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AKADEMIA EKONOMICZNO-HUMANISTYCZNA
W WARSZAWIE

BIULETYN INFORMACYJNY
Nadanie tytułu profesora
dr hab. Małgorzacie Szwejkowskiej

Dziekan Studiów Prawno-Administracyjnych, dr hab. Małgorzata Szwejkowska,
otrzymała od Prezydenta RP oficjalne potwierdzenie uzyskania tytułu profesora.
Nadanie tytułu odbyło się na mocy Postanowienia Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 28 września 2020 r. Serdecznie gratulujemy!
Zachęcamy do obejrzenia wywiadu z najmłodszym profesorem naszej
Uczelni. To rozmowa o drodze do sukcesu, spełnianiu marzeń i kobietach
w świecie nauki.
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Powołanie dr Barbary
Sypniewskiej na
Przewodniczącą Rady Biznesu
Akademii EkonomicznoHumanistycznej
w Warszawie
W dniu 19 listopada 2020 roku JM Rektor
Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej
w Warszawie dr Konrad Janowski wręczył
Pani dr Barbarze Sypniewskiej akt powołania
na stanowisko Przewodniczącej Rady Biznesu.
Od tego momentu dr Barbara Sypniewska
nadzorować będzie wszelkie działania Rady
Biznesu na poziomie współpracy z firmami
i instytucjami z otoczenia społecznogospodarczego.

LIST DR ANNY STUDZI SKIEJ

PEŁNOMOCNICZKI REKTORA DS. R WNEGO
TRAKTOWANIA
Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,
wraz z rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021 rozpoczęłam działalność jako Pełnomocniczka
Rektora ds. Równego Traktowania. Ogromnie cieszę się powierzeniem mi tak odpowiedzialnej i
niezwykle potrzebnej w obecnych czasach roli.
Ci z Państwa, którzy mieli ze mną zajęcia, wiedzą już, że kwestie związane z równością, różnorodnością
oraz brakiem dyskryminacji grup, które mogą być na nią szczególnie narażone, były i są dla mnie
bardzo ważne. Pozostałych z Państwa zapewniam o swoim zaangażowaniu w walkę
w imię idei równego traktowania w każdej sferze życia człowieka.
Chciałabym, aby wszystkie osoby z naszej Uczelni, które doświadczyły, doświadczą lub zaobserwują
jakiekolwiek przejawy nierównego traktowania w swoim otoczeniu wiedziały, że nie są i nigdy nie będą
same.
Zakres spraw, w których będę się starała pomagać to między innymi dyskryminacja pośrednia,
bezpośrednia, molestowanie i molestowanie seksualne. Wszelkie zgłoszenia i sygnały od Państwa
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będę traktować bardzo poważnie i z należytą dyskrecją. Spotkania ze mną są poufne i nie będę
przekazywała nikomu Państwa danych bez wyraźnie wyrażonej zgody.
Zwracam się również z prośbą o zgłaszanie się każdego, kto ma pomysł na wdrożenie projektów
równościowych na naszej Uczelni, w szczególności osoby z grup mniejszościowych i narażonych na
dyskryminację. Docelowo pragnę też stworzyć Studencką Radę przy Pełnomocniczce Rektora ds.
Równego Traktowania, w skład której wejdą studentki i studenci z grup mniejszościowych
i narażonych na dyskryminację. Jeżeli są Państwo zainteresowani taką inicjatywą - również zapraszam
do kontaktu.
Dyżury jako Pełnomocniczka Rektora ds. Równego Traktowania prowadzę w środy od godziny 9:00 do
10:00 na platformie MS Teams pod adresem http://tiny.cc/pelnomocniczka. Mogą się Państwo ze
mną skontaktować również przez chat na platformie MS Teams oraz mail’owo - a.studzinska@vizja.pl.
Obiecuję Państwa wysłuchać i pomóc w znalezieniu rozwiązania każdego problemu.
Na zakończenie niniejszego listu, chciałabym zaprosić do zapoznania się z definicją dyskryminacji oraz
jej różnych form na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich i Amnesty International.
dr Anna Studzińska
Pełnomocniczka Rektora ds. Równego Traktowania

PRZEWODY DOKTORSKIE
Z PSYCHOLOGII
W dniu 8 października odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Psychologii naszej Uczelni
poświęcone uruchomieniu procedury związanej z procedowaniem kolejnego przewodu doktorskiego.
Kandydatka do stopnia naukowego doktora, mgr Monika Wardas, przedstawiła koncepcję rozprawy
doktorskiej na temat „Psychospołeczne i kliniczne uwarunkowania reakcji emocjonalnych na chemioterapię u pacjentów z nowotworem piersi i jelita grubego”. Była ona przedmiotem konstruktywnej
dyskusji, w której zasygnalizowano Kandydatce szereg merytorycznych uwag do przemyślenia
i wykorzystania w trakcie realizacji projektu badawczego. Członkowie Rady Naukowej w głosowaniu
tajnym (jednomyślnie) powołali na promotora Panią Profesor dr hab. n. med. Krystynę de WaldenGałuszko.
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 8 października w siedzibie Uczelni odbyło się pierwsze w nowym roku akademickim spotkanie
pracowników naukowo-dydaktycznych Instytutu Psychologii, poświęcone omówieniu spraw naukowych,
dydaktycznych i organizacyjnych. W zebraniu uczestniczyli także pracownicy nieetatowi oraz Prorektor ds. Nauki
dr Marcin Staniewski. Część osób uczestniczyła w zebraniu w formie on-line.
Dyrektor Instytutu prof. Mieczysław Plopa przywitał wszystkich uczestników spotkania, przedstawił
nowozatrudnionych Pracowników (dr hab. Jarosława Bogaczewicza, dr Martę Maleszę, mgr Kingę
Wytrychiewicz-Pankowską) oraz podjął kwestię związaną z procedowaniem przewodów doktorskich osób spoza
Polski w naszej Uczelni. Została powołana Komisja, której zadaniem jest wstępna merytoryczna weryfikacja
napływających wniosków oraz kompetencji formalnych kandydatów. Przewodniczącą Komisji została dr Anna
Studzińska.
Prorektor ds. Nauki, dr Marcin Staniewski, podzielił się swoimi uwagami dotyczącymi parametryzacji
poszczególnych dyscyplin naukowych i realizacji zobowiązań naukowych każdego etatowego pracownika
naukowo-dydaktycznego.
Dziekan Studiów Psychologicznych dr Giuseppe Leonardi omówił kwestie związane z organizacją zajęć
dydaktycznych w nowym roku akademickim. Została też poruszona kwestia publikacji w prestiżowym
czasopiśmie psychologicznym naszej Uczelni, Advances in Cognitive Psychology, którego redaktorem
naczelnym jest JM Rektor dr Konrad Janowski. Dr Benoit Charles-Etienne przedstawił prace zespołu
redakcyjnego, związane ze zmianą szaty graficznej czasopisma i dbałością o jego prestiż naukowy.
Rektor dr Konrad Janowski zaapelował o zaangażowanie się wszystkich pracowników na rzecz podnoszenia
jakości naszej pracy dydaktycznej i naukowej w obliczu wyzwań stojących przed Uczelnią w trudnym
„pandemicznym okresie.
prof. dr hab. Mieczysław Plopa

KOŁO NAUKOWE
STUDENT W PSYCHOLOGII AEH
Z przyjemnością pragniemy poinformować o wznowieniu działalności Koła Naukowego Studentów Psychologii.
Koło działające pod patronatem Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej zrzesza studentów, dla których
dobrostan człowieka jest dobrem nadrzędnym. Koło powstało nie tylko z potrzeby pogłębiania wiedzy, ale
konieczności jej stałej konfrontacji z rzeczywistością.

Członkowie mają nadzieję, że przyczynią się do szerzenia rzetelnej i merytorycznej wiedzy psychologicznej
opartej na faktach w przystępny sposób. Ugrupowanie wychodząc naprzeciw potrzebom zmieniającej się stale
rzeczywistości rozszerzy swoją działalność poprzez obecność w mediach społecznościowych, takich jak
Instagram i Facebook. Frakcja ma na celu zachęcić odbiorców do postrzegania psychologii nie tylko jako jednej
z dziedzin nauk społecznych, ale jako wspaniałe narzędzie, które efektywnie wpływa na komfort naszego życia.
Opiekunami naukowymi koła zostali mgr Daniel Pankowski i mgr Kinga Wytrychiewicz-Pankowska.
Zarząd Koła Naukowego Studentów Psychologii AEH
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Na początku grudnia odbyły się webinaria z dziekanami
poszczególnych kierunków studiów. Staraliśmy się w nich
odpowiedzieć na najbardziej nurtujące pytania związane
z procesem studiowania:
mówiliśmy o
opiekunach
roku i koordynatorach kierunków, działalności naukowej
oraz pozanaukowej, sesji egzaminacyjnej, praktykach,
samorządzie studenckim, przybliżyliśmy także sylwetki
naszych profesorów.
Spotkania poprowadziła Viktoriia Malysh.

Wszystkich zainteresowanych, którzy nie mogli wziąć udziału w
webinariach, zapraszamy do obejrzenia nagrań:
dr hab. prof. AEH Grzegorz Gołębiowski, Dziekan Studiów Ekonomicznych - link
dr hab. prof. AEH Tomasz Kownacki, Dziekan Studiów Politologicznych - link
dr Giuseppe Leonardi, Dziekan Studiów Psychologicznych - link
prof. dr hab. Małgorzata Szwejkowska, Dziekan Studiów Prawno-Administracyjnych - link
dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior, Dziekan Studiów Informatycznych - link
dr Arif Erkol, Pełnomocnik Rektora ds. Studiów Anglojęzycznych - link
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Wsp łpraca ze Szpitalem Powiatowym
im. E. Biernackiego w Opocznie
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie i Szpital
Powiatowy im. E. Biernackiego w Opocznie podpisały list intencyjny,
którego celem jest poszerzanie świadomości prozdrowotnej polegającej
na prowadzeniu działań profilaktyki i promocji zdrowia, a także
współpracy przy organizacji szkoleń i konferencji z zakresu tematyki
związanej z działalnością edukacyjną na terenie Akademii EkonomicznoHumanistycznej w Warszawie. Zarówno Szpital, jak i nasza uczelnia,
zapowiadają współpracę w prowadzeniu działań naukowo-badawczych,
rozwojowych i edukacyjnych.

Wsp łpraca z Międzynarodowym
Klasycznym Uniwersytetem im.
P. Orlika
Miło nam poinformować, że na mocy podpisanej umowy z
Międzynarodowym Klasycznym Uniwersytetem im. P. Orlika na Ukrainie,
studenci tej uczelni będą mogli studiować w AEH na kierunku finanse i
rachunkowość na obu poziomach studiów na zasadach podwójnego
dyplomu. Cieszymy się bardzo, że nowi studenci zasilą naszą
społeczność akademicką!

Wsp łpraca z Suleyman
Demirel University w Ałmatach
Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie zawarła
umowę z Suleyman Demirel University w Ałmatach. Najistotniejszą
częścią porozumienia jest bezpłatna wymiana studencka. Dzięki niej
nasi studenci będą mieli możliwość odbycia darmowych studiów w
Kazachstanie, zaś studenci z partnerskiej Uczelni będą przyjeżdżać
na studia do AEH. Oferta skierowana jest do studentów studiów
stacjonarnych wszystkich kierunków.
Suleyman Demirel University to niezwykle prężna uczelnia oferująca
ciekawe kierunki studiów i wysoki poziom kształcenia oraz
posiadająca wyjątkowo nowoczesny kampus, a położona jest w
pięknym mieście Ałmaty.
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Grant Narodowego Centrum Nauki
dla dr Małgorzaty Fory -Nogali
Narodowe Centrum Nauki ogłosiło listę rankingową
laureatów konkursu MINIATURA 4 na pojedyncze działania
naukowe służące realizacji badań podstawowych. Jednym
z laureatów została dr Małgorzata Foryś-Nogala z Instytutu
Psychologii AEH. Tytuł projektu dr Foryś-Nogali brzmi:
"Przyswajanie składni nowego języka w dorosłości a różnice
indywidualne w procesach poznawczych: badania wstępne
z wykorzystaniem paradygmatu języka miniaturowego".
W ramach projektu powstanie mini-język oparty na języku
włoskim, który pozwoli na śledzenie procesów przyswajania
języka obcego przez osoby dorosłe od samego początku
nauki. Serdecznie gratulujemy!

Nagroda dla dr Żanety
Gwardzi skiej
Miło nam poinformować, że książka autorstwa dr Żanety
Gwardzińskiej, "Egzekucja nadzoru konserwatorskiego"
otrzymała nagrodę w Konkursie Generalnego Konserwatora
Zabytków i ZG Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na
najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie,
dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa (edycja 2020).
Serdecznie gratulujemy kolejnego wyróżnienia!

Nagroda dla Instytutu Ochrony
Zdrowa AEH
Instytut Systemu Ochrony Zdrowia AEH, na którego czele
stoi Dyrektor Sławomir Jagieła, został uhonorowany tytułem
Ambasadora Zdrowia. To już trzecia edycja nagrody
przyznawanej przez Instytut Biznesu. Jak podkreśliła
Kapituła, wyróżnienie otrzymała jednostka, dla której
priorytetem jest „inicjowanie działań mających na celu
budowania dialogu pomiędzy światem nauki, biznesu
i polityki, mających na celu rozwój systemu ochrony zdrowia
oraz dobro pacjenta”. Gratulujemy!
Źródło
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KONKURS NA STANOWISKO DOKTORANTA/STYPENDYSTY
W PROJEKCIE REALIZOWANYM NA UNIWERSYTECIE LEUPHANA
W LÜNEBURGU (NIEMCY)
Professorship for Research Methods (Prof. Sebastian Wallot) at the Institute
of Psychology, Leuphana University of Lüneburg, is seeking a doctoral
student beginning in the summer term 2021 as

Research Associate (m/f/d)
(salary group EG 13 TV-L)
fixed-term for 3 years with a 65% part-time position.
The position is part of the research project „The role of (non-)synchronous coordination and its quantification in joint
action“, funded by the German Research Foundation. The project focusses on the questions 1. which patterns of
linguistic, physiological and movement coordination emerged in complex group interaction, and 2. under which
conditions synchronous vs. non-synchronous coordination patterns facilitate joint task performance. The project
will be conducted in cooperation with Prof. Mønster (Aarhus University, Danmark), Prof. Giuseppe Leonardi
(University of Economics and Human Sciences Warsaw, Poland), and Prof. Ilanit Gordon (Bar-Ilan University, Israel).
For more information, click here.

ERASMUS+ AKTYWNY POMIMO PANDEMII!
Erasmus+ nie zatrzymał się z powodu pandemii.
Pomimo wielu ograniczeń i znacznego spadku mobilności w skali całego programu, Akademia EkonomicznoHumanistyczna w Warszawie nadal pozostaje aktywna w obszarze wymiany akademickiej.
W bieżącym semestrze Uczelnia realizuje zarówno mobilności studentów jak i pracowników.
Nasi studenci przebywają obecnie w instytucjach partnerskich w Niemczech i Wielkiej Brytanii, a w AEH gościmy
studenta z uczelni partnerskiej w Hiszpanii.
Mieliśmy również okazję gościć Panią Profesor Paolę Sechi z uczelni partnerskiej w Sassari we Włoszech.
Zakończona została procedura rekrutacji studentów na mobilności w celu realizacji części studiów w uczelniach
partnerskich, w semestrze letnim 2020/2021 oraz kwalifikacja studentów przyjeżdżających na studia w AEH
w Warszawie w ramach programu Erasmus+.
Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu: erasmus@vizja.pl
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STAŻE DLA STUDENT W ADMINISTRACJI
Dział Projektów Europejskich AEH w Warszawie zaprasza studentów kierunku Administracja do udziału w
płatnych stażach!

Oferta skierowana jest do Studentek i Studentów 2 ostatnich semestrów studiów I stopnia kierunku
Administracja.

Staż (również w trybie zdalnym) można odbyć w działach administracyjnych instytucji

publicznych oraz przedsiębiorstwach prywatnych.
Oferujemy:
atrakcyjne wynagrodzenie za 120h stażu!
elastyczne godziny pracy pozwalające łączyć naukę i pracę
ubezpieczenie NNW
Szczegółowych informacji udziela Dział Projektów Europejskich AEH: staze@vizja.pl
Staże organizowane są w ramach realizacji projektu „Uczelnia bliżej biznesu – Kompleksowy Program Rozwoju Wyższej Szkoły
Finansów i Zarządzania w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki
i rozwoju działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

STAŻE DLA STUDENT W PSYCHOLOGII
Nasza Uczelnia nawiązała współpracę ze "Stowarzyszeniem Terapeutów:
Ośrodek Integracji Społecznej", w ramach której studenci psychologii
będą mogli odbywać staże.
Ośrodek Integracji Społecznej został powołany w lutym 2005 roku jako placówka dziennego pobytu, terapii
i rehabilitacji dla młodych i dorosłych osób ze spektrum autyzmu oraz podobnymi zaburzeniami rozwojowymi.
Podczas zajęć w Ośrodku podopieczni nabywają umiejętności w zakresie samoobsługi, komunikacji,
rozszerzają się ich doświadczenia społeczne, uczą radzić sobie z napięciem w sposób konstruktywny,
pojawiają się między nimi relacje oraz poprawia funkcjonowanie zadaniowe, emocjonalne i społeczne.
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W dniach 23 i 28 października odbyła się uroczysta
inauguracja

II

edycji

projektu

Demokracji”

realizowanego

przez

„Akademia
Akademię

Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie we
współpracy z Partnerem − Fundacją Centrum
Edukacji Obywatelskiej (CEO). Projekt skierowany
jest

do

uczniów

szkół

ponadpodstawowych,

podstawowych
członków

oraz
władz

samorządów uczniowskich z całej Polski i osób
działających w samorządach.
Główne cele projektu to:
- opracowanie programu kształcenia oraz realizacja działań dydaktycznych poprzez warsztaty, szkolenia i mentoring
w celu rozwijania kompetencji pozwalających na aktywizację społeczną i zawodową;
- poszerzanie wiedzy, rozwój zainteresowań oraz pobudzanie aktywności edukacyjnej i kulturalne u młodzieży;
- zapobieganie społecznemu wykluczeniu uczniów i uczennic ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.
Program kształcenia ma prowadzić do rozwijania u uczestników projektu umiejętności: analizy potrzeb i zasobów
środowiska lokalnego oraz szkoły, wyznaczania celów i opracowania harmonogramów projektu, organizacji pracy w
zespole, komunikacji i dochodzenia do kompromisu, pracy w zespole przy realizacji uczniowskich projektów szkolnych
zakładających zaangażowanie młodych ludzi w podejmowanie decyzji dotyczących szkoły.
W tegorocznej inauguracji wzięła udział rekordowa liczba 361 uczniów z całej Polski wraz z nauczycielami. Jako
współrealizatorzy projektu mamy nadzieję, że uczestników zainteresuje temat samorządności uczniowskiej i będą
z zaangażowaniem wcielać w życie pomysły i wyzwania opracowane przy wsparciu mentorów. Mamy również
głęboką nadzieję, że wszystko czego młodzież nauczy się podczas udziału w programie, pozwoli im inaczej spojrzeć
na życie szkoły i społeczności w której żyją, a zdobyta wiedza wykreuje wśród nich mądrych liderów, nauczy inicjatywy
oraz determinacji w walce o swoje pomysły i marzenia.
II edycja projektu zakończy się w lipcu 2021 r.

Agnieszka Drang
Koordynatorka Projektu

ZAKO CZONE KONFERENCJE
24 październia odbyła się kolejna edycja Warszawskiej Konferencji Nowości
Psychologicznych "Psychoscience". Tegoroczne wydarzenie było wyjątkowe nie tylko
dlatego, że odbyło się w trakcie trwania pandemii, co stanowiło duże wyzwanie, ale
przede wszystkim dlatego, że udało nam się zebrać kilka tysięcy odbiorców online,
którzy mogli zgłębić wiedzę odnośnie problemów psychicznych młodzieży i nowości
psychologicznych. Komitetowi Organizacyjnemu udało się połączyć dwa środowiska:
doświadczonych osób pracujących z młodzieżą i świat naukowców, opierających się
o badania i nowości psychologiczne.
Całe wydarzenie pozwoliło na przedstawienie prac naukowych i wystąpień aż 20 gości, a wśród nich pojawili się:
Marszałek woj. mazowieckiego Adam Struzik, Justyna Józefowicz, dr Olga Napiontek, Jan Śpiewak, Hubert Taładaj oraz
Karolina Majewska.
Do zobaczenia w przyszłym roku!

Karolina Pawlak
Sekretarz Konferencji PsychoScience 2020
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Patronat AEH nad 5. Forum Psychoonkologii
Nasza uczelnia objęła patronatem naukowym 5. edycję konferencji "Forum Psychoonkologii dla pacjentów, ich
bliskich, profesjonalistów i pracodawców". Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Unicorn, natomiast
gospodarzami zostali Państwo Barbara i Jerzy Stuhrowie.
Tegoroczne Forum, które z racji pandemii odbyło się online, poruszało tematy z dziedziny psychologii,
psychoonkologii, dietetyki, rehabilitacji i medycyny. Podczas konferencji, JM Rektor dr Konrad Janowski wygłosił
dwa wykłady: "Osobowość silna immunologicznie. Jak wykorzystać własne zasoby i nie wpaść w poczucie winy?"
oraz "Emocje i przekonania pacjenta: znaczenie dla jakości życia i stanu klinicznego".
Więcej informacji na temat wydarzenia można przeczytać tutaj.

II Og lnopolska Konferencja
Naukowa "Media i
Komunikacja Społeczna"
W dniach 27-28 listopada odbyła się II
Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Media
i Komunikacja Społeczna", zorganizowana przez
grupę młodych naukowców skupionych wokół
czasopisma naukowego "Com.press". Wydarzenie
odbyło się w formie spotkań online.
Profesor AEH dr hab. Evelina Kristanova
poprowadziła podczas konferencji sesję pt. "Media
wobec pandemii i innych zagrożeń".
Więcej na temat konferencji można przeczytać
tutaj.
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III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „W trosce o rozw j
i bezpiecze stwo dziecka – aspekty społeczno-prawne”
Akademia

Ekonomiczno-Humanistyczna

w

Warszawie

była

organizatorem

międzynarodowego

spotkania,

mającego na celu debatę nad wielopłaszczyznowym ujęciem praw dziecka. Spotkanie odbyło się 20 listopada,
dla uczczenia rocznicy uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka w 1959 r. oraz Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 r.,
a patronat nas spotkaniem objęło Międzynarodowe Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka.
W konferencji udział wzięło ponad 100 osób – zarówno prawników, pedagogów, socjologów, teoretyków prawa,
dogmatyków, przedstawicieli organizacji pozarządowych, a także studentów. W formule on-line spotkali się
reprezentacji takich krajów świata jak: Hiszpania, Włochy, Ukraina, Niemcy, Izrael oraz Polska. Konferencja odbyła
się w 4 językach: polskim, angielskim, ukraińskim oraz włoskim. Wielkim sukcesem organizatorów było
zintegrowanie

myśli

oraz

wymiana

doświadczeń

przedstawicieli

tak

wielu

środowisk

naukowych

oraz

zawodowych z różnych stron świata, w celu urzeczywistniania dbałości o troskę i bezpieczeństwo dziecka.
Konferencja podzielona została na sesję otwierającą, 8 paneli tematycznych oraz sesję zamykającą. W imieniu
organizatorów otwierał i zamykał konferencję prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko, który podkreślał rolę
odpowiedzialności i troski o dziecko w XXI wieku. Sesję otwierającą swoimi wystąpieniami zaszczycili także
Rzecznicy Praw Dziecka Rzeczpospolitej Polskiej wcześniejszych kadencji: dr Marek Michalak oraz dr Paweł Jaros.
Sesje tematyczne skupiały się wokół następujących zagadnień: Dzieci i młodzież w przestrzeniach życia
społecznego, Rola państwa w życiu społecznym, Pedagogika prawa, etyka i moralność a wychowanie, Działania
trzeciego sektora w trosce o bezpieczeństwo i wychowanie dzieci i młodzieży, Wyzwania wobec współczesnej
rodziny a dziecko. Wyodrębniono także sesję w języku ukraińsko-angielskim oraz włosko-angielskim. Na
zakończenie odbyła się ponadto sesja, w której prelegentami byli studenci, co umożliwiło międzypokoleniowy
transfer wiedzy i perspektyw.
Podczas sesji zamykającej, prowadzący poszczególne sekcje tematyczne złożyli krótkie sprawozdania z danego
panelu. Umożliwiono także dyskusję, która toczyła się długo po zakończeniu przewidzianego czasu.
Zwieńczeniem

konferencji

będzie

publikacja

pokonferencyjna,

w

której

zebrane

zostaną

wystąpienia

wygłoszone podczas spotkania. Możliwość publikowania będą mieli także studenci uczestniczący w konferencji.
Konferencja została sfinansowana m. in. ze środków Ministerska Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach grantu
Doskonała Nauka „Wsparcie konferencji naukowych”. Szczegółowe informacje nt. konferencji, agendę oraz
zdjęcia ze spotkań zamieszczono w załączniku.

dr Anna Pawlak
Dofinansowano z programu "Doskonała nauka" Minstra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
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WYKŁADY ONLINE
"19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży"
Nasza Uczelnia we współpracy z Towarzystwem Edukacyjnym Vizja aktywnie
włączyła się w promocję międzynarodowej akcji „19 dni przeciwko przemocy. Przez
pierwszych 19 dni listopada w naszych mediach społecznościowych poruszaliśmy
tematykę praw dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwa i wolności – wartości
niezbędnych do prawidłowego rozwoju i dobrego życia.
Zachęcamy do wysłuchania wykładów przygotowanych specjalnie do tej kampanii
przez naszych profesorów i przyjaciół.

Feminizm dla początkujących - 7 krok w do r wnouprawnienia dla dzieci
i os b wychowujących je
dr hab. Remigiusz Ryziński - link

O przemocy wobec dzieci i jej konsekwencjach
mgr Katarzyna Wiktorowicz, dyrektor Niepublicznej Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej TE Vizja - link

Przemoc r wie nicza - znęcanie się (bullying). Kim są sprawcy przemocy?
dr Konrad Janowski, Rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie - link

Przemoc symboliczna związana z postrzeganiem własnego ciała przez dzieci
dr Anna Studzińska, Pełnomocniczka Rektora ds. Równego Traktowania - link

Podej cie skoncentrowane na rozwiązaniach
dr Adam Zemełka - link

Tolerancja
prof. dr hab. Wojciech Słomski - link

Profesor Paola Sechi, "The Reform of the Italian
Penitentiary System for Adult Prisoners"
W nowym roku akademickim kontynuujemy cykl wykładów
online! Profesor Paola Sechi z Uniwersytetu w Sassari we
Włoszech wygłosiła gościnny wykład zatutyłowany "The
Reform of the Italian Penitentiary System for Adult Prisoners",
który transmitowany był na żywo w internecie.

Zapis prelekcji poświęconej reformie włoskiego systemu
penitencjarnego jest dostępny tutaj.
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AEH W MEDIACH
Drogowskazy Eski Rockrozmowa z dr Anną
Makuch
W dniu 24 października dr Anna Makuch była
gościem programu "Drogowskazy" w radiu Eska
Rock. Rozmowa dotyczyła między innymi tego,
w jakim kierunku zmierza współczesna polityka,
czy można politykom wierzyć oraz jak łączyć ze
sobą różne przekonania światopoglądowe. Całej
rozmowy można posłuchać na kanale YouTube.

Dyrektor Sławomir Jagieła go ciem TVN 24
W październikowym odcinku programu "Tak jest" gościem-ekspertem był Sławomir Jagieła, Dyrektor
Instytutu Systemu Ochrony Zdrowia. Fragmenty programu, podczas którego dyskutowano nad
przyczynami i skutkami rosnącej liczby zakażeń koronawirusem w Polsce, można obejrzeć tutaj.
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VARIA
Zapraszamy do uczelnianej
kantyny
Wszystkich, którzy z racji pandemii pracują lub uczą
się zdalnie i nie mieli okazji odwiedzić w ostatnim
czasie naszego kampusu informujemy,
że działa uczelniana strefa gastronomiczna.
W nowoczesnym, loftowo-filmowym wnętrzu
codziennie serwowane są poranne przekąski,
kanapki, a także pyszny, wielodaniowy lunch
i deser. Wszystko z zachowaniem reżimu
sanitarnego. Menu udostępniane jest każdego dnia
w aplikacji MS Teams. Uwzględnia diety i różne
ograniczenia żywieniowe więc każdy znajdzie dla
siebie coś smacznego. Zapraszamy!

24

listopada

gościliśmy

w

bibliotece

Łukasza

Grassa,

dziennikarza radiowego i telewizyjnego, redaktora Business
Insider Polska, a także autora książek "Trzy mądre małpy",
"Najlepszy. Gdy słabość staje się siłą" oraz "Szlag mnie trafił".
We wnętrzach naszej czytelni nagrywano rozmowę promującą
książkę: „Łączy nas Biedronka. Historia największej sieci
handlowej w Polsce”. Publikacja powstała na zamówienie
Jerónimo Martins z okazji 25-lecia sieci Biedronka w Polsce.
Książka co prawda nie trafi do sprzedaży, jednak w ramach
podziękowania

za

gościnę

otrzymaliśmy

egzemplarze

promocyjne, które są dostępne w bibliotece Uczelni.

To

nie

pierwszy

raz,

kiedy

nasz

kampus

gości

ekipę

telewizyjną. Z kamerą odwiedzili nas już m.in. Capital24.TV
i Polsat News2.
W ramach ciekawostki dodamy, że budynek VIZJA PARK
„zagrał” w filmie, zanim został ukończony. Obraz widoczny po
prawej stronie pochodzi z kinowego przeboju "(Nie)znajomi"
z 2019 r. Nie jest najlepszej jakości, dlatego trzeba uwierzyć na
słowo, że Maja Ostaszewska i Łukasz Simlat znajdują się obok
powstającego właśnie kampusu lub przekonać na własne oczy
oglądając film. Do samego końca 😉
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wiąteczna akcja
"Nie bąd sknera,
kup pampera!"
Z inicjatywy Studentów nasza Uczelnia dołączyła do akcji Nie bądź sknera kup pampera. To już siódma
edycja

charytatywnej

zbiórki,

w

której

przyjmowane

są

dary

dla

podopiecznych

organizacji

pomagających chorym, porzuconym i osieroconym dzieciom. Zbieramy wszelkie produkty dla maluchów
(pieluchy jednorazowe, mleko modyfikowane, obiadki, deserki, kaszki, kosmetyki pielęgnacyjne dla
niemowląt, a także środki ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyn do dezynfekcji). Dary można
zostawiać w Bibliotece AEH od poniedziałku do piątku w godz. 8-16 oraz w specjalnym punkcie na
parterze przy recepcji.
Akcja trwa do 17 grudnia. Wszystkim, którzy już wsparli świąteczną zbiórkę serdecznie dziękujemy.

Z okazji nadchodzących wiąt
Bożego Narodzenia
całej Społeczno ci Akademickiej
oraz Przyjaciołom naszej Uczelni
życzymy samych radosnych, zdrowych
i pełnych ciepła dni
oraz wszelkiej pomy lno ci
w nadchodzącym Nowym Roku.
Redakcja Biuletynu AEH
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NOWO CI PUBLIKACYJNE
Aleksy Goettel

Czynno ci procesowe w wietle przepis w
o podatku od czynno ci cywilnoprawnych
Rok wydania: 2020
Nietrudno też zauważyć, że należyte zbadanie przedstawionych zagadnień wymaga
wyjścia w znacznym stopniu poza obszar prawa podatkowego oraz sięgnięcia do
rozwiązań cywilnoprawnych, zwłaszcza z zakresu prawa cywilnego procesowego.
Dotyczy to zarówno materiału normatywnego, jak i stanowisk doktrynalnych oraz
kierunków orzeczniczych, które odnoszą się do powyższych obszarów porządku
prawnego. Można więc niniejszą rozprawę ocenić jako opracowanie poniekąd
interdyscyplinarne, co zresztą w wypadku regulacji podatkowoprawnych nie jest
czymś wyjątkowym. (fragment)

Jacek Gierus

Homo Sollicitus
Wydawnictwo AEH 2020
W niniejszej pracy skupiono się na potencjalnej roli systematycznego przetwarzania
informacji w rozwijaniu się zjawiska patologicznego zamartwiania, a w końcu w
etiologii zaburzenia lękowego uogólnionego (GAD). Trójfazowe zaprojektowane
badanie dostarczyło danych, z których wnioski można podzielić na zamierzone
(odnoszące się do pytań badawczych) i niezamierzone (mechanizmy skłaniające do
zastanowienia, ale będące poza pierwotnymi założeniami projektu).

Piotr Szczepankowski

Monitorowanie warto ci wewnętrznej
przedsiębiorstwa
Wydawnictwo AEH 2020
Za cel główny monografii przyjęto próbę usystematyzowania dotychczasowych
wiedzy oraz dorobku naukowego, a także doświadczeń praktycznych
poświęconych metodyce monitorowania wartości wewnętrznej przedsiębiorstwa.
Dodatkowo starano się wykazać, iż monitorowanie wartości wewnętrznej, podobnie
jak inne obszary oceny osiągnięć ekonomicznych jednostki gospodarczej, może być
z powodzeniem przeprowadzone z wykorzystaniem informacji i danych zawartych
w sprawozdaniu finansowym oraz okresowych raportach zarządu przedsiębiorstwa.
Powoduje to, iż wyniki monitorowania wartości mogą i powinny uzupełniać raporty
finansowe podmiotu gospodarczego oraz rozszerzać zakres prowadzonego audytu
wewnętrznego i rewizji finansowej. (fragment)
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Stanisław Leszek Stadniczeńko, Piotr Zamelski

Pedagogika prawa. Pomoc w zrozumieniu
prawa i sensu życia
Wydawnictwo AEH 2020
Zarysowane w poprzedniej części Pedagogiki prawa koncepcyjno-filozoficzne
założenia pedagogiki prawa miały ukazać jej personalistyczny oraz refleksyjny
charakter i tym samym pozwolić na uzasadnienie głównych tez tej subdyscypliny.
Pedagogikę prawa zaczęliśmy kształtować od zrozumienia człowieka, bo to
człowiek jest punktem wyjścia i ostatecznie chodzi nam właśnie o człowieka i jego
dobro. W tej części publikacji postaramy się rozważyć zagadnienia dotyczące
prawdziwego sensu życia, który pozostaje racją bytu prawa, pedagogiki i
wychowania. Rozważania zebrano w rozdziałach, których treść nie stanowi pełnego
wykładu, a jedynie wyraża pojedyncze myśli i spostrzeżenia – niektóre punkty
widzenia celowo zostały tylko zasygnalizowane. (fragment)

Zenon Biniek

Procesy informacyjne w zarządzaniu
Wydawnictwo AEH 2020
Niniejsze opracowanie zawiera wykaz podstawowych zagadnień dotyczących
obsługi procesów informacyjnych w zarządzaniu. W pracy przedstawiono także
zastosowanie technologii informatycznych do obsługi procesów informacyjnych w
biznesie. (...) Głównym celem niniejszej pracy jest zdefiniowanie podstaw gospodarki
sieciowej w ramach wspomagania decyzji i procesów decyzyjnych. Autor niniejszej
pracy stara się wykazać, jaki wpływ na rozwój biznesu wywierają nowoczesne
procesy informacyjne i komunikacyjne sformalizowane w ramach sieci
teleinformatycznych. (fragment)

Evelina Kristanova (red.)

Regionalne rodowiska literackie i oficyny
wydawnicze w polityce władz Polski Ludowej
w latach 1956-1989
Instytut Pamięci Narodowej 2020
Pomysł wydania tomu Regionalne środowiska literackie i oficyny wydawnicze w
polityce władz Polski Ludowej w latach 1956–1989 zrodził się z potrzeby naukowej
refleksji i dyskusji nad polityką wydawniczą Polski Ludowej oraz rolą środowisk
regionalnych w kształtowaniu kultury książki i prasy. (fragment)
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Joanna Piekarska

Uwarunkowania inteligencji emocjonalnej
Wydawnictwo AEH 2020
Niniejsza praca koncentrowała się na rozwoju inteligencji emocjonalnej - zdolności i
omawiała czynniki mogące mieć największe znaczenie dla nabywania zdolności
emocjonalnych, zwłaszcza w okresie dzieciństwa. Proces nabywania zdolności
emocjonalnych jest bardzo złożony, uczestniczy w nim wiele wzajemnie
oddziałujących zmiennych, zarówno mających podłoże biologiczne, jak i
uwarunkowanych wpływami środowiskowymi. Choć przeprowadzono już dosyć
dużo badań w tym zakresie, nie można powiedzieć, że o rozwoju inteligencji
emocjonalnej i jej poszczególnych komponentów wiadomo już wszystko. W gruncie
rzeczy nadal wiele pytań pozostaje bez odpowiedzi, jest wiele niejasności i
obszarów wymagających dalszego, dogłębnego zbadania i opisania. (fragment)

ZAPOWIED WYDAWNICZA
Dariusz Makiłła and Miloš Rezník (red.)

After the Peace Treaty of Versailles (1919):
New Order of Central Europe
Seria: Deutsches Historisches Institut Warschau Quellen
und Studien Band 39
Wydawca: Harrassowitz Verlag 2020
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ROZDZIAŁY W PUBLIKACJACH
ZBIOROWYCH
Barbara Sypniewska

Anomia pracownicza a zaangażowanie i satysfakcja
z pracy
w: „Zarządzanie kapitałem ludzkim – wyzwania”, red. Joanna Cewińska, Anna KrejnerNowecka, Sławomir Winch, Warszawa 2020
Celem niniejszego rozdziału jest analiza problematyki anomii pracowniczej w odniesieniu do
zaangażowania pracowników w pracę oraz ich satysfakcji z pracy. W opracowaniu zaprezentowano
wyniki badania własnego stanowiącego część złożonego projektu badawczego. Kryterium doboru
respondentów było zatrudnienie w przedsiębiorstwie funkcjonującym w Polsce, bez względu na
wielkość firmy. W 2019 r. zostało przeprowadzone badanie ilościowe metodą ankietową na grupie 1051
osób. Celem prezentowanego badania była próba identyfikacji zależności pomiędzy anomią
pracowniczą a zaangażowaniem i satysfakcją z pracy. Na podstawie uzyskanych wyników można
stwierdzić, że osoby zachowujące się anomijnie, stosujące różne usprawiedliwienia tych zachowań,
charakteryzują się zmniejszoną satysfakcją i zaangażowaniem w pracę.

Aleksandra Korwin-Szymanowska

Dystans społeczny przyjmowany przez student w
wybranych uczelni wobec byłych skazanych
w: „Zmierzyć i zrozumieć przestępczość. Tom jubileuszowy ofiarowany Profesor Beacie
Gruszczyńskiej”, red. Maria Niełaczna, Paweł Ostaszewski, Andrzej Rzepliński, Warszawa
2020

Leszek Borowiec

Luka podatkowa w Polsce w podatku VAT w latach 20052016 a podjęte działania zaradcze
w: „Sektor prywatny a sektor publiczny. Ujęcie interdyscyplinarne”, red. Marek Gruchelski,
Warszawa 2020
Podatek od towarów i usług (VAT) jest podstawowym dochodem budżetu państwa. Celem artykułu
jest próba oszacowania luki w Polsce w podatku od towarów i usług będącego głównym dochodem
budżetu państwa na przykładzie analizy danych za lata 2005-2016 oraz charakterystyka i ocena
podjętych działań zaradczych w latach 2016-2018. W artykule dokonano analizy struktury dochodów
budżetu, ze szczególnym uwzględnieniem dochodów z podatku VAT w latach 2005-2016. Ponadto,
praca zawiera ocenę dochodów z podatku od towarów i usług w kontekście kształtowania się
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Produktu Krajowego Brutto (PKB) w badanych latach. Wyniki analizy wspomnianej zależności stanowią
przesłankę do aktualnej luki w podatku VAT. Konstatacją opracowania jest stwierdzenie o istnieniu luki
podatkowej w podatku VAT, na kwotę rzędu 40-50 mld zł rocznie, która stanowi istotne uszczuplenie
dochodów budżetu państwa. W końcowej części omówiono podstawowe mechanizmy wprowadzone
w obszarze prawno-organizacyjnym przez aparat skarbowy celem ograniczenia luki w podatku VAT.
(fragment)

Żaneta Gwardzińska

Ochrona prawna e-dziedzictwa w kontek cie pandemii
SARS-COVID-19
w: „Segmenty dziedzictwa kulturowego – między ochroną dziedzictwa materialnego a
materialnego”, red. Piotr Dobosz, Witold Górny, Adam Kozień, Anna Mazur, Kraków 2020
This article attempts to define e-heritage by analyzing the currently applicable provisions of Polish law.
The considerations refer not only to the Act of 23 July 2003 on the protection and care of monuments,
the Act of 21 November 1996 on museums, the Act of 14 July 1983 on the national archival resource
and archives but also to the UNESCO Convention on the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage. The theoretical and legal considerations have shown that we are currently witnessing the
formation of a new form of heritage, i.e. virtual heritage, which is currently not protected otherwise than
by the provisions on copyright. This creates a legitimate need to observe the development of Internet
and Internet art, as soon there may be a need to look at heritage in an unconventional way, in order to
adapt to the development of the information society. Are we adequately protecting e-heritage? Is
there a need to amend the current legal provisions? How to classify e-heritage products? Many other
questions are answered in this article.

Dariusz Makiłła

Od możnowładztwa do arystokracji w XVI-XVIII wieku.
Casus szwedzki
w: „Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku”, red. Emilia
Tomczyk, Warszawa 2020

Alina Miruć

O znaczeniu pomocy postpenitencjarnej realizowanej
przez Służbę Więzienną
w: „Przesmyk Suwalski w warunkach kryzysu i wojny. Aspekty obronne i administracyjne”,
red. Andrzej Sęk i in., Suwałki 2020
Pomoc penitencjarna to nieodzowny element polityki państwa realizowanej m.in. przez Służbę
Więzienną i inne podmioty (jednostki organizacyjne pomocy społecznej, urzędy pracy oraz organizacje
pozarządowe). Celem opracowania jest ukazanie działań podjętych dla dobra osoby skazanej przez
Służbę Więzienną w trakcie odbywania kary, gdyż to ogniwo pomocy postpenitencjarnej stanowi
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ważny element całego systemu przeciwdziałalnia przestępczości. Na szczególną uwagę zasługują
realizowane w zakładach karnych programy pomocowe. Skuteczna pomoc postpenitencjarna może
polegać na świadczeniu wsparcia w celu zaspokojenia różnych potrzeb materialnych związanych z
procesem adaptacji w warunkach wolnościowych, także na pomocy stricte organizacyjnej, np. w
znalezieniu pracy, mieszkania, ułatwieniu podjęcia nauki, zorganizowania pomocy lekarskiej czy też
poradnictwa w sytuacjach kryzysowych. (fragment)

Kazimierz Strzyczkowski

Pa stwo jako przedsiębiorca
w: „Państwo a gospodarka: zasady, instytucje, procedury. Księga jubileuszowa dedykowana
Profesor Bożenie Popowskiej”, red. Piotr Lissoń, Michał Strzelbicki, Poznań 2020

Evelina Kristanova

Regionalny miesięcznik społeczno-kulturalny
„Spojrzenia” (1971–1973)
w: „Regionalne środowiska literackie i oficyny wydawnicze w polityce władz Polski Ludowej
w latach 1956-1989”, red. Evelina Kristanova, Szczecin – Warszawa 2020
W artykule przedstawiono nieopracowany dotąd w literaturze przedmiotu szczeciński miesięcznik
społeczno-kulturalny „Spojrzenia”, który był regionalnym pismem początkowej ery Edwarda Gierka.
Starano się przy tym odpowiedzieć na pytanie o podejmowaną w nim problematykę. Pomocne w
powstaniu opracowania okazały się źródła prasowe, drukowane w „Spojrzeniach”, oraz archiwalia
dostępne w Archiwum Akt Nowych w Warszawie i Archiwum IPN w Szczecinie. Redakcja zainicjowała
na łamach pisma m.in. cykl Literatura a polityka, który po wydarzeniach grudnia 1970 r. nie znalazł
szerszego zainteresowania wśród pisarzy. W dość bogatej ofercie tematycznej periodyku przeważały
zagadnienia regionu oraz promocja pisarzy i kultury regionalnej.

Tomasz Kuszewski, Bartosz Witkowski

W r d mielizn prognozowania w gospodarce
w: „Metody ekonometryczne, statystyczne i matematyczne w modelowaniu zjawisk
społecznych. Tom II”, red. Ewa Dubas-Urwanowicz, Marta Kupczewska, Karol Łopatecki,
Jerzy Urwanowicz, Warszawa 2020
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Małgorzata Szwejkowska, Kacper Milkowski

Zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 w
wietle prawa ukrai skiego – problematyka
proporcjonalno ci ogranicze konstytytucyjnych praw
i wolno ci jednostki
w: „State and society facing pandemic”, red. Eduard Burda, Carmen Lázaro Guillamón,
Magdalena Sitek, Bratysława 2020
Artykuł dotyczy problematyki wprowadzania na Ukrainie ograniczeń dotyczących konstytucyjnych
praw i wolności jednostki w celu zapobiegania i zwalczania szerzenia się zakażeń wirusem SARS-CoV2, wywołującym chorobę COVID-19. Władze ukraińskie postanowiły w tym celu nie wykorzystywać
stanu wyjątkowego przewidzianego Konstytucją Ukrainy z dnia 28 czerwca 1996 r. oraz ustawami.
Zamiast niego sięgnięto do instytucji stanu nadzwyczajnego, który został proklamowany przez Gabinet
Ministrów Ukrainy na podstawie art. 11 Kodeksu ochrony ludności Ukrainy. Celem niniejszego artykułu
jest ocena przyjętego rozwiązania przez pryzmat postanowień ukraińskiej ustawy zasadniczej i
odpowiedź na pytanie, czy doszło w ten sposób do naruszenia jej postanowień.

GRUDZIEŃ 2020 | NR 4

ARTYKUŁY
Hamed Gholami, Muhamad Zameri Mat Saman, Safian Sharif, Jauharah
Md Khudzari, Norhayati Zakuan, Dalia Streimikiene and Justas Streimikis

A General Framework for Sustainability Assessment
of Sheet Metalworking Processes
Sustainability 2020, 12(12)
The sheet metalworking industries possess minimal knowledge in the area of sustainability despite
having served as sub-contractors to various industrial sectors. This also highlights that suitable
indicators for measuring the sustainability performance of sheet metalworking operations are poorly
addressed. As sustainability assessment is regarded as a vital part of sustainable development, this
paper has been aimed at establishing a general framework for sustainability assessment of sheet
metalworking processes. The main attention was paid to two important processes—the cutting
operations with a CNC turret punch press machine and sheet metal bending operations with CNC
press brake machine. Stepwise guidelines to implement the proposed framework in sheet
metalworking industries are consequently presented. Besides, this study contributes to developing an
applicable sustainability indicator set for assessing such manufacturing processes. It makes a valuable
contribution to advancing the narrow body of knowledge on the under-researched scope.
DOI: 10.3390/su12124957

Hafezali Iqbal Hussain, Nazratul Aina Mohamad Anwar, Mohd Shahril Ahmad Razimi

A generalised regression neural network model of
financing imbalance: Shari’ah compliance as the roadmap
for sustainability of capital markets
Journal of Intelligent & Fuzzy Systems 2020, 39, 4
The current study looks at the impact of compliance to Shari’ah principles on the capital structure for
Malaysian firms. Examination of impact of compliance is based on the classification by the Securities
Commission of Malaysia. Given that the literature on adjustment tends to ignore non-linear models, the
current study utilises Generalised Regression Neural Network (GRNNs). Results are compared to
conventional panel data regression models via performing a hold-out sample. Initial results confirm
stability of the data allowing predictive ability. The results indicate that compliant firms tend to finance
a greater portion of their financing imbalance via equities relative to non-compliant firms. This provides
a strong indication towards compliant firms reducing overall risk taking where the financing pattern
incorporates a greater aspect of risk sharing which is in-line with Shari’ah principles. In addition, two
more factors are ranked as important in deciding compliant firms issue choice to resolve financial
imbalance: profitability and size. The rest of the determinants have low impact on explaining net debt
issues. Diagnostics for results provide evidence of lower RMSE and MSE for GRNNs for the training,
testing and overall datasets. The potential benefit of this research allows managers and investors of
Islamic capital markets to understand potential risk exposure and financing costs of compliant firms.
Findings also provide a roadmap for development of a sustainable capital market model which has
wider implications on a global scale.
DOI: 10.3233/jifs-189023
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Hafezali Iqbal Hussain, Jahanzaib Haider, Abdul Qayyum, Rashidah Kamarulzaman,
Nazratul Aina Mohamad Anwar

An Investigation of an Adaptive Neuro-Fuzzy Inference
System to Model the Relationship among Natural
Resources, Islamicity and Financial Development
Revista Argentina de Clínica Psicológica 2020, 29, 4
Understanding the relations among natural resources, Islamicity and financial development helps
economies to formulate policies and develop sources to improve the financial development. The
current study aims to apply a novel Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS) to explore
financial development in 6 Asian economies (Pakistan, Indonesia, Philippines, Qatar, Bahrain and
Thailand). It is a model used for prediction that depends on fuzzy guidelines findings in the information
and creates a link among criterion and predictor variables. In doing so, the study considers the data
from 2005 to 2019 to construct the forecasting framework of financial development in selected Asian
economies using two predictor variables (natural resources and Islamicity). The findings of the study
show that financial development increases with the decline in natural resources in all the sample
countries. The selected countries are similar with respect to natural resources as a predictor versus
financial development as criterion. With respect to Islamicity index, the findings are similar in Pakistan,
Indonesia and Thailand and alike in Philippines, Qatar and Bahrain. For concern, in Pakistan, Indonesia
and Thailand, financial development increases with the decline in Islamicity index while it increases
with the increase in Islamicity index in Philippines, Qatar and Bahrain. It is concluded that resourcecentered nations have negative relationship with financial development. It seems that the economies
with abundant natural resources increases the exports of these resources instead of using them in the
process of production. The study concludes that this soft computing approach can be implemented as
an efficient and effective tool for predicting financial development for future period based on
anticipated targets of rising financial development in Asian economies. Moreover, the method
established in this study can be utilized to find out the solutions of different prediction problems in the
similar domains.
Link

Wojciech Maruchin

Analiza procedury magazynu typu call-off stock w wietle
znowelizowanych przepis w ustawy o VAT
Monitor Podatkowy 2020, 10
Changes in regulation of EU law regarding VAT, especially the amendment of regulations of Council
Directive 2006/112/EC, became the reason to introduce to the act on goods and services tax a
procedure of a call-off stock warehouse on the territory of the Republic of Poland and a procedure of a
call-off stock warehouse outside the Republic of Poland. In the first analyzed example – not
recognized as intra-community acquisition of goods – goods have to be sent or transported by a
taxpayer of VAT or a third party acting on their behalf from a membership state other than the Republic
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of Poland to the territory of Poland. In order for the goods to be delivered it has to happen on a later
stage and after the goods have been put in a warehouse in a procedure of a call-off stock warehouse
of the other taxpayer, who is eligible to become the owner of the goods, according to a prior
arrangement between those taxpayers. In the second example – not recognized as intra-community
acquisition of goods – these goods have to be sent or transported by a taxpayer registered as a EU
VAT taxpayer or by a third party acting on their behalf, from the territory of Poland to a territory of other
member state, which will be delivered after they have been put in a warehouse in the procedure of a
call-off stock warehouse of a taxpayer of VAT who has the right to manage the goods as the owner,
according to a prior arrangement between those taxpayers. The lawmaker subjected the recognition of
a specific procedure as a procedure of a call-off stock warehouse to cumulative conditions described
in the present article which need to be met.
Link

Hafezali Iqbal Hussain, Mohsin Ali, M. Kabir Hassan, Rwan El-Khatib

Asymmetric capital structure speed of adjustment, equity
mispricing and Shari’ah compliance of Malaysian firms
International Review of Economics & Finance 2020
Traditionally, equity mispricing has been documented as an important determinant of speed of
adjustment to target leverage levels. More recently, the impact of Shari’ah compliance has been
shown to significantly affect capital structure decisions. In this paper, we explore the effect of equity
mispricing in Shari’ah compliant (vs. non-compliant) firms. We conduct our study on a comprehensive
sample of Malaysian firms from year 1998–2016. We show that established findings in the dynamic
trade-off theory do not hold for Shari’ah compliant firms. Shari’ah compliant firms increase their
reliance on equity financing at greater levels than non-compliant firms when they are above target
levels and equities are overpriced. In contrast, for Shari’ah compliant firms below target levels and
where equity is under-priced, the rate of adjustment is slower than non-compliant firms. Our findings
suggest that managers of Shari’ah compliant firms are inclined to time the equity market when above
target levels to capture the impact of lower costs of equity during periods of over-valuation of equity.
However, those managers tend to be reluctant to resort to debt financing when below target leverage
even in the presence of equity under-pricing.
DOI: 10.1016/j.iref.2020.10.017

Fakarudin Kamarudin, Azlan Ali, Jahanzaib Haider, Abdul Qayyum, Hafezali Iqbal
Hussain

Bank Performance in MENA Region: A Perspective from
Bank Efficiency, Risk-Taking Behaviour and Market
Competition
Revista Argentina de Clínica Psicológica 2020, 29, 3
The present study was aimed at investigating the influence of risk-taking behavior on profitability for
IBs in MENA region for a span of time covering 2005-19. The profitability of IBs were measured by ROA,
ROE and NIM while the risk-taking behavior was identified with insolvency risk, capital risk, liquidity risk
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and credit risk. In addition, some controlling factors like efficiency revenue, profit and cost efficiency
and development indictors; stock market development, banking sector development and banking
competition along with macro indicators like inflation rate and GDP growth rate were used. The annual
stream of data was formed in panel order by accessing the same from WDI and bank scope databases.
The study uses panel data estimation like fixed, random and OLS as well as the dynamic panel
estimations like GMM. The Hausman specification test and LM test were not significant which validate
the use of OLS for panel estimation while Arellano-Bond, Sargan and Hansen test are not significant
too which validates the GMM estimates for dynamic panel. The policy makers in IBs of MENA regions
are recommended to consider ROA for measuring the profitability with greater R-square value by
considering risk-taking behavior indicators like capital risk, liquidity risk and credit risk. These risk
factors are taking positive capacity to strongly enhance the ROA for IBs in MENA region. The future
researches may consider the comparative studies based on the variable setting of the present studies
with fresh evidences. The estimated results of this study are generalizable to banking sectors only.
Link

Evelina Kristanova

Cecylia Kuta, Niecenzurowane. Z dziej w drugiego obiegu
wydawniczego w Krakowie w latach 1976–1990, Instytut
Pamięci Narodowej, Krak w 2019, 799 s. (recenzja)
Pamięć i Sprawiedliwość 2020, 1(35)
Link

Elena Kuzmenko, Luboš Smutka, Wadim Strielkowski, Justas Štreimikis, Dalia
Štreimikienė

Cointegration analysis of the world’s sugar market: the
existence of the long-term equilibrium
E&M Ekonomie a Management 2020, 23, 4
This paper addresses the issue of interconnection among major sugar markets and
commodity/exchange stocks in different parts of the world using the Johansen cointegration
approach and vector error correction model. Due to a high degree of sugar market fragmentation and
corresponding diversity in price levels and its volatility in different regions, the results of our analysis
sheds some light on the very fact of a ‘single’ global sugar market existence and can be important not
just with regard to producers and buyers of sugar but for the international investors as well, both in the
light of risk governance and maximizing profitability. Using the evaluation of the extent of connection
among regional sugar markets, one can assess potential benefits available to investors through
international diversification between the analyzed markets. Our analysis has revealed the presence of
mutual interaction among the selected sugar markets/commodity stock exchanges in individual
regions and confirmed the long-term equilibrium among them. Therefore, despite an obvious diversity
in price level and their fluctuations in different world regions, the selected for the analysis regional
sugar markets are acting together as a single organism. The determining of the extent to which the
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analyzed sugar markets are interconnected have significantly strengthen the understanding of the
latest sugar price developmental trends. In addition, the result of this study opened space and mapped
out clear objectives and measurable targets for potential research – to reveal what markets can be
referred to as leading ones in a sense that namely they primarily serve as a source of price turbulence.
In summary, our results revealed and confirmed the long-term equilibrium among them and the
outcomes of this study opened the new research realms and identified the clear and measurable
targets for the future empirical research in this field.
DOI: 10.15240/tul/001/2020-4-002

Jintao Lu, Licheng Ren, Chong Zhang, Chunyan Wang, Rizwan R. Ahmed, Justas
Streimikis

Corporate social responsibility and employee behavior:
Evidence from mediation and moderation analysis
Corporate Social Responsibility and Environmental Management 2020, 27, 4
Corporate social responsibility (CSR) has become a prominent subject due to its major implication for
the practitioners in the corporate arena. Based on the theory of engagement, theory of social
exchange, and theory of social identity, a conceptual framework was established in this study to
evaluate the employee engagement (EE), and organizational commitment (OC) as a resultant of CSR
initiatives. The study further examined the impact of distributive justice (DJ), procedural justice (PJ), and
job satisfaction (JS) as mediating variables, and the influence of collectivism (COL) as a moderating
variable between CSR initiatives and OC and EE. Data from 989 employees of the Pakistani
pharmaceutical industry was collected and analyzed using the structural equation modeling and
exploratory and confirmatory inferential models. Results demonstrate that CSR initiatives have a
significant positive impact on OC and EE. Similarly, the mediation of JS, PJ, and DJ was established
between the exogenous and the endogenous variables. Finally, the COL has a significant impact as a
moderating variable between CSR initiatives, and OC and EE. The conclusions obtained in this study
provide significantly practical and theoretical implications for managers of involved firms to improve
employee behavior, mold employee attitude, and enhance organizational performance via CSR
strategy, especially for firms located in countries along the route of belt and road initiative.
DOI: 10.1002/csr.1919

Małgorzata Foryś-Nogala, Olga Broniś, Marcin Opacki, Agnieszka Otwinowska

Cross-linguistic influences, language proficiency and
metalinguistic knowledge in L3 Italian subject placement
International Journal of Multilingualism 2020
L3 acquisition is influenced by L1-L3 typology, learners’ proficiency in those languages, and
metalinguistic knowledge. However, the precise patterns of cross-linguistic influence (CLI) in L3
acquisition are still unclear. This study aimed to examine how the abovementioned factors affect
learners’ sensitivity to subject placement in L3 Italian. We examined L1-Polish speakers (pro-drop
language) with L2-English (non-pro-drop) learning Italian as their L3 (pro-drop). Subject placement
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patterns are shared by Polish and Italian, but differ from English, which may cause positive CLI from L1
or negative CLI from L2. To verify which is the case, 49 Polish undergraduate students of Italian took
part in a computerised acceptability judgment task (AJT), which contained exemplars of felicitous and
infelicitous subject placement in Italian. We also measured the participants’ knowledge of English and
Italian, their background languages, and their metalinguistic knowledge. The results showed that the
participants lacked sensitivity to the overuse of both overt and null subjects. A subsequent regression
analysis revealed L3 proficiency as the only significant predictor of AJT performance. Our data point to
some negative CLI from L2 English at lower levels of L3-Italian, or general cognitively-grounded
problems with null subjects, which are gradually reduced with the growth of L3 proficiency.
DOI: 10.1080/14790718.2020.1811710

Barbara Sypniewska

Counterproductive Work Behavior and Organizational
Citizenship Behavior
Advances in Cognitive Psychology 2020, 4
Counterproductive work behavior (CWB) and organizational citizenship behavior (OCB) are two
seemingly opposite types of active and volitional behaviors. However, previous research on the mutual
relationships between these two types of behavior has yielded inconclusive results. Such relationships
are of particular interest in countries such as Poland, which is still in the process of economic and social
transformation from a communist to a capitalist system. Therefore, the current study sought to reexamine the relationships between OCB and CWB in a large sample of Polish employees. One
thousand and fifty-one employees were recruited from small, medium, and large Polish enterprises to
take part in the study, and they completed questionnaire measures of CWB and OCB. The results
showed that the overall frequencies of CWB and OCB were statistically significantly correlated.
However, while some dimensions of OCB were found to be significantly negatively correlated with
certain categories of CWB, one dimension of OCB was significantly positively correlated with CWB.
Cluster analysis allowed for distinguishing of four subgroups of participants with different profiles of
CWB and OCB, including a subgroup that exhibited equal levels of OCB and CWB and a subgroup that
exhibited high levels of CWB cooccurring with increased frequencies of some dimensions of OCB.
These results demonstrate that, overall, CWB and OCB are relatively independent and unrelated
constructs; however, their particular dimensions may show a more complex pattern of relationships.
DOI: 10.5709/acp-0306-9

Joanna Piekarska

Determinants of Perceived Stress in Adolescence: The
Role of Personality Traits, Emotional Abilities, Trait
Emotional Intelligence, Self-Efficacy, and Self-Esteem
Advances in Cognitive Psychology 2020, 4
The aim of the current study was to examine the explanatory power of personality traits, emotional
abilities, trait emotional intelligence, self-efficacy, and self-esteem in predicting perceived stress in
adolescents. The data were collected from 406 high school students, aged 18-22 years (Mage = 18.47,
SD = 0.64). Perceived stress was assessed with the 10-item Perceived Stress Scale (PSS-10). Personality
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traits were measured with the Eysenck Personality Short Scale (EPQ-R-S), emotional abilities were
assessed with two performance tests, the Emotional Intelligence Scale – Faces (SIE-T), and the
Emotion Understanding Test (TRE), and trait emotional intelligence was measured with a selfreport
questionnaire (the Schutte Emotional Intelligence Scale, SEIS). The Generalized Self-Efficacy Scale
(GSES) and the Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) were also used. Results indicate that the
strongest determinant of perceived stress in adolescents was high neuroticism. Perceived stress was
also determined by low self-efficacy and self-esteem, as well as high extraversion and psychoticism.
Women reported higher perceived stress than men. There also were differences in the determinants of
perceived stress between graduate and nongraduate students. The obtained results suggest that the
development of high self-esteem and high self-efficacy may contribute to perceptions of lower stress
in adolescents and may be especially valuable for neurotic individuals and for women, who are more
exposed to stress.
DOI: 10.5709/acp-0305-z

Maria Aluchna, Tomasz Kuszewski

Does Corporate Governance Compliance Increase
Company Value? Evidence from the Best Practice of the
Board
Journal of Risk and Financial Management 2020, 13(10)
Drawing upon agency theory, we address the limitations of best practice code in the context of
emerging governance, emphasizing the role of concentrated ownership. While the code provisions
were formulated in developed countries, the transfer of one-size-fits-all guidelines may not address
the characteristics and challenges of emerging and post-transition economies. Specifically, we
emphasize that provisions of corporate governance codes are aimed at solving the principal–agent
conflict between shareholders and managers. These guidelines may remain limited in addressing
principal–principal conflicts between majority and minority shareholders and have either a lesser effect
on valuation or none at all. Using a unique sample of 155 companies listed on the Warsaw Stock
Exchange during the period 2006–2015, with hand-collected data from declarations of conformity, we
tested the hypotheses on the link between corporate governance compliance (with board) practice
and company value. The period of 2006–2015 was chosen deliberately, due to the relative stability of
corporate governance code recommendations over this time. The results of our panel model reveal a
negative and statistically significant relation between corporate governance compliance and company
value. We contribute to the existing literature providing new evidence on compliance practice in the
context of concentrated ownership, and the limited effect of code provisions in addressing structural
challenges of corporate governance in emerging post-transition economies and hierarchy-based
control systems.
DOI: 10.3390/jrfm13100242
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Fakarudin Kamarudin, Nazratul Aina Mohamad Anwar, Annuar Md. Nassir, Fadzlan
Sufian, Khar Mang Tan, Hafezali Iqbal Hussain

Does country governance and bank productivity Nexus
matters?
Journal of Islamic Marketing 2020
This study aims to examine the impact of country governance and other potential bank-specific
characteristics and macroeconomic condition determinants on bank productivity in the period of 2006–
2016. The productivity level of total 167 banks selected from Malaysia, Indonesia, Brunei and Singapore
are evaluated using the data envelopment analysis-based Malmquist productivity index method. A
panel regression analysis framework based on ordinary least squares, a fixed effect and a random
effect models then are used to identify its main determinants. The empirical findings indicate that the
total factor productivity changes of Islamic banks is higher than conventional banks. The liquidity and
global financial crisis influence both banks’ productivity. Bank size, credit risk, market power,
management efficiency and inflation merely influence Islamic banks’ productivity. On the country
governance dimensions, voice and accountability are found to positively influence both banks’
productivity. Regulatory quality and rule of law (RL) significantly influences the conventional parts.
Political stability and absence of violence, government effectiveness, RL and control of corruption
negatively influence the banks’ productivity, but this influence is only significant for the Islamic banks.
Country governance has received surprisingly little attention in the banking industry over the past few
decades. Majority of the studies that examine the effect of governance on bank performance have
focused more on the micro governance dimension. Thus, to the best of the researcher’s knowledge, no
study has been done to address the effect of country governance on the productivity of the Islamic
and conventional banks.
DOI: 10.1108/JIMA-05-2019-0109

Jintao Lu, Chong Zhang, Licheng Ren, Mengshang Liang, Wadim Strielkowski and
Justas Streimikis

Evolution of External Health Costs of Electricity
Generation in the Baltic States
International Journal of Environmental Research and Public Health 2020, 17(15)
Implementation of strict policies for mitigating climate change has a direct impact on public health as
far as the external health costs of electricity generation can be reduced, thanks to the reduction of
emission of typical pollutants by switching to cleaner low carbon fuels and achieving energy efficiency
improvements. Renewables have lower external health costs due to the lower life cycle emission of
typical air pollutants linked to electricity generation, such as SO2, NOx, particulate matter, NH3, or
NMVOC (Non-methane volatile organic compounds), which all appear to have serious negative effects
on human health. Our case study performed in the Baltic States analyzed the dynamics of external
health costs in parallel with the dynamics of the main health indicators in these countries: life
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expectancy at birth, mortality rates, healthy life years, self-perceived health, and illness indicators. We
employed the data for external health costs retrieved from the CASES database, as well as the health
statistics data compiled from the EUROSTAT database. The time range of the study was 2010–2018
due to the availability of consistent health indicators for the EU Member States. Our results show that
the decrease of external health costs had a positive impact on the increase of the self-perceived good
health and reduction of long-standing illness as well as the decrease of infant death rate. Our
conclusions might be useful for other countries as well as for understanding the additional benefits of
climate change mitigation policies and tracking their positive health impacts. The cooperation initiatives
on clean energy and climate change mitigation between countries like One Belt One Road initiative by
the Chinese government can also yield additional benefits linked to the public health improvements.
DOI: 10.3390/ijerph17155265

Marta Marecka, Jakub Szewczyk, Agnieszka Otwinowska, Joanna Durlik, Małgorzata
Foryś-Nogala, Katarzyna Kutyłowska, Zofia Wodniecka

False friends or real friends? False cognates show
advantage in word form learning
Cognition 2021, 206
We explored the acquisition of three types of second language (L2) words in a paired–associates
learning task. Seventy–six Polish participants were presented with 24 nonwords paired with pictures;
they completed 8 interleaving test blocks of form production and meaning recognition, both followed
by feedback. The nonwords included “cognates” (nonwords resembling the Polish word for the object
depicted in a given picture), “false cognates” (resembling a different Polish word than depicted), and
“non–cognates” (nonwords different from Polish words). We measured the learning trajectories for all
word types across the blocks. Cognates were fastest to learn in the recognition blocks as well as in the
production blocks. Compared to non–cognates, false cognates were learned equally fast in the
recognition blocks, but faster in the production blocks. This suggests the learning of false cognates
benefits from the overlap in L1–L2 form and is not harmed by L1 interference, while the learning of
cognates benefits from both form overlap and conceptual overlap. The study is unique as it examines
how learners acquire both the form of new words, and the link between the L2 forms and their
meanings. It also explores the dynamics of the learning process.
DOI: 10.1016/j.cognition.2020.104477

Jintao Lu, Licheng Ren, Chong Zhang, Chunyan Wang, Nijole Petkeviciute, Justas
Streimikis

Gender difference in corporate social responsibility
implementation in Lithuanian SMEs
Oeconomia Copernicana 2020, 11, 3
Research background: There are many scientific papers dealing with the challenges of Corporate
Social Responsibility (CSR) implementation at the company level. However, there are few studies
dealing with gender difference between female and male managers in the perception towards CSR
initiative. Purpose of the article: To understand the differences between male and female managers
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behaviour in the process of CSR implementation in companies. Methods: A survey of managers at
different levels in Lithuanian Small and Medium Enterprises (SMEs) was performed in 2019. The study
focused on the female and male respondents answers to the participation in CSR implementation, their
perception about CSR implementation and the most important issues for them in that process. Findings
& Value added: The results of the study indicated that, compared to their male counterparts, female
respondents highlighted different factors having impact on successful implementation of CSR
initiatives. Female managers were more convinced to the benefits of CSR practices than their male
counter-parts. The Communication skills were defined as the most important for implementing CSR
strategy for the females and Understanding of CSR strategy for males. For most of the female
managers, Sociality was the most important competence necessary for a leader, followed by ?Global
and holistic thinking?, however, the male respondents were more doubtful about all the necessary
competencies for a sustainability leader. The main theoretical value added of the paper is elicitation of
the differences between male and female managers in the perception of CSR initiatives and necessary
skills of a leader for implementing these initiatives in SMEs. The practical and managerial implications
were also provided for the strengthening of the CSR activities in SMEs.
DOI: 10.24136/oc.2020.023

Stanisław Brzeziński

Marketing jako proces tworzenia warto ci w dobie
pandemii COVID-19
Przegląd Organizacji 2020, 6
Marketing in general means a way of approaching a business, while in functional term sit consists in
identifying the customer’s needs and then determining which of them to satisfy to the highest degree
by creating and proposing appropriate products or services. A set of marketing instruments is used to
implement these activities. Therefore, companies undertake marketing activities aimed at the target
market, primarily with the customer’s benefit in mind. Although the expenditures for marketing
purposes are huge, organizations decide on these costs in order to meet the consumer’s needs and
gain a competitive advantage. Today, the client knows his value, therefore he pays attention to all
aspects of the purchased products (brands) and expects that both the price and the quality will satisfy
him, being aware that he is also of value for the manufacturer. Recent events related to the emergence
of the coronavirus led to a freezing of the global economy, and the existing standards of our quality of
life, and thus consumer behavior, had to change.In the article, the author tries to show, using the
example of marketing as a process of creating value, how the current situation re-evaluates priorities in
the consumer market and changes us as buyers in the mental sphere. The author makes a thesis that
many of the changes in consumer behavior observed during the COVID-19 will be permanent and, as a
result, will result in profound and long-term changes in corporate marketing strategies.
Link
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Hafezali Iqbal Hussain, Muhammad Haseeb, Sebastian Kot, Kittisak Jermsittiparsert

Non-Linear Impact of Textile and Clothing Manufacturing
on Economic Growth: The Case of Top-Asian Economies
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2020, (5)143
The potential contribution of the textile sector is not limited to the local economy but it also represents
a country’s image in the global market. It carries the initial boom for most emerging nations in their
journey towards improved economic growth. The present study employs Quantile on Quantile
regression, which is a unique methodology and has the tendency to establish the relationship between
variables that are non-linear in nature across various quantile distributions. Moreover, the method
stated helps in explaining the asymmetric response in the quantiles of economic growth of the
countries studied caused by the quantiles of the textile and clothing industry. The quarterly data
ranges from 1990 to 2018, and findings therefrom endorse the presence of a positive relationship
between TTC and economic growth in all Asian Countries studied. In addition to this, the direction of
the relationships in the quantiles was also evaluated by Granger causality, which revealed the
presence of bidirectional causal effects in all countries, excluding Japan, Pakistan and Turkey, where it
was found as uni-directional. Lastly, based on the findings, the government and policy making
institutions are recommended for the introduction of certain programs that will incentivize and provide
subsidies to potential investors, thus relaxing the competition for new entrants in the TTC sector.
Link

Arunodaya Raj Mishra, Pratibha Rani, Kiran Pandey, Abbas Mardani, Justas Streimikis,
Dalia Streimikiene and Melfi Alrasheedi

Novel Multi-Criteria Intuitionistic Fuzzy SWARA–COPRAS
Approach for Sustainability Evaluation of the Bioenergy
Production Process
Sustainability 2020, 12(10)
Bioenergy is a kind of renewable energy that can potentially contribute to a broad spectrum of
economic, environmental, and societal objectives and aid sustainable development. The assessment,
management, and monitoring of the diverse bioenergy production technology alternatives are
complex in nature and deliver different benefits due to the lack of precise and comprehensive data.
Selection of an optimal bioenergy production technology (BPT) alternative is considered a complex
multi-criteria decision-making (MCDM) problem that involves many incompatible tangible and
intangible as well as qualitative and quantitative criteria. The procedure of defining and evaluating the
weights of the criteria is an important concern for decision experts because the assessment and the
final selection of the BPT alternative are carried out on the basis of the defined set of criteria.
Intuitionistic fuzzy sets (IFSs) have received considerable attention due to their ability to handle the
imprecision and vagueness that can arise in real-life situations. Thus, this study presents an integrated
approach, based on stepwise weight assessment ratio analysis (SWARA) and complex proportional
assessment (COPRAS) approaches, for the selection of BPT alternatives. In the integrated framework,
criteria weights are determined by the SWARA procedure, and the ranking of BPT alternatives is
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decided by the COPRAS method using IFSs. The criteria weights evaluated by this approach involve
the imprecision of experts’ opinions, which makes them more comprehensible. To express the
efficiency and applicability of the integrated framework, a BPT selection problem is presented using
IFSs. In addition, this study involved sensitivity analysis with respect to various sets of criteria weights to
reveal the strength of the developed approach. The sensitivity analysis outcomes indicate that the
agricultural and municipal waste of biogas (S3) consistently secures the highest rank, despite how the
criteria weights vary. Finally, a comparative study is discussed to analyze the validity of the obtained
result. The findings of this study confirm that the proposed framework is more useful than and
consistent with previously developed methods using the IFSs environment.
DOI: 10.3390/su12104155

Kazimierz Strzyczkowski

O prywatyzacji form organizacji i działania jako r dłach
r żnorodno ci administracji publicznej
Acta Universitatis Wratislaviensis. Prawo 2020, CCCXXXI
Link

Marcin Staniewski, Katarzyna Awruk

Parental attitudes and entrepreneurial success
Journal of Business Research 2021, 123
For many years, researchers have been interested in learning about factors that influence the
accomplishment of entrepreneurial success. Thus far, their attention has been directed towards
organizational and psychological factors, whereas family factors have been given little consideration.
The objective of this study is to verify the influence of family factors, understood as parental attitudes
and the structure of one’s family of origin, on the achievement of entrepreneurial success. Research
has been conducted on a group of 64 entrepreneurs who have run successful businesses in Poland.
The following tools were used: the Questionnaire of Entrepreneurial Success, the Questionnaire of the
Retrospective Assessment of Parental Attitudes, the Flexibility and Cohesion Evaluation Scales, and a
personal details datasheet. Negative correlations have been identified among various parental
attitudes, such as excessive demands and inconsistency and entrepreneurial success. Furthermore,
the manner of communication among the members of the family of origin and the degree of
satisfaction with family life have emerged as important factors in entrepreneurial success. However, no
significant correlations have been found between entrepreneurial success and parental attitudes (i.e.,
acceptance, autonomy) or dimensions of family structure (cohesion and flexibility).
DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.10.039
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Evelina Kristanova

„Po grudniu ubiegłego roku”. Problematyka polityczna w
szczeci skim miesięczniku społeczno-kulturalnym
Spojrzenia (1971–1974)
Zeszyty Prasoznawcze 2020, 63, 4
W artykule przedstawiono nieopracowany dotąd w literaturze przedmiotu szczeciński miesięcznik
społeczno-kulturalny Spojrzenia, który był regionalnym pismem początkowej ery Edwarda Gierka.
Starano się przy tym odpowiedzieć na pytanie o podejmowaną w nim problematykę, ze szczególnym
uwzględnieniem tematyki politycznej, która odzwierciedlała nowy trend propagandowy w PRL-u.
Pomocne w powstaniu opracowania stały się źródła prasowe drukowane w Spojrzeniach oraz
archiwalia dostępne w Archiwum Akt Nowych w Warszawie i Archiwum IPN w Szczecinie. Redakcja
zainicjowała na łamach pisma m.in. cykl Literatura a polityka, który po wydarzeniach grudnia 1970 r. nie
znalazł szerszego zainteresowania wśród pisarzy. W dość bogatej ofercie tematycznej periodyku
przeważały zagadnienia regionu oraz promocja pisarzy i kultury regionalnej.
Link

Dariusz Makiłła

Prawa poga skich Prus w. Stan i metodyka bada
Czasopismo Prawno-Historyczne 2020, 72, 1
Artykuł stanowi próbę rekonstrukcji prawa Prus, narodu, który zniknął w XVII wieku i przez kilka stuleci
miał swoją siedzibę w bezpośrednim sąsiedztwie dawnego państwa polskiego. Próba taka jest
interesująca z perspektywy tworzenia prawa ludów, które znajdowały się na etapie kształtowania
swoich struktur społecznych i politycznych, ukazuje bowiem różne kierunki rozwoju cywilizacyjnego.
Odbudowa prawa, czynnika niematerialnej kultury narodu, który nie stał się narodem historycznym, jest
trudna ze względu na brak źródeł pisanych, gdyż Prusacy nie wypracowali własnego pisma. Badania w
tej dziedzinie, stanowiące przykład poszukiwania praw narodów należących do przeszłości, pozwalają
na wyjaśnienie wielu zjawisk związanych z procesami tworzenia i funkcjonowania prawa jako
niezbędnego regulatora stosunków społecznych. Wymaga to określenia sposobu kształtowania prawa
staropruskiego oraz możliwości jego rekonstrukcji. Dotyczy także stosowania różnych procedur
metodologicznych oraz czerpania z wyników i metod badawczych innych dyscyplin naukowych:
archeologii, etnologii, etnografii, etnozocjologii i językoznawstwa. Działania te, poza egzegezą źródeł
wiedzy prawniczej, należy prowadzić w szerokim, interdyscyplinarnym ujęciu, uwzględniając
problematykę recepcji prawa, przekazywania pojęć prawnych oraz badań porównawczych, co pozwala
na przedstawienie prawa pruskiego w kontekście ogólnoeuropejskim.
DOI: 10.14746/cph.2020.1.1
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Małgorzata Szwejkowska

Prawne aspekty kary pozbawienia wolno ci w Polsce do
1989 roku – wybrane zagadnienia
Teka Komisji Prawniczej PAN Oddział w Lublinie 2020, t. XIII, 1
Celem artykułu jest syntetyczna analiza koncentrująca się na genezie i ewolucji wykonywania w Polsce
kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Autorka omawia poglądy towarzyszące stosowaniu kar
izolacyjnych, począwszy od wczesnego średniowiecza aż do 1989 r. W szczególności omówiono nurty
myśli penitencjarnej w okresie dwudziestolecia międzywojennego oraz po II wojnie światowej. W
pierwszym z wymienionych okresów, pomimo początkowych trudności związanych ze scaleniem
systemów penitencjarnych oddziedziczonych po trzech mocarstwach zaborczych, myśl penitencjarna
rozwijała się bardzo dynamicznie, doprowadzając tuż przed wybuchem II wojny światowej do przyjęcia
ustawy regulującej organizację więziennictwa w kompleksowy i nowoczesny jak na owe czasy sposób,
przesądzając jednocześnie progresywny model odbywania kary pozbawienia wolności, opierający się
o zasadę indywidualizacji kary. Po zakończeniu II wojny światowej nastąpiła dekada, która
charakteryzuje się instrumentalnym wykorzystaniem izolacji penitencjarnej jako środka brutalnej walki
z przeciwnikami politycznymi. Następnie po 1956 r. rozpoczyna się okres reform, skutkujący m.in.
podporządkowaniem systemu więziennego Ministerstwu Sprawiedliwości oraz przyjęciem pierwszej
polskiej kodyfikacji norm prawa karnego wykonawczego w 1969 r. W tym okresie powstają pierwsze
podręczniki dedykowane prawu karnemu wykonawczemu, które aktualnie stanowią kanon literatury
tego przedmiotu. Niemniej pomimo pozytywnych zjawisk związanych z kształtowaniem się nauki
prawa penitencjarnego nie można zapominać, że w tamtym okresie nadmiernie surowe represje karne
skutkowały dramatycznym przeludnieniem zakładów karnych, z czym próbowano walczyć doraźnie
stosując okresowo amnestie. Na masową skalę wykorzystywano pracę przymusową osadzonych do
realizacji kluczowych dla interesu państwa inwestycji. Nadużywano kar dyscyplinarnych i środków
przymusu, sięgano także po środki nielegalne takie jak tzw. ścieżki zdrowia.
DOI: 10.32084/tekapr.2020.13.1-31

Marta Malesza, Magdalena Claudia Kaczmarek

Predictors of anxiety during the COVID-19 pandemic in
Poland
Personality and Individual Differences 2021, 170
A coronavirus pandemic hit the world and Poland was no exception. The present research sought to
investigate different factors associated with coronavirus-related anxiety during the COVID-19 outbreak
in Poland. More specifically, COVID-19–related risk perceptions, beliefs, precautionary actions,
information sources, and anxiety level were studied on general population (N = 1069) in Poland
between March 29th and April 17th 2020. Multiple regression was used to examine the significant
predictions of anxiety. Data revealed that anxiety in response to the COVID-19 was common in the
sample. Major predictors of higher anxiety related to the pandemic outbreak included demographic
factors, like being female, being older, being married or cohabiting, and having children. Additionally,
greater anxiety was reported among people who reported chronic illnesses and generally worse
health condition. From COVID-19 related factors, higher frequency of recommended protective
behaviors, greater perceived risk of infection, greater likelihood of contacting COVID-19 during the
current outbreak, greater amounts of information about COVID-19 received from various sources, and
very little or lack of belief that degree of catching COVID-19 depends on one's own behavior predicted
greater anxiety among individuals.
DOI: 10.1016/j.paid.2020.110419
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Małgorzata Szwejkowska

cisłe odosobnienie skazanego w warunkach restrictive
housing w p łnocnoameryka skich więzieniach–
znaczenie, cele i wyzwania
Resocjalizacja Polska 2020, 19
Problematyka dotycząca umieszczania przymusowego skazanych w warunkach ścisłego
odosobnienia, określanego w północnoamerykańskiej literaturze przedmiotu jako restrictive housing,
solitary confinement, administrative segregation lub supermax budzi liczne kontrowersje. W
szczególności kwestionowana jest konstytucyjność rozwiązań prawnych dotyczących restrictive
housing, jak i negatywny wpływ tego rodzaju warunków odbywania kary na dobrostan skazanych,
którzy jak każda istota ludzka mają naturę społeczną i dążą do utrzymywania normalnych
międzyludzkich interakcji. Zarówno wśród teoretyków badających naukowo problem, jak i wśród
praktyków (funkcjonariuszy służby więziennej) można zna-leźć zarówno zwolenników, jak i
przeciwników, ścisłego odosabniania skazanych. Dodatkowo trzeba wskazać, że na płaszczyźnie
prawnomiędzynarodowej zabrania się stosowania takich warunków na czas nieoznaczony lub na czas
nadmiernie wydłużony (Reguły Mandeli). Ak-tualnie zdają się przeważać opinie, iż niezbędne jest
opracowanie alternatywnych środków i strategii postępowania ze skazanymi, które z jednej strony
zapewnią porządek i bezpieczeństwo w jednostkach penitencjarnych Stanów Zjednoczonych, a z
drugiej, pozwolą na bardziej humanitarne postępowanie ze skazanymi, bez narażania ich na wysokie
ryzyko negatywnych konsekwencji związanych ze stosowaniem warunków restrictive housing.
DOI: 10.22432/pjsr.2020.19.06

Muhammad Haseeb, Beata Ślusarczyk, Hafezali Iqbal Hussain, Kittisak
Jermsittiparsert, Paweł Sobczak

The Dynamic Nonlinear Effect of Urban Intensity on
Natural Resources in Indonesia: Evidence from
Asymmetric ARDL and Causality Approaches
Acta Montanistica Slovaca 2020, 25, 2
The aim of this study is to explore the role of urbanization and economic growth in natural resources
using a time series data from 1971 to 2018. The current study applied a novel methodology of nonlinear
ARDL proposed by Shin et al. (2014). This methodology is ideal to answer the asymmetric effect on the
independent variable on the dependent variable. Furthermore, we also applied asymmetric Granger
causality introduced by Hatemi-J (2012) to confirm the causal relationship between the variables. The
results of NARDL affirmed that all the variables have a significant impact on natural resources rent. The
findings confirm that negative shocks of urban intensity decrease the natural resources rents; however,
the positive shocks increase the rents of natural resources. On the one hand, the positive and negative
shocks of GDP increase the natural resources though, the magnitude of positive shocks are
significantly different from the negative shocks. On the other hand, the results of asymmetric Granger
causality confirm that positive and negative shock of urban intensity does granger cause positive
shocks of natural resources. Whereas, positive shocks of natural resources (economic growth) have a
causal connection with positive and negative shocks of economic growth (natural resources) in
Indonesia.
DOI: 10.46544/AMS.v25i2.7
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Falah Abu, Hamed Gholami, Norhayati Zakuan, Muhamad Zameri Mat Saman, Dalia
Streimikiene and Justas Streimikis

The Influence of Contextual Factors on the
Implementation of Lean Practices: An Analysis of
Furniture Industries
Economic Interferences 2020, 22, 55
Notwithstanding the research attention given to the implementation of lean practices, particularly in
the developed countries, its adoption in the furniture industry in emerging economies is not promising
and confined to a handful of studies only. The purpose of this study is to examine the influence of
contextual factors related to company size and ownership on the implementation of lean practices. In
doing so, a methodological approach was implemented after a thorough review of the literature on the
topic. A comparative review on the definitions of contextual factors disclosed varying descriptions as
expressed by different researchers. The analyses showed that contextual factors do not have any
impact on the implementation of lean practices. The findings revealed that the contextual factors are
unsuitable as mediators since there is no evidence of their effects on lean practice implementation.
This study is the first attempt at examining the influence of contextual factors on the implementation of
lean practices in Malaysian furniture industries. The theoretical and practical contributions of this study
offer a valuable insight into the potential lean implementation in the context.
DOI: 10.24818/EA/2020/55/867

Volha Pashkevich, Darek M. Haftor, Natallia Pashkevich

The information sector in Denmark and Sweden: Value,
employment, wages
Technological Forecasting and Social Change 2021, 162
Although Denmark and Sweden are deemed digital technology leaders, their information sectors have
not yet been comprehensively measured. This study bridges this gap. Data for 1990–2012 are
reclassified to fit the information sector conceptual framework from prior studies. The analyses
examine sector economic value added, share of workers, share of the wage bill, and productivity ratios.
These countries’ information sectors are compared with those of the United States and South Korea.
Novel results include the counterintuitive indication that Denmark's sector differs from Sweden's, with
the latter's being closer to South Korea's. The information sector dominates both economies, although
Sweden's seems more productive than Denmark's.
DOI: 10.1016/j.techfore.2020.120347
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Inna Čábelková, Wadim Strielkowski, Dalia Streimikiene, Fausto Cavallaro, Justas
Streimikis

The social acceptance of nuclear fusion for decision
making towards carbon free circular economy: Evidence
from Czech Republic
Technological Forecasting and Social Change 2020
The social awareness and acceptance of new energy technologies are the key factors of their
commercialization in Europe. The decision making in energy sector also requires integration of social
preferences. In the context implementation of circular economy and moving towards carbon free
economy target in 2050, all carbon free technologies require attention of decision makers including
new nuclear technologies. The cutting-edge technologies, such as big data, have the potential to
leverage the adoption of circular and carbon free economy concepts by the society. Therefore, the big
data can play a major role in terms of acting as a facilitator for gaining the desired information for
decision making in energy sector. In this paper, the big data was used for assessment of social
acceptance of nuclear fusion. The diverse and representative sample from the Czech Republic (N =
1026, aged 15–95 years, 48.80% women, 18.50% with higher education) was employed to show the
dynamics of the formation of public support in a country effectively unaware of the nuclear fusion (NF)
(the total pre-survey awareness was 16.6%). The analysis of presentation on NF in Czech mass media
concluded that similarly to other European Union countries, the presentation fragmented, insufficient,
technical, aimed at people interested in technology with effectively no public discussion on the topic.
When briefed with pros and cons of NF, three quarters of the respondents developed an idea on their
support of NF in general and in Europe with the level of support reaching one third of the sample. We
analyze the relation of NF support using a set of ordinal multinomial regression analyses with spline
corrections of ordinal predictors to the four groups of factors: self-claimed awareness and knowledge
of NF, sources of information including education, pros and cons of NF, and psychological and value
aspects. We show that more information on NF positively influenced the support. Internet news were
(negatively) and printed newspapers and magazines were (positively) related to support. The NF being
and unlimited source of energy (positively) and using radioactive material and competing for
renewables money (negatively) were related to support. Our findings have clear implications for public
engagement and communication efforts on NF projects. We suggest that in order to change the level
of acceptance for NF more communication and media presentation is needed. We present the ideas
on how to frame the communication. Our results are in accord with similar studies from other European
countries and therefore our outcomes might find practical applicability there.
DOI: 10.1016/j.techfore.2020.120477

Konrad Janowski and Stanisława Steuden

The Temperament Risk Factor, Disease Severity,
and Quality of Life in Patients with Psoriasis
Annals of Dermatology 2020, 32(6)
Background: Psoriasis exerts a profound negative impact on health-related quality of life (QoL).
Although the severity of psoriasis is one potential variable that contributes to decreased QoL, previous
studies have shown only weak or no association between measures of psoriasis severity and QoL. We
hypothesized that this relationship is moderated by temperament factors. Objective: We aimed to

GRUDZIEŃ 2020 | NR 4

verify whether the relationship between disease severity and QoL is moderated by a constellation of
temperament traits (i.e., temperament risk factors) and whether this moderation takes place via
cognitive-appraisal and coping processes. Methods: One hundred fifty patients with psoriasis vulgaris
participated in the study. Psoriasis severity was assessed by a standardized measure, the Psoriasis
Area and Severity Index (PASI), and the patients also completed a battery of psychological
questionnaires assessing QoL, temperament, disease-related cognitive appraisals, and coping
strategies. Results: A specific constellation of temperament traits was found to moderate the strength
of the association between the PASI and QoL. This constellation of temperament traits was associated
with certain disease-related cognitive appraisals (i.e., threat, obstacle/loss, harm, profit, value) and
emotion-focused coping strategies (i.e., self-blame, avoidance, resignation, seeking social support, and
seeking information). Conclusion: The constellation of temperament traits is a crucial individual variable
that strongly moderates the negative impact of psoriasis severity on QoL, potentially through the
activation of non-adaptive cognitive appraisals and coping strategies in susceptible individuals
DOI: 10.5021/ad.2020.32.6.452

Witold Dobrołowicz

Typy umysł w
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio J 2020, 2
W artykule zostały opisane typologie umysłów, w których uwzględnia się elementy logiczne i
intuicyjne. Przybliżono typologie następujących autorów: Henriego Poincarégo, Carla Gustava Junga,
Stanisława M. Dobrowolskiego i Malcolma R. Westcotta. W propozycjach tych uczonych, a szczególnie
Westcotta, autor niniejszego artykułu dostrzegł i wypunktował wiele pozytywnych właściwości, a
jednocześnie wykazał potrzebę ich modyfikacji. Dotyczy to głównie zakorzenionej tradycji traktowania
intuicji i logiki jako procesów przeciwstawnych i wzajemnie wykluczających się, czyli nie do
pogodzenia jednocześnie w umyśle danego człowieka. Z tego stanowiska teoretycznego dotychczas
wyróżnia się dwa czyste typy, jak to zaproponował Poincaré, który wyróżnił typy logiczne i intuicyjne.
Pozostali przywołani tu autorzy proponowali większą liczbę typów, z reguły cztery (Jung i Westcott),
lecz stosowali niejedno kryterium podziału, stąd obok typów logicznych i intuicyjnych umieszczano
typy np. słabe, zgadujące itd. Autor opracowania zaproponował podejście integracyjne, w którym
wyróżnił pięć typów umysłu: 1) skrajnie logiczny; 2) logiczny; 3) pośredni (zrównoważony); 4) intuicyjny;
5) skrajnie intuicyjny. Zamieszczono zarówno krótką ogólną charakterystykę tych typów, jak i przykłady
umysłów takich historycznych postaci, jak Sokrates, Dmitrij Mendelejew, Johann H. Pestalozzi, Ignaz
Semmelweis, Adam Mickiewicz, a także postaci fikcyjnej (literackiej) – Sherlocka Holmesa.
DOI: 10.17951/j.2020.33.2.9-24
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Ricardo Costa Climent, Darek M. Haftor

Value creation through the evolution of business model
themes
Journal of Business Research 2021, 122
A conceptual framework is proposed to examine value creation through the evolution of business
model themes. A critical assessment of the literature on business models, business model themes, and
their evolution is presented. This assessment highlights the fact that business model themes are
typically theorized as being static. Instead, the framework presented here characterizes business
models and the business model themes of value creation as co-evolving within an evolving industry.
The framework provides a set of propositions that specify how firms can create value by entering an
industry, reacting to imitators, and co-evolving with product market strategies and with environmental
factors. This study contributes to the literature on value creation through business model themes.
DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.09.007
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Zwolnienie z podatku dochodowego wybranych
przychod w uzyskiwanych przez funkcjonariuszy Policji
Przegląd Policyjny 2020, 137(1)
Przychody funkcjonariuszy Policji uzyskiwane z tytułu pozostawania w stosunku służbowym, podobnie
jak się to dzieje w wypadku innych grup zawodowych, zostały poddane opodatkowaniu podatkiem
dochodowym od osób fizycznych. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne kategorie powyższych
świadczeń zostały potraktowane — z podatkowoprawnego punktu widzenia — w sposób
uprzywilejowany. Za pomocą zwolnień przedmiotowych ustawodawca podatkowy uchyla obowiązek
zapłaty podatku względem świadczeń, które z uwagi na swój szczególny charakter (np. nawiązujący do
specyfi ki stosunku służbowego, względów społeczno-rodzinnych, zdrowotnych, czy też innych
czynników aksjologicznych) powinny pozostać w sferze wolnej od opodatkowania. Istotne jest przy
tym, że poddane analizie preferencje podatkowe są zróżnicowane pod względem konstrukcji prawnej
— o ile część z nich obejmuje wyłącznie świadczenia pieniężne, o tyle w pewnych wypadkach dotyczą
one świadczeń naturalnych. Ponadto niektóre zwolnienia podatkowe przysługujące policjantom nie
pociągają za sobą uchylenia powinności zapłaty podatku od pełnej kwoty przychodu z określonego
źródła, lecz jedynie od pewnej jego części. Zwolnienie z podatku dochodowego niektórych kategorii
świadczeń uzyskiwanych przez policjantów w bezpośredni sposób oddziałuje na realizację tzw.
obowiązków instrumentalnych, w szczególności zaś na obowiązek składania zeznań podatkowych.
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