Cognitive Psychology
już dostępny!
Z ko cem czerwca ukazał się nowy numer
uczelnianego czasopisma Advances in Cognitive
Psychology 16(2). Czasopismo posiada 70 pkt. na
li cie MNiSW. W tym numerze znajdą Pa stwo
następujące artykuły:

1. Sense of Agency in Multi-Step Actions, Patricia Garrido-Vásquez i in.
2. Sex Differences in Verbal Fluency Among Young Adults, Andrzej
Sokołowski i in.
3. Early Departure, Early Revival: A "Free From Care" Account of Negative
Temporal Discounting, Hai-Long Sun i in.
4. Analysis of Factor Validity of the Support Intensity Scale on Bosnian–
Herzegovinian Sample, Alma Dizdarevic i in.
5. Response Priming with Horizontally and Vertically Moving Primes: A
Comparison of German, Malaysian, and Japanese Subjects, Christina
Bermeitinger i in.
6. How Does Knowledge About an Artist’s Disability Change the Aesthetic
Experience?, Magdalena Szubielska i in.
7. Cognitive Process Differences Between Moral Beauty Judgments and
Moral Goodness Judgments, Yanhui Xiang i in.
8. Feeling Other People's Pain: An Event-Related Potential Study on Facial
Attractiveness and Emotional Empathy, Natalia Kopiś i in.

Streszczenia poszczególnych artykułów oraz inne materiały
znajdą Państwo na stronie czasopisma http://www.ac-psych.org/
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PUBLIKACJE WYDANE
W ROKU 2019
red. Marcin Staniewski, Magdalena Mądra-Sawicka

Contemporary Economics for
Sustainable Development and
Prosperity
LAP Lambert Academic Publishing 2019
The book “Contemporary Economics for Sustainable Development
and Prosperity” presents the latest theoretical and empirical
knowledge in both contemporary economics and management.
The book covers various areas of science that have a common goal
of improving economics, management (incl. administering and
governance) and finance in an area of sustainable development
and prosperity. This collection of essays bring together conceptual
thinking and empirical research in the field of trust in virtual
organizations, leadership and operator behavior, corporate social
responsibility, social technologies and empowerment, specific
character of a market and social organizations, employability, longterm perspective of investments, improving energy efficiency,
perception analysis and sale network analyses. This collection of
essays highlights different methodology differs approach to
presented research topics. The audience for this work will be
students, academics, and managers of public and private
organizations. The book has an international approach to
contemporary economics.

Maria Sierpińska, Agata Sierpińska-Sawicz,
Ryszard Węgrzyn

Controlling finansowy
w przedsiębiorstwie
Wydawnictwo Naukowe PWN 2019
Wiedza związana z controllingiem finansowym jest rozproszona.
Niezbędne do jej opanowania elementy znajdują się w
podręcznikach i książkach dotyczących: controllingu, finansów
przedsiębiorstw,
planowania
finansowego,
rachunkowości
zarządczej, co utrudnia studentom naukę. „Controlling finansowy w
przedsiębiorstwie” jest pierwszym na rynku podręcznikiem,
kompleksowo omawiającym tę tematykę. W książce czytelnicy
znajdą odpowiedzi na pytania takie jak: jakie są rodzaje controllingu
finansowego, jaki jest zakres oraz cele jego zastosowania, jakie
narzędzia można wyróżnić w ramach controllingu finansowego, na
czym polega analiza odchyleń w systemie controllingu. Omówione
są w nim zagadnienia związane z przepływami kapitałowymi,
przepływami gotówki w korporacjach oraz ryzyko finansowe i
planowanie finansowe.
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Wojciech Słomski

Dekonstrukcjonizm
poststrukturalizm
Wydawnictwo Akademii Humanistycznej
im. Aleksandra Gieysztora 2019
Publikacja poświęcona filozofii Jacquesa Derridy i Jean-Franҫois
Lyotarda. Została również podjęta próba określenia róźnic i
podobieństw zarówno pomiędzy tymi dwoma myślicielami, jak i
pomiędzy kierunkami filozoficznymi, którym ich rozważania dały
początek.

red. Jerzy Gaul, Dariusz Makiłła, Wojciech Morawski

Drogi do Niepodległo ci. Polska
Odrodzona
Archiwum Akt Dawnych 2019

Prezentowana książka zawiera rozszerzone wersje 14 referatów
przedstawionych (lub nadesłanych) podczas konferencji “Drogi do
niepodległości” z 23 listopada 2018 r. – międzynarodowego
spotkania w Warszawie z udziałem gości z Austrii, Czech i Ukrainy.
Obrady toczyły się w trzech sesjach - „Odzyskanie niepodległości
w listopadzie 1918 r.”, „Mniejszości narodowe wobec Niepodległej
Polski” oraz „Odrodzenie Polski w perspektywie wielkich mocarstw
oraz nowych państw Europy Środkowo-Wschodniej”.

Żaneta Gwardzińska

Egzekucja nadzoru
konserwatorskiego
Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego 2019
Egzekwowanie obowiązku ochrony zabytków i opieki nad
zabytkami jest niezwykle ważnym etapem realizowania obowiązku
ochrony dziedzictwa, który dopełniany jest nie tylko w
administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym, lecz również w
postępowaniu
administracyjnym
oraz
w
postępowaniu
sądowoadministracyjnym. Jednakże praktyka nie współgra z teorią,
co sprawia, że przepisy dotyczące nadzoru konserwatorskiego nie
są w znacznym stopniu egzekwowane.
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red. Włodzimierz Rembisz

Ewolucja struktur i relacji w
układzie rolno-spożywczym
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej
2019
Monografia jest w pewnej mierze reminiscencją ogólnych
rezultatów badań w temacie „Źródła wzrostu oraz ewolucja
struktur i roli sektora rolno-spożywczego w perspektywie po 2020
roku”. Precyzyjniej – jest naukowym ujęciem najważniejszych
kwestii i prawidłowości na tle tych badań najistotniejszych dla
projekcji w tej perspektywie czasowej.
(ze wstępu)

Ksenia Kakareko, Tadeusz Kononiuk, Jacek Sobczak

Fundamenty zawodu dziennikarza
Silva Rerum 2019
Autorzy mają nadzieję, że monografia Fundamenty zawodu
dziennikarza pozwoli czytelnikom lepiej zrozumieć, dlaczego
zawód dziennikarza nie jest zajęciem dla dyletantów, lecz wymaga
posiadania kompetencji merytorycznych, warsztatowych i
etycznych. Społeczeństwo demokratyczne może normalnie
funkcjonować
tylko
wówczas,
gdy
dziennikarze
służą
społeczeństwu, dostarczając mu rzetelnych informacji. Taki status
wymaga
od
nich
utrzymywania
wysokich
standardów
profesjonalnych będących fundamentem zawodu dziennikarza.
(ze wstępu)

red. Elżbieta Mreńca

Integracja, polityka zagraniczna,
praworządno , wyzwania dla Polski
wsp łczesnej: Księga Jubileuszowa
dedykowana Profesorowi Witoldowi
Maciejowi G ralskiemu
Wydawnictwo AEH 2019
Księga stanowi zbiór 38 opracowań, ułożonych alfabetycznie
według nazwisk autorów, którzy zaliczani są do grona wybitnych
ekspertów w zakresie stosunków międzynarodowych, integracji
europejskiej, prawa konstytucyjnego, prawa administracyjnego. (ze
wstępu)
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Dawid Stadniczeńko

Komitet Praw Dziecka ONZ - rola
i znaczenie. Komentarze
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej 2019
Zasadniczym celem monografii jest przedstawienie i analiza
przedmiotu (obiektu) badań, jakim jest działalność Komitetu Praw
Dziecka, oraz opracowanie efektów rozpoznania w latach 2012–2019 –
spełniające funkcję teoretyczno-praktyczną badań. W związku z tym
głównym problemem badawczym jest odpowiedź na pytanie: czy
działania Komitetu Praw Dziecka prowadzą do zamierzonego celu
określonego w aktach prawnych? (ze wstępu)

red. Stanisław Leszek Stadniczeńko, Marek Michalak

O potrzebie nowego Kodeksu
Rodzinnego i jego podstawach
aksjologicznych
Wydawnictwo Adam Marszałek 2019
Ta monografia naukowa, praca zbiorowa jest zwieńczeniem projektu
badawczego „Rodzinne prawo osobowe – projekt Kodeksu rodzinnego
2018 r. (podejście interdyscyplinarne)”. Publikacja powstała w wyniku
dokonanych analiz prawno-psychologiczno-pedagogicznych zespołu,
który stanowią autorzy poszczególnych rozdziałów. Książkę stanowi 21
tekstów dotyczących kwestii prawa rodzinnego. Przedmiotem badań
jest więc projekt Kodeksu rodzinnego ogłoszony w 2018 r. przez
Rzecznika Praw Dziecka. Podstawowym punktem odniesienia
dokumentu jest człowiek osoba, sposób pojmowania jej istoty,
społecznych uwarunkowań w życiu rodzinnym, społeczno-kulturowym,
osobowo-społecznym, naturze człowieka, aksjologii prawa. Niemal we
wszystkich rozdziałach wskazuje się na konieczność nowego spojrzenia
na problemy aksjologiczne, na wartości jako podstawowe działania nie
tylko w zakresie tworzenia, ale również stosowania prawa,
urzeczywistniania praw rodziny, praw człowieka i praw dziecka. (ze
wstępu)

SIERPIEŃ 2020 | NR 2

red. Katarzyna Myszona-Kostrzewa, Elżbieta Mreńca,
Piotr Benedykt Zientarski

Prawne aspekty działalno ci
kosmicznej
Kancelaria Senatu 2019
Oddajemy do rąk Czytelników monografię Prawne aspekty
działalności kosmicznej stanowiącą odpowiedź na intensywny
rozwój działalności kosmicznej w Polsce oraz związane z nią
problemy natury prawnej i administracyjnej. Problematyka
monografii w szczególności zogniskowana jest wokół takich kwestii
jak: dylematy Europejskiej Polityki Kosmicznej, aksjomaty
krajowego prawa kosmicznego – polska perspektywa,
Parlamentarna Grupa ds. Przestrzeni Kosmicznej jako forma
aktywności parlamentarnej, techniki satelitarne a bezpieczeństwo i
obronność, prawne aspekty megakonstelacji satelitarnych,
prognozy pogody kosmicznej w służbie społeczeństw, konflikt
między sprawiedliwym dostępem do danych ze zdalnego badania
Ziemi z kosmosu a ochroną praw człowieka, standardy organizacji
międzynarodowych dotyczące ograniczania śmieci kosmicznych,
górnictwo kosmiczne – prawo i perspektywy. (ze wstępu)

red. Anna Pawlak, Beata Skwarek, Justyna Stadniczeńko

Prawno-społeczne aspekty
wychowania w dobie XXI wieku.
Zagrożenia, nadzieje, wyzwania
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
im. Witelona w Legnicy 2019
Proponowana publikacja składa się ze zbioru artykułów o treściach
odnoszących się do ważnej społecznie problematyki koniecznych
przemian w procesie wychowania dzieci i młodzieży w związku z
wyzwaniami obecnego wieku. Współczesny świat stoi bowiem w
obliczu wielu sytuacji, które stanowią olbrzymie zagrożenie dla
bezpiecznego wzrastania dzieci i młodzieży. Każdy z prezentowanych artykułów stanowi twórczy wkład i nowe spojrzenie na
proces wychowania oraz w efekcie – jego udoskonalenia. (ze
wstępu)
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Małgorzata Marta Szwejkowska

System kar dyscyplinarnych wobec
osadzonych odbywających karę
pozbawienia wolno ci
Wydawnictwo Adam Marszałek 2019
Rozważania dotyczące zarówno katalogu kar dyscyplinarnych, w
których zmiany od wielu lat w zasadzie mają charakter
kosmetyczny, jak i posługiwania się nimi w rzeczywistości
więziennej są na gruncie polskiej doktryny niezmiernie cenne. Nie
dając gotowych rozwiązań, ale wskazując możliwe, Autorka skłania
do refleksji nad sytuacją więziennictwa w ogóle, nad koniecznością
zachowania równowagi wobec założonego celu kary wobec
więźnia i koniecznością zapewnienia porządku i bezpieczeństwa w
samym zakładzie karnym. (fragment recenzji wydawniczej Teresy
Gardockiej)

red. Stanisław Leszek Stadniczeńko, Hanna Jamra,
Piotr Zamelski

rodowisko prawnicze Opola i ląska
Opolskiego
Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emanuela
Smołki w Opolu, Fundacja dla Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Opolskiego 2019
Monografia dotyczy wszystkich środowisk prawnych Opolszczyzny
działających w latach
1945-2013 : prokuratury, notariatu,
adwokatury, radców prawnych, doradców podatkowych, Sądów
Diecezji Opolskiej. Przedstawia sylwetki osób, które pracowały na
rzecz Śląska Opolskiego w zawodach prawniczych. Książka jest
formą podziękowania dla całej społeczności prawniczej, która
przyczyniła się do powstania oraz rozwoju organów ochrony i
pomocy prawnej na terenie ziemi opolskiej.

Małgorzata Starzomska

Tendencyjno uwagi u kobiet
z zaburzeniami odżywiania
Liberi Libri 2019
Głównym tematem recenzowanej monografii jest zjawisko
tendencyjności uwagi wobec specyficznych bodźców (związanych
z jedzeniem, sylwetką i perfekcjonizmem) u osób cierpiących na
zaburzenia jedzenia. Książka omawia stan wiedzy na ten temat, a
także prezentuje własne badania empiryczne Autorki. (fragment
recenzji Marka Nieznańskiego)
Pełny tekst publikacji w wolnym dostępie: link
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ROZDZIAŁY W PUBLIKACJACH
ZBIOROWYCH
Elżbieta Mreńca

Aksjomaty krajowego prawa kosmicznego – polska
perspektywa
w: „Prawne aspekty działalności kosmicznej”, red. Katarzyna Myszona-Kostrzewa,
Elżbieta Mreńca, Piotr Benedykt Zientarski, Warszawa 2019
Publikacja ma na celu określenie zasadniczych cech tworzonego obecnie w Polsce krajowego prawa
kosmicznego w odróżnieniu od zasadniczych cech międzynarodowego prawa kosmicznego.
Dokonano w niej także analizy rządowych projektów ustaw: 1) o działalności kosmicznej oraz Krajowym
Rejestrze Obiektów Kosmicznych, 2) o zmianie ustawy o Polskiej Agencji Kosmicznej oraz ustawy
o działach administracji rządowej. W publikacji postawiono i uzasadniono tezę, iż twórcy polskiego
prawa kosmicznego powinni mieć na uwadze nie tylko konieczność wykonania przez Rzeczpospolitą
Polską zobowiązań wynikających z wiążących ją umów międzynarodowych, ale również wniesienie
wkładu w innowacyjność gospodarki. Stąd adresaci tego prawa, czyli rodzimy sektor kosmiczny,
słusznie może oczekiwać, iż polskie prawo kosmiczne będzie dla tego sektora żaglem, a nie kotwicą.

Aleksandra Szymanowska

Bezpiecze stwo szkoły w opinii nauczycieli
w: „Agresja w szkole”, red. Krystyna Ostrowska, Maria Libiszowska-Żółtkowska,
Warszawa 2019

Elżbieta Mreńca

Członkostwo w Europejskiej Agencji Kosmicznej jako
element awansu cywilizacyjnego Polski
w: „Integracja, polityka zagraniczna, praworządność. Wyzwania dla Polski współczesnej.
Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu”,
red. Elżbieta Mreńca, Warszawa 2019
Ekspansywna polityka kosmiczna pozwala na realizację pełnowymiarowej polityki proinnowacyjnej
umożliwiającej współczesnym gospodarkom przyspieszenie rozwoju. Celem opracowania jest analiza
wykorzystania przez Polskę członkostwa w Europejskiej Agencji Kosmicznej jako szansy na stworzenie
silnego rodzimego sektora kosmicznego, który będzie (co najmniej w wybranych obszarach)
konkurencyjny w wymiarze globalnym i będzie w stanie zapewnić Polsce niezależność w dostępie do
danych satelitarnych i ich zastosowania.
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Jacek Sobczak

Czy dziennikarstwo to zaw d?
w: „Fundamenty zawodu dziennikarza”, Ksenia Kakareko, Tadeusz Kononiuk, Jacek
Sobczak, Poznań – Warszawa 2019
Dziennikarzy słusznie, aczkolwiek z pewną dozą poetyckiej przesady, nazywa się niekiedy inżynierami
dusz. Jest w tym sporo prawdy, gdyż w dzisiejszym skomplikowanym świecie, w którym wydarzenie
goni wydarzenie, informacja informację, właśnie dziennikarze są przewodnikami w tym labiryncie
faktów, to oni fakty te interpretują i komentują, prezentując najczęściej gotowe do zaakceptowania
oceny. (fragment)

Anetta Breczko, Alina Miruć

Deontologia zawodowa służby cywilnej w kontek cie
rozważa o etyce zawod w zaufania publicznego
w: „Standardy współczesnej administracji i prawa administracyjnego”, red. Zofia
Duniewska, Małgorzata Stahl, Agnieszka Rabiega-Przyłęcka, Warszawa – Łódź 2019
Zasadna wydaje się teza, że przy funkcjonowaniu polskiej służby cywilnej pojawia się – pomimo
istnienia stosownych regulacji prawnych i pozaprawnych – wiele problemów, trudności i paradoksów.
Ich podłoże ma charakter nie tylko systemowy (chodzi m.in. o wady strukturalne systemu politycznego,
gospodarczego i złe funkcjonowanie instytucji publicznych), ale też wiąże się z wyraźnymi
niedostatkami w infrastrukturze etycznej. (fragment)

Dariusz Makiłła

Domknięcie się Odrodzonej. Walka o kształt granic
Rzeczypospolitej 1918-1923/1939
w: „Integracja, polityka zagraniczna, praworządność. Wyzwania dla Polski współczesnej.
Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu”,
red. Elżbieta Mreńca, Warszawa 2019
Zasadniczym przedmiotem pracy jest omówienie dotyczące procesu kształtowania się granic
Rzeczypospolitej po I wojnie światowej i w okresie międzywojennym 1918-1923/1939. Problem ten
został pokazany z politycznego i prawnego punktu widzenia mającego swoje osadzenie w ówczesnych
stosunkach międzynarodowych.
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Dariusz Makiłła

Dualizm władzy w procesie kształtowania
og lnopa stwowych zgromadze i reprezentacji
stanowych w Europie (XIII-XVI wiek)
w: „Sejm Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów a europejskie
reprezentacje stanowe”, red. Dariusz Kupisz, Wacław Uruszczak, Warszawa 2019
Publikacja „Sejm Królestwa Polskiego i Rzeczypospolitej Obojga Narodów…” stanowi zbiór autorskich
rozpraw przedstawiających panoramę polskiego i europejskiego parlamentaryzmu od jego początków
po schyłek XVIII wieku. Redaktorzy tomu skupili się przede wszystkim na zagadnieniach związanych
z genezą i pierwszymi wiekami funkcjonowania polskiego sejmu na tle zgromadzeń stanowych
ówczesnej Europy. Konsekwencją przyjętego założenia jest przewaga tekstów poświęconych okresowi
obejmującemu XIV–XVI wiek nad studiami dotyczącymi późniejszego czasu. Autorami poszczególnych
artykułów są badacze dziejów parlamentaryzmu z polskich oraz zagranicznych ośrodków naukowych.

Dawid Stadniczeńko

Dzieci migrujące w ujęciu Komentarza Og lnego
Komitetu Praw Dziecka ONZ
w: „Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej
Deklaracji Praw człowieka”, red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń 2019

Konrad Janowski, Marcin Staniewski and Katarzyna Awruk

Entrepreneurial Dispositions Personality Inventory:
Development and Validation
in: „Entrepreneurial Complexity. Methods and Applications”, ed. Matthias Dehmer, Frank
Emmert-Streib, Herbert Jodlbauer, CRC Press Taylor & Francis Group 2019
This paper presents the results of studies that have been part of a more extensive research project
aimed at identification of predictors of entrepreneurial success in people starting new businesses in
Poland. The objective of this paper is to present a questionnaire instrument, the Entrepreneurial
Dispositions Personality Inventory, which was developed to measure personality characteristics
relevant to entrepreneurship in a Polish population. We wanted to develop an instrument that would
cover a wide range of personality predictors of entrepreneurship as having these predictors measured
on the same measurement scale would facilitate intra-profile analyses. Three studies are reported
here, and their aims were: 1) to test the initial version of the instrument and, where possible, to improve
its psychometric properties, 2) to test the convergent validity of the instrument, and 3) to test the
criterion validity of the instrument. (excerpt)
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Jacek Sobczak

Europejska Rada Ochrony Danych – nowy organ Unii
Europejskiej chroniący osoby fizyczne w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
w: „Człowiek, gospodarka, społeczeństwo. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi
Jerzemu Babiakowi”, red. Tadeusz Wallas, Krzysztof Urbaniak, Krzysztof Hajder,
Poznań 2019

Jacek Sobczak

Europejskie ugrupowanie wsp łpracy terytorialnej
w systemie prawa unijnego
w: „Integracja, polityka zagraniczna, praworządność. Wyzwania dla Polski współczesnej.
Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu”,
red. Elżbieta Mreńca, Warszawa 2019
Europejska Współpraca Terytorialna jest jednym z celów przewidzianych w Rozporządzeniu Rady (WE)
nr 1083/2006, w którym sprecyzowano cele wspólnej polityki regionalnej, wynikające z art.158 Traktatu
Ustanawiającegp Wspólnotę Europejską. Funkcjonowanie Europejskiego Ugrupowania Współpracy
Terytorialnej jest instrumentem osadzonym w treści rozporządzenia 1082/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady z 5 lipca 2006 r. Zastąpiła ona Europejskie Ugrupowanie Interesów
Gospodarczych. Celem wspomnianego rozporządzenia było zapewnienie możliwości podejmowania
działań dla realizacji programów lub projektów współpracy terytorialnej współfinansowanych przez
Wspólnotę, w szczególności w ramach funduszy strukturalnych. Umożliwia ono tworzenie
sformalizowanych grup współpracy na szczeblu transgranicznym, transnarodowym i
międzyregionalnym przez podmioty publiczne z różnych państw członkowskich. Celem jej są działania
realizujące cel strategiczny UE, jakim jest spójność społeczna i gospodarcza. Współpracujące
podmioty mogą podejmować tylko takie działania, które leżą w zakresie ich zadań i kompetencji
wyznaczonych przez prawo krajowe. Rozporządzenie szczegółowo podkreśla kwestie dotyczące
charakteru EUWT, zasad jego tworzenia, kwestie dotyczące osobowości prawnej, zadań struktury,
budżetu likwidacji upadłości, a także problemy jurysdykcyjne.

Witold Małecki

„Euro-2006” i co dalej ze strategią przystąpienia do strefy
euro?
w: „Strategia dla Polski. Ćwierć wieku później”, red. Grzegorz W. Kołodko, Jacek Tomkiewicz,
Warszawa 2019
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Sławomir Jakima, Marta Rowińska

Farmakoterapia w seksuologii
w: „Zaburzenia seksualne a psychoterapia poznawczo-behawioralna”,
red. Marta Rawińska, Warszawa 2019
Dysfunkcje seksualne mogą stanowić pierwszy zwiastun zakłóceń zdrowia fizycznego i psychicznego.
Przy diagnozowaniu etiologii wystąpienia danego problemu należy rozważyć, czy przyczyną trudności
seksualnych są głównie zaburzenia biologiczne (somatyczne), czy psychiczne, czy też np. emocjonalna
reakcja na sytuację choroby. Trudności seksualne mogą bowiem stanowić element obrazu klinicznego
choroby psychicznej, która oddziałuje na relacje partnerskie i seksualne, jak również dysfunkcje
i urazowe doświadczenia mogą wywierać negatywny wpływ na zdrowie psychiczne. (fragment)

Ryszard Stachowski

Freud w krainie czarownic
w: „Na drogach i bezdrożach historii psychologii. Tom 7”, red. Cezary Domański, Teresa
Rzepa, Lublin, 2019
Na kogo pada światło z kaganka niesionego przez uskrzydloną Psyche? Na pewno na tych, którzy szli
po drogach historii psychologii, jak wspomniani w tym tomie Kazimierz Twardowski, Władysław
Sterling, Stanisław Mateusz Studencki, Herman Witkin, Stefan Szuman, Charlotte Bühler czy Jerzy
Siuta, ale także na tych, którzy wkroczyli na jej bezdroża, jak choćby początkujący w roli analityka
Sigmund Freud czy też – w roli hipnotyzera – Wacław Radecki. (fragment)

Jacek Sobczak

Integracja obszaru postradzieckiego
w: „Polityka, prawo, kultura i bezpieczeństwo na obszarze postradzieckim”, Tadeusz Bodio,
Joanna Marszałek-Kawa, Toruń 2019

Jacek Sobczak

Język przekazu dziennikarskiego wobec zjawisk
tabloidyzacji rodk w społeczno ci przekazu
w: „Fundamenty zawodu dziennikarza”, Ksenia Kakareko, Tadeusz Kononiuk, Jacek
Sobczak, Poznań – Warszawa 2019
Zjawisko tabloidyzacji prasy drukowanej doczekało się sporej liczby opracowań. Zwykło się przy tym
zwracać uwagę na wpływ, jaki prasa sensacyjna wywiera na całą kulturę, schlebiając gustom
najszerszego, lecz jednocześnie najmniej wyrobionego grona czytelników. W gronie badaczy polskich
zwraca się uwagę na fakt, że oprócz tabloidyzacji prasy następuje tabloidyzacja dyskursu politycznego.
(fragment)
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Dawid Stadniczeńko

Justification of court decisions as a form of
communication with the public
w: „Współczesne problemy praw człowieka. Wybrane aspekty = Contemporary problems
of human rights. Selected aspects”, red, Marcin Mamiński, Maciej Rzewuski, Warszawa 2019

Stanisław Leszek Stadniczeńko

Kodeks rodzinny (projekt) efektem ewolucji praw dziecka
w: „Dziecko i jego szczęście. Refleksje w kontekście 100-lecia TPD”, red. Małgorzata
Buchli, Legnica 2019
Autor wskazuje na podstawy projektu Kodeksu rodzinnego wywodzące się z filozofii antropologicznej,
filozofii personalistycznej, filozofii dialogu oraz z filozofii odpowiedzialności, jak również z pedagogiki
prawa i holistycznego podejścia do prawa, praw człowieka. Reforma prawa rodzinnego skutkować
winna nową filozofią pojmowania zagadnień prawno-rodzinnych. W Kodeksie powiązano rozumienie
praw dziecka z koncepcją człowieka, dziecka, rodziny i wychowania, które stanowią podstawę
proponowanych rozwiązań, a następnie wykładni i interpretacji. Podkreślono znaczenie praw dziecka
do bycia wychowywanym w rodzinie, gdzie fundamentalne znaczenie ma odpowiedzialność
rodzicielska za opiekę, wychowanie i rozwój dziecka w rodzinie. Stworzono system prawa rodzinnego
w ujęciu materialno-proceduralnym i wykonawczym. Od stu lat w przedsięwzięciach na rzecz dziecka
i rodziny przoduje Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Autor wskazuje na rolę społecznych rzeczników praw
dziecka TPD i ich udział w konsultacjach tego projektu. Pracy nad projektem towarzyszył realizm
prawniczy oparty na pogłębionej refleksji teoretycznej i praktycznej.

Jacek Sobczak

Kompetencje i zadania samorządu terytorialnego
Rzeczpospolitej Polskiej w dziedzinie wsp łpracy
międzynarodowej
w: „Prawo samorządu terytorialnego. Doświadczenia, wyzwania i perspektywy”,
red. Andrzej Bisztyga, Anna Chodorowska, Anna Feja-Paszkiewicz, Zielona Góra 2019
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Dariusz Makiłła, Angelika Wojtan

Konstytucyjny obowiązek służby wojskowej w Ustawie
Zasadniczej Niemiec
w: „Integracja, polityka zagraniczna, praworządność. Wyzwania dla Polski współczesnej.
Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu”,
red. Elżbieta Mreńca, Warszawa 2019
Artykuł podejmuje problem obowiązkowej służby wojskowej ujęty w ustawie Zasadniczej Niemiec
z 1949 r. Obowiązek ten jest uznawany za regulację podstawową dla obywateli Niemiec. Włączony
został do Ustawy Zasadniczej Niemiec dopiero w 1968 r. w celu uniknięcia różnic między porządkiem
konstytucyjnym a ustawowym dotyczącym obowiązku służby wojskowej uregulowanym ustawą,
przyjętą przez parlament niemiecki w 1956 i związaną z utworzeniem stałej armii w Niemczech (1955).

Marta Rawińska

Leczenie wytrysku przedwczesnego u mężczyzn
w: „Zaburzenia seksualne a psychoterapia poznawczo-behawioralna”, red. Marta Rawińska,
Warszawa 2019
Przedwczesna ejakulacja (PE) jest obok zaburzeń erekcji najczęściej zgłaszaną trudnością wśród
mężczyzn. W badaniach amerykańskich częstotliwość występowania PE waha się między 21% a 32.5%
u mężczyzn w wieku 18-70 lat. (fragment)

Justyna Stadniczeńko

Mediacja r wie nicza i jej znaczenie w wychowaniu
do odpowiedzialno ci
w: „Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje,
wyzwania”, red. Anna Pawlak, Beata Skwarek, Justyna Stadniczeńko, Legnica 2019
Idea mediacji jest od dawna znana i stosowania w świecie, zaś pomysł pracy z młodzieżą w zakresie
rozwiązywania konfliktów bez przemocy wychodzi naprzeciw idei sprawiedliwości naprawczej.
Mediacja jest doskonałym, alternatywnym sposobem reagowania na niepożądane zachowania
nieletnich. Jest dobrym narzędziem wychowawczym, które może wpłynąć na zmianę zachowania
i postaw nieletnich, tworzy także dobry grunt do zmiany osobowości młodego człowieka. Mediacje
rówieśnicze są metodą rozwiązywania konfliktów wśród dzieci i młodzieży na terenie szkoły, placówki
opiekuńczo-wychowawczej lub resocjalizacyjnej w obecności mediatora rówieśnika. Jest również
dobrym instrumentem wychowawczym: uczy tolerancji, odpowiedzialności i szacunku.
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Janusz Wojtasik

Młodo i początki działalno ci polityczno-wojskowej
Mariana Kukiela
w: „Marian Kukiel (1885-1973) i jego dzieło. Historia, wojsko, polityka”, red. Tomasz
Siewierski, Zbigniew Zielonka, Warszawa 2019
Młodszy o osiemnaście lat od Józefa Piłsudskiego, o dwadzieścia jeden od Witolda Jodko-Narkiewicza
i o sześć od Walerego Sławka, ale rówieśnik Kazimierza Sosnkowskiego, Marian Kukiel należał do tego
pokolenia Polaków urodzonych po powstaniu styczniowym, które było wychowane w jego tradycji,
jednak nie zaznało bezpośrednio goryczy klęski, dyskryminacji i popowstaniowych wywózek na
odległe krańce imperium Romanowów. (fragment)

Jacek Sobczak

Nowy model dziennikarstwa
w: „Fundamenty zawodu dziennikarza”, Ksenia Kakareko, Tadeusz Kononiuk, Jacek
Sobczak, Poznań – Warszawa 2019
Profesjonalizacja zawodu dziennikarskiego miała charakter długotrwały, którego początków należy
doszukiwać się w powstaniu prasy drukowanej oraz wiązać z pojawieniem się i rozwojem prasy
informacyjnej. Niewątpliwie wpływ na profesjonalizację zawodu miał rozwój prasy komercyjnej
i związany z tym wzrost liczby zawodowych dziennikarzy, czemu towarzyszyło wykształcenie się
poczucia odrębnej, dziennikarskiej tożsamości zawodowej. (fragment)

Stanisław Leszek Stadniczeńko

Obraz człowieka i koncepcja jego praw w Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka
w: „Powszechny system ochrony praw człowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej
Deklaracji Praw człowieka”, red. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Toruń 2019

Jacek Sobczak

Ochrona rodowiska w wietle konstytucyjnej zasady
zr wnoważonego rozwoju
w: „Wybrane aspekty realizacji zasady zrównoważonego rozwoju samorządu
terytorialnego”, red. Magdalena Sitek, Piotr Benedykt Zientarski, Warszawa 2019
Zasada zrównoważonego rozwoju wypracowana została w obszarze uniwersalnego prawa
międzynarodowego publicznego. Przejęło ją prawo unijne oraz polskie prawo konstytucyjne. Treść tej
zasady obudowana została dość szczegółową wykładnią doktryny w mniejszym stopniu judykatury,
chociaż nadal budzi wątpliwości. Praktyczne stosowanie tej zasady w ramach obowiązku gmin wydaje
się być utrudnione z uwagi na nie do końca jasne kompetencje, które zostały na nie nałożone.
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Stanisław Leszek Stadniczeńko

Od Deklaracji do Konwencji o prawach dziecka
w: „Integracja, polityka zagraniczna, praworządność. Wyzwania dla Polski współczesnej.
Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu”,
red. Elżbieta Mreńca, Warszawa 2019
Przedmiotem opracowania jest ochrona praw dziecka, która stanowi część dziedziny określonej jako
ochrona praw człowieka. Okazją do przedstawienia przedmiotowego zagadnienia jest 60-lecie
Deklaracji Praw Dziecka ONZ (1959) oraz 30-lecie ustanowienia Konwencji o prawach dziecka ONZ
(1989).

Dariusz Makiłła

O doktrynalnych r dłach konstytucjonalizmu w XVIwiecznej Polsce
w: „Retoryka, polityka, religia w pierwszej Rzeczypospolitej. Wybrane zagadnienia”,
red. Łukasz Cybulski, Krzysztof Koehler, Warszawa 2019

Stanisława Kalus

Opieka – nowy komentarz
w: „O potrzebie nowego Kodeksu rodzinnego i jego podstawach aksjologicznych”,
red. Stanisław L. Stadniczeńko, Marek Michalak, Toruń 2019
Uwagi poniższe stanowią nawiązanie do tych przepisów, które zawiera projekt Kodeksu rodzinnego,
jaki wypracowany został przez Komisję Kodyfikacyjną przy Rzeczniku Praw Dziecka i stanowi akt
prawny regulujący problematykę rodzinno-prawną w sposób nowy, uwzględniający jednak
dotychczasowydorobek doktryny i orzecznictwa. Zagadnienia ujęte w tym rozdziale nie uległy
poważnym zmianom, ale duży wpływ na to wywarły pewne próby nowej treści przepisów Kodeksu
cywilnego, zwłaszcza dotyczące ubezwłasnowolnienia. (fragment)

Wiesław Dębski

Parametr beta w zarządzaniu portfelem - aspekty
teoretyczno-praktyczne
w: „Zarządzanie finansami. Aspekty teoretyczne i praktyczne”, red. Jakub Marszałek, Dorota
Starzyńska, Łódź 2019
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Kazimierz Strzyczkowski

Pluralizacja cel w Unii Europejskiej
w: „Integracja, polityka zagraniczna, praworządność. Wyzwania dla Polski współczesnej.
Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu”,
red. Elżbieta Mreńca, Warszawa 2019
Artykuł przedstawia proces reorientacji celów Unii Europejskiej głównie wskutek wprowadzonych
zmian podstaw aksjologicznych Unii Europejskiej w szczególności społecznej gospodarki rynkowej
jako podstawy ustroju gospodarczego Unii Europejskiej zakładającej równoważność celów
gospodarczych i społecznych. Podstawowym zadaniem opracowania jest udzielenie odpowiedzi na
pytanie, czy przewidziane w Traktacie z Lizbony cele gospodarcze i społeczne mają równy status
z punktu widzenia prawnych instrumentów zapewniających ich realizację oraz balansowanie, innymi
słowy, z punktu widzenia spójności regulacji prawnej polityki społecznej i osiągania celów
gospodarczych.

Stanisław Leszek Stadniczeńko

Podstawy aksjologiczne i intelektualne
kształtowania projektu Kodeksu rodzinnego
w: „O potrzebie nowego Kodeksu rodzinnego i jego podstawach aksjologicznych”,
red. Stanisław L. Stadniczeńko, Marek Michalak, Toruń 2019
Nie sposób odpowiedzieć zadowalająco, czy cel opracowania projektu Kodeksu rodzinnego, mimo
dołożenia starań intelektualnych przy kształtowaniu tego Kodeksu, powiedzie się, bowiem zależu to od
recepcji Projektu, wrażliwości i gotowości intelektualnej czytelnika. Postawione zadania w wymiarze
poznawczym, praktycznym i twórczym Komisja Kodyfikacyjna podjęła z pokorą, mając świadomość, że
projektowanie, modelowanie jest zadaniem wieloaspektowym i niezwykle trudnym oraz że
odpowiedzialność za wszelkie ewentualne nieporozumienia, błędy, pominięcia czy zbyt łatwe
uogólnienia spoczywają wyłącznie na jej członkach.

Stanisław Leszek Stadniczeńko

Powinno wobec dobra w procesie urzeczywistnienia
prawa wynikająca z pedagogiki prawa
w: „Prawno-społeczne aspekty wychowania w sobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje,
wyzwania”, red. Anna Pawlak, Beata Skwarek, Justyna Stadniczeńko, Legnica 2019
Autor prezentuje podejście do takich zagadnień jak dobro wspólne, powinność, odpowiedzialność,
dialog, solidaryzm, urzeczywistnianie prawa w kontekście wynikających z pedagogiki prawa. Wskazuje
na potrzebę prawidłowego pojmowania człowieka jako osoby – integralny obraz człowieka. Wśród
uwarunkowań pedagogiki prawa na pierwszym miejscu stawia zastane lub przewidywane skutki
wychowawcze normy prawnej. Podkreśla znaczenie odpowiedzialnego rodzicielstwa. Bliska
pedagogice prawa jest komunikacyjna wizja prawa, która pomaga w zrozumieniu działania prawa jako
nośnika wartości i treści wychowawczych. Wskazuje, że wychowanie determinuje sposób analizy
i oceny regulacji prawnych. Opowiada się za doktryną przygotowującą człowieka do aktywnego,
twórczego, świadomego oraz odpowiedzialnego przekształcania otaczającej rzeczywistości.
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Dariusz Makiłła

Powołanie Rady Stanu Kr lestwa Polskiego w 1918 roku
w: „Drogi do Niepodległości. Polska Odrodzona”, red. Jerzy Gaul, Dariusz Makiłła,
Wojciech Morawski, Warszawa 2019

Janusz Wojtasik

Powstania narodowe XVIII – XIX w. Polityka i militaria
w: „Misja Wojska. Strategia i bezpieczeństwo państwa. Szkice o siłach zbrojnych”,
red. Tadeusz Panecki, Józef Smoliński, Warszawa, 2019

Małgorzata Szwejkowska, Wojciech Truszkowski

Przestępstwa gospodarcze – wybrane problemy
w: „Wpływ zmian w prawie gospodarczym na kondycję gospodarki”, red. Bronisław Sitek,
Justyna Skwirowska, Kacper Milkowski, Olsztyn 2019
Zjawisko nazywane przestępczością gospodarczą nie jest nowe i zapewne towarzyszy człowiekowi
nieodłącznie od czasu zainicjowania kontaktów gospodarczych. Pomimo tak długiej genezy, udało się
jak dotąd w literaturze przedmiotu wypracować jedynie pewne ramy konceptualne zagadnienia. Nie
może to jednak dziwić w sytuacji, gdy przedmiotowe zjawisko musi być oceniane poprzez pryzmat
stosunków gospodarczych danego państwa (czy ich grupy). Bardzo różnie bowiem interpretować będą
przestępstwa gospodarcze te systemy państwowe, w których dominuje gospodarka centralnie
sterowana i tam, gdzie przyjęto założenia liberalne i wolnorynkowe. Zasadniczym celem rozważań
w niniejszym opracowaniu jest geneza i analiza definicji przestępczości gospodarczej, które
wykształciły się w ciągu ostatniego stulecia, z uwzględnieniem różnic występujących na tym tle
pomiędzy przedstawicielami kontynentalnych a anglosaskich systemów prawnych. Następnie zaś
następuje odniesienie się do treści regulacji karnoprawnej przestępczości gospodarczej w Polsce,
w szczególności do treści rozdziału XXXVI Kodeksu karnego, przy próbie określenia dynamiki
i struktury tego rodzaju czynów zabronionych.

Jacek Sobczak

Przestępstwa prasowe
w: „Fundamenty zawodu dziennikarza”, Ksenia Kakareko, Tadeusz Kononiuk, Jacek Sobczak,
Poznań – Warszawa 2019
Odpowiedzialność prawna dziennikarzy określona jest – jak wskazuje przeprowadzona analiza – przez
rozliczne przepisu sformułowane zarówno w Prawie prasowym, Kodeksie karnym, jak i w licznych
przepisach szczegółowych, rozproszonych w całym systemie prawnym Rzeczypospolitej. (fragment)

SIERPIEŃ 2020 | NR 2

Tadeusz Oleksyn

Przyw dztwo chrze cija skie. Istota, specyfika, wyzwania
w: „Zarządzanie, przywództwo a duchowość”, red. Ryszard Kołodziej, Kraków 2019

Małgorzata Szwejkowska, Anna Gerecka-Żołyńska

Rola samorządu terytorialnego w procesie readaptacji
społecznej skazanych opuszczających izolację
penitencjarną
w: „Wybrane aspekty realizacji zasady zrównoważonego rozwoju samorządu
terytorialnego”, red. Magdalena Sitek, Piotr Benedykt Zientarski, Warszawa 2019
Niniejszy tekst dotyczy kwestii wsparcia udzielanego przez stowarzyszenia, fundacje, instytucje
publiczne i grupy społeczne skazanym opuszczającym warunki izolacji penitencjarnej. Działanie to
stanowi ważny element procesu readaptacji społecznej skazanych. Zakres działań wspierających
obejmuje różne formy, na przykład pomoc finansową, interwencyjne udzielenie schronienia, pomoc
w zatrudnieniu, poradnictwo prawne oraz pomoc psychologiczną dla skazanego lub członków jego
rodziny. W artykule wskazano na brak właściwej koordynacji i wspólnej polityki pomiędzy podmiotami
i instytucjami realizującymi działania pomocowe, co sprawia, że osoba opuszczająca jednostkę
penitencjarną może otrzymać pomoc na warunkach określonych przez zakład karny, a następnie może
skorzystać ze wszystkich innych możliwych źródeł wparcia, o ile tylko wykaże się odpowiednią
inicjatywą. Brak inicjatywy prowadzi do sytuacji, że pomoc w ogóle nie zostanie udzielona. W tekście
podkreślono, że mimo doskonalenia systemu pomocy nie uzyskano realnie znaczących efektów, co
wynika na przykład z nadmiernej liczby aktów prawnych obowiązujących w tym zakresie.

Mieczysław Plopa

Rozwody jako niepokojące zjawisko wsp łczesno ci.
Psychologiczna perspektywa bada
w: „Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych”, red. Teresa Rostowska, Aleksandra
Lewandowska-Walter, Warszawa 2019
W doniesieniu przedstawione zostały współczesne trendy badań nad zagadnieniem rozwodu
(prekursory rozwodu, wpływ rozwodu na adaptację dorosłych, wpływ rozwodu na zachowanie
rodziców oraz na relację rodzic – dziecko, wpływ rozwodu na szerszy rodzinny system, konsekwencje
rozwodu w procesie adaptacji dzieci i młodzieży) oraz nakreślona zostanie perspektywa dalszych, jak
się wydaje, koniecznych badań uwzględniających: - efektywność wykorzystywania naukowych teorii
do badania zjawiska rozwodu (zmiany w rodzinnej strukturze i rodzinnych relacjach towarzyszące
rozwodowi są bardziej głębokie i skomplikowane, niż zakładają obecnie skonstruowane teorie); określenie i tematyczne przeanalizowanie dobrostanu dorosłych po rozwodzie (zrozumienie
konsekwencji rozwodu dla dorosłych jest bardzo istotne chociażby z tego powodu, że warunkiem
dobrostanu dzieci jest dobrostan rodziców); - zastosowanie na większą skalę ujęć wieloteoretycznych
i wielodyscyplinarnych.
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Marian Kallas

Samorząd terytorialny w partyjnych projektach
Konstytucji z lat 2004-2013
w: „Integracja, polityka zagraniczna, praworządność. Wyzwania dla Polski współczesnej.
Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu”,
red. Elżbieta Mreńca, Warszawa 2019
Po scharakteryzowaniu modelu samorządu terytorialnego wyrażonego postanowieniami pierwszej
Konstytucji III Rzeczypospolitej z 2 kwietnia 1997 r. poddano analizie regulacje na ten temat zawarte
przede wszystkim w projektach nowej ustawy zasadniczej z 2005 i 2010 r. sygnowanych przez Prawo
i Sprawiedliwość. Omówiono nadto problematykę samorządu terytorialnego zawartą w szeregu aktów
programowych tej partii. Przedstawiono niektóre uwagi odnośnie do praktyki ustrojowej w tym
zakresie.

Anna Pawlak

Socjalizacja prawna w dobie XXI wieku
w: „Prawno-społeczne aspekty wychowania w dobie XXI wieku. Zagrożenia, nadzieje,
wyzwania”, red. Anna Pawlak, Beata Skwarek, Justyna Stadniczeńko, Legnica 2019
Postęp technologiczny współczesnego świata wpływa na proces socjalizacji prawnej. Artykuł ma na
celu ukazanie zagadnienia socjalizacji prawnej ze szczególnym uwzględnieniem zmian mających
miejsce w dobie XXI wieku. Artykuł odpowiada na pytanie- w jakim obszarze zagadnień związanych
z socjalizacją prawną współczesna globalizacja i rozwój informatyzacji mają największe znaczenie,
a także jakie czynniki współcześnie zagrażają optymalnemu efektowi socjalizacji prawnej, jakim jest
internalizacja norm prawnych. Praca przedstawia etapy socjalizacji prawnej oraz analizuje wpływ
nowych technologii na socjalizację prawną oddzielnie dla procesów: poznawania prawa, rozumienia
prawa, a także zajęcia odpowiedniego stanowiska względem poznanych norm prawnych.

Jacek Sobczak

Standardy zawodu dziennikarskiego w orzecznictwie
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
w: „Fundamenty zawodu dziennikarza”, Ksenia Kakareko, Tadeusz Kononiuk, Jacek Sobczak,
Poznań – Warszawa 2019
Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie – tak w judykatach sądów polskich, jak i w wyrokach
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu – starano się wytyczyć granice wolności prasy,
wskazując jednocześnie na jej gwarancje. W doktrynie od dawna poszukiwano granic wolności,
wskazując, że mogą one mieć charakter aktualny bądź potencjalny – w zależności od tego, czy istnieją
w chwili obecnej, czy też mogą wystąpić w przyszłości; przekraczalny, czyli dający się usunąć,
i nieprzekraczalny, czyli taki, którego nie można lub nie powinno się usuwać; zewnętrzny wobec
podmiotu i wewnętrzny, wbudowany w psychikę podmiotu; normatywny i faktyczny. (fragment)
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Jan Jeżewski

Status ustrojowy francuskich zamorskich samorząd w
terytorialnych w wietle Konstytucji Republiki
w: „Integracja, polityka zagraniczna, praworządność. Wyzwania dla Polski współczesnej.
Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Witoldowi Maciejowi Góralskiemu”,
red. Elżbieta Mreńca, Warszawa 2019
Artykuł w pierwszej części charakteryzuje status ustrojowy samorządów zamorskich Francji pod koniec
ubiegłego stulecia. W drugiej części zostały ukazane aktualne zmiany Konstytucji francuskiej
poszerzające zakres samodzielności samorządów zamorskich, a także ukazujące gwarancje
zabezpieczenia jedności terytorium Republiki Francuskiej.

Jacek Sobczak

Stosunki między lekarzami w wietle postanowie
kodeksu etyki lekarskiej
w: „Prawo i medycyna. Wybrane zagadnienia”, red. Stanisław Hoc, Dariusz Mucha, Opole
2019

Jacek Sobczak

Studia dziennikarskie – między wymogami programowymi,
oczekiwaniami student w a ambicjami wykładowc w
w: „Klinika dziennikarstwa – profilaktyka i edukacja”, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński,
Katarzyna Konarska, Wrocław 2019

Marta Rawińska

Terapia seksualna
w: „Zaburzenia seksualne a psychoterapia poznawczo-behawioralna”,
red. Marta Rawińska, Warszawa 2019
Pomimo stale rosnącej ilości literatury w zakresie leczenia zaburzeń seksualnych, nadal brakuje badań
biorących pod uwagę wszystkie aspekty ważne przy diagnostyce i leczeniu. Najwięcej danych opiera
się wyłącznie na efektywności farmakoterapii, gdzie aspekt relacji między partnerami jest w znikomym
stopniu brany pod uwagę, a aspekt pracy terapeutycznej – ignorowany. Czynniki psychologiczne
i kontekstualne zasługują na szansę bycia branymi pod uwagę, zwłaszcza że w nielicznych pracach
można odnaleźć znakomite efekty leczenia terapeutycznego. (fragment)
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Jacek Sobczak, Maria Gołda-Sobczak

The academic freedom as one of human rights. Wolno
akademicka jako jedno z praw człowieka
w: „Współczesne problemy praw człowieka. Wybrane aspekty = Contemporary problems
of human rights. Selected aspects”, red, Marcin Mamiński, Maciej Rzewuski, Warszawa 2019

Aneta Kłopocka

The Family 500+ Programme and Functioning of Polish
Households
w: „Stan i perspektywy rozwoju sektora finansów publicznych”, red. Iwona Kowalska,
Anna Wasilewska, Warszawa 2019
The introduction of large scale reform of financial support for families with children in Poland, the socalled Family 500+ Programme, sparked off an intense debate among policymakers and researchers
on the directions and objectives of family policies, as well as on the desired and undesired impacts of
the programme. While the discussion focuses on the assessment of the degree of achievement of
the main programme objectives (i.e. child poverty reduction and increase in the number of births) and
its effect on female labour force participation, most of its indirect implications have so far been left
largely unexamined. This paper highlights the importance of exploring the effects of the Family 500+
Programme on functioning of Polish households, and will hopefully serve to stimulate more research in
this area.

Jacek Sobczak, Ksenia Kakareko

Unia Europejska wobec problem w koncentracji
i pluralizmu rodk w przekazu
w: „Fundamenty zawodu dziennikarza”, Ksenia Kakareko, Tadeusz Kononiuk, Jacek Sobczak,
Poznań – Warszawa 2019
Istnienie i zachowanie pluralizmu jest niewątpliwie jednym z czynników gwarantujących wolność
mediów. Jest ono istotnym czynnikiem społeczeństwa demokratycznego. Zagrożeniem dla pluralizmu
mediów, a co za tym idzie – dla wspomnianych wolności, jest zjawisko koncentracji mediów. Pojęcie
pluralizmu nie ma jednoznacznej definicji legalnej, mimo że w regionalnych systemach prawnych
Europy, zarówno w systemie Rady Europy, jak i Unii, podejmuje się działania zmierzające do ochrony
pluralizmu mediów. (fragment)
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Justyna Góral, Włodzimierz Rembisz

Verification of usability of the price cobweb model in
current market conditions
in: „The 13th professor Aleksander Zelias International Conference on Modelling and
Forecasting of Socio-Economic Phenomena. Conference Proceedings”, ed. Monika Papież
and Sławomir Śmiech, Zakopane 2019

Jacek Sobczak

W kwestii potrzeby wzmocnienia pozycji pokrzywdzonego
w procesie karnym
w: „Artes serviunt vitae, sapientia imperat. Proces karny sensu largo – rzeczywistość
i wyzwania. Księga jubileuszowa Profesora Tomasza Grzegorczyka z okazji 70. Urodzin”,
red. Jarosław Kasiński, Amadeusz Małolepszy, Piotr Misztal, Radosław Olszewski, Katarzyna
Rydz-Sybilak, Dariusz Świecki, Warszawa – Łódź 2019

Jacek Sobczak

Wolno
rodk w przekazu. Standard Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka i jego modyfikacje w
uniwersalnych i regionalnych aktach normatywnych
w: „Powszechny system ochrony praw człowieka. 70 lat po proklamowaniu Powszechnej
Deklaracji Praw Człowieka. Osiągnięcia-bariery-nowe wyzwania i rozwiązania”, Toruń 2019

Jacek Sobczak

Wpływ czynnik w społeczno-politycznych na wykładnię
pojęcia miru domowego
w: „Naruszenie miru domowego”, red. Marek Mozgawa, Warszawa 2019
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Jacek Sobczak

Wpływ Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej na politykę
międzynarodową Federacji Rosyjskiej
w: „Z badań nad historią i współczesnością Rosji, Azji Centralnej i Kaukazu”,
red. Tadeusz Bodio, Joanna Marszałek-Kawa, Toruń 2019
Rola religii w kształtowaniu tożsamości, w życiu społeczeństw i państw jest niezaprzeczalna. Nie
można także zaprzeczyć wpływu religii i instytucji wyznaniowych na kształt stosunków
międzynarodowych. W Rosji carskiej powiązanie państwa z Cerkwią było szczególnie bliskie i stało się
istotnym mitem historycznym. Legło także u podstaw sakralizacji władzy. Władcy Rosji wykorzystali
istniejącą pod koniec XVI w. sytuację polityczną dla ustanowienia patriarchatu moskiewskiego, co
nastąpiło z pogwałceniem ówcześnie obowiązujących zwyczajów i przepisów. Późniejsze zmiany
znoszące patriarchat jeszcze bardziej wiązały Rosyjską Cerkiew Prawosławną z Carstwem Rosyjskim.
W XIX w. Cerkiew stała się instytucją państwową, wychowującą oddanych w posłuszeństwem,
krzewiącą ideały patriotyzmu, legitymującą władzę carów i wykładającą integrującą ideę duchową.
Mimo działań sekularyzacyjnych i prześladowania Cerkwi po rewolucji udało jej się przetrwać.
W okresie radzieckim reaktywowano też urząd patriarchy moskiewskiego. Po upadku ZSRR i powstaniu
Federacji Rosyjskiej nastąpił renesans rosyjskiej religijności, a władze publiczne skorzystały z okazji,
aby wykorzystać Cerkiew do budowy nowej tożsamości narodowej. Rosyjska Cerkiew Prawosławna
ma wyraźne cele geopolityczne, które okazują się być zbieżne z głoszonymi przez władze polityczne.
Putinowska koncepcja „rosyjskiego świata” współgra z cerkiewną koncepcją tak terenu kanonicznego,
jak i terytorium kanonicznego. Oba podmioty wyraźnie zabiegają o zachowanie i umocnienie sfer
wpływów, które wydają się być całkowicie identyczne.
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ARTYKUŁY
Cécile J. Bouvet, Manuel Varlet, Simone Dalla Bella, Peter E. Keller & Benoît G. Bardy

Accent-induced stabilization of spontaneous auditory–
motor synchronization
Psychological Research 2019
Humans spontaneously synchronize their movements with external auditory rhythms such as a
metronome or music. Although such synchronization preferentially occurs toward a simple 1:1
movement–sound frequency ratio, the parameters facilitating spontaneous synchronization to more
complex frequency ratios remain largely unclear. The present study investigates the dynamics of
spontaneous auditory–motor synchronization at a range of frequency ratios between movement and
sound, and examines the benefit of simple accentuation pattern on synchronization emergence and
stability. Participants performed index finger oscillations at their preferred tempo while listening to a
metronome presented at either their preferred tempo, or twice or three times faster (frequency ratios
of 1:1, 1:2 or 1:3) with different patterns of accentuation (unaccented, binary or ternary accented), and no
instruction to synchronize. Participants’ movements were spontaneously entrained to the auditory
stimuli in the three different frequency ratio conditions. Moreover, the emergence and stability of the
modes of coordination were influenced by the interaction between frequency ratio and pattern of
accentuation. Coherent patterns, such as a 1:3 frequency ratio supported by a ternary accentuation,
facilitated the emergence and stability of the corresponding mode of coordination. Furthermore,
ternary accentuation induced a greater gain in stability for the corresponding mode of coordination
than was observed with binary accentuation. Together, these findings demonstrate the importance of
matching accentuation pattern and movement tempo for enhanced synchronization, opening new
perspectives for stabilizing complex rhythmic motor behaviors, such as running.
DOI: 10.1007/s00426-019-01208-z

Włodzimierz Oniszczenko, Marcin Rzeszutek & Ewa Stanisławiak

Affective Temperaments, Mood, and Insomnia Symptoms
in a Nonclinical Sample
Behavioral Sleep Medicine 2019, Volume 17, 3
Objective: The aim of the study was to understand the relationship between affective temperaments
and insomnia symptoms and to examine mood state as a mediator in this relationship. Participants: The
sample consisted of 659 adults (428 women and 231 men), aged 18–77 years old, derived from a
nonclinical population. Methods: Affective temperaments were assessed using the Temperament
Evaluation of Memphis, Pisa, Paris, and San Diego Autoquestionnaire (TEMPS-A). Mood was measured
using the UWIST Mood Adjective Checklist (UMACL). Insomnia was evaluated by the Athens Insomnia
Scale. Results: We found positive correlations among anxious, cyclothymic, depressive, and irritable
affective temperaments and insomnia symptoms. Negative correlation with insomnia symptoms was
found for hyperthymic temperament. Energetic arousal and tense arousal, as mood dimensions,
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positively correlated with insomnia symptoms. Hierarchical regression analysis indicated that anxious,
cyclothymic, and hyperthymic temperaments were significant predictors of insomnia symptoms.
Mediation analyses indicated that anxious, cyclothymic, and hyperthymic temperaments affected
insomnia symptoms, both directly and indirectly, through energetic arousal as a mediator. Conclusions:
The results showed a relationship between affective temperaments and insomnia symptoms and
included the role of energetic arousal, a mood state dimension, as a mediator.
DOI: 10.1080/15402002.2017.1357121

Jacek Woźniak

Akceptacja r żnych form narzędzi selekcyjnych – przegląd
literatury i wstępne wyniki badania
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2019, 5(130)
Chociaż rekrutacja pracowników przez internet jest obecnie jednym z najpowszechniej stosowanych
sposobów pozyskiwania pracowników, niewiele wiadomo o czynnikach warunkujących postrzeganie
przez kandydatów narzędzi selekcyjnych bazujących na ICT. Na podstawie badania e-kwestionariuszem
704 respondentów stwierdzono, że poziom oceny sprawiedliwości dystrybucyjnej nowych narzędzi
selekcyjnych jest niższy niż tradycyjnych, na których są one oparte. Dodatkowo stwierdzono, że
doświadczenie z danym narzędziem bądź narzędziem podobnym zwiększa poziom jego akceptacji, oraz
wskazano konsekwencje zarządcze tego faktu.
Link

Wojciech Maruchin

Analiza postępowania dotyczącego cofnięcia skutk w
unikania opodatkowania
Monitor Podatkowy 2019, 2
Ustawodawca wprowadził do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa nową procedurę dotyczącą
cofnięcia skutków unikania opodatkowania. Powodem jej wprowadzenia było dążenie do umożliwienia
podatnikom i płatnikom wycofania się ze skutków unikania opodatkowania wynikających ze środków
ograniczających umowne korzyści. Procedura może także dotyczyć uzyskanej przez podmiot korzyści
podatkowej. Przeanalizowane w niniejszym artykule postępowanie może być wszczynane na wniosek
zainteresowanego podmiotu i kończy się decyzją wydawaną przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej. Uwieńczeniem przeprowadzonego postępowania i wydania decyzji jest złożenie przez
zainteresowany podmiot korekty deklaracji podatkowej, co nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia
przez uprawniony do tego organ czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania
podatkowego lub kontroli celno-skarbowej. Podmiot ten jest jednak zobligowany do poniesienia
kosztów, których wysokość została określona w badanych przepisach. W badanej procedurze rolę
organu opiniodawczego – działającego zarówno na wniosek SKAS, jak i zainteresowanego podmiotu –
może odgrywać Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania.
DOI: 10.32027/MOPOD.19.2.1
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Wojciech Maruchin

Analiza szczeg lnych zasad opodatkowania
w znowelizowanych przepisach ustawy o podatku
dochodowym od os b prawnych
Monitor Podatkowy 2019, 1
Ustawodawca wprowadził do przepisów PDOPrU trzy nowe reżimy opodatkowania. Pierwszy z nich
został wprowadzony w odniesieniu do opodatkowania dochodów generowanych przez prawa
własności intelektualnej. Stanowi to odpowiedź polskiego ustawodawcy na zaproponowany przez
OECD planu działań dotyczących zmniejszania podstawy opodatkowania i transferu zysków (Base
erosion and profit shirting). Podatnicy korzystający z tego szczególnego reżimu będą uprawnieni do
stosowania stawki podatkowej w wysokości 5% do uzyskanego przez siebie dochodu. Drugi z nich
dotyczy opodatkowania dochodu z odpłatnego zbycia walut wirtualnych, który został osiągnięty na
przestrzeni roku podatkowego. Zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi ustalania podstawy
opodatkowania w podatkach dochodowych będzie ją stanowić różnica pomiędzy sumą przychodów
a kosztami uzyskania przychodów, do której będzie stosowana stawka podatkowa w wysokości
19%. Ostatni z analizowanych reżimów dotyczy alternatywnego sposobu opodatkowania dochodów
z emisji euroobligacji poprzez możliwość korzystania przez emitenta ze zryczałtowanej stawki
podatkowej w wysokości 3%.
DOI: 10.32027/MOPOD.19.1.2

Wojciech Maruchin

Analiza zmian przepis w prawa wsp lnotowego w
zakresie opodatkowania VAT
Monitor Podatkowy 2019, 6
Mając na uwadze nadrzędność regulacji prawa unijnego nad prawem polskim w zakresie
opodatkowania VAT, warto przeanalizować nowe zasady opodatkowania, które są wprowadzane
etapami przez prawodawcę wspólnotowego. Aktem prawa wspólnotowego objętym zakresem
niniejszego artykułu jest Dyrektywa Rady (UE) 2017/2455 z 5.12.2017 r.1 zmieniająca dyrektywę
2006/112/WE2 i dyrektywę 2009/132/WE w odniesieniu do niektórych obowiązków wynikających
z podatku od wartości dodanej w przypadku świadczenia usług i sprzedaży towarów na odległość.
W niniejszym artykule zostaną przeanalizowane nowe zasady wynikające ze zmienionych przepisów
Dyrektywy 2006/112/WE z podziałem na dwie grupy: 1) zasad obowiązujących od 1.1.2019 r., 2) zasad
obowiązujących od 1.1.2021 r.
DOI: 10.32027/MOPOD.19.6.3
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Włodzimierz Oniszczenko & Ewa Stanisławiak

Association between sex and body mass index as
mediated by temperament in a nonclinical adult sample
Eating and Weight Disorders. Studies on Anorexia, Bulimia and Obesity 2019, 24
The main purpose of the present study was to investigate the association between sex and body mass
index (BMI) as mediated by the temperament traits postulated by the regulative theory of
temperament. A group of 317 subjects, including 122 men and 195 women 18–82 years old (M = 31.93;
SD = 12.64 years), was recruited from the general population to participate in the study. A crosssectional design was applied in this study. Temperament was assessed using the formal characteristics
of behaviour–temperament inventory revised version (FCB–TIR). In the sample, BMIs ranged from 16.51
to 35.56 kg/m2 (M = 23.31 kg/m2; SD = 3.61 kg/m2). The male group had significantly higher BMI,
briskness and endurance levels and significantly lower perseveration, sensory sensitivity and
emotional reactivity levels compared to the female group. No significant differences between these
groups were noted in terms of activity and rhythmicity. The correlations between BMI and briskness
and between BMI and endurance were positive, while the correlations between BMI and perseveration
and between BMI and activity were negative. The correlations among BMI, sensory sensitivity,
emotional reactivity and rhythmicity were not statistically significant. The mediation analysis showed
that briskness and endurance were significant partial mediators of the relationship between sex and
BMI. Conclusions: sex and two temperament traits, briskness and endurance, were the best predictors
of BMI. Briskness and endurance partially mediated the relationship between sex and BMI.
DOI: 10.1007/s40519-018-0617-8

Nina Politimou, Simone Dalla Bella, Nicolas Farrugia, Fabia Franco

Born to Speak and Sing: Musical Predictors of Language
Development in Pre-schoolers
Frontiers in Psychology 2019
The relationship between musical and linguistic skills has received particular attention in infants and
school-aged children. However, very little is known about pre-schoolers. This leaves a gap in our
understanding of the concurrent development of these skills during development. Moreover, attention
has been focused on the effects of formal musical training, while neglecting the influence of informal
musical activities at home. To address these gaps, in Study 1, 3- and 4-year-old children (n = 40)
performed novel musical tasks (perception and production) adapted for young children in order to
examine the link between musical skills and the development of key language capacities, namely
grammar and phonological awareness. In Study 2, we investigated the influence of informal musical
experience at home on musical and linguistic skills of young pre-schoolers, using the same evaluation
tools. We found systematic associations between distinct musical and linguistic skills. Rhythm
perception and production were the best predictors of phonological awareness, while melody
perception was the best predictor of grammar acquisition, a novel association not previously observed
in developmental research. These associations could not be explained by variability in general
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cognitive functioning, such as verbal memory and non-verbal abilities. Thus, selective music-related
auditory and motor skills are likely to underpin different aspects of language development and can be
dissociated in pre-schoolers. We also found that informal musical experience at home contributes to
the development of grammar. An effect of musical skills on both phonological awareness and
language grammar is mediated by home musical experience. These findings pave the way for the
development of dedicated musical activities for pre-schoolers to support specific areas of language
development.
DOI: 10.3389/fpsyg.2019.00948

Agata Zdun-Ryżewska, Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Krzysztof Basiński,
Wojciech Leppert, Mikołaj Majkowicz

Cognitive and emotional representations of pain in cancer
patients at an inpatient unit and home palliative care
Current Problems in Cancer 2019, Volume 43, 6
Purpose: To compare symptomatic treatment at inpatient palliative care unit and at home in terms of:
pain intensity; negative impact of pain on functioning in different areas of life; and beliefs about pain
(cognitive and emotional aspects according to Leventhal's theory). Patients: The sample consisted of
74 cancer patients qualified for palliative care at an inpatient unit (N = 53) and at home (N = 21). Methods:
Brief Pain Inventory––Short Form (measurement of pain intensity and pain interference with daily
activities), Karnofsky Scale (performance status), Illness Perception Questionnaire for cognitive and
emotional representations and beliefs about pain, and Hospital Anxiety and Depression Scale. Results:
Patients treated at inpatient unit and patients treated at home did not differ in terms of pain intensity,
depression, and anxiety. The only significant differences between groups were the beliefs about pain.
Patients with cancer in home care were more convinced of pain treatment effectiveness but expressed
higher level of distress related to pain. Patients convinced that pain can be treated more effectively
were younger, the pain they experienced was less severe, and they were treated at home.
Conclusions: Effectiveness of symptomatic treatment is comparable in patients with cancer at inpatient
unit and at home. Treatment at home is associated with stronger patient convictions that pain can be
effectively treated and higher level of distress. In future studies, the source of higher distress intensity
in patients treated at home may be further explored.
DOI: 10.1016/j.currproblcancer.2019.01.005
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Jorge Cruz-Cárdenas, Jorge Guadalupe-Lanas, Ekaterina Zabelina, Andrés PalacioFierro, Margarita Velín-Fárez, Marcin Staniewski

Consumer value creation through WhatsApp use:
A qualitative multimethod approach in a Latin American
scenario
Academia Revista Latinoamericana de Administración 2019, Volume 32, 4
The purpose of this paper is to understand in-depth how consumers create value in their lives using
WhatsApp, the leading mobile instant messaging (MIM) application. The study adopts the perspective
of customer-dominant logic (CDL) and uses a qualitative multimethod design involving 3 focus groups
and 25 subsequent in-depth interviews. The research setting was Ecuador, a Latin American country.
Analysis and interpretation of the participants’ stories made it possible to identify and understand the
creation of four types of value: maintaining and strengthening relationships; improving role
performance; emotional support; and entertainment and fun. In addition, the present study proposes a
conceptual model of consumer value creation as it applies to MIM. Understanding the way consumers
create value in their lives using MIM is important not only for organizations that offer MIM applications,
but also for those companies that develop other applications for mobile phones or for those who wish
to use MIM as an electronic word-of-mouth vehicle. The current study is one of the first to address the
topic of consumer behavior in the use of technologies from the perspective of CDL; this perspective
enablesan integrated qualitative vision of value creation in which the consumer is the protagonist.
DOI: 10.1108/ARLA-02-2019-0044

Tomasz Szopiński, Katarzyna Bachnik & Robert Nowacki

Cross-channel information search and patterns of
consumer electronics purchasing
Economic Research-Ekonomska Istraživanja 2019
Consumers diversify the sources where they seek information about goods and services as well as the
places where they make a purchase. To a great extent, the choice between online and offline channels
is determined by the qualities of the products that are sought, the frequency of purchasing them, and
the pace of technological changes that the needed goods undergo. Consumer familiarity with a
particular channel matters as well. The aim of the article is to verify whether a customer’s
characteristics (age, gender, technical skills, technical education) influence the way consumers buy
consumer electronics. The article focuses on radio and television equipment, computers, and mobile
phones. The main point of interest is the differences during the information search and purchasing
stages. The paper reports on the survey results conducted among 741 respondents. The analysis
showed that the subjective perception of the respondents' own technical skills as well as their gender
diversify the way electronics are purchased. A non-linear relationship has been discovered between
the risk involved in filing a warranty claim on electronics purchased via the Internet and the way of
buying these products.
DOI: 10.1080/1331677X.2019.1691037
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Kamila Wojdyło

Cztery dni pracy i wystarczy?
Charaktery 2019, 8
W krótszym czasie można zdziałać więcej, czterodniowy tydzień pracy zwiększa efektywność
pracowników – dowodzą badania. Dlaczego zatem jeszcze go nie wprowadzono? Z badania
przeprowadzonego przed dwoma laty przez słynny koncern Kantar Millward Brown dla Work Service
wynika, że Polacy należą do najbardziej zapracowanych narodów w Europie. W pracy spędzamy
średnio 45 godzin tygodniowo, co znaczy, że w ciągu roku sfera zawodowa pochłania nam około
2 tysiące godzin. (fragment)
Link

Nurudeen Abu & Marcin Staniewski

Determinants of corruption in Nigeria: evidence from
various estimation techniques
Economic Research-Ekonomska Istraživanja 2019, Volume 32, 1
Reducing corruption has been one major challenge facing government and policy makers in Nigeria.
This study employs the ARDL, CCR and FMOLS methods to assess the determinants of corruption in
Nigeria over the period 1984–2016. The result of the cointegration test indicates that corruption and its
determinants (economic development, political rights, military expenditure, rents, civil liberties and
openness) have a long-run relationship. The results of the ARDL, CCR and FMOLS estimation
demonstrate that economic development, political rights, military expenditure, rents, civil liberties and
openness, are the main determinants of corruption in the long-run. Higher-economic development,
greater civil liberties, more openness and higher military expenditure are related to lower corruption,
but higher rents and political rights are associated with higher corruption. Based on these outcomes,
this study recommends policies to promote economic development, civil liberties, political rights and
openness, including reducing the reliance on the oil sector to curb corruption in Nigeria.
DOI: 10.1080/1331677X.2019.1655467

Krzysztof Kiełkiewicz, Ciarán Ó'Mathúna, Christopher McLaughlin & Daniel
Boduszek

Empirical investigation of a postmodern model of
spirituality within the population of Republic of Ireland
Journal of Beliefs & Values 2019, Volume 40, 2
Spirituality is a phenomenon which continues to attract much interest in the Western culture.
Throughout the years, it has changed in form and developed in understanding. It has become
unprecedentedly broad and embraced by many people, even those who do not consider themselves
to be religious. Indeed, spirituality is a subject of debate within academic and non-academic circles
regarding its shape, place, function, and definition. This debate and the academic investigation reveals
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that as a field of study it is .undergoing intense and vigorous development. However, there are a
number of conceptual deficiencies which need attention, namely; identity and method. The aim of this
study is to develop the concept of spirituality according to the current European population. The study
applies Structural Equation Modelling (SEM) and finds current spirituality functioning as a threedimensional model composed of transcendence, immanence, and purpose. This concept is predicted
by 13 independent variables. The findings conclude that current spirituality is a person’s individual
existential dimension, being subject to change through the influence of various psychological, religious
and social factors. The findings of the research describe its practical implication within formational
social fields such as education, counselling, and psychotherapy
DOI: 10.1080/13617672.2019.1570451

Marcin Staniewski, Katarzyna Awruk

Entrepreneurial success and achievement motivation –
A preliminary report on a validation study of the
questionnaire of entrepreneurial success
Journal of Business Research 2019, Volume 101
Since interest of researchers in entrepreneurial success is growing incessantly, the need for methods
allowing quantitative measurement of this phenomenon through the development of a tool having the
psychometric parameters of accuracy and reliability becomes more and more pronounced. Therefore,
there are pilot studies on the Questionnaire of Entrepreneurial Success in progress, which examine a
new tool enabling accurate and reliable quantitative measurement of entrepreneurial success. The
present report elaborates on the initial findings regarding theoretical accuracy of the Questionnaire of
Entrepreneurial Success. The first part of these findings was already presented in the article
“Questionnaire of Entrepreneurial Success – Report on the Initial Stage of Method Construction.” The
study was carried out
in Poland and examined 144 entrepreneurs running a business in various voivodeships for at least
4 years. The following tools were employed: The Questionnaire of Entrepreneurial Success (QES),
Achievement Motivation Inventory (AMI), General Self-Efficacy Scale (GSES), Entrepreneurship Efficacy
Scale (EES), and the Self-Esteem Scale (SES). This part of the study was intended to demonstrate the
character of the relationships between entrepreneurial success and achievement motivation. In the
course of the study, significant correlations between entrepreneurial success and achievement
motivation were revealed (e.g., Flexibility, Courage, Faith in success, Dominance, Preference for
difficult tasks, Independence, and Objective orientation); thereby confirming the theoretical accuracy of
the Questionnaire of Entrepreneurial Success. Further in-depth correlation analysis led to the
conclusion that the adopted perspective on entrepreneurial success modifies these correlations (i.e.,
short-/long-term subjective perspective and short-/long-term objective perspective). The
achievement motivation dimensions of Elasticity and Dominance were found to correlate with
entrepreneurial success (from each of the four perspectives separately). The results of comparative
and profile analyses showed that entrepreneurial individuals demonstrating high entrepreneurial
success obtained higher scores in AMI, EES, SES, and GSES. urthermore, significant differences were
revealed in terms of flexibility, dominance, self-esteem, effectiveness of gathering market information,
business entrepreneurial efficacy, and generalized sense of self-efficacy (compared to entrepreneurs
showing low entrepreneurial success). The initial pilot study examining the Questionnaire of
Entrepreneurial Success supports the claim that the tool has good psychometric parameters.
DOI: 10.1016/j.jbusres.2019.01.073

SIERPIEŃ 2020 | NR 2

Piotr Solarz

Europeizacja i jej transfer na polityki publiczne pa stw
członkowskich Unii Europejskiej. Wybrane przykłady –
Polska
Studia Bobolanum 2019, 3
Artykuł przedstawia wiedzę na temat europeizacji i jej transferu na polityki publiczne państw
członkowskich Unii Europejskiej, na wybranym przykładzie polityki rolnej Polski. Europeizacja jest
narzędziem zrozumienia procesów wywierania wpływu przez Unię na kraj członkowski oraz analizy,
czy presja Unii wywołuje jakąś reakcję krajów członkowskich. Definicja europeizacji wykorzystana
w tym artykule łączy trzy tradycyjne definicje tego pojęcia: po pierwsze, z dołu na górę (przesyłania),
po drugie, z góry na dół (pobierania), i po trzecie, okrągła europeizacja. Istnieje również spora grupa
badaczy rozumiejących europeizację jako adaptację narodowych polityk oraz struktur zarządzania
państwem do poziomu europejskiego oraz projekcję narodowych preferencji w Unii Europejskiej.
Niniejszy artykuł podejmuje próbę przedstawienia i wyjaśnienia istoty i współczesnych trendów
europeizacji.
DOI: 10.30439/SB.2019.3.6

Włodzimierz Oniszczenko, Ewa Stanisławiak

Five-factor personality model versus affective
temperaments: a study in a nonclinical Polish sample
Current Issues in Personality Psychology 2019, 7(1)
Background: The study aimed to evaluate the relationship between five-factor personality model traits
and affective temperaments. Participants and procedure: The sample consisted of 615 healthy
Caucasian adults (395 women and 220 men) recruited from a nonclinical population. Participants’ ages
ranged from 17 to 69 (M=30.79, SD=9.69). The Polish version of Akiskal’s Temperament Evaluation of
Memphis, Pisa, Paris and San Diego Auto-Questionnaire was used for the assessment of affective
temperaments. The five-factor personality model traits were measured with the Polish version of Costa
and McCrae’s NEO-FFI Personality Inventory. Results: Neuroticism positively correlated with
depressive, cyclothymic, irritable and anxious temperaments, but negatively with hyperthymic
temperament. Extraversion positively correlated with hyperthymic temperament, but negatively with
all other affective temperaments. Neuroticism together with introversion was the best predictor of
depressive temperament, accounting for 55% of the variance. Neuroticism also explained 37% of the
anxious temperament variance and 22% of cyclothymic temperament variance. Extraversion predicts
hyperthymic temperament (accounting for 25% of the variance) and low agreeableness predicts
irritable temperament (10% of explained variance). The results confirmed that women are more
depressive, cyclothymic and anxious and less hyperthymic than men and have a higher level of
neuroticism than men. Conclusions: The results highlight the importance of two personality traits:
neuroticism and extraversion. They may share similarities with certain affective temperaments and may
also contribute to development of affective disorders.
DOI: 10.5114/cipp.2019.82751
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Jan Jeżewski

Franciszek Longchamps de Bérier. Życie i tw rczo
Państwo i Prawo 2019, 5
The article portrays Professor’s early university career and life in Lviv, as well as the war period and his
intensive work at the University of Wrocław after the end of the war. Exquisite books and scientific
papers which invariably continue to inspire academic research constitute the primary focus of this
article.
Link

Frédéric Puyjarinet, Valentin Bégel, Christian Gény, Valérie Driss, Marie-Charlotte
Cuartero, Sonja A. Kotz, Serge Pinto & Simone Dalla Bella

Heightened orofacial, manual, and gait variability in
Parkinson’s disease results from a general rhythmic
impairment
npj Parkinson’s Disease 2019, 5
Individuals with Parkinson’s disease (PD) experience rhythm disorders in a number of motor tasks, such
as (i) oral diadochokinesis, (ii) finger tapping, and (iii) gait. These common motor deficits may be signs of
“general dysrhythmia”, a central disorder spanning across effectors and tasks, and potentially sharing
the same neural substrate. However, to date, little is known about the relationship between rhythm
impairments across domains and effectors. To test this hypothesis, we assessed whether rhythmic
disturbances in three different domains (i.e., orofacial, manual, and gait) can be related in PD. Moreover,
we investigated whether rhythmic motor performance across these domains can be predicted by
rhythm perception, a measure of central rhythmic processing not confounded with motor output.
Twenty-two PD patients (mean age: 69.5 ± 5.44) participated in the study. They underwent neurological
and neuropsychological assessments, and they performed three rhythmic motor tasks. For oral
diadochokinesia, participants had to repeatedly produce a trisyllable pseudoword. For gait, they
walked along a computerized walkway. For the manual task, patients had to repeatedly produce finger
taps. The first two rhythmic motor tasks were unpaced, and the manual tapping task was performed
both without a pacing stimulus and musically paced. Rhythm perception was also tested. We observed
that rhythmic variability of motor performances (inter-syllable, inter-tap, and inter-stride time error) was
related between the three functions. Moreover, rhythmic performance was predicted by rhythm
perception abilities, as demonstrated with a logistic regression model. Hence, rhythm impairments in
different motor domains are found to be related in PD and may be underpinned by a common
impaired central rhythm mechanism, revealed by a deficit in rhythm perception. These results may
provide a novel perspective on how interpret the effects of rhythm-based interventions in PD, within
and across motor domains.
DOI: 10.1038/s41531-019-0092-6
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Dariusz Makiłła

Idea ładu moralnego okresu redniowiecza. Z dziej w
kształtowania się wzoru osobowego duchowych patron w
Polski w. Wojciecha i w. Stanisława
Studia Elbląskie 2019, t. XX
W artykule podjęte zostało pytanie o rozumienie pojęcia ładu moralnego, w szczególności jego
odniesienie do prawa. Ład moralny, jego wielostronne rozumienie może być powodem dylematów,
których źródłem jest z reguły rozbieżność podejścia do jego wyznaczników, co związane jest z
pytaniem o drogi wiodące do jego osiągnięcia. Pytania te stawiane są z reguły w kontekście konstrukcji
pojęcia ładu moralnego, a zarazem sposobu do jego dochodzenia, gdy niezbędne staje się odwołanie
do określonych osobowych wzorców ideowych, wskazujących swoim przykładem na podstawy,
zasady funkcjonowania ładu, określające jego wyznaczniki, ale także wyznaczające granice, tworzące
dla jego istnienia niezbędne odniesienia. W tym przypadku postacie obu świętych Kościoła, Wojciecha
i Stanisława, były – i nadal można przyjąć, że są – wyjątkowo znamienne zarówno w odniesieniu do
czasów im współczesnych, jak i również jako wzorce uniwersalnie, a zarazem ponadczasowe. Wzorce
moralne, które obaj święci wyznawali, zderzyły się z racjami prawa. Powstanie wzorców obu świętych
i tego, co reprezentowali było położeniem fundamentów pod ideowy rozwój państwa i narodu.
Pokazywały one ich wpływ na świadomość ludzką, na strukturę państwa i Kościoła, wpływając na
kształtowanie wspólnoty narodu, ale będąc zarazem systemem wartości, łączącym i scalającym
wymiar naszej cywilizacji.
Link

Gabriela Chojnacka-Szawłowska, Wojciech Kloc, Agata Zdun-Ryżewska, Krzysztof
Basiński, Mikołaj Majkowicz, Wojciech Leppert, Patryk Kurlandt, Witold Libionka

Impact of Different Illness Perceptions and Emotions
Associated with Chronic Back Pain on Anxiety and
Depression in Patients Qualified for Surgery
Pain Management Nursing 2019, Volume 20, 6
Anxiety and depression are known comorbidities of chronic back pain. Their psychological predictors
are not well established in patients with chronic back pain qualified for neurosurgery. The purpose of
this study was to determine the psychological predictors of depression and anxiety in patients with
chronic back pain qualified for surgery. All patients who were admitted to the neurosurgical ward and
met the inclusion criteria were recruited for the study. Finally, 83 patients with chronic back pain
waiting for surgery were recruited. A battery of questionnaires, including Illness Perceptions
Questionnaire–Revised, Multidimensional Health Locus of Control Scale, Hospital Anxiety and
Depression Scale, and Brief Pain Inventory, was used in 83 spinal surgery candidates. Conclusions:
anxiety and depression commonly coexist in chronic back pain sufferers qualified for spine surgery but
are derived from dissimilar beliefs. The results highlight the usefulness of advising about the disease
and treatment in comprehensive care for this group of patients.
DOI: 10.1016/j.pmn.2019.02.009
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Alicja Balcerak, Jacek Woźniak

Informacja SMS jako narzędzie m-rekrutacji
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2019, 5
Wykorzystanie telefonów komórkowych, a współcześnie – smartfonów, jako narzędzi wspomagania
rekrutacji, jest nurtem konsultingu, który ma niewielkie odzwierciedlenie w literaturze naukowej. Celem
tekstu jest sprawdzenie, czy akceptacja dla otrzymywania od potencjalnych pracodawców
sprofilowanych informacji o ofertach pracy na smartfony jest większa niż dla ofert handlowych – do
pobliskich sklepów oraz do sklepów wybranych wcześniej przez użytkownika, a także czy wybrane
cechy psychologiczne (poziom skłonności do ryzyka i fundamentalnej samooceny) oraz doświadczenie
w m-handlu różnicują taką akceptację. Wyniki ankiety internetowej w grupie 700 potencjalnych
pracobiorców w Polsce pokazują, że chęć otrzymywania na smartfony m-ofert pracy jest wyższa niż
m-ofert handlowych, różnice względem wybranych modyfikatorów są nieistotne.
Link

Tomasz Gigol, Barbara A. Sypniewska

Interpersonal Conflicts in the Workplace and Authentic
Leadership – Evidence from Poland
Journal of East European Management Studies 2019, Special Issue
The attitudes of employees toward conflicts and strategies of conflict management in organizations
are influenced by, among other things, the approach and behavior of managers. In light of this
influence, research has investigated the correlation between leadership and interpersonal conflicts. A
partial correlation has been found between superior leadership and employee opinions on the causes
and effects of conflicts. The current study identifies significant impacts of the elements of authentic
leadership on the preferred active strategies of interpersonal conflict management in an organizational
context. The article presents the results of this study as well as conclusions and practical
recommendations.
DOI: 10.5771/9783845298696-37

Barbara Sypniewska, Małgorzata Baran

Konferencja "Przyszło HR z perspektywy nauki i
biznesu. Przyw dztwo 3.0"
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2019, 1
II edycja konferencji naukowej "Przyszłość HR z perspektywy nauki i biznesu. Przywództwo 3.0" odbyła
się 15 listopada 2018 roku. Uczestniczyło w niej 135 przedstawicieli uczelni wyższych z wielu ośrodków
akademickich i polskich przedsiębiorstw. Myśl przewodnia tegorocznej konferencji – Przywództwo 3.0
– była pochodną analizy wyników badania przeprowadzonego w III kwartale 2017 roku we współpracy
z firmą Pracuj.pl wśród 100 przedstawicieli małych, średnich i dużych firm na temat potrzeb organizacji
w obszarze ZZL. Podczas konferencji omówiono rolę szefa, menedżera w procesie zarządzania
kapitałem ludzkim. Dyskutanci koncentrowali się na roli współczesnego przywódcy – przywódcy 3.0 –
który wspiera, motywuje i buduje zaangażowanie swoich pracowników i dla którego pracownicy mają
gotowość pracować bardziej efektywnie. (fragment)
Link
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Anna Mosiołek, Jacek Gierus, Mateusz Margański, Katarzyna Margańska, Agata
Szulc

Konsekwencje zachowa agresywnych ze strony
pacjent w z zaburzeniami psychicznymi dla personelu
medycznego
Psychiatria 2020, t. 17, 1
Wstęp: Badanie miało na celu ocenę częstości zachowań agresywnych ze strony pacjentów z
zaburzeniami psychicznymi oraz deklarowane sposoby radzenia sobie przez personel medyczny w
celu uniknięcia konsekwencji agresji. Materiał i metody: Badanie miało charakter ankietowy, zostało
przeprowadzone jednorazowo, w 5 miastach w Polsce. Oceniono 102 ankiety wypełnione przez
pracowników medycznych pracujących w placówkach medycznych z pacjentami z zaburzeniami
psychicznymi. Ankieta składała się z części demograficzno-opisowej oraz z 14 pytań dotyczących
rodzajów agresji, częstości zachowań agresywnych, sposobów radzenia sobie z agresją oraz rodzaju
szkód ponoszonych przez personel. Wyniki: Większość badanych osób doświadczyła agresji ze strony
pacjentów o co najmniej umiarkowanym zasileniu, a u znacznej części badanych wskutek tych zdarzeń
wykształciło się wypalenie zawodowe lub szkody psychiczne. Głównym sposobem radzenia sobie ze
skutkami agresji jest omawianie sytuacji w zespole, nieco rzadziej — stosowanie procedur. Wnioski:
Poziom narażenia personelu na agresję nie spotyka się z wystarczającymi środkami zapobiegawczymi.
Autorzy rekomendują wdrażanie w placówkach ochrony zdrowia zarządzania ryzykiem klinicznym.
DOI: 10.5603/PSYCH.2020.0004

Piotr Szczepankowski, Agata Sierpińska-Sawicz

Kowenanty w warunkach emisji długu przez
przedsiębiorstwa a ochrona obligatariuszy
Studia BAS 2019, 2(58)
The article addresses the issue of obtaining capital for enterprises’ growth by issuing corporate bonds.
Special attention is given to covenants, i.e. the issue conditions protecting investors’ rights and their
capital employed. The study attempts to answer the questions whether covenants fully protect the
interests of investors, limit or increase the agency conflict between managers, owners, and creditors,
to what extent these events depend on the type and number of covenants, and how they can be
monitored by issuers. The consequences of covenants application and the after-effects of their
violation were preceded by a brief description of the role of debt securities in financing business
entities. The authors claim that adequate covenants together with the close monitoring of financial
situation of the issuer can enhance the protection of investors’ rights and lessen the number of
violations of issue conditions.
DOI: 10.31268/StudiaBAS.2019.15
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Stanisław Leszek Stadniczeńko

Kuratela sądowa – użyteczne pełnienie funkcji w służbie
dziecku
Resocjalizacja Polska 2019, 18
Opracowanie traktuje o początkach regulacji kurateli i jej rozwoju jak i społecznej roli zawodowej
kuratora w kontekście problematyki odpowiedzialności i udziału w kreowaniu porządku, ładu
społeczno-prawnego w społeczeństwie – urzeczywistniania praw dziecka. Analizę przeprowadzono w
nurcie realistycznego rozumienia człowieka jako osoby, stąd też osadzona została w obszarze ochrony
praw człowieka, w tym praw dziecka. Uznano za niezbędne uwzględnienie kontekstu antropologii
filozoficznej odwołującej się w ugruntowaniu ludzkich uprawnień do rozumienia człowieka jako osoby,
jako że teoria ta najlepiej koresponduje z
poznaniem zdroworozsądkowym. Uwzględniono
jednocześnie organiczny związek pomiędzy prawami człowieka a obiektywnym porządkiem natury
ludzkiej, co właśnie przejawia się nie tylko w zdrowo-rozsądkowym poznaniu lecz również w rozwoju
historycznym tej problematyki oraz refleksji filozoficzno-antropologicznej.
Link

Kamila Wojdyło, Jacek Buczny

Kwestionariusz Uzależnienia od Pracy (WCS): analiza
trafno ci i rzetelno ci
Przegląd Psychologiczny 2019, t. 62, 3
W artykule zaprezentowano podstawy teoretyczne, konstrukcję oraz wyniki kolejnych badań
dokumentujących trafność i rzetelność kwestionariusza do pomiaru pracoholizmu rozumianego jako
uzależnienie od pracy. Teoretyczną podstawą konstrukcji narzędzia jest koncepcja pożądania
pracy/uzależnienia od pracy (Work Craving Theory, WCT). Pożądanie pracy utożsamiane jest z
uzależnieniem od pracy i definiowane jako emocjonalno-motywacyjny stan uporczywego dążenia do
zajmowania się pracą, którego celem jest kompensacja negatywnych emocji przez tymczasowe
wzmocnienie niskiego poczucia własnej wartości i neurotyczny perfekcjonizm. Kwestionariusz
Uzależnienia od Pracy (Work Craving Scale, WCS) obejmuje cztery podskale: (1) obsesyjnokompulsywne dążenie do zajmowania się pracą, (2) oczekiwanie kompensacji niskiego poczucia
własnej wartości, (3) oczekiwanie redukcji emocji negatywnych i symptomów „odstawiennych” pracy,
oraz (4) neurotyczny perfekcjonizm. Dotychczasowe badania pokazały, że charakterystyki
psychometryczne WCS są zadowalające. Rezultaty analizy CFA (n=1273; CFI=0,92; RMSEA=0,071)
potwierdziły czteroczynnikową strukturę WCS i wskazały na jego wysoką trafność teoretyczną.
Badania potwierdziły również rzetelność i trafność kryterialną WCS w zakresie pozytywnego związku
z niepohamowaną sprawczością, niepohamowaną wspólnotowością i emocjami negatywnymi oraz
negatywnego związku z samooceną i emocjami pozytywnymi.
Link
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Wojciech Truszkowski, Małgorzata Szwejkowska

Możliwo ci włączenia komunikacji internetowej do
procedury konsultacji społecznych dot. inwestycji
gminnych
Journal of Modern Science 2019, 41
Artykuł prezentuje temat komunikacji społecznych w samorządach lokalnych w Polsce. Możliwość
włączenia większej liczby mieszkańców jest główną zaletą procesu. Główną wadą są koszty procesu
oraz trudności określenia osoby rzeczywiście biorącej udział w konsultacjach przez Internet. Dlatego
celem artykułu jest przedstawienie obecnie istniejących procedur użycia Internetu w procesie
konsultacji społecznych. Akty prawne i regulaminy konsultacji społecznych wskazują Internet jako
właściwe narzędzie komunikacji. Większość dokumentów nie określa liczby uczestników w tym
procesie. Możliwych jest wiele zagrożeń podczas prowadzenia konsultacji przez Internet. Dlatego
najczęściej czynnik ilościowy nie ma podstawowego znaczenia. Konsultacje internetowe używane są do
przekazania informacji o projekcie i zebrania pomysłów od mieszkańców bezpośrednio związanych
z miejscem planowanych inwestycji. Istnieją już procedury głosowania nad budżetem obywatelskim. Są
one znacznie trudniejsze i droższe. Dają jednak możliwość indywidualizacji głosowania. Będzie to
główny mechanizm konsultacji społecznych w samorządach lokalnych i samorządach regionalnych
w przyszłości.
DOI: 10.13166/jms/111172

Katharina J. Rohlfing, Giuseppe Leonardi, Iris Nomikou, Joanna RączaszekLeonardi, Eyke Hüllermeier

Multimodal Turn-Taking: Motivations, Methodological
Challenges, and Novel Approaches
IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems 2020, Volume 12, 2
In this paper, we note that despite being a multimodal phenomenon, turn-taking has still been
investigated mostly as being unimodal. Based on theoretical positions emphasizing that
communication is organized jointly by interaction partners, we identify the challenge of assessing
human sequential behavior: 1) spread across different modalities and 2) co-constructed with a partner.
By analyzing a corpus of mother-child dyads with cross recurrence quantification analysis and frequent
pattern mining, we offer novel steps toward understanding multimodal turn-taking.
DOI: 10.1109/TCDS.2019.2892991
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Jacek Sobczak

National Heritage in Polish Constitutional Order
Ius Novum 2019, 2
In accordance with Article 5 of the Constitution, the Republic of Poland safeguards the national
heritage, which is a constitutional value, in the same way as it safeguards independence. The national
heritage can be understood as culture rooted in the Christian heritage of the Nation, as it is laid down in
the Preamble, or cultural heritage referred to in Article 6 para. 2 of the Constitution. This latter concept
seems to be an integral part of the national heritage. The national heritage cannot, as it has been
proved, be perceived as the heritage of the Polish ethnic nation, although the term “nation” used in the
Constitution can be interpreted in various ways. In practice, the status of national minorities’ cultural
heritage and whether it is part of the Polish national heritage also constitute a problem.
DOI: 10.26399/iusnovum.v13.2.2019.20/j.sobczak

Wojciech Maruchin

Obowiązek informowania o schematach podatkowych –
analiza zasad wynikających z przepis w Ordynacji
podatkowej
Monitor Podatkowy 2019, 3
W następstwie uchwalenia przepisów ustawy z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym
od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowela z 23.10.2018 r.)1 wprowadzono do przepisów
Ordynacji podatkowej regulacje prawne odnoszące się do nowej procedury określonej w przepisach
zawartych w Rozdziale 11a zatytułowanym Informacje o schematach podatkowych. W artykule zostały
przeanalizowane zasady wynikające ze znowelizowanych przepisów, które odnoszą się do tej
procedury.
DOI: 10.32027/MOPOD.19.3.1

Mieczysław Plopa

O wrodzonej potrzebie do wiadczania podmiotowo ci
i miło ci: perspektywa teorii przywiązania
Studia Elbląskie 2019, t. XX
W ciągu ostatnich 40 lat naukowcy poczynili znaczne postępy w rozumieniu roli doświadczenia
poczucia podmiotowości, bezwzględnej akceptacji jako osoby we wczesnym dzieciństwie a jakością
społecznego funkcjonowania w dorosłości. Celem artykułu jest zaakcentowanie tezy, że wszyscy już
„od kołyski” potrzebują doświadczania miłości rodzicielskiej, aby w dorosłym życiu nawiązywać
dojrzałe relacje w bliskich związkach. Jak wskazuje wiele badań z zakresu neuropsychologii potrzeba
przywiązania jest potrzebą wrodzoną, podobnie jak szereg potrzeb biologicznych. Fakt ten powinien
w istotnym stopniu być brany pod uwagę przez struktury odpowiedzialne za kształtowanie
w szczególności polityki edukacyjnej.
Link
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Andrea Ravignani, Christopher T Kello, Koen de Reus, Sonja A Kotz, Simone Dalla
Bella, Margarita Méndez-Aróstegui, Beatriz Rapado-Tamarit, Ana Rubio-Garcia,
Bart de Boer

Ontogeny of vocal rhythms in harbor seal pups:
an exploratory study
Current Zoology 2019, Volume 65, 1
Puppyhood is a very active social and vocal period in a harbor seal’s life Phoca vitulina. An important
feature of vocalizations is their temporal and rhythmic structure, and understanding vocal timing and
rhythms in harbor seals is critical to a cross-species hypothesis in evolutionary neuroscience that links
vocal learning, rhythm perception, and synchronization. This study utilized analytical techniques that
may best capture rhythmic structure in pup vocalizations with the goal of examining whether (1) harbor
seal pups show rhythmic structure in their calls and (2) rhythms evolve over time. Calls of 3 wild-born
seal pups were recorded daily over the course of 1–3 weeks; 3 temporal features were analyzed using
3 complementary techniques. We identified temporal and rhythmic structure in pup calls across
different time windows. The calls of harbor seal pups exhibit some degree of temporal and rhythmic
organization, which evolves over puppyhood and resembles that of other species’ interactive
communication. We suggest next steps for investigating call structure in harbor seal pups and propose
comparative hypotheses to test in other pinniped species.
DOI: 10.1093/cz/zoy055

Andrzej Tarłowski

Parent-Child Conversations About Biological Kinds
as a Potential Contributor to the Variability in Biological
Knowledge
Psychology of Language and Communication 2019, Volume 23, 1
There is a growing body of research on variability in the early development of biological knowledge.
Most of the studies focus on the variability related to culture and direct exposure to nature, however,
there is also data suggesting that parental input plays an important role. In children’s first years of life,
parents play a key role in scaffolding development. It is therefore very important to provide a detailed
account of how parents contribute to children’s understanding of living things, and how they convey
biological knowledge through everyday conversations. The present article provides a review of the
literature on variability in biological knowledge and parent-child conversations about biological kinds. It
also presents original data from parent-child interactions while viewing picture books. Eighteen parentchild dyads who differed in the level of parental expertise within biology, talked while viewing books
containing 24 photographs of animals and plants. The speech analysis specified labeling, perceptual
and conceptual descriptions, relational, and mentalistic talk. Parents also completed a questionnaire on
the child’s interests. The results showed that biology expert families produced more content overall,
and a higher proportion of relational content than lay families. The findings help elucidate the specific
role parents have in shaping children’s early biological understanding. In particular, I discuss the role of
relational language in shaping children’s ontological commitments.
DOI: doi.org/10.2478/plc-2019-0011
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Paweł Felis, Grzegorz Gołębiowski, Wojciech Stiller

Powierzchniowe a warto ciowe opodatkowanie
nieruchomo ci na przykładzie Polski i Niemiec
Analizy i Studia CASP 2019, 2(8)
Celem artykułu była ocena powierzchniowego i wartościowego opodatkowania nieruchomości na
przykładzie Polski i Niemiec. W analizie odwołaliśmy się do teoretycznych koncepcji zawartych
w literaturze oraz do innych badań, a także uwzględniliśmy takie kryteria, jak makroekonomiczna
efektywność (znaczenie fiskalne), kwestie sprawiedliwości i neutralności oraz elementy techniczne.
Zauważyliśmy większą istotność fiskalną opodatkowania nieruchomości w systemie katastralnym.
Niemniej przeprowadzona przez nas analiza nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, który
system opodatkowania jest lepszy. Każdy z nich ma swoje zarówno mocne, jak i słabsze strony. Wybór
zależy od czynników społecznych i decyzji politycznych, które mogą – ale nie muszą – być pochodną
potrzeb finansowych jednostek samorządu terytorialnego.
DOI: 10.33119/ASCASP.2019.2.4

Barbara Sypniewska, Zbigniew Żurek

Pracodawcy i pracownicy. Zbieżne poglądy – zbieżne
interesy?
Personel Plus 2019, 3
To jak jest z tą pracą? Stereotypy i fakty. Zaskakujące wyniki badania prowadzonego przez Business
Centre Club oraz Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną.
Link

Cécile J.Bouvet, Manuel Varlet, Simone Dalla Bella, Peter E. Keller, Grégory Zelic,
Benoît G. Bardy

Preferred frequency ratios for spontaneous auditorymotor synchronization: Dynamical stability and hysteresis
Acta Psychologica 2019, Volume 196
Humans spontaneously synchronize their movements with external auditory rhythms such as a
metronome or music. Although such synchronization preferentially occurs toward simple 1:1
movement-stimulus frequency ratio, the extent to which spontaneous synchronization can also occur
toward more complex frequency ratios remains largely unclear. The present study investigates the
occurrence and dynamical stability of spontaneous auditory-motor synchronization at multiple
frequency ratios. Participants performed index finger oscillations at their preferred tempo while
listening to auditory metronomes with frequency progressively increasing or decreasing between 1 Hz
and 6 Hz. The results demonstrated that participants' movements were not only entrained toward
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the 1:1 frequency ratio but also toward the 1:2 ratio. The occurrence and stability of these ratios differed
as a function of the direction of frequency change. Participants synchronized to the 1:2 ratio and
transitioned to a 1:1 ratio in the descending condition. In the ascending condition only the 1:1 ratio was
sustained, for a longer extent than in the descending condition. These results show that the initial
coordination pattern influenced pattern transition, demonstrating the occurrence of a hysteresis effect
that is typical of complex system dynamics. These findings provide new insight into the mechanisms
underlying the occurrence and stability of spontaneous movement synchronization to auditory
rhythms.
DOI: 10.1016/j.actpsy.2019.03.007

Anna Llanos-Antczak

Problemy społeczno-ekonomiczne jako jedne z
najgro niejszych wyzwa dla bezpiecze stwa
europejskiego w XXI wieku
Studia Europejskie 2019, 4
Social challenges with the economic background result from social stratification not only within one
society, but especially between societies. The division between wealthy north (with the visible trend of
growing standards of life) and poor south (where the tendency is reverse due to high unemployment
rates, overpopulation, housing and health problems as well as water and food shortages) is being more
and more visible. Economic migrations have become a commonplace and also a source of further and
more complicated political issues. They are pushing multicultural approaches forward on the one
hand, but on the other aggravate ethnic confl icts, stimulate xenophobic and nationalist movements.
Assimilation problems resulting from reluctance of indigenous societies and resistance of the migrants
because of traditions, habits, values and religious beliefs only deepen dissimilarities in perception of
how the coexistence should look like. This in turn imposes certain legislative and normative problems
on governments and local societies and their administration. Aging of societies, which is mainly the
problem of the most developed European countries, which are host countries for economic migrants
at the same time, does not make this problem easier. This article will focus on most urging social
problems in Europe which have confl ict-generating potential, i.e. overpopulation on the one hand and
aging of societies on the other, poverty and social stratifi cation, migrations and resulting assimilation
problems.
DOI: 10.33067/SE.4.2019.3
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Justyna Stadniczeńko

Projekt Kodeksu rodzinnego z 2018 roku (refleksje)
Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego 2019, t. XIV, 16(1)
Projekt Kodeksu dużą wagę przywiązuje do statusu rodziny i jej funkcji w wychowaniu dziecka. Po raz
pierwszy w prawie polskim definiuje się na poziomie ustawy pojęcia: naczelne zasady prawa
rodzinnego, dobro dziecka, rodziny, małżeństwo, konkubinat, współdziałanie dla dobra rodziny.
Projektowany Kodeks wprowadza również zasadę ochrony rodziny. W tekście projektu Kodeksu
odpowiedzialność rodzicielska rozumiana jest jako odpowiedź na dobro dziecka. Podstawowym
elementem odpowiedzialności rodzicielskiej jest jej niezbywalność i cechuje ją totalność, co oznacza
że rodzic jest odpowiedzialny za to, co leży w granicach jego możliwości. Odnosi się ona do wszystkich
aspektów życia dziecka, od zaspokajania jego podstawowych potrzeb fizjologicznych po rozwój
umysłowy i emocjonalny oraz kulturowy.
Link

Inga Oleksiuk, Agnieszka Werenowska

Promotion of regional and traditional products
Środkowoeuropejskie Studia Polityczne 2019, 2
The main goal of the studies described in this article may be defined as an analysis of the promotional
processes of regional and traditional products executed with the use of symbols regulated by
European law: Traditional Speciality Guaranteed (TSG), Protected Designation of Origin (PDO) and
Protected Geographical Indication (PGI). The analysis presented here and the trends in promotional
activities deducted from it, primarily result from the specifics of the goods. The shape of the
information system is also influenced by social and cultural factors decisive for the recognizability and
renown of the products, which have been confirmed by the results of the questionnaire conducted for
the study. What is worth noting is the correlation between quality and tradition, reflected, among other
things, in declarations regarding the reasons for the choice of these products: the sense of pride and
the willingness to continue the traditions were chosen by 45% of the survey participants. The
Traditional Speciality Guaranteed (TSG) has proven to be the most recognizable European symbol
(38%).
DOI: 10.14746/ssp.2019.2.8
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Agnieszka Ewa Łyś, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Krzysztof Kuligowski,
Anna Studzińska

Psychologiczne, społeczne i prawne przesłanki do działa
w zakresie profilaktyki przemocy seksualnej wobec dzieci
i młodzieży
Dziecko Krzywdzone 2019, Volume 18, 2
W artykule zawarto przegląd badań dotyczących profilaktyki przemocy seksualnej wśród młodzieży.
Szczególny nacisk położono na mity na temat zgwałceń (rape myths) i ich modyfikowanie na drodze
edukacji. Przedstawiono również inne metody, w tym zweryfikowane empirycznie – np. bystander
intervention, a także aspekty prawne profilaktyki przemocy seksualnej wśród młodzieży i działania
podejmowane przez polskie organizacje pozarządowe w tej kwestii. Podkreślono rolę edukacji
seksualnej w zapobieganiu przemocy seksualnej wśród młodzieży.
Link

Kornelia Zaręba, Valentina Lucia La Rosa, Michał Ciebiera, Marta MakaraStudzińska, Jacek Gierus and Grzegorz Jakiel

Psychosocial Profile and Reproductive Decisions of
Women Undergoing Pregnancy Termination for Medical
Reasons—A Cross-Sectional Study
International Journal of Environmental Research and Public Health 2019, 16(18)
Background: The study aims to define the profile of women who decide to exercise their right to
terminate a pregnancy and their future reproductive plans. Methods: Patients found eligible for
termination for medical reasons between 2014 and 2016 were asked to complete an anonymous
survey consisting of sixty questions examining the determinants of the decision to terminate a
pregnancy. In total, 150 completed surveys were returned (62.5%). Results: Environmental factors, such
as age, education, place of residence, marital status and financial status did not affect the decisionmaking process. The majority of the respondents were females under 35 years of age (71.3%). In most
cases, the pregnancies had been planned and long-awaited (62.7%). The study also indicated that
22.6% of the patients who had been against abortion changed their mind when they encountered
problems themselves. In addition, 20% of them changed their views on the acceptability of abortion.
Termination had an impact on the participants future reproductive plans. Eighteen percent of the
patients said they were definitely not planning more pregnancies. The majority (84.09%)of these
women said that the reason was the traumatic experiences related to their pregnancy. Conclusions:
The personal experience of a pregnancy termination procedure changed women’s opinions about
pregnancy termination and modified further reproductive plans.
DOI: 10.3390/ijerph16183413
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Jacek Sobczak

Recenzja książki Piotra Kosmatego „Aspekty karne
działalno ci medialnej”, Warszawa 2018
Państwo i Prawo 2019, 6(880)

Andrea Ravignani, Simone Dalla Bella, Simone Falk, Christopher T. Kello, Florencia
Noriega, Sonja A. Kotz

Rhythm in speech and animal vocalizations: a cross‐
species perspective
Annals of The New York Academy of Sciences 2019, Volume 1453, 1
Why does human speech have rhythm? As we cannot travel back in time to witness how speech
developed its rhythmic properties and why humans have the cognitive skills to process them, we rely
on alternative methods to find out. One powerful tool is the comparative approach: studying the
presence or absence of cognitive/behavioral traits in other species to determine which traits are
shared between species and which are recent human inventions. Vocalizations of many species exhibit
temporal structure, but little is known about how these rhythmic structures evolved, are perceived and
produced, their biological and developmental bases, and communicative functions. We review the
literature on rhythm in speech and animal vocalizations as a first step toward understanding similarities
and differences across species. We extend this review to quantitative techniques that are useful for
computing rhythmic structure in acoustic sequences and hence facilitate cross‐species research. We
report links between vocal perception and motor coordination and the differentiation of rhythm based
on hierarchical temporal structure. While still far from a complete cross‐species perspective of speech
rhythm, our review puts some pieces of the puzzle together.
DOI: 10.1111/nyas.14166

Wojciech Maruchin

Rozszerzenie uprawnie organ w KAS w celu
przeciwdziałania naruszaniu obowiązk w podatkowych –
analiza znowelizowanych przepis w ustawowych
Monitor Podatkowy 2019, 4
W artykule zostały przeanalizowane zasady wynikające ze znowelizowanych przepisów ustawy o KAS,
które odnoszą się do nowych uprawnień organów KAS mających – zgodnie z wolą ustawodawcy –
służyć przeciwdziałaniu naruszaniu obowiązków podatkowych.
DOI: 10.32027/MOPOD.19.4.1
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Kinga Wytrychiewicz, Daniel Pankowski, Konrad Janowski, Kamilla BargielMatusiewicz, Jacek Dąbrowski and Andrzej M. Fal

Smoking Status, Body Mass Index, Health-Related Quality
of Life, and Acceptance of Life With Illness in Stable
Outpatients With COPD
Frontiers in Psychology 2019
Smoking and obesity are important factors related to the etiology and clinical features of chronic
obstructive pulmonary disease (COPD). The aim of this study was to carry out deeper analyses of the
links between smoking status and body mass index as well as of the links between individual
dimensions of health-related quality of life (QoL) and acceptance of life with disease in patients with
COPD. Information about BMI, smoking status, clinical features of COPD, a COPD assessment test, and
airflow obstruction indicators were obtained from 105 outpatients attending a pulmonary clinic.
Analysis of covariance demonstrated that the subgroups of patients distinguished based on smoking
status and BMI differed significantly in severity of Cough, Dyspnea, Limitation of daily activities, Lack of
self-confidence, and Quality of sleep, independently of sociodemographic factors and clinical features
of COPD. The results of our study suggest a certain path of the potential effects of obesity and
smoking status on QoL. Risky health behaviors, such as smoking and at-risk body mass, only affect
some aspects of health-related QoL.
DOI: 10.3389/fpsyg.2019.01526

Konrad Janowski, Małgorzata Tatala, Tomasz Jedynak, Karolina Wałachowska

Social support and psychosocial functioning in women
after mastectomy
Palliative & Supportive Care 2019
Objective: Social support has been reported as beneficial for the psychological functioning of people
coping with a disease. The objective of this study was to verify whether levels of perceived social
support are associated with psychosocial functioning in women who have had a mastectomy and
whether specific types of social support are linked to specific indices of functioning. Method: Seventy
women with a history of mastectomy completed questionnaires measuring their psychosocial
functioning as related to their health status: Disease-Related Appraisal Scale, Acceptance of Life with
the Disease Scale and Beck Depression Inventory. All participants also completed a measure of
perceived social support (Disease-Related Social Support Scale). Results: Women who reported higher
levels of perceived social support revealed statistically significantly lower levels of depressive
symptoms, higher appraisals of their disease in terms of challenge and value, and lower appraisals of
their disease in terms of obstacle/loss. Women with greater social support also revealed higher levels
of acceptance of life with the disease compared to those with less social support. Regression analyses
showed that spiritual support was the type of support that significantly accounted for the variance in
the majority of functioning indices. Some indices of functioning were also significantly accounted for by
emotional and instrumental support. Significance of the results: The process of psychological
adjustment to a life-threatening disease such as breast cancer depends on multiple variables;
however, social support, including spiritual support, seems to be one significant contributor to this
process.
DOI: 10.1017/S1478951519000774
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Mieczysław Plopa, Katarzyna Lorecka

Style przywiązaniowe a jako

relacji w bliskich związkach

Przegląd Psychologiczny 2019, t. 62, 4
W ciągu ostatnich 40 lat naukowcy poczynili znaczne postępy w rozumieniu roli doświadczenia
przywiązania we wczesnym dzieciństwie i jakością społecznego funkcjonowania w dorosłości. Nowe
badania prowadzone w ostatnich latach rzuciły światło na związki między rodzajem stylu
przywiązaniowego prezentowanego przez kobiety i mężczyzn z problemami i sposobem ich
rozwiązywania przez diadę. Celem artykułu jest wskazanie, jak poszczególne style przywiązaniowe
mogą być powiązane z trudnościami komunikacyjnymi, nieumiejętnością konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów, prezentowaniem nieuzasadnionej zazdrości, zdradą partnera.

Małgorzata Baran, Barbara Sypniewska

The Influence of Mentoring on Work Engagement and
the Relationship with the Superior in Organizations in
Poland
Przegląd Organizacji 2019, 6
The aim of this article is to analyse mentoring in relation to employee work engagement and their
relationships with the superior. The article presents the findings of authors' own study carried out in
2017. Based on the obtained research results, it may be concluded that mentoring focused on the goal
of personal and professional development has greater influence over work engagement than
mentoring focused on onboarding. Furthermore, research indicates that regardless of whether
mentoring is formalized or non-formalized and irrespective of the goal of mentoring, contact with the
superior is easy and employees have a possibility to address the superior seeking assistance with
equal frequency. It was also concluded that the largest group of employees who had a chance to use
the knowledge and experience of other employees in an organization were participants in
developmental and onboarding mentoring.
DOI: 10.33141/po.2019.06.07

Mieczysław Plopa, Maria Kaźmierczak & Karol Karasiewicz

The quality of parental relationships and dispositional
empathy as predictors of satisfaction during the
transition to marriage
Journal of Family Studies 2019, Volume 25, 2
The transition to marriage is a normative task in the family life cycle and must be analyzed at the
individual and couple levels. This longitudinal study explores the impact of partners’ empathy and
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their evaluation of their parents’ marriage on couples’ satisfaction with a relationship before and after
the wedding. During the first stage of this study, 162 engaged couples who were planning to marry in
the near future participated. During the second stage of the study, the couples were assessed after 6–
7 months of marriage. The results of the study indicate that the empathy of both partners predicted
relationship satisfaction for engaged couples and husbands. The female partners’ assessment of their
parents’ marriage was a predictor of their relationship satisfaction before the transition to marriage. At
the couple level, partners’ romantic satisfaction before the wedding mediated the association between
their empathy and relationship satisfaction after the transition to marriage.
DOI: 10.1080/13229400.2016.1211550

Ludovic Molle and Charles-Étienne Benoit

The Respiratory Modulation of Memory
The Journal of Neuroscience 2019, 39(30)
Breathing originates in the respiratory pacemaker, the preBötzinger complex (Del Negro et al., 2018).
Before each inspiration, this group of brainstem neurons transmits a motor signal to the diaphragm,
whose contraction creates a depression in the rib cage that draws air into the lungs through the nose
or mouth. During nasal breathing, the airflow activates mechanoreceptors of the olfactory sensory
neurons, which generate a breathing-locked rhythmic signal transmitted to the olfactory bulb that is
then relayed to the olfactory cortex. This respiratory entrained rhythm spreads beyond olfactory areas
and has been measured in the medial prefrontal cortex (mPFC) and the hippocampus, two areas
strongly involved in memory processing (for review, see Tort et al., 2018). (excerpt)
DOI: 10.1523/JNEUROSCI.0224-19.2019

Maryna Dei, Tamara Kortukova, Vitalii Khodanovych, Karen Ismailov, Anatol
Francuz

The right to education of refugees
Asia Life Sciences 2019, 21(2)
This article analyzed universal and regional instruments for the protection of the right to education of
refugees. The right to education is positive, and it is a state responsibility to make education available,
accessible, acceptable and adaptable. Accessibility of the education, inter alia, means that “educational
institutions and programmes have to be accessible to all, especially the most vulnerable groups”,
which are, inter alia, refugees. In this article also differentiated are the obstacles to exercise the right to
education of refugees, such as languages difficulties, absence of documents, lack of qualified
teachers, absence of classrooms, child labor, young marriages, unwillingness of parents to educate
their children, etc. and the solutions on how to improve the practical realization of the right to
education of refugees are proposed.
Link
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Piotr Solarz

Uwarunkowania polityczne i społeczne podmiotowo ci
obywatela w społecze stwie obywatelskim we
wsp łczesnej Polsce
Colloquium Edukacja – Polityka – Historia 2019, 2
Niniejszy artykuł stara się przedstawić wiedzę na temat uwarunkowań politycznych i społecznych
podmiotowości obywatela w społeczeństwie obywatelskim we współczesnej Polsce, co w pełni
potwierdza tezę główną, to jest fakt, iż podmiotowość obywatela nie jest decydująca w zakresie
kształtowania systemu instytucji i prawa we współczesnej Polsce, zaś systemy prawa, system
polityczny mają służyć obywatelowi, co jest zgodne z tradycją rzymską. Inaczej jest w kulturze
bizantyjskiej, gdzie bierze się pod uwagę grupę, państwo, system, czy ideologię. I to właśnie z tej
perspektywy oraz uwarunkowań politycznych i społecznych, należy stwierdzić, że to obywatele
wpływają na jakość państwa, to znaczy jeśli jest silne społeczeństwo obywatelskie, to wówczas
i państwo jest silne. W ten sposób uzyskuje swoją jakość poprzez obywateli, którzy potrafią wymagać
i współtworzyć to państwo. Jeśli obywatele są nieliczni, to znaczy jeśli społeczeństwo obywatelskie
jest słabe, to oczywistą rzeczą jest, że państwo zaczyna się rozrastać, i to właśnie obserwujemy.
Link

Kamila Wojdyło

What Drives Work Addicts to Action? The Extended Model
of Work Craving
Basic and Applied Social Psychology 2019, Volume 41, 4
The theory of work craving highlights three pathological components of work addiction: the behavioral
wanting component (an obsessive-compulsive desire for work), the hedonic liking components (the
reduction of negative emotions and compensation for low self-worth), and the cognitive learning
component (neurotic perfectionism). In this article, I link the theory of work craving with the theory of
motivation and the incentive-sensitization theory of addiction and discuss three major issues:
(a) obsessive-compulsive symptoms are not sufficient to diagnose workaholism; (b) two hedonic
components of work craving, namely, activity-related and purpose-related incentives, should be
considered; and (c) incentive-sensitization is an additional mechanism that may be prepotent for
addictive working.
DOI: 10.1080/01973533.2019.1641815
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Tomasz Szopiński

Who is Unbanked? Evidence from Poland
Contemporary Economics 2019, Volume 13, 4
The objective of this article is to identify factors that exert an influence on the problem of unbanking in
Poland. The empirical material used for the purposes of the presented study was obtained within the
framework of the “Social Diagnosis” research project carried out in 2015 by the Board of Social
Monitoring operating at the University of Finance and Management in Warsaw. Factors such as
disposable personal income, age, one’s level of education, trust placed in commercial banks, place of
residence, population, and their social-occupational status had an influence on the propensity to use
banking services. Answering the question put forward in the title of the paper, we found that the
factors influencing people to remain unbanked were: young age, a low level of education, low income,
living in small towns/cities, and lack of trust in commercial banks. The paper contributes to the
advancement of research on financial exclusion by providing knowledge on the factors that seem to
have an impact on its acceptance on the market in Poland.
DOI: 10.5709/ce.1897-9254.323

Barbara Sypniewska

Zarządzanie godno ciowe jako odpowied na anomię w
pracy i sytuacje upokorzenia
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów. Problemy, Innowacje, Projekty 2019, t. 53, 3
Celem niniejszego artykułu jest analiza problematyki zarządzania godnościowego w odniesieniu do
podmiotowego traktowania pracowników i przeciwstawnego podejścia – przedmiotowego
traktowania, anomii pracowniczej oraz występowania sytuacji upokorzenia. W artykule
zaprezentowano wyniki badania przeprowadzonego przez Autorkę artykułu w 2017 r. na próbie 1017
respondentów. Badanie miało na celu identyfikację zależności pomiędzy zarządzaniem godnościowym
(analizowanym w aspektach podmiotowego i przedmiotowego traktowania pracowników), anomią
pracowniczą (analizowaną poprzez zachowania anomijne i ich uzasadnienia/racjonalizacje) oraz
sytuacjami upokorzenia. Stwierdzono występowanie istotnych statystycznie zależności między
nasileniem sytuacji upokorzenia, traktowaniem pracowników przedmiotowo a uzasadnieniami
zachowań anomijnych, odnoszącymi się do negatywnego postrzegania organizacji i przełożonego
przez pracowników.
DOI: 10.5604/01.3001.0013.5265
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Zesp ł wypalenia zawodowego i satysfakcja z pracy w r d
pielęgniarek psychiatrycznych
Zeszyty Państwowe PWSZ w Płocku. Nauki Ekonomiczne 2019, 29
Wypalenie zawodowe pojawia się w sytuacji przewlekłego stresu i dotyczy przede wszystkim grup
zawodowych, których istotą jest bliski, angażujący kontakt interpersonalny oraz bezpośrednia praca
z ludźmi. To proces, który narasta stopniowo często w sposób ukryty i trudny do odwrócenia.
Pielęgniarki pracujące z chorymi psychiczne zaliczają się do grupy wysokiego ryzyka, u której może
rozwinąć się zespół wypalenia zawodowego, ponieważ w codziennej pracy są w stałym kontakcie
z ludźmi oczekującymi specjalistycznej opieki. Cel pracy: Celem pracy była próba oceny stopnia
wypalenia zawodowego pielęgniarek psychiatrycznych zamieszkałych na terenie województwa
mazowieckiego. Materiał i metody: Badanie przeprowadzono w styczniu 2019 roku na grupie 85
pielęgniarek psychiatrycznych. Do realizacji badania posłużyła metoda sondażu diagnostycznego.
Narzędziem badawczym była ankieta złożona z dwóch standaryzowanych kwestionariuszy. Pierwszym
był test MBI - Maslach Burnout Inventory - Kwestionariusz Wypalenia Zawodowego Ch. Maslach
a drugim kwestionariusz GHQ-28 - General Health Questionnaire - 28 według D. Goldberga, który służy
do oceny zdrowia psychicznego. Analiza statystyczna została wykonana w programie Statistica 13.1.
a do obliczenia wyników użyto testów: χ2, ANOVA Kruskala - Wallisa oraz testu U Manna - Whitneya,
a za istotne statystycznie przyjęto odpowiedzi z poziomem p<0,05. Wyniki: Analiza statystyczna ankiety
wykazała, że badana grupa jest narażona na zespół wypalenia zawodowego. Z interpretacji obu
kwestionariuszy wynika, że ankietowane są emocjonalnie wyczerpane. Objawy występujące
najczęściej wśród badanych to: zmęczenie i wyczerpanie. Wnioski: Przeprowadzone badanie wykazało,
że bardziej narażone na zjawisko wypalenia zawodowego są pielęgniarki z wyższym wykształceniem,
w młodsze i z krótszym stażem pracy.
DOI: 10.19251/ne/2019.29%2811%29

Aleksy Goettel

Zwolnienie z podatku od czynno ci cywilnoprawnych
umowy zamiany nieruchomo ci gruntowej zabudowanej
budynkiem mieszkalnym
Doradztwo Podatkowe. Biuletyn Instytutu Studiów Podatkowych 2019, 3
Z pewnością nie będzie przesadą twierdzenie, że prezentowane zagadnienie kolejny raz dowodzi, jak
poważne – a przy tym niekiedy zaskakujące – komplikacje powstają w wyniku swoistego splotu
konstrukcji cywilnoprawnych z uregulowaniami prawa podatkowego. Trudności stanowiące przedmiot
niniejszych rozważań zaistniały na tle relatywnie nieskomplikowanego, jak mogłoby się wydawać,
stanu faktycznego. (fragment)
Link

Zachęcamy do współtworzenia Biuletynu - przekazywania informacji o podejmowanych i organizowanych przez
Państwa inicjatywach i wydarzeniach, osiągniętych sukcesach, wydanych publikacjach, planowanych konferencjach
i innych działaniach, o których chcielibyście Państwo poinformować społeczność akademicką.
Zredagowaną informację wraz ze zdjęciem, opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora, prosimy przesłać
do Biblioteki AEH: biblioteka@vizja.pl

