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Z dniem 10 lutego Sławomir Jagieła został nowym
Dyrektorem Kolegium Kształcenia podyplomowego,
zastępując na tym stanowisku prof. Janusza
Czapińskiego.

Panu Profesorowi władze Uczelni oraz społeczność
akademicka składają serdeczne podziękowania za trud
kierowania Kolegium, zaangażowanie w rozwój Akademii,
a także serce i wysiłek włożone w kształcenie studentów.

Dyrektor Sławomir Jagieła jest absolwentem Wydziału
Ekonomicznego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu
Warszawskiego. Ukończył również studia na Wydziale
Ekonomicznym Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego w Radomiu. Jest autorem licznych
opracowań   z   zakresu   ochrony   zdrowia, ekspertem
Business Centre Club oraz założycielem i Dyrektorem
Instytutu Systemu Ochrony Zdrowia Akademii
Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie. Swoje
doświadczenie zawodowe zdobywał między innymi w
Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA, Banku
Gospodarstwa Krajowego oraz Medicover.
Nowo   wybranemu   Dyrektorowi   życzymy  pomyślności
w pełnieniu obowiązków!
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Zmiana na stanowisku Dyrektora
Kolegium Kształcenia Podyplomowego

Z wielką przyjemnością informujemy, że w dniu 21 stycznia wykładowca naszej uczelni, mgr Paweł

Śmiałek, obronił pracę doktorską na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-

Mazurskiego w Olsztynie i uzyskał tytuł doktora nauk prawnych. Tytuł rozprawy brzmi: "Horyzontalny

wymiar prawa do równego traktowania w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej". 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Gratulacje z okazji uzyskania tytułu doktora

http://slawomirjagiela.pl/


Dzień 11 lutego został ogłoszony Międzynarodowym Dniem Kobiet i Dziewcząt w Nauce w 2015 roku.

Jego celem jest promowanie kobiet jako naukowczyń, badaczek i profesorek, jak również zachęcanie

dziewcząt do dalszego kształcenia się oraz dążenia do obejmowania stanowisk zgodnych z ich

wykształceniem. Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce ma pomóc przełamywać bariery i tłuc szklane

sufity.

Z tej okazji Pełnomocniczka Rektora ds. Równego Traktowania, dr Anna Studzińska, wraz z grupą

studentek I roku - Magdaleną Chomką-Lewandowską, Julią Domagałą, Anną Makus oraz Julią Świtałą

przygotowały akcję informacyjną na temat kobiet zasłużonych w dziedzinach wykładanych na AEH.
 

Na Facebooku Uczelni zostały przedstawione sylwetki następujących kobiet: 

Catherine Samba-Panza — prawniczka i polityczka, była prezydentka Republiki Środkowoafrykańskiej,

Zuzana Čaputová — prawniczka i polityczka, prezydentka Słowacji,

Estefania Aldaba-Lim — psycholożka z Filipin, zajmująca się higieną psychiczną, świadomym

rodzicielstwem, a także dobrostanem kobiet i rozwojem dzieci,

Lynn Conway — informatyczka, profesorka informatyki i elektrotechniki, pracująca nad

superkomputerem i układami scalonymi,

Bozoma Saint John  — dyrektorka do spraw marketingu (Chief Marketing Officer) w Netflixie.
 

Na stronie uczelni  zamieszczony został również artykuł omawiający zjawisko Matyldy (pomniejszanie

wkładu kobiet w rozwój nauki) oraz efekt Scully (wpływ postaci kobiecych - naukowczyń - na rozwój

ambicji naukowych wśród kobiet).
 

Dodatkowo, przedstawiciele i przedstawicielka Uczelni nagrali film, w którym opowiedzieli o kobietach,

które zainspirowały ich do pracy naukowej (w wersji angielskiej dostępny tutaj). 
 

Z tej okazji zainaugurowano również program Sci-Sters - naukowy mentoring dla studentek AEH. 
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Międzynarodowy Dzie� Kobiet i Dziewcząt w Nauce

https://www.facebook.com/AEHwWarszawie/photos/a.391124467567972/5535002476513453/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDvCdADNynVggw192YBBkNmV-06JsZ85KnkL-VUdDxTNAesqTCzukDoqYQ9s8cwa9R2DR235S7z6ugzSMIO1EpiO2yS1tcwCt2j2GIi3sCJpkc5KxvM74hjlmjcsGxlphfX-_15BVj8wsJc4O3E5URLsgaspB9JBgnOI0DZOp8CANeiWwpS1pkOus2SiV8p8GX3wURbSodysNsfWPXHAFLnx3nStFEa9K2UgvDs7bmRkLZ_Zj9DGzStRMqcQORrjf8Qims_ekC0-C7kBk5KyTpyfv4jRtNiQGgPBuA6OXSNNbrCrRIwNQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/AEHwWarszawie/photos/a.391124467567972/5538933496120351/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARCu9brUyyDuvSwSZfSt8mVSlGN-id2BKwsE3-24FmDN8THx5SDmpyhR5DY9tt0zolOHkcQZ4jP1oEJBh8QJkw8veQlLH-2Z2a64yvxE4O57BiL_p82ZxF6_-EKxoleeBr19nAe8mV58ocbr28iwVFAQXaO6s4ILl_o0CinE24VxEL6EUdCh-mkhCTqpntEz5_-6oNPGQ1uXRyXYhp8RBz8bIpUcsPPUsxOGOeP7H_kKUtkGwXHTokxrCEIAynmuktFCmnomVd8LiBTlsG_LJjd-D422zLMmwcvRqJcM0XVGMPmLe_AVlw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/AEHwWarszawie/photos/a.391124467567972/5546722282008139/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBxfMvIM7suaWCvTT2_Wf5z0op1tDXE7kVs8xr1oF9ANGCuf9fTLGnNzVvPq8_4exwg5JI8iKmE_IAAY88OXQuluwhFaIXo5BQ-pfawggmFinkivAk0Q4XnKE6sN33qWBQ5oOuqwwWDRbf8pGC3WFfTcFOFbZxCRNs5aO-1HOldXhUhfBG-DwMRgllmSR91PNgEcZbtlNiEcE8UGH7Y0WI2wQBqXw0--cKLx5Ocjitmd0V_V4CIzxJXHk52-D9GCVPtR3lipJY6xX98y0tnlljBbfKKa71kp1bpS-xKjLJWX9GjjD0aRw&__tn__=-R
https://www.facebook.com/AEHwWarszawie/photos/a.391124467567972/5547120285301672/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBB_CyXXQ6QXj7BdArz-ftlURDpuoKzaA4WwrgXSvcPLIa7dZz-Cd9y0ZgTaeAbjiP6GuGrPKEZi-vAMFzPIqMeoz0PgcN6Os_AzoKvla1WNKHRGlb_C4TlC1HoezREbmp6tqJfeVOAAHz41JDYAKhHPVgjKgATxV2Gb84FcuYjbJAAs1MwdKkDPNgH-rVEGlx45b7iIGx72CmW4gDdCZOlCKIFQcqn9szia4g2W6lSjqv8LdftZ9stKTroHN70ENZ-kWXiVnZJ_0mUd5N21zNxk-lewiFJKDFQcfw8uTDMCb4htuSAvQ&__tn__=-R
https://www.facebook.com/AEHwWarszawie/photos/a.391124467567972/5551577318189302/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARC2ROcPfQ8XdIBdj0AQU3qzB4--XjI8DxoUDLK7KgcR5MubeZ175zI4MTWUV5W-SPn9bAVe1mkK7TnNeNZzhhbope8BE9HeI9cZHozjETAzKPrOcBNsezJTP2dgiHUgK0YUH_NDWLLKb0bjPgbpWvWJGenXCzuMPxUijNbyq17IliNQU1uodJO4EqzPLxgt6HRN7wjHvO0JqY5zH70boGwP1tBg_w9kgMNi0Cwr8wX4OWeuseojoVo3fHvFyVwbpliqVtSoghf_VN_I5tciuuDCrQo7JI_TWkF9UZuyC6F_3D5FQ1JDeQ&__tn__=-R
https://vizja.pl/blog/2021/02/11/miedzynarodowy-dzien-kobiet-i-dziewczat-w-nauce/
https://www.youtube.com/watch?v=ytVVtbGLhyE
https://www.youtube.com/watch?v=MwhyN1Mjyg8


Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce,

ogłaszamy powstanie nowego projektu mentorskiego

skierowanego do studentek Akademii.

Projekt polega na nawiązaniu współpracy naukowej pomiędzy

studentką, a jej mentorem lub mentorką, którymi zostali: 

dr Vasyl Baitsym, dr Leszek Borowiec, dr Małgorzata Foryś-Nogala,

dr n. o zdr. Jacek Gierus, dr Żaneta Gwardzińska, dr Giuseppe

Leonardi, dr hab. Anna Llanos-Antczak, dr Marta Malesza, dr Anna

Pawlak, dr inż. Krzysztof Rychlicki-Kicior,  dr Małgorzata

Starzomska-Romanowska, dr Anna Studzińska, dr Paweł Śmiałek,

dr hab. Radosław Wiśniewski oraz dr Mariusz Wołońciej.

Współpraca będzie polegać m.in. na wspólnym prowadzeniu

badań, pisaniu artykułów naukowych oraz składaniu wniosków 

o granty. Projekt organizowany jest przez dr Annę Studzińską,

Pełnomocniczkę Rektora ds. Równego Traktowania.

SCI-STERS - Projekt mentorski dla studentek AEH

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z prof. dr hab. Małgorzatą

Szwejkowską, który poprowadziła Antonina Kwapisz, uczennica

Liceum Ogólnokształcącego TE Vizja w Warszawie.

Rozmowa dotyczyła programu mentorskiego SCI-STERS,

współpracy ze studentami oraz pozycji kobiet w świecie nauki.

Rozmowa z prof. dr hab.
Małgorzatą Szwejkowską
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https://www.youtube.com/watch?v=ZnhOPkPa0wo


szanse i wyzwania”. Interpretacja tematu należy do uczniów. Prace konkursowe o objętości min.

3000 słów oraz max. 8000 słów można przesyłać w terminie do 30 maja 2021 r. Do końca

czerwca 2021 roku Kapituła Konkursu wyłoni 20 laureatów, którzy otrzymają indeks na studia na

dowolnym kierunku z oferty uczelni, roczne stypendium w wysokości czesnego oraz atrakcyjne

rabaty na kolejne lata studiów.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu oraz regulamin dostępne są na stronie

internetowej indeks.vizja.pl.

12 marca zainaugurowaliśmy nowy cykl wykładów on-line pod nazwą #webinary AEH. W każdy

piątek o godz. 17 zapraszamy na spotkanie, w trakcie którego pracownicy naukowi Akademii oraz

zaproszeni goście będą poruszać gorące tematy z najróżniejszych dziedzin nauki i życia.

Zagadnienia powinny zainteresować zarówno psychologów, prawników, jak również menadżerów

czy informatyków!

Pierwszy webinar, zatytułowany "Czy aborcja jest

etyczna? Za i przeciw", poprowadził prof. dr hab.

Wojciech Słomski, Film dostępny jest na kanale

You Tube.

Z okazji 20-lecia istnienia Akademia

Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

zaprasza  maturzystów  z  całej  Polski  do  udziału

w konkursie o "Złote Indeksy AEH", w którym do

wygrania jest aż 20 indeksów na studia oraz

roczne stypendium!

Zadanie konkursowe, jakie postawiono przed

przyszłymi abiturientami, to napisanie eseju na

niezwykle  aktualny  i  ważny  temat:  „Pandemia –
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Konkurs o Złote Indeksy AEH

#webinary AEH

W trakcie drugiego spotkania pt. "Po co nam

lęk?", dr n. o zdr. Jacek Gierus opowiadał o tym,

dlaczego się boimy, po co nam strach i jaką rolę

odgrywa w naszym życiu. Film dostępny jest na

kanale YouTube.

https://indeks.vizja.pl/
https://www.youtube.com/watch?v=W2eNFbJka-E&t=468s
https://www.youtube.com/watch?v=OygIEda00yY


W roku akademickim 2020/2021 Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna oraz Towarzystwo

Edukacyjne Vizja po raz drugi byli organizatorami okręgowego etapu Olimpiady o Polsce i Świecie

Współczesnym. Rok temu gościliśmy w murach naszej uczelni ponad 150 uczniów, którzy podjęli

wyzwanie uczestnictwa w konkursie i walki o indeks na wymarzonej uczelni. 

W tym roku rzeczywistość postawiła przed wszystkimi zupełnie nowe wymagania. Nie mogliśmy

niestety zaprosić uczestników Olimpiady do Akademii, chociaż zainteresowanie zawodami było wyższe

niż rok temu. Po etapie szkolnym eliminacje przeszło 200 uczniów. 

Jako organizatorzy stanęliśmy jednak na wysokości zadania i pomimo zmienionej formuły etap

okręgowy odbył się bez większych zakłóceń. Wypełniając zalecenia Komitetu Głównego przestrzeń

konkursowa została zaplanowana i zrealizowana tak, aby uczniowie w jak najmniejszym stopniu odczuli

szczególną sytuację pandemiczną, w jakiej przyszło wszystkim funkcjonować.

W prace przy Olimpiadzie zaangażowanych było ponad 20 pracowników uczelni, w tym duża grupa

wykładowców akademickich z kierunków politologii oraz prawa i administracji. Podjęli oni wysiłek

sprawdzania prac przysyłanych przez uczniów i pracy w komisjach egzaminacyjnych. Niemniejsze

zaangażowanie wykazali pracownicy administracji, w tym szczególnie pionu informatycznego, bez

pomocy których niemożliwa byłaby sprawna komunikacja z uczniami.

Momentem kulminacyjnym konkursu były odbywane w dniu 20 lutego 2021 roku egzaminy ustne, w

których uczniowie uczestniczyli zdalnie. Członkowie komisji egzaminacyjnych zgromadzeni w murach

uczelni sprawdzali wiedzę 40 uczestników, spośród których wyłonionych zostało 11 laureatów. Będą

oni konkurować ze sobą i swoimi rówieśnikami z całej Polski w zawodach centralnych. 

Organizacja Olimpiady jest dla Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej nie tylko świadectwem

zaufania, okazanym uczelni przez Komitet Główny, ale także niepowtarzalną okazją do jej szerszego

zaprezentowania wśród potencjalnych studentów. Każdy uczeń otrzymał pakiet informacyjny na temat

uczelni i poprzez spacer wirtualny mógł chociaż przez chwilę poczuć się jak jej przyszły student.

Szczególny wysiłek w organizację całego przedsięwzięcia włożyli Przewodniczący Komitetu

Okręgowego dla okręgu Stołecznego dr hab. prof. AEH Tomasz Kownacki oraz Sekretarz dla Okręgu

Stołecznego – dr hab. prof. AEH Anna Wierzchowska, którzy byli odpowiedzialni za przebieg konkursu i

dokładali wszelkich starań, aby etap okręgowy Olimpiady został przeprowadzony w sposób jak

najbardziej przyjazny uczniom. 

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy mogli spotkać się z uczniami w sposób tradycyjny i po

raz kolejny przeżywać wraz z nimi konkursowe emocje.
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Olimpiada Wiedzy o Polsce i �wiecie
Wsp�łczesnym
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ZAKO�CZONE KONFERENCJE

11 marca br. odbyła się kolejna już edycja konferencji naukowej GigaCon „It w Uczelniach”. Podczas

tegorocznego wydarzenia eksperci z branzy IT prezentowali rozwiązania i narzędzia służące

usprawnieniu oraz automatyzacji działań związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem w czasie

pracy zdalnej. Jednym z prelegentów był prof. AEH, dr hab. inż. Marek Cieciura, który przedstawił

wykład zatytułowany: "Platforma edukacyjna e-nauka – wykorzystanie podczas pandemii".

W dniu 16 grudnia 2020 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa poświęcona Dyrektywie w

sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym w przededniu

implementacji i orzeczenia TSUE. Organizatorami Konferencji byli Polskie Towarzystwo Naukowe

Prawa Prasowego, Instytut Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie,

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Nauk

Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Honorowy patronat nad

Konferencją  objął  Rektor Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie,  dr Konrad Janowski.

Z uwagi na sytuację epidemiczną wydarzenie odbyło się w trybie zdalnym, za pośrednictwem

platformy Microsoft Teams.

Treść dyrektywy jest obszerna i wieloaspektowa. Nie można się jednak oprzeć wrażeniu, że niezwykle

istotne znaczenie mają przepisy dotyczące problematyki prasowej. One też wywołują w pierwszym

rzędzie dyskusję, a nawet sprzeciw ze strony niektórych środowisk - szczególnie tych, które działając

na rynku cyfrowym korzystają z przekazów zawartych prasie. Wydawcy publikacji prasowych mają

trudności z udzielaniem dostawcom tych usług licencji na internetowe korzystanie z ich publikacji, co

utrudnia osiągnięcie zwrotu z inwestycji.

W przypadku gdy wydawców publikacji prasowych nie uznaje się za podmioty uprawnione, udzielanie

licencji i egzekwowanie praw dotyczących publikacji prasowych w odniesieniu do sposobów

korzystania online przez dostawców usług społeczeństwa informacyjnego w środowisku cyfrowym są

często skomplikowane i nieefektywne. Wątpliwości budzi problem podniesiony w sprawie C-401/19,

który 10 listopada 2020 r. stał się przedmiotem rozpoznania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii

Europejskiej.

Dyrektywa w sprawie prawa autorskiego i praw
pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym w przededniu
implementacji i orzeczenia TSUE
KONFERENCJA NAUKOWA ONLINE



prof. dr hab. Jan Błeszyński (UW), "Znaczenie dyrektywy 2019/790 w świetle zasad zbiorowego

zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi ze szczególnym uwzględnieniem prawa do

wynagrodzenia",

prof. dr hab. Jacek Sobczak (AEH Warszawa), "Działalność prasowa jako przedmiot prawa

autorskiego w perspektywie dyrektywy 2019/790. Czy materiał prasowy jest utworem?"

prof. dr hab. Ewa Nowińska (UJ), "Wydawca, czyli kto? Prasa, czyli co? Perspektywy dyrektywy

2019/790"

prof. dr hab. Dorota Sokołowska (USz), "Kilka uwag na temat wdrożenia art. 15 dyrektywy 2019/790"

prof. dr hab. Grzegorz Tylec (KUL), "Stosowanie automatycznych mechanizmów filtrujących przez

dostawcę usług on-line w świetle orzecznictwa TS UE a problem implementacji art. 17 dyrektywy

2019/790 w sprawie prawa autorskiego i praw pokrewnych na jednolitym rynku cyfrowym"

dr hab. Ksenia Kakareko (UW), "Rola i znaczenie organizacji zbiorowego zarządzania w

perspektywie dyrektywy 2019/790"

prof. dr hab. Dariusz Szostek (UO), dr Zbigniew Okoń (UO), "Filtrowanie treści przez dostawców

usług udostępniania treści on-line a dozwolony użytek w kontekście art. 17 dyrektywy 2019/790"

prof. dr hab. Jędrzej Skrzypczak (UAM), "Wyniki konsultacji publicznych dotyczących wdrożenia

dyrektywy DSM w zakresie praw pokrewnych wydawcy prasy"

dr hab. Waldemar Gontarski (Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji), "Możliwość

stwierdzenia nieważności przez Trybunał Sprawiedliwości UE art. 17 ust. 4 lit. b i a dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/790"

dr hab. Bogdan Fischer (UP im. KEN; UJ), "Równowaga przy stosowaniu wyjątków w prawie

kontynentalnym i w doktrynie fair use na przykładzie text and data mining"

Wprawdzie nie zostało jeszcze wydane orzeczenie w tej sprawie, jednak toczy się w dużej mierze

kuluarowa dyskusja nad znaczeniem i skutkami dyrektywy, a sytuacja panującej pandemii w znaczący

sposób utrudnia jej przeprowadzenie i nagłośnienie.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom środowiska wydawców prasy, także lokalnej, organizatorzy

postanowili, iż przedmiotem spotkania będą rozważania odnoszące się do treści dyrektywy, ze

szczególnym uwzględnieniem jej art. 17 oraz skutków dla dziennikarzy i wydawców prasy oraz

podmiotów komunikujących treści za pomocą przekazów cyfrowych.

W konferencji wzięli udział z referatami:

W Konferencji wzięli udział liczna grupa dziennikarzy i wydawców prasy, wśród nich m.in.: prezes

Bogusław Chrabota (Izba Wydawców Prasy, ENPA, „Rzeczpospolita”), prezes Maciej Hoffman (SDiW

REPOROPOL), prezes Piotr Piotrowicz (Stowarzyszenie Prasy Lokalnej), prezes Ryszard Pajura

(Stowarzyszenie Gazet Lokalnych) oraz Marek Frąckowiak (Dyrektor Generalny Izby Wydawców Prasy).

Przedstawione w toku Konferencji referaty wywołały żywą, niekiedy nawet burzliwą, ale bardzo

merytoryczną dyskusję. Uczestnicy jej podkreślali, że Konferencja wyszła naprzeciw ich oczekiwaniom,

dając możność zabrania głosu w kwestiach ważnych dla całego środowiska. O tym, że problematyka

konferencji okazała się niezmiernie aktualną świadczy fakt, że przeciągnęła się ona w części

przewidzianej na dyskusję do godziny 17.30, mimo że pierwotnie przewidywano jej zakończenie o godz.

15.00. Konferencja spotkała się z żywym zainteresowaniem; wystąpieniom referentów oraz dyskusji

przysłuchiwało się wielkie grono zainteresowanych osób ze świata nauki i praktyki. Goście włączali się

do rozmów przez cały czas, a liczba obserwujących obrady nie spadła aż do końca poniżej 85 osób. 

Organizatorzy planują wydanie materiałów z Konferencji, czując się zobligowanymi w tym względzie

przez żądania uczestników spotkania. Oczywiście będzie to zależne od pozyskania środków

finansowych.
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prof. dr hab, Jacek Sobczak 
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Nowa perspektywa Erasmus+
Z ogromną przyjemnością informujemy, iż nasza Uczelnia po raz kolejny otrzymała Kartę Uczelni

Erasmus+ dla Szkolnictwa Wyższego, która uprawnia Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w

Warszawie do realizacji działań w programie w latach 2021-2027.

Jako beneficjent nowej perspektywy programu mamy możliwość realizacji mobilności edukacyjnej

studentów i pracowników!

Dostępne opcje to:

wyjazdy studentów w celu realizacji części studiów w zagranicznej uczelni partnerskiej,

wyjazdy studentów w celu realizacji praktyk/staży zagranicznych,

wyjazdy pracowników Uczelni celach szkoleniowych,

wyjazdy nauczycieli akademickich w celach prowadzenia zajęć w zagranicznej uczelni

partnerskiej.

Wszyscy wstrzymaliśmy oddech w momencie wybuchu pandemii! Wydawało się, że realizacja

programu w tej sytuacji jest nierealna, jednak ostatnie miesiące pokazują, że wszystko jest możliwe.

W okresie najcięższego lockdownu, Komisja Europejska postanowiła nie wstrzymywać przygotowań

do nowej perspektywy. Uruchomiony został konkurs, w którym AEH złożyło swój wniosek. Po wielu

miesiącach oczekiwań na wyniki z dumą informujemy, że jesteśmy w gronie zwycięzców!

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w programie zapraszamy do kontaktu: erasmus@vizja.pl

Dzięki realizacji projektu „Vizja przyszłości”, Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

wzbogaciła swoją ofertę dla studentów psychologii o trzy przedmioty opierające się na

zmodernizowanym programie kształcenia. Są to: Neurofizjologia i neuropsychologia, Zaburzenia

rozwojowe dzieci i młodzieży oraz Psychoterapia.

Zajęcia   dedykowane   zostały   przede   wszystkim   studentom  specjalności:   psychologia  kliniczna

i  psychoterapia  oraz  psychoterapia  i  terapia  seksualna,  uczącym  się  na  IV  roku (lub  na  studiach

II stopnia).

Projekt "Vizja przyszło�ci"
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Prowadzący zajęcia opracowali trzy unikatowe skrypty, stanowiące kompendium wiedzy z określonych

zakresów tematycznych. Każdy z nich został pozytywnie oceniony przez niezależnych recenzentów.

1. Neurofizjologia i neuropsychologia, czyli jakie tajemnice skrywa nasz mózg?

Warsztaty dedykowane są studentom VII semestru oraz I semestru studiów II stopnia. Prowadzone są 

 przez mgr Izabelę Szumską, posiadającą ekspercką wiedzę z zakresu neurofizjologii oraz

elektroencefalografii, a także mającą wieloletnie doświadczenie w pracy badawczej oraz dydaktycznej.

Zajęcia mają charakter praktyczny i skupiają się na nauczaniu twardych umiejętności pożądanych

obecnie na rynku pracy. Studenci mają możliwość nabyć wiedzę i doświadczenie w dokonywaniu

pomiaru oraz interpretacji sygnału EEG odczytywanego na specjalistycznym sprzęcie 

 elektroencefalografii. Dodatkowo studenci dzięki warsztatom mogą obserwować zmiany sygnału EEG

związanymi z bodźcami wzrokowymi i słuchowymi, a także wyciągać wnioski na temat funkcjonowania

mózgu na podstawie dogłębnych analiz przeprowadzanych na zajęciach.

2. Zaburzenia rozwojowe dzieci i młodzieży, czyli pomoc dużym i małym

Przedmiot  z  powodzeniem  realizowany  jest  od  ubiegłego roku akademickiego. W letnim semestrze

w  zajęciach  będą   mogły  uczestniczyć  grupy  studenckie  o  specjalnościach:  psychologia  kliniczna

i  psychoterapia   oraz   psychologia  kliniczna  i  seksuologia  (tryb  stacjonarny  oraz  zaoczny).  Zajęcia

w formie warsztatowej będą prowadzone przez mgr Izabelę Czajkę-Szymon, posiadającą

doświadczenie zawodowe w pracy diagnostycznej i terapeutycznej z dziećmi przejawiającymi

zaburzenia rozwojowe oraz doświadczenie w przeprowadzaniu diagnozy i terapii integracji

sensorycznej.

3. Psychoterapia... czy na pewno wiem wszystko?

Przedmiot nauczany będzie od semestru letniego dla studentów ostatniego roku psychologii. Zajęcia

będą prowadzane przez dr Rafała Styłę, psychoterapeutę z wieloletnim doświadczeniem, autora

licznych publikacji z zakresu psychopatologii i psychoterapii, a także praktyka na co dzień zajmującego

się prowadzeniem psychoterapii grupowej i indywidualnej. Zajęcia mają charakter warsztatowy,

pozwolą nabyć praktyczne umiejętności związane z pracą psychologa, takie jak wywiad

psychologiczny, konceptualizowanie przypadku oraz praktyczne zastosowanie technik

psychoterapeutycznych.  Taki  rodzaj  ćwiczeń  podniesie   kompetencje   przydatne   na   rynku   pracy

i umożliwi studentom zdobycie umiejętności, których do tej pory uczyli się dopiero w trakcie swojej

pracy zawodowej. Aby w pełni realizować praktyczny aspekt pracy psychoterapeutycznej, sala

zajęciowa zostanie wyposażona w sprzęt symulujący gabinet terapeutyczny jak najbardziej zbliżony do

tego, w jakim będą pracować  w przyszłości. 

Zachęcamy do zapoznania się ze skryptami do przedmiotów na stronie internetowej projektu Vizja

przyszłości.

Paulina Podgórska                   

Koordynator projektu „Vizja przyszłości”

 

https://vizjaprzyszlosci.vizja.pl/?page_id=8
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AEH W MEDIACH

Wywiad z Profesor Anną Llanos-Antczak w Forum
Biznesu

Zapraszamy do lektury wywiadu, jakiego Profesor Anna

Llanos-Antczak, Prorektor ds. Współpracy

Międzynarodowej, udzieliła portalowi Forum Biznesu.

Rozmowa dotyczyła współpracy międzyuczelnianej

w czasie pandemii, studiowania za granicą, programu

Erasmus+, a także działalności naszej uczelni w skali

międzynarodowej. Tekst wywiadu dostępny jest na

stronie internetowej Forum Biznesu.

Rozmowa z Profesorem Januszem Czapi�skim
Profesor Janusz Czapiński był gościem programu "Fakty

po Faktach" w TVN 24 poświęconego tegorocznemu

finałowi akcji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,

który odbył się 31 stycznia. 

W tym samym programie profesor Czapiński wziął udział

w grudniu ubiegłego roku, gdzie wspólnie z prof. dr hab.

Radosławem Owczukiem i prof. Krzysztofem Simonem

rozmawiał na temat narodowej akcji szczepień

przeciwko COVID-19.

Profesor Małgorzata Niewiadomska-Cudak go�ciem
w Telewizji Toya

9 marca prof. Małgorzata Niewiadomska-Cudak była

gościem programu "Bez etatu" łódzkiej stacji telewizyjnej

Toya i wzięła udział w debacie na temat rynku pracy dla

kobiet w czasach pandemii.

Pani Profesor wystąpiła również w programie

Prześwietlenie, w którym znani, lubiani i  kontrowersyjni

łodzianie w rozmowie z Markiem Krzciukiem odkrywają

swoje nieznane oblicza.

http://forumbiznesu.pl/wywiady-i-komentarze/trudnosci-pozwalaja-nam-rozwijac-sie-w-dotychczas-nieeksplorowanych-kierunkach
https://tvn24.pl/go/programy,7/fakty-po-faktach-odcinki,15048/odcinek-660,S00E660,450395
https://tvn24.pl/polska/szczepionka-na-koronawirusa-profesorowie-simon-owczuk-czapinski-o-akcji-szczepien-mozemy-realnie-wplynac-na-stan-zdrowia-naszego-otoczenia-4785585
http://tvtoya.pl/catchuptv/show/bez_etatu,23371
http://tvtoya.pl/catchuptv/show/bez_etatu,23371
http://tvtoya.pl/catchuptv/show/przeswietlenie,22504


Miło nam poinformować, że na naszej uczelni rozpoczęło działalność nowe koło naukowe zrzeszające

miłośników tworzenia robotów, programowania oraz wdrażania zautomatyzowanych rozwiązań dla domu

i biznesu. Koło Naukowe Automatyki i Robotyki "ecoRobotoMatic" (ukr. NKAR „ecoRobotoMatic”) powstało

z inicjatywy polskiej i ukraińskiej młodzieży, przy udziale współpracujących ze sobą od kilku lat w ramach

projektu Erasmus+ Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz Volyn Regional Business

Incubator z Łucka. Opiekunem koła jest dr inż. Vasyl Baitsym.
 

„ecoRobotoMatic” to przede wszystkim dostęp  do infrastruktury i aparatury laboratoryjnej AEH oraz

pomoc naukowa ze strony kadry dydaktycznej Uczelni. Działalność w Kole Naukowym obejmuje wiele

dziedzin, m.in. automatykę, elektronikę, robotykę, informatykę, mechanikę oraz cybernetykę, co pozwala

aktywnym  i  ambitnym studentom w rozwijaniu swoich zainteresowań i pasji. Poprzez organizację kursów

i szkoleń, a także prowadzenie wykładów oraz zajęć warsztatowych, koło będzie przygotowywać mniej

doświadczone osoby do pracy zawodowej w reprezentowanych przez siebie dziedzinach. W ramach

działalności w kole studenci będą uczestniczyć w imprezach naukowych, festiwalach nauki, targach,

konkursach i zawodach. Koło ma również plany organizowania własnych ogólnopolskich zawodów oraz

walk robotów i dronów. Organizatorzy koła chcą cały czas rozwijać swoje pomysły oraz zarażać  pasją i

entuzjazmem innych ludzi.

Więcej informacji na temat koła można znaleźć na profilu ecoRobotoMatic na Facebooku.

Kontakt: wiemaeh@gmail.com
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Student AEH autorem książki

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że student zarządzania naszej uczelni, Joseph Uwagaba Caleb,

opublikował książkę „A Hundred Days in Marriage. True Love, Keeping Promises, Sacrifice and Commitment”.

Ta książka to opowieść o niezwykłej miłości oraz heroicznej walce o zdrowie, życie i szczęście. Jest również

spełnieniem obietnicy, jaką autor złożył swojej żonie Sabine Mucyo. Publikację można zakupić tutaj.

Zachęcamy również do obejrzenia wywiadu z autorem na kanale YouTube naszej uczelni, w którym Joseph

opowiada o swoim przyjeździe do Polski, nauce w naszym kraju oraz o problemach, jakie napotyka jako

student międzynarodowy. Rozmowę poprowadził Dawid Godlewski.

Koło Naukowe ecoRobotoMatic

https://www.facebook.com/ecoRobotoMatic/?hc_ref=ARRY--VBv_JjOD8eJBa9x2KYuK0bXMy1bo5m483YvIhfFiviCCia86Ot8AYNpNMZHss&ref=nf_target&__tn__=kCH-R
https://www.amazon.com/s?k=A+Hundred+Days+in+Marriage%2C+xlibris&i=stripbooks-intl-ship&ref=nb_sb_noss
https://www.youtube.com/watch?v=1g-ML0adQFc
https://www.youtube.com/watch?v=1g-ML0adQFc


Na naszej uczelni powstała pracownia artystyczna poświęcona Ebru, czyli tradycyjnej sztuce

malowania na wodzie wywodzącej się z Turcji. Ta licząca kilkaset lat technika polega na

rozprowadzaniu różnokolorowych barwników na tafli wody, używając pędzli wykonanych z

końskiego włosia i drzewa różanego, szpilek, igieł czy grzebieni. Po odbiciu na papierze

stworzony obraz jest unikatowy i całkowicie niepowtarzalny. Samo słowo "Ebru" oznacza "jak

chmura" lub "mętny". W Polsce ta technika znana jest pod nazwą "sztuki marmurkowania" i cieszy

się coraz większą popularnością.

Pomysłodawcą i założycielem pracowni, która powstała przy wsparciu Pani Dyrektor Generalnej

Marzeny Godlewskiej, jest M. Faruk Demir, International Office Director Akademii Ekonomiczno-

Humanistycznej w Warszawie, specjalizujący się w tradycyjnej i współczesnej sztuce Ebru. Swoją

pierwszą pracownię Ebru Art założył w 2006 r. w tureckim Izmirze i od tego czasu pracuje jako

zawodowy artysta, prowadząc pokazy i warsztaty dla osób na całym świecie. Oprócz sztuki

marmurkowania pasjonuje go również kaligrafia.

Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Ebru Art Warsaw, gdzie

można poznać historię sztuki Ebru, znaleźć więcej informacji na temat warsztatów, a także

zobaczyć zdjęcia i filmy malowania na wodzie.

Nagranie przedstawiające sposób tworzenia obrazów można obejrzeć tutaj.
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Ebru Art Warsaw

http://www.ebru.fun/
https://www.youtube.com/watch?v=rqrcQyH0QYA
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NOWO�CI PUBLIKACYJNE

After the Peace Treaty of Versailles (1919):
New Order of Central Europe

Dariusz Makiłła, Miloš Řezník (red.)

Rok wydania: 2021

This volume, edited by Dariusz Makiłła and Miloš Řezník, analyzes how these
contradictions appeared and how they were treated in both an internal, Central
European, and an external perspective. The focus is on the strategies and visions of
the future arrangement during and especially after the peace negotiations.
Contributors from Albania, Austria, the Czech Republic, Germany, Italy, Poland,
Slovakia, Russia and the United States analyze, on the one hand, the strategies and
discourses of the actors of individual national societies, but on the other hand apply
a comparative and transnational approach. They deal with both the "great" actors of
history (diplomats, politicians, intellectual elites...) and the structural conditions of
the functioning of the "Versailles system".

Kredyt kupiecki. Ryzyko i sposoby jego
ograniczania

Maria Sierpińska, Agata Sierpińska-Sawicz,
Małgorzata Kowalik, Michał Zubek

Rok wydania: 2020

W warunkach kryzysu gospodarczego kondycja finansowa wielu przedsiębiorstw
znacznie pogorszy się w związku ze wzrostem ryzyka w obrocie gospodarczym,
wzrostem bezrobocia i ograniczonym popytem na produkty i usługi. W takiej
sytuacji gospodarczej, chcąc utrzymać się na rynku, wyprzedzić konkurencję,
przedsiębiorstwa często prowadzą ryzykowną politykę kredytu kupieckiego.
Wydłużają terminy płatności faktur, niezbyt dokładnie badają ryzyko kredytowe i
narażają się na straty. Nieracjonalna polityka kredytu kupieckiego jest jedną z
istotnych przyczyn upadłości zarówno dawców, jak i biorców tego kredytu. W
czterech rozdziałach książki przedstawione zostały metody i narzędzia ograniczania
ryzyka kredytu kupieckiego.

Modele zatrudnienia a strategia zarządzania
zasobami ludzkimi w służbie cywilnej

Agnieszka Łukaszczuk

Rok wydania: 2020

Problematyka monografii dotyczącej rozwoju kariery urzędnika w świetle strategii
zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej należy do dyscypliny zarządzania
zasobami ludzkimi oraz trzech dyscyplin prawa: • administracyjnego ustrojowego ze
względu na umiejscowienie jej w strukturze administracji publicznej, • prawa pracy
w części nazywanego prawem urzędniczym lub prawem pracowniczych stosunków
służbowych, • do prawa konstytucyjnego ze względu na ustrojowe podstawy
korpusu służby cywilnej w przepisach Konstytucji RP. Ważnym elementem
spajającym konstrukcję monografii jest oparcie jej o koncepcję zarządzania
zasobami ludzkimi, która pozwala na kształtowanie kadr administracji rządowej
zgodnie z wymaganiami współczesnych i sprawdzonych modeli zarządzania
zasobami ludzkimi. (fragment ) 
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Społecze�stwo w Smart City
Tomasz Kownacki, Radosław Wiśniewski

Rok wydania: 2021

Intencją autorów publikacji jest nie tylko uporządkowanie i poszerzenie wiedzy
czytelników na temat Smart City, ale również zachęcenie do refleksji nad rolą
każdego z mieszkańców miasta w kreacji rozwiązań miejskich w XXI wieku. Autorzy
żywią nadzieję, że poniższa publikacja stanie się zaczynem dla szerszych dyskusji na
temat systemowej kreacji inteligentnych miast wśród środowisk naukowych,
urzędniczych oraz politycznych i zachęci czytelników do wzmożonej partycypacji w
strukturze, która będzie lub już jest ich udziałem.  (fragment)

Samoocena zdrowia a symptomy choroby
i zachowania prozdrowotne

Gabriela Chojnacka-Szawłowska

Rok wydania: 2021

Problematyka badań skoncentrowanych na zdrowiu i chorobie należy do bogato
reprezentowanej w specjalistycznych publikacjach. Ilustrują one wyniki uzyskane w
różnych dyscyplinach naukowych i nurtach teoretycznych. (...) W niniejszej
monografii podjęto próbę ukazania biologicznych, psychologicznych i społecznych
uwarunkowań samooceny zdrowia na swego rodzaju kontinuum, to jest wśród osób
zdrowych, zagrożonych chorobą i z chorobą przewlekłą.

Książka ma na celu przedstawienie podstawowych informacji o rynku finansowym,
rynku kapitałowym i jednym z jego segmentów rynku Catalyst. Pokazuje specyfikę
emisji obligacji jako źródła finansowania rozwoju przedsiębiorstw oraz wymagania i
etapy postępowania w toku wprowadzania obligacji na rynek długu. Publikacja jest
niezbędnym źródłem wiedzy dla studentów kierunków takich jak finanse
przedsiębiorstw, do przedmiotów takich jak: źródła finansowania działalności
przedsiębiorstw, podstawy finansowania przedsiębiorstwa, zarządzanie portfelem
akcji i obligacji.

Obligacje korporacyjne w finansowaniu
rozwoju przedsiębiorstw

Maria Sierpińska, Małgorzata Kowalik, Agata
Sierpińska-Sawicz, Michał Zubek

Rok wydania: 2020
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Zarządzanie. Wybrane kwestie
Tadeusz Oleksyn

Rok wydania: 2020

Publikacja jest przeznaczona dla ludzi interesujących się zarządzaniem i
zarządzających. Może być użyteczna dla praktyków zarządzania, którzy chcą
porównać swoje wizje zarządzania z przemyśleniami wybitnych teoretyków i
praktyków. Zapewne może też być pomocna w zrozumieniu tego, co naprawdę jest
ważne w zarządzaniu przez ludzi, którzy poznali już smak pracy, a teraz dochodzą
do zarządzania. Może być użyteczna w zgłębianiu zarządzania przez studentów,
zwłaszcza na kierunku zarządzanie – bardziej pewnie na studiach II i III stopnia niż I
stopnia. Może będzie inspirująca dla polityków i osób interesujących się polityką;
polityka to także zarządzanie – tyle że w szerszej skali.

Wybrane aspekty filozoficzno-etyczne
wykonywania zawod�w prawniczych

Justyna Stadniczeńko

Rok wydania: 2020

Publikacja stanowi próbę podejścia do prawa, ról i kompetencji prawnika oraz
praktyki prawniczej z punktu widzenia systemu wartości i etyki w kontekście
wyzwań, przed jakimi stoi obecnie świat, w tym zawody prawnicze i wymiar
sprawiedliwości. Praca niniejsza jest opracowaniem społeczno-humanistycznym z
dziedziny filozofii prawa, etyki zawodowej, i dlatego też zastosowano w niej
następujące metody badawcze: porównawczą, krytyki źródłowej, historyczną,
analizy i syntezy przedstawionego materiału. Istotną metodą jest również
porównanie wiedzy naukowej uzyskanej z różnych źródeł. (fragment) 
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An employer is responsible for the health and safety at work. By means of various methods and
management techniques, he tries to make the work environment not only efficient, but also safe.
Occasionally, however, work accidents do occur in the work environment. The role of an employer is to
investigate the causes and circumstances of their occurrence. The preparation of an accident protocol
should not end the accident procedure. It is in the employer's interest to perform an in-depth analysis
of the incident in order to find out the organizational or managerial causes of the accident. In this paper,
the Ishikawa diagram and the method of quality evaluation were used to analyze the causes and
technical circumstances of accidents in enterprise management.

An Analysis of Causes and Circumstances of Accidents in
Company Management by Means of Ishikawa Method and
Quality Valuation

Stanisław Brzeziński

w: „Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of
Global Pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management
Association Conference (IBIMA)”, Seville 2020

Czy zr�wnoważony rozw�j jest prawem człowieka?
Jacek Sobczak, Ksenia Kakareko

w: „Prawa człowieka i zrównoważony rozwój. Konwergencja czy dywergencja idei i polityki”,
red. Daria Bieńkowska, Ryszard Kozłowski, Warszawa 2020

Danzig. The Crucial Point of International Relations
in Post-Versailles Order (1919-1939)

Dariusz Makiłła

w: „After the Peace Treaty of Versailles (1919): New Order of Central Europe”, red. Dariusz
Makiłła, Miloš Řezník, Wiesbaden 2020
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Purpose: This study examines the relationship between the motives and corporate rebranding
strategies. Such link was proved on Western markets. Methodology: The research was carried out on
the sample of 121 joint-stock companies listed on WSE Main Market and New Connect in Poland. The
chi-square test of independence was carried out for each combination of motives and strategies.
Findings: Statistical significance was proved for six pairs: micro- and macroeconomic factors and brand
name shortening, acquisition and complete brand name change, merger and co-branding, acquisition
and brand name shortening, strategic factors and co-branding, strategic factors and brand name
shortening. The strongest effect was shown by Cramer’s V for micro- and macroeconomic factors and
brand name shortening. Research & Practical Limitations/Implications: The results confirm that there is
a link between motives and corporate rebranding strategies. Further research is required in terms of
specific types of mergers and acquisitions and their relations with rebranding strategies.
Originality/value: The research makes a notable input in terms of conceptual framework and
systematization of definitions as well as new classifications of both rebranding motives and strategies.
Empirical study investigates the relationship between corporate rebranding motives and strategies on
the Polish market.

Is There A Link Between Corporate Rebranding Motives
and Strategies? Evidence from The Warsaw Stock
Exchange

Natalia Wojciechowska

w: „Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of
Global Pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management
Association Conference (IBIMA)”, Seville 2020

Europejska Rada Ochrony Danych - nowy organ Unii
Europejskiej chroniący osoby fizyczne w związku z
przetwarzaniem danych osobowych

Jacek Sobczak

w: „Konstytucjonalizm polski. Refleksje z okazji jubileuszu 70-lecia urodzin i 45-lecia
pracy naukowej Profesora Andrzeja Szmita”, red. Agnieszka Gajda, Krzysztof Grajewski,
Anna Rytel-Warzocha, Piotr Uziębło, Marcin Michał Wiszowaty, Gdańsk 2020 
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Pretensje terytorialne Patriarchatu Moskiewskiego a
polityka Federacji Rosyjskiej

Jacek Sobczak

w: „Lituanistyka i wschodoznawstwo. Studia dedykowane Profesorowi Krzysztofowi
Pietkiewiczowi”, red. Grzegorz Błaszczyk, Grzegorz Skrukwa, Marta Studenna-Skrukwa,
Poznań 2020

Parametry psychometryczne polskiej wersji Inwentarza
Ambiwalencji wobec Mężczyzn na przykładzie badania
seksizmu wobec mężczyzn w�r�d polskich student�w

Agnieszka Ewa Łyś, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Anna Studzińska, Monika
Folkierska-Żukowska

w: „Edukacja równościowa. Tworzenie przestrzeni i warunków dla innego”, red. Małgorzata
Obrycka, Grzegorz Piekarski, Marta Anna Sałapata, Kraków 2020

Obraza uczu� religijnych prowokacyjną kreacją
artystyczną

Jacek Sobczak

w: „Człowiek, Państwo, Kościół. Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi
Arturowi Mezglewskiemu”, red. Paweł Sobczyk, Piotr Steczkowski, Lublin 2020

Okres Polski Ludowej był dla kobiet pod wieloma względami wyjątkowy, a to za sprawą awansu
społecznego, który spowodował ich mobilność w różnych dziedzinach. Kwestie dotyczące awansu
kobiet w Polsce Ludowej należy rozpatrywać pod kątem ich zawodowej aktywizacji, możliwości
wynikających z uregulowań prawnych dotyczących polityki społecznej, zdobywania wykształcenia
oraz aktywności politycznej.

Kobieta wyzwolona rodem z PRL. Z jakim kapitałem
społecznym Polki wchodziły w nową rzeczywisto��
ustrojową po 4 czerwca 1989 roku

Małgorzata Niewiadomska-Cudak

w: „Polki − bieg przez historię. Emancypantki, bojowniczki, obywatelki”, red. Danuta Waniek,
Warszawa 2020
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The goal of the study was twofold: (i) To verify the effect of 3 variables – self-evaluation of
performance, evaluation of direct superiors and evaluation of organization – on acceptance of smart
work monitoring systems, and (ii) To distinguish predictors that increase readiness to have such
monitoring systems installed, in exchange for a small monthly salary bonus for the monitored
employees. A questionnaire study was conducted in Poland, on a group of 130 respondents, of which
55 were immigrants from post-Soviet Union countries. Low levels of each of these three variables were
found to significantly decrease acceptance of smart work monitoring systems. A logistic multivariate
regression analysis showed that – of the five potential predictors studied – only desire for promotion
within the organization (a measure of attitude towards the organization) and evaluation of direct
supervisor were significant.

Reactions to Employee Work Monitoring Systems:
Preliminary Considerations and Pilot Study

Alicja Balcerak, Jacek Woźniak

w: „Sustainable Economic Development and Advancing Education Excellence in the era of
Global Pandemic. Proceedings of the 36th International Business Information Management
Association Conference (IBIMA)”, Seville 2020

Ramy prawne pracy rzecznika prasowego Policji
Jacek Sobczak

w: „Rzecznik prasowy Policji. Etyka, prawo, praktyka”, red. Kazimierz Wolny-Zmorzyński,
Toruń 2020

The goal of the study was to compare the fairness assessment levels for various traditional and ICT-
based forms of personnel selection tools.Basing on data from an e-questionnaire conducted on a
sample of 405 employees in Poland, a comparison was made of 6 different forms of interviews
(including long-distance), 4 forms of reference checking (including social and professional media
screening), 4 active work-related methods (including playing computers games and internships), and 4
tests/questionnaires. Potential candidates were found to assess the various forms of selection
conducted using tools from a given group in different ways. ICT-based selection tools are generally
given lower assessments as compared with their traditional analogues, with the exception of screening
of professional media. Respondents who have been previously evaluated by a given selection tool
perceive process favorability of this tool higher than those who have no experience with this selection
tool. 

Process Favorability for Different Types of Selection
Methods 

Alicja Balcerak, Jacek Woźniak

w: „Education Excellence and Innovation Management: a 2025 Vision to Sustain Economic
Development during Global Challenges. Proceedings of the 35th International Business
Information Management Association Conference (IBIMA)”, ed. Khalid S. Soliman, Seville
2020
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W kwestii pojmowania dziedzictwa narodowego
Jacek Sobczak

w: „Własność intelektualna a dziedzictwo kulturowe. Księga jubileuszowa dedykowana
Profesorowi Wojciechowi Kowalskiemu”, red. Marlena Jankowska, Paulina Gwoździewicz-
Matan, Piotr Stec, Warszawa 2020

Zasada zr�wnoważonego rozwoju w polskim porządku
prawnym

Jacek Sobczak

w: „Logos i ethos w polityce. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Wójcika”, red.
Agnieszka Łukasik-Turecka, Konrad Słowiński, Lublin 2020

Zaufanie, zaangażowanie, wiarygodno�� – konsumencka
perspektywa bada� internetowych

Robert Nowacki

w: „Badania marketingowe w gospodarce cyfrowej”, red. Krystyna Mazurek-Łopacińska,
Magdalena Sobocińska, Wrocław 2020

Role parlament�w narodowych w procesie integracji Unii
Europejskiej – obszary badawcze i kierunki ich dalszej
eksploracji

Tomasz Kownacki

w: „Polska i Europa w perspektywie politologicznej. Księga jubileuszowa dedykowana
profesorowi Konstantemu Adamowi Wojtaszczykowi z okazji 45-lecia pracy akademickiej.
Tom I”, red. Jacek Wojnicki, Justyna Miecznikowska, Łukasz Zamęcki, Warszawa 2020

Rola pracownika socjalnego w orzekaniu o stopniu
niepełnosprawno�ci

Alina Miruć

w: „Aksjologiczne i prawne aspekty niepełnosprawności”, red. Anna Drabarz, Białystok 2020
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The relationship among economic growth, energy, and the environment is very complex and sensitive,
demanding a comprehensive set of policies. This study examines the role of clean technological
innovation in attaining win-win conditions for the involved sectors, along with some other
macroeconomic variables. For this purpose, the five main indices used are the energy index, financial
index, human index, fiscal index, and environmental index of vital macroeconomic indicators
developed for G-7 countries. We employ the recently developed quantile autoregressive distributed
lag (QARDL) model to assess clean technological innovation's impact on economic and environmental
conditions along with other indicators for the 2008–2018 period. According to the results, the energy
index, which consists of research and development (R&D) in clean technological innovation in energy
and renewable energy, has a significant and negative impact on greenhouse gasses (GHG) emissions
and has a positive and significant impact on economic growth. This study is pioneering in its nature,
finding that productive expenditures on R&D for clean technological innovation can simultaneously
enhance economic growth and improve environmental conditions. Based on empirical outcomes, this
study suggests advanced policies to enhance economic growth without compromising environmental
conditions in G-7 countries..

A clean technological innovation and eco-efficiency
enhancement: A multi-index assessment of sustainable
economic and environmental management

Syed Ahtsham Ali, Majed Alharthi, Hafezali Iqbal Hussain, Farhat Rasul, Imran Hanif,
Jahanzaib Haider, Saad Ullah, Saeed ur Rahman, Qaiser Abbas

Technological Forecasting and Social Change 2021, 166

DOI: 10.1016/j.techfore.2021.120573

Emotional intelligence (EI) is conceptualized as a personality trait or an ability. Most of conducted
studies on EI-coping association referred to trait emotional intelligence. Therefore, the role of
ability emotional intelligence is less clear and need to be further studied. The present study
examined the relationship between two EI abilities (emotion recognizing and emotion
understanding) and stress coping strategies in adolescent men and women. The data were
collected from 1033 Polish high school students (520 men and 512 women) aged 18-20 years (Mage
= 18.46 years). Coping strategies

Adolescents’ emotional abilities and stress coping
strategies: The moderating role of gender

Joanna Piekarska, Katarzyna Martowska

Polish Psychological Bulletin 2020, 51(3)

https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120573
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were assessed using the COPE inventory and emotional abilities were measured using the Emotional
Intelligence Scale – Faces (SIE-T) and the Emotion Understanding Test (TRE). The results supported
the existence of an association between EI abilities and coping strategies. The analyses of the
interaction effects revealed the moderating role of gender on some of the relationships between EI
abilities and coping strategies..

DOI: 10.24425/ppb.2020.134726

Uczestnictwo kobiet w polityce lokalnej na przestrzeni kilkudziesięciu lat ulega przeobrażeniom.
Skutkuje to potrzebą pochylenia się nad kwestiami dotyczącymi reprezentacji kobiet we władzach
samorządowych. Z uwagi na zbyt małą ilość badań empirycznych dotyczących procesów politycznych
w kwestii kandydowania do organu wykonawczego oraz efektów związanych z wyborem niniejszy
artykuł ma uzupełnić istniejący stan wiedzy poprzez szczegółowe badanie udziału kobiet w
samorządowych elekcjach prezydenckich w Rzeszowie w ciągu szesnastu lat, czyli od czasu
wprowadzenia bezpośredniej formy tegoż wyboru.

Aktywno�� kobiet w wyborach na urząd prezydenta
miasta Rzeszowa w latach 2002-2018

Małgorzata Niewiadomska-Cudak

Polityka i Społeczeństwo 2020, 2(18)

The objective of this study is to examine total factor productivity changes (TFPCH) in Islamic and
conventional banks to determine whether they exhibit progression or regression. As earlier studies
have focused mainly on productivity in conventional banks rather than Islamic banks, the current study
aims to bridge the gap in the literature by investigating both types of bank in the Middle East,
Southeast Asia, and South Asia. A total of 385 Islamic and conventional banks from 18 countries were
selected, with data acquired for the period from 2008 to 2017. Panel data analysis was undertaken
using DEA-based MPI to investigate the impact of selected determinants of banks’ productivity, as
indicated by TFPCH. The results from both the t-test and nonparametric tests revealed that Islamic
banks are more productive than conventional banks, which can be attributed to the increase in
efficiency changes. However, no statistically significant difference in productivity exists between the
types of bank. The main contribution of this study is that it provides not only corroboration for previous
studies but also additional insight into bank productivity in Islamic and conventional banks, which will
be important to banks, regulators, investors, and researchers.

Analysis of Total Factor Productivity Changes in Islamic
and Conventional Banks: Empirical Evidence from Three
Regions

Ribed Vianneca W. Jubilee, Fakarudin Kamarudin, Hafezali Iqbal Hussain, Ahmed
Razman Abdul Latiff, Nurazilah Zainal

International Journal of Management and Sustainability 2020, 3

DOI: 10.18488/journal.11.2020.93.161.180

https://doi.org/10.24425/ppb.2020.134726
https://doi.org/10.18488/journal.11.2020.93.161.180
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Purpose: This study aims to investigate the behavioural intention and adoption of internet banking (IB)
among clients of local and foreign Islamic banks in Malaysia. Design/methodology/approach: Survey
questionnaires were distributed among the Islamic banks’ clients at two main states, namely, Kuala
Lumpur and Selangor. The number of clients involved is 319 (n = 319). The data was analysed using the
partial least square (PLS) and theoretically, the research framework in this study is guided by the
unified theory of acceptance and use of technology 2 (UTAUT2). Findings: The smart PLS analysis
yielded three main outcomes, namely, the variables such as performance expectancy, effort
expectancy, price value, facilitating conditions and habit have a positive influence over the behavioural
intention and subsequently lead to the adoption of IB. The other two variables, namely, social influence
and hedonic motivation were negatively-related and insignificant for behavioural intention. Third, this
paper also noticed that facilitating conditions and habits have a direct relationship with the adoption of
IB. Practical Implications: Based on the findings, Islamic banks can take necessary action to design a
better policy to further accelerate the usage of IB among their client. By identifying those factors, this,
perhaps, can allow Islamic banks to invest more ideas on those significant factors that influence their
interest, and subsequently leads to good business to Islamic banks as the clients nowadays are
looking for simplicity and convenience factors when using IB. Originality/value: This research is
expected to enhance existing literature on internet banking, especially in Islamic banking research on
the technological edge. Limited research has been done in Malaysia, particularly on the intention and
continuous adoption of IB in Islamic banks using the UTAUT2 framework. This would be breakthrough
research in identifying factors that influence customers’ continuous adoption of IB.

Behavioural intention and adoption of internet banking
among clients’ of Islamic banks in Malaysia: an analysis
using UTAUT2

Hassanudin Mohd Thas Thaker, Mohamed Asmy Mohd Thas Thaker, Ahmad Khaliq,
Anwar Allah Pitchay, Hafezali Iqbal Hussain

Journal of Islamic Marketing 2021

DOI: 10.1108/JIMA-11-2019-0228

The paper presents issues surrounding the management of free cash assets in listed energy
companies. The reasons for keeping free cash presented in relevant literature, i.e. transactional,
prudential and speculative, do not exhaust the list of reasons behind companies’ decisions. The
environment in which they operate encourages companies to use free cash to carry out current
purchase transactions and to take advantage of price discounts for purchases settled with cash or for
accelerated payment for deliveries in relation to contractual payment terms. Companies can pursue
different cash management strategies as part of their financial strategy. Conservative, moderate and
aggressive strategies depend on their trade policy.  The development of the financial market creates

Cash Management in Energy Companies
Konrad Kolegowicz, Maria Sierpińska

Inżynieria Mineralna 2020, 46(2)

https://doi.org/10.1108/JIMA-11-2019-0228
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ample opportunities to engage free cash in various financial instruments. The company's choice of
instruments is mostly determined by the risk of loss of part of the invested funds, without ignoring the
income from these instruments and their management. Research carried out in energy companies
indicates that Polish energy companies have a large cash surplus in relation to their current assets and
revenues. This surplus is higher than in global listed energy companies.

DOI: 10.29227/IM-2020-02-48

The conduct of free elections depends to a large extent on the efficient functioning of electoral bodies.
The doctrine distinguishes a number of models of functioning of election administration bodies. The
standards of functioning of electoral bodies at the European level are defined by the standards of the
Venice Commission, and in particular the Code of Good Practice in Electoral Matters. In Poland, after
World War II, the adopted model of election administration did not meet democratic standards. It was
only after 1990 that the State Election Commission was established as a permanent body consisting
exclusively of judges of the Supreme Court, Constitutional Tribunal and Supreme Administrative Court.
This concept was abandoned in an atmosphere of massive criticism of the judiciary. Although the
model adopted now does not directly violate international standards, it seems to be a step backwards
from the regulations existing after 1990.

Changing the Model of the Polish Electoral
Administration

Jacek Sobczak

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2020, 6(58)

Link

The issue of territorial disputes in Asia, particularly the South and the East China Sea arguments is
nothing new in the region. Nowadays, the international community has closely watched the situation
because the irresolution of the disputes has caused a major backlash to the bilateral relationships
among the disputants as well as the stability of the region. The main aim of this article is to look at the
problem from three different theoretical perspectives: realism, liberalism and constructivism and to
answer the following question: which of the three paradigms provide best theoretical tools to explain
China’s quest in the South and East China Sea? Although all theories make important points to help to
understand the problem, it seems that constructivists, relating to the theory of metanarratives provides
the best solutions, lacking evident simplifications.

China’s Quest in the South and East China Sea: The
Struggle Between Realism, Liberalism and Constructivism

Anna Llanos-Antczak

Revista Mexicana de Análisis Político y Administración Pública 2020, IX, 1

Link

http://doi.org/10.29227/IM-2020-02-48
https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/ppk/58/ppk5805.pdf
http://www.remap.ugto.mx/index.php/remap/article/view/317
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This N=173,426 social science dataset was collected through the collaborative COVIDiSTRESS Global
Survey – an open science effort to improve understandings of the human experiences of the 2020
COVID-19 pandemic between 30th March and 30th May, 2020. The dataset allows a cross-cultural
study of psychological and behavioural responses to the Coronavirus pandemic and associated
government measures like cancellation of public functions and stay at home orders implemented in
many countries. The dataset contains demographic background variables as well as measures of
perceived stress (PSS-10), availability of social provisions (SPS-10), trust in various authorities, trust in
governmental measures to contain the virus (OECD trust), personality traits (BFF-15), information
behaviours, agreement with the level of government intervention, and compliance with preventive
measures, along with a rich pool of exploratory variables and written experiences. A global consortium
from 44 countries worked together to build and translate a survey with variables of shared interests,
and recruited participants in 49 languages and dialects. Raw plus cleaned the data and dynamic
visualizations are available.

COVIDiSTRESS Global Survey dataset on psychological
and behavioural consequences of the COVID-19 outbreak

Yuki Yamada, Dominik-Borna Ćepulić, Tao Coll-Martín, Stéphane Debove, Guillaume
Gautreau, Hyemin Han, Jesper Rasmussen, Thao P. Tran, Giovanni A. Travaglino,
Daniel Pankowski, Anna Studzińska, COVIDiSTRESS Global Survey Consortium,
Andreas Lieberoth

Scientific Data 2021

DOI: 10.31234/osf.io/v7cep

Industrial firms seek to develop offerings that can reduce their negative ecological impact while still
being economically viable. Initial studies of these offerings focused on the what and the why. Only
recently have studies addressed how to pursue these efforts. The literature generally ignores the
underlying mechanisms of how such offerings are created and operated. This paper reports a
longitudinal case study of an industrial firm's innovative offering. This offering combines heavy duty
vehicles and related services for long-haul transportation. It enables road transportation firms to
reduce fuel consumption by one quarter and thereby cut CO2 emissions and fuel costs. A multi-
theoretical investigation of that offering contributes to the literature by providing: (i) a rich
characterization of an industrial organization's offering that combines economic viability with a much
lower negative environmental impact; (ii) a chain of underlying mechanisms that enable such an
offering to emerge, including activation of institutional entrepreneurship for industrial
entrepreneurship; and (iii) an articulation of the value of using multi-theoretical inquiries of ecological
industrial offerings instead of seeking a new isolated theory.

CO2 reduction through digital transformation in long-
haul transportation: Institutional entrepreneurship to
unlock product-service system innovation

Darek M. Haftor, Ricardo Costa Climent

Industrial Marketing Management 2020

DOI: 10.1016/j.indmarman.2020.08.022

https://doi.org/10.31234/osf.io/v7cep
https://doi.org/10.1016/j.indmarman.2020.08.022
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Member States of the European Union are obliged to ensure access to universal postal services for all
citizens. The aim of the study is to assess the effectiveness of direct subsidies and compensation funds
as basic methods of financing universal postal services in the scope of incurred net cost on the
example of selected postal operators in Europe and to indicate the results of application of such
solutions. The scope of the study includes an evaluation of the direct subsidy mechanism applicable in
Europe on the example of Belgium. A characterization of the legal framework of operation of the
compensation fund and an analysis of the impact of the adopted financing mechanisms on the
achieved level of profitability of the entity obliged to provide universal postal services in Poland were
made. The thesis of the current study is that the mechanism of compensation for provision of universal
postal services by means of a compensation fund on the Polish example is defective and ineffective
from the point of view of market regulation and the designated postal operator. The study concludes
by stating that the preferred form of net cost financing should be a full budget subsidy and that it is
unjustified to charge the full value of the net cost as additional commitment to the operator. The
research methods used include analysis of scientific literature, collection, comparison, classification
and generalization of data and expert evaluation.

Direct subsidies and compensation funds in financing of
universal postal services

Leszek Borowiec

Entrepreneurship and Sustainability Issues 2021, 8(3)

DOI: 10.9770/jesi.2021.8.3(34)

The main purpose of this study was to examine the relationship between forestry and climate
degradation in the modern era. Specifically, the study aimed to examine how forest areas are
influencing environmental degradation. Given the inevitable link between forests and carbon dioxide
(CO2), the current study focused on examining the impact of changes in forestry on the levels of CO2
emissions in top Asian economies, including China, India, Indonesia, Malaysia, and Thailand. To this end,
the current study was quantitative in nature and utilized advanced methodology such as econometrics
of quantile-on-quantile (Q-Q) regression to investigate the forests-environmental degradation link. In
particular, we examined the effect of quantiles of forest areas on the quantile of climate change in top
Asian economies using the time series data from 1990 to 2018. The findings confirmed that forest areas
have a negative and significant impact on climate degradation in the majority of the groups of quantiles
for all countries. Therefore, this study highlights the importance of forests in controlling environmental
degradation in Asian economies. Lastly, the study recommends the respective government bodies to
intervene and provide assistance in environmental initiatives to improve forestry levels.

Does Forest Disturbance Matter to Climate Degradation?
Evidence from Top Asian Economies

Muhammad Haseeb, Marcin Staniewski, Leonardus Wahyu Wasono Mihardjo,
Katarzyna Awruk

Technological and Economic Development of Economy 2021

DOI: 10.3846/tede.2021.14254

https://doi.org/10.9770/jesi.2021.8.3(34)
https://doi.org/10.3846/tede.2021.14254
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The emergence of the coronavirus proves that Europe is essentially one organism, and the
considerable mobility of its inhabitants indicates that health protection should be thought of in terms of
the entire continent or even globally. Therefore, the health policy was rightly considered in the Treaty
on the Functioning of the European Union, in Article 168, to be a separate policy of the European Union.
However, it is also supported by later quite detailed regulations. These regulations stress the
importance of vaccination for the protection of public health, and the need to provide information on
infectious diseases. An epidemiological surveillance and control network has also been established in
the EU. It was also noted that accelerated marketing of medicinal products, including vaccines, is
possible even when some clinical data are not available. Vaccines were considered to be medicinal
products that are subject to regulations and procedures adopted at the European Union level. It was
pointed out that the whole society should be aware of the value of vaccination. It is necessary, in the
face of false and inaccurate information, to conduct information campaigns on the dangers of
infectious diseases that are preventable by vaccination. Attention was also paid to the negative effects
of anti-vaccination movements, stating that as a result of their actions a significant part of the
population in the EU countries evades vaccination.

European Union regulations concerning vaccination as a
means of preventing infectious diseases in the face of
COVID-19/SARS-CoV-2 pandemic

Jacek Sobczak

Ius Novum 2020, 3

DOI: 10.26399/iusnovum.v14.3.2020.23/j.sobczak

The purpose of this study is to analyze the influence of Corporate Social Responsibility (CSR) on a firms’
sales growth and to assess the mediating role of competitive advantage and the moderating role of
the employee’s individual belief of social responsibility (SR) on the relationship between CSR and sales
growth of small and medium enterprises. A survey of 107 small and medium enterprises (SMEs) in the
consumption and manufacturing industry of a developing country was performed. Structural equation
modeling based on AMOS path was employed to test the hypotheses linked to the relationship
between CSR and sales growth of SMEs. Results indicate that the link between CSR and sales growth
is mediated through competitive advantage and that the positive impact of CSR on sales growth is
moderated by the employee’s individual belief of social responsibility.

Exploring the Relationship between Corporate Social
Responsibility and Sales Growth of Small and Medium
Enterprises: A Combined Case Study in the Light of a
Literature Review

Jintao Lu, Dan Rong, Chong Zhang, Chunyan Wang, Parvaneh Saeidi, Justas Streimikis

Acta Polytechnica Hungarica 2021, 18(2)
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System polityczny Unii Europejskiej jest przykładem rządzenia odbywającego się w silnie
zróżnicowanym środowisku kulturowym, społecznym i politycznym. Jego rozwój jest nielinearny, a
wyznaczenie jego granic okazuje się bardzo trudne lub wręcz niemożliwe. Traktat z Lizbony nie określił
w sposób jednoznaczny dalszego kierunku rozwoju UE, a wręcz przyczynił się do pogłębienia
złożoności systemowych. W sposób szczególny zjawisko to zarysowało się w obszarze rozwiązań
instytucjonalnych, które kumulują wszelkie napięcia i kryzysy pojawiające się w procesie integracji. W
wyjątkowy sposób do zwiększenia niespójności w systemie integracyjnym przyczyniła się komasacja
zjawisk kryzysowych po 2009 roku. Jednocześnie obserwujemy specyficzne właściwości towarzyszące
kształtowaniu się mechanizmów instytucjonalnych, które w odpowiedzi na powtarzające się trudności
wykształciły zachowania elastyczne i odpornościowe. Efektem są przeobrażenia systemu
instytucjonalnego, które kreują niejednorodne rozwiązania o tendencjach zarówno integrujących, jak i
dezintegrujących system.

Granice rozwoju systemu politycznego UE po traktacie z
Lizbony: pytanie o złożono�� i odporno�� europejskiego
systemu instytucjonalnego

Anna Wierzchowska

Rocznik Integracji Europejskiej 2020

DOI: 10.14746/rie.2020.14.4

This study examines the impact of rule of law and government size under the dimensions of economic
freedom to the social and financial efficiency of microfinance institutions (MFIs) from Thailand,
Philippines, Malaysia, Indonesia, and Cambodia 2011 to 2018. The Data Envelopment Analysis (DEA)
approach has been applied to identify the efficiency level of MFIs. At the same time, the Pooled
Ordinary Least Square (PoOLS) and Generalized Least Square (GeLS) methods comprising the Fixed
Effect (FEMod) and Random Effect (REMod) models are used to examine the impact of dimensions of
economic freedom and potential determinants on the efficiency level of MFIs. Overall, the results
revealed that the technical efficiencies for both social and financial efficiency are contaminated by
managerial inefficiency, which is measured by pure technical efficiency. This indicates, although the
MFIs had been operating on a relatively optimal scale, they were facing the inefficiency from the
managerial side. Besides, the results from the panel regression analysis have implied that both
property rights and government integrity under the measurement of rule of law positively influence the
MFIs’ financial efficiency. Meanwhile, the impact of government size shows both tax burden and
government spending are significantly positive to the social efficiency of MFIs. As the policy
implication, the information provides suggestion to the government on how its role can help in
improving the efficiency level of MFIs and implements some useful initiatives to help MFIs to sustain in
the long term.

Impact of Rule of Law and Government Size to the
Microfinance Efficiency

Hafezali Iqbal Hussain, Sebastian Kot, Fakarudin Kamarudin, Lim Huang Yee

Economic Research-Ekonomska Istraživanja 2020

DOI: 10.1080/1331677X.2020.1858921
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Systematic information processing and decision-making under uncertainty are key constructs of new
conceptions explaining the severity of pathological worry. The current study attempted to analyze their
usefulness in subclinical and clinical groups. In the first phase of the study (N = 251) participants were
examined with the Penn State Worry Questionnaire (PSWQ), a GP consultationrelated survey, and a
screening survey for generalized anxiety disorder (GAD). In the second phase (N = 220), the State-Trait
Anxiety Inventory, the PSWQ, and tasks measuring systematic information processing (SIP) versus
heuristic reasoning (HR) were applied. In the third phase (N = 60), GAD (n = 30) and healthy control (n =
30) groups were examined with the above methods and the Iowa Gambling Task (IGT). In the low risk
group, a relationship between mood and the representativeness heuristic (ρ = 0.50), as well as
anchoring and adjustment heuristic (anxiety-related stimuli) was found (ρ = −0.53). In the GAD group,
significant correlations between the PSWQ score, the IGT loss avoidance score (ρ = 0.40), and total IGT
score (ρ = 0.48) were found. The results did not confirm a particular usefulness of the
systematic/heuristic information processing construct in subclinical and clinical groups. Theory-
consistent results were rather found in the nonclinical groups. Nevertheless, the data revealed some
interesting findings supporting potential explanatory power of some theoretical models.

Information Processing and Decision-Making in
Pathological Worriers and their Potential Role in
Mechanisms of Generalized Anxiety Disorder

Jacek Gierus

Advances in Cognitive Psychology 2020, 16(4)

DOI: 10.5709/acp-0308-7

Introduction: Systemic sclerosis (SSc) is a chronic, autoimmune connective tissue disease
characterized by immune system activation, vasculopathy, and collagen accumulation. Despite
progressive fibrosis of the vasculature, compensatory angiogenesis is impaired. The cause of the shift
towards anti-angiogenesis observed in SSc is unknown. The IL-17 cytokine family participates in the
pathogenesis of SSc and angiogenesis. Material and methods: Our study aimed to evaluate levels and
find relationships between the levels of proangiogenic cytokines and cytokines from the IL-17 family in
42 SSc subjects and 20 healthy controls. VEGF, PlGF, HGF, TGFβ1, GM-CSF, IL-17A, IL-17B, IL-17E and
IL-17F were quantified in the sera of all participants by ELISA sandwich kits. Results: Significantly higher
mean concentrations of PlGF compared to controls - mean value (19.3 pg/ml in the SSc group vs. 11.4
pg/ml in the control group; p<0.001) and of HGF (1931 pg/ml in the SSc group vs. 1483 pg/ml in
controls; p<0.05). Mean serum TGFβ1 level was also significantly lower in the SSc group (781 pg/ml)
than controls (35991 pg/ml; p<0.001). Among the IL-17 family, significantly higher mean concentrations
of IL-17B (67.0 pg/ml vs. 2.6 pg/ml in controls; p<0,001), IL-17E (8.0 pg/ml vs 0.64 pg/ml in controls;
p<0.001) and IL-17F (0.42 pg/ml vs. 0.0 pg/ml in controls; p< 0.01) were detected. Serum
concentrations of HGF and PlGF correlated with the concentrations of IL17A, IL-17B, and IL-17E.
Conclusions: In conclusion, our findings indicate that selected cytokines from the IL17 family participate
in the pathogenesis of SSc and are responsible for the vascular abnormalities associated with this
disorder.

Interplay between IL-17 family members and angiogenic
cytokines in subjects with systemic sclerosis

Agata Liszewska, Ewa Robak, Anna Woźniacka, Jaroslaw Bogaczewicz, Bożena
Dziankowska-Bartkowiak, Zofia Gerlicz-Kowalczuk

Archives of Medical Science 2020
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The destructive impact of natural disasters (and other random events that are usually difficult to
predict) is increasingly being felt in all areas of the functioning of modern states. The governments of
those countries (often in cooperation with local authorities) take various measures to prevent such
events and to minimise their consequences, including helping victims of their occurrence. One way to
achieve some of the above intentions – although certainly not of fundamental importance – is the use
of tax law instruments, in particular tax preferences. This study is an attempt to analyse and assess
these provisions of tax law that allow victims of natural disasters to benefit from preferential tax rules.
The study discusses the tax instruments used to help victims of natural disasters used by tax
authorities. The analysis shows that the system of tax instruments protecting victims of natural
disasters is largely based on discretionary solutions, used only as a result of an appropriate procedure
followed by a formal decision of an authorised body (legal act or decision). In light of the studies
carried out, it can be concluded in general that the system of tax instruments to protect persons
affected by natural disasters requires certain measures to improve its effectiveness. Certain requests in
this regard, addressed to the legislature, were generally indicated in the study. The article also
presents some specific issues related to the interpretation of of the regulations under consideration,
including some editorial and terminology doubts.

Instruments for the Protection of Victims of Natural
Disasters in Polish Tax Law

Aleksy Goettel

Internal Security 2020, 12(2)

DOI: 10.5604/01.3001.0014.6685

This article proposes the normalisation of the speculative frame method for identifying real estate
bubbles, price shocks, and other disturbances in the real estate market. This index-based method
relies on time series data and real estate prices. In this article, the speculative frame method was
elaborated and normalised with the use of equations for normalising data sets and research
methodologies. The method is discussed on the example of the Polish housing market.

Normalisation of the Speculative Frame Method and Its
Application to the Housing Market in Poland

Justyna Brzezicka, Radosław Wiśniewski

Critical Housing Analysis 2021, 8(1)
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Stereotyped beliefs concerning rape, called rape myths, are a global problem. The aim of the studies
was to assess the psychometric properties of the Polish version of the Updated Illinois Rape Myth
Acceptance Scale which is used to assess rape myth acceptance. The tool has a high internal
consistency (α = .92) and an overly good test-retest reliability (the It Wasn’t Really Rape subscale being
one exception), The five-factor model fits the data better than the four-factor one. Both in the case of
the four-factor and the five-factor models the brief version fits the data better than the full one. The
study also demonstrated positive correlations of rape myth acceptance with right-wing
authoritarianism, social dominance orientation, system justification, cultural conservatism, hostile
sexism, benevolent sexism, beliefs in biological origins of the differences between men and women
and unjust world beliefs. The correlation between rape myth acceptance and beliefs in cultural origins
of the differences between men and women was negative. The analyses suggest that the Polish
Updated Illinois Rape Myth Acceptance Scale is a reliable and valid tool and can be useful for further
studies of rape myth acceptance.

Psychometric properties of the Polish Updated Illinois
Rape Myth Acceptance Scale

Agnieszka Ewa Łyś, Kamilla Bargiel-Matusiewicz, Tomasz Krasuski & Anna Studzińska

Current Psychology 2021

DOI: 10.1007/s12144-020-01249-3

The issues investigated in the current study pertain to selected psychological aspects of human
functioning in long-term stress conditions. Results of the analyses performed in this study have
submitted evidence to confirm the hypothesis in which it is stated that staying on the sea for a long
time is a difficult situation which contributes - to a greater or smaller extent - to starting the stress
process in sailors. The role of interpersonal competencies that has been found most distinct; high level
of this variable contributed to reducing both anxiety and the feeling of loneliness. It has been
evidenced in the research that the skill of good functioning in varied social groups, which results from
high level of development of several traits including: openness, spontaneity, responsibility, and
sensitivity, becomes particularly important in long-term difficult situations in which there is little
possibility of eliminating the real menace.

Psychological studies of stress experienced by seamen
during a long-distance sea voyage

Mieczysław Plopa

Insights on the Depression and Anxiety 2020, 4
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If human resource management (HRM) tools based on information technologies (ICT) are to support
organizational effectiveness, it is imperative that these tools are accepted by employees. Knowledge
concerning how ICT-based selection tools are perceived by potential employees is limited, which was
the impulse for this research. A standard methodology for studies into fairness assessment of
recruitment tools was followed here. Descriptions were prepared for five new ICT-based selection
tools (long-distance synchronic interview; game results and analysis of candidates’ behaviour while
playing a computer game; gathering information over the internet in the form of content-based
analytics and structurebased analytics). Data from 833 Polish candidates collected using an e-
questionnaire showed that fairness assessment for the five new selection tools is lower than for their
traditional counterparts, i.e., interview, work samples, references and biodata questionnaire. It was also
shown that the internet experience — measured by frequency of its use — and belonging to a younger
generation do not significantly affect higher acceptance of ICT-based methods. The article indicates
what kinds of activities may be undertaken to increase this acceptance.

Reactions to some ICT-based personnel selection tools
Alicja Balcerak, Jacek Woźniak

Economics and Sociology 2021, 14(1)

DOI: 10.14254/2071-789X.2021/14-1/14

Celem pracy jest przedstawienie przez pryzmat orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
najważniejszych problemów, jakie pojawiły się w ostatnich latach na tle dziennikarskich sprawozdań z
przebiegu rozpraw sądowych. Metody badań: w zakresie analizy tekstów normatywnych i wywodów
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wykorzystano całą paletę metod prawniczych, wśród nich
metodę egzegezy tekstu prawnego i prawniczego według wskazań koncepcji derywacyjnej, czemu
towarzyszyła analiza lingwistyczna, w ujęciu zarówno topiczno-retorycznym, jak i proceduralnym.
Konieczne było odniesienie się do hermeneutyki prawniczej jako metody wyjaśniania tekstu.
Wykorzystano także metodę leksykalną oraz, w mniejszym stopniu, metodę porównawczą,
pozwalającą na przedstawienie głębokich aksjologicznych źródeł systemu prawnego. Pomocną
okazała się również analiza instytucjonalno-prawna. Wyniki i wnioski: przeprowadzone badania
dowodzą, że obowiązki, jakie spoczywają na dziennikarzach pełniących funkcję sprawozdawców
sądowych, są niezwykle poważne, a z ich istnienia oraz uwarunkowań, w jakich one funkcjonują, świat
dziennikarski – jak się wydaje – nie do końca zdaje sobie sprawę. Odnosi się to w szczególności do
publikacji fotografii i wizerunków zarówno oskarżonych, jak i innych osób, których dotyczy
postępowanie sądowe, ponadto do publikacji dokumentów, zdjęć z akt sprawy, a także kwestii nagrań.
Wartość poznawcza: przedstawione judykaty powinny uświadomić osobom pełniącym funkcję
sprawozdawców z przebiegu procesów oraz tym, którzy dopiero podejmują się tej roli, jakim
wyzwaniom przyjdzie im sprostać w trakcie wykonywania tej pracy.

Ramy prawne działalno�ci sprawozdawc�w sądowych w
�wietle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka w Strasburgu

Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak

Studia Medioznawcze 2020, 4
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Objective: We aimed to identify timing distortions in production and perception of rhythmic events in
patients with idiopathic REM sleep behavior disorder (iRBD) as early markers of Parkinson's disease
(PD). Methods: Rhythmic skills, clinical characteristics, dysautonomia, depression, and olfaction were
compared in 97 participants, including 21 participants with iRBD, 38 patients with PD, and 38
controls, matched for age, gender, and education level. Rhythmic disturbances can be easily
detected with dedicated  motor  tasks  via a tablet application.  Rhythm production was tested in
two conditions: to examine the ability to generate a spontaneous endogenous rhythm, tapping rate
and variability in a finger tapping task without external stimulation was measured, while the ability to
synchronize to an external rhythm was tested with finger tapping to external auditory cues. Rhythm
perception was measured with a task, in which the participants had to detect a deviation from a
regular rhythm. Participants with iRBD had dopamine transporter imaging. Results: Participants with
iRBD and PD revealed impaired spontaneous rhythm production and poor rhythm perception
compared to controls. Impaired rhythm production was correlated with olfaction deficits,
dysautonomia, impaired non‐motor aspects of daily living, and dopamine uptake measures.
Conclusions: Participants with iRBD show impaired rhythm production and perception; this
impairment is correlated with other early markers for PD. Testing rhythmic skills with short and
inexpensive tests may be promising for screening for potential future PD in iRBD patients.

Rhythm disturbances as a potential early marker of
Parkinson’s disease in idiopathic REM sleep behavior
disorder

Valérie Cochen De Cock, Delphine de Verbizier, Marie Christine Picot, Loïc Damm,
Beatriz Abril, Florence Galtier, Valérie Driss, Cindy Lebrun, Nicolas Pageot, Aurélie
Giordano, Chloé Gonzalvez, Pascale Homeyer, Bertrand Carlander, Giovanni
Castelnovo, Christian Geny, Benoit Bardy, Simone Dalla Bella

Annals of Clinical and Translational Neurology 2020, 3

To już nie jest zwykły protest. Każdego dnia na ulice polskich miast i miasteczek wychodzi coraz więcej
młodych ludzi oburzonych wyrokiem tzw. Trybunału Konstytucyjnego, zakazującego aborcji ze
względu na wady płodu. Obserwując z bliska prostesty nie tylko w Łodzi, ale także w mniejszych
miejscowościach, takich jak Żychlin i Koluszki, jestem pewna, że mamy do czynienia z początkiem
rewolucji, a jej bohaterami są młodzi ludzie. (fragment)

Rewolucja młodych ludzi!
Małgorzata Niewiadomska-Cudak

Res Humana 2020, 6/169
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Tajemnica adwokacka jest jednym z fundamentalnych elementów decydujących o faktycznym
zapewnieniu prawa do pomocy prawnej. Pozwala na istnienie zaufania pomiędzy klientem a
adwokatem, stwarzając optymalne warunki do swobodnego, nieskrępowanego przekazywania
pomiędzy nimi informacji i uwag. To zaś sprawia, że adwokat – wyposażony w pełną i prawdziwą
wiedzę od klienta – może w sposób najefektywniejszy udzielić pomocy w dochodzeniu ochrony jego
praw i wolności na drodze sądowej lub przed innymi organami władzy publicznej. Oznacza to, że
tajemnica adwokacka zwiększa efektywność pomocy prawnej, a w konsekwencji dostęp do sądu i
realizacji sądowej, proceduralnej ochrony wszystkich praw i wolności. W artykule przeprowadzona
została analiza znaczenia tajemnicy zawodowej adwokata w kontekście orzecznictwa Europejskiego
Trybunału Praw Człowieka. Wielokrotnie wypowiadał się on w przedmiocie ochrony tajemnicy
adwokackiej jako elementu systemu ochrony praw człowieka. Trybunał umiejscawia prawo do
zachowania w tajemnicy informacji przekazywanych pomiędzy klientem a adwokatem w sferze
gwarancji wynikających z art. 6 (prawa do sądu) oraz art. 8 (prawa do ochrony komunikacji) Konwencji o
ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.

Tajemnica adwokacka w �wietle orzecznictwa
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka

Kacper Milkowski

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza 2020, 29(111)

DOI: 10.15584/znurprawo.2020.29.25

Niniejsza publikacja poświęcona jest problematyce roli oraz funkcjonowania służb specjalnych w
uwarunkowaniach państwa demokratycznego oraz niedemokratycznego, w szczególności w
kontekście potrzeby zapewniania przez te służby adekwatnych informacji dla potrzeb instytucji
państwowych, jako warunku sine qua non jego sprawnego funkcjonowania w aktualnych wa-runkach
geopolitycznych. Jest to zagadnienie multidyscyplinarne, z pogranicza nauk o bezpie-czeństwie oraz
nauk prawnych. Analizie poddano zarówno umocowanie instytucjonalne, w pewnym zakresie związane
z otoczeniem prawnym, jak również wymagania i zadania stawiane służbom specjalnych,
przeciwstawiając sobie dwa porządki – państwa niedemokratycznego na przykładzie Rosji oraz
państwa demokratycznego – na podstawie Polski. Wskazano na aktualne wyzwania informacyjne w
kontekście rozwoju technologicznego i cyfryzacji społeczeństwa, a także dokumentów oraz polityk
państwa o znaczeniu strategicznym.

Rola i zadania służb specjalnych w pa�stwach
niedemokratycznych i demokratycznych na przykładzie
Rosji i Polski

Krzysztof Krassowski, Tomasz Wierzchowski, Anna Wierzchowska

International Journal of Legal Studies 2020, 2(8)
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The current study sought to identify groups of navigation students and master mariners (captains)
characterized by different constellations of the Big Five personality traits and aggression levels. We
hypothesized that master mariners would exhibit the resilient personality type and that navigation
students would additionally exhibit personality types other than the resilient (e.g., over- or
undercontrolled). A sample of 108 navigation students (men, in their second or third year of naval
school, all active athletes) and 76 master mariners took part in the study and completed the Polish
version of the NEO Five-Factor Inventory (Costa & McCrae, 1992; Zawadzki et al., 1998) and the
Aggression Questionnaire (Buss & Perry, 1992; Tucholska, 1998). The hypothesis about the resilient
personality type among master mariners was confirmed. The second hypothesis about personality
types other than the resilient among navigation students was also confirmed: 33% of the students
exhibited the overcontrolling personality type. The article also highlights the need to include
psychological assessment in naval school enrolment procedures.

The Human Factor in Maritime Transport: Personality
and Aggression Levels of Master Mariners and Navigation
Students

Ryszard Makarowski, Mieczysław Plopa, Andrzej Piotrowski, Wojciech Plopa

Advances in Cognitive Psychology 2020, 16(4)

DOI: 10.5709/acp-0310-5

Tajemnica adwokata i radcy prawnego stanowi wprawdzie wyłącznie jedną z wielu tajemnic
zawodowych odnoszących się do profesji określanych mianem zawodów zaufania publicznego, ma
jednak w tym gronie charakter szczególny, gdy chodzi o zakres regulacji prawnej, a ponadto wywołuje
wiele kontrowersji. Celem artykułu była analiza przepisów prawnych dotyczących tajemnicy
adwokackiej i radcy prawnego na gruncie postępowania karnego, w szczególności odnoszących się do
przypadków zwolnienia od obowiązku zachowania tej tajemnicy. Przybliżono nie tylko regulacje rangi
ustawowej, ale także te o charakterze korporacyjnym. Opracowanie wykazuje istnienie dychotomii w
postrzeganiu przedmiotowych tajemnic nie tylko przez przedstawicieli różnych prawniczych
(licencjonowanych) zawodów, ale również przez samego ustawodawcę.

Tajemnica adwokata i radcy prawnego jako szczeg�lny
rodzaj tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym

Małgorzata Szwejkowska

Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Prawnicza 2020, 29(111)
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assessment revealed significant alterations between DBS-group and BMT-group in working memory,
executive functions and learning abilities (p < 0.05). Conclusions: The impact of STN-DBS on UPDRS III
OFF score and cognitive alterations suggest its neuromodulatory role, mainly during the first 9–18
months after surgery.

DOI: 10.1016/j.jocn.2019.12.059

Introduction: STN-DBS has been claimed to change progression symptoms in animal models of PD,
but information is lacking about the possible neuromodulatory role of STN-DBS in humans. The aim of
this prospective controlled study was to evaluate the long-term impact of STN-DBS on motor
disabilities and cognitive impairment in PD patients in comparison to Best-Medical-Therapy (BMT) and
Long-term-Post-Operative (POP) groups. Material and methods: Patients were divided into 3 groups:
the BMT-group consisted of 20 patients treated only with pharmacotherapy, the DBS-group consisted
of 20 PD patients who underwent bilateral STN-DBS (examined pre- and postoperatively) and the POP-
group consisted of 14 long-term postoperative patients in median 30 month-time after DBS. UPDRS III
scale  was  measured  during  3  visits  in 9 ± 2 months periods (V1, V2, V3) in total-OFF phase. Cognitive
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Diagnosis of suicide risk is a clinical challenge requiring an interdisciplinary therapeutic approach.
Except for psychological explanation of the suicidal mechanism, there is evidence that it is associated
with brain chemistry disturbances as oxidative stress. The objective of this study was to explore the
role of oxidative stress components in suicidality comparing subjects at different stages of suicide. The
study included psychiatric inpatients aged 18-64 (n = 48) with different psychiatric diagnoses. Blood
specimens were collected from subjects and tested for oxidative stress biomarkers: superoxide
dismutase (SOD), dityrozine (DT), oxidative stress index (OSI), glutathione peroxidase (GPx), total
antioxidant capacity (TAC trolox), ferric reducing ability of plasma (FRAP), total oxidant status (TOS),
catalase (CAT), advanced glycoxidation end products (AGE), NADPH oxidase (NOX), and advanced
oxidation protein products (AOPP). The Columbia Severity Suicide Scale (C-SSRS) was used for
suicidality assessment. Subjects with a history of suicide ideations over the last three months had
significantly higher levels of NOX, AOPP, and OSI. There was no significant relationship to any oxidative
stress component levels either with a history of suicide behaviors or with suicide attempts over the last
three months. The levels of NOX and AOPP were both positively correlated to the intensity of suicidal
thoughts. Moreover, there was a positive correlation between a number of suicide attempts during a
lifetime with AGE and DT and negative with CAT. Similarly, the subjects with a history of suicide
attempts had significantly higher AGE and DT levels and lower CAT values. The study confirmed that
oxidative stress plays an important role in the pathophysiology of suicide and specific oxidative stress
measures vary in suicidal and non-suicidal psychiatric inpatients.

https://doi.org/10.1016/j.jocn.2019.12.059
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33126414/
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The article discusses the principle of freedom of economic activity and equal-ity of entrepreneurs
provided for in the A rticle 2 of the Act – Law of entrepre-neurs in its current wording: “Entering,
exercising and terminating a business activity is free for everyone on equal rights”, presented in the
broad context of the axiological framework of the Act – Law of entrepreneurs, which includes the
objectives and principles of this law. The general assumption of the study, which determines its
structure and content, is the statement that the objectives and principles of the Act – Law of
entrepreneurs, including primarily, but not limited to, the principle of freedom of economic activity and
equality of entre-preneurs, are to ensure the realization of the rights of entrepreneurs resulting from
the constitutional fundamental rights of freedom of economic activity and equality in economic life.
The assumed concept constitutes a point of refer-ence for the assessment of legal solutions
concerning the discussed principle in a way that considers its essence, normative content and the
addressees, as well as the principles supporting its implementation.

Zasada wolno�ci i r�wno�ci działalno�ci gospodarczej
przedsiębiorc�w w ustawie - Prawo przedsiębiorc�w

Kazimierz Strzyczkowski
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Polityka zdrowotna jest samodzielną polityką unijną. Organy unijne zauważyły konieczność
uregulowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. Komisja Europejska podjęła
problem opracowania wspólnotowych zasad ramowych odnoszących się do bezpiecznych, wysokiej
jakości i skutecznych usług zdrowotnych. W dokumentach unijnych wskazano najistotniejsze wartości
systemów opieki zdrowotnej, określono także zasady postępowania w zakresie usług medycznych
wspólne dla wszystkich państw unijnych. W ostatnich latach podjęto próbę stworzenia sieci e-zdrowia,
zauważając konieczność współdziałania państw unijnych w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej.

Unijna sie� e-zdrowie i zasady jej funkcjonowania
Jacek Sobczak

Medyczna Wokanda 2020, 14
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Niniejszy artykuł dotyczy zmian legislacyjnych w zakresie stosowania środków przymusu
państwowego w ramach egzekucji administracyjnej. Niezwykle ważne jest zrównoważenie ochrony
różnych, przeciwstawnych wartości. Zasadniczą rolę pełnią tu środki zaskarżenia w postępowaniu
egzekucyjnym w administracji. Nowelizacja dokonana ustawą z 11.09.2019 r. w istotny sposób
modyfikuje ten system środków zaskarżenia. W artykule przeanalizowano, czy i w jakim zakresie
zmiany wprowadzone przez ustawodawcę wzmocnią przymus państwowy, jednocześnie osłabiając
pozycję prawną zobowiązanego. Omówiono nowe sposoby obrony małżonka zobowiązanego, zmianę
charakteru prawnego podstawowego środka obrony zobowiązanego, a mianowicie zarzutów, a także
zwrócono uwagę na nowe regulacje w zakresie kontroli czynności egzekucyjnych. Zdiagnozowano
osłabienie pozycji procesowej małżonka zobowiązanego. Jednocześnie zmiany wzmacniają pozycję
zobowiązanego kosztem wierzyciela.

Zmiany legislacyjne zasad ochrony jednostki przed
przymusem pa�stwowym w egzekucji administracyjnej
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