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Gala Wręczenia Dyplomów 2021
W dniu 30 września 2021 roku odbyła się uroczysta Gala Wręczenia Dyplomów 2021. W Auli
Głównej Akademii  Ekonomiczno-Humanistycznej  w  Warszawie  zebrali  się  absolwenci
wraz  z  rodzinami i bliskimi, pracownicy naukowo-dydaktyczni i administracyjni, a także
zaproszeni goście. 

Absolwenci usłyszeli od JM Rektora prof. AEH dr hab. Konrada Janowskiego słowa: „Gdy
patrzę dzisiaj na Was, czuję się dumny. Czuję się, jakbym był waszym ojcem. Pomyślnie
przeszliście przez trudny czas, wytyczając nową ścieżkę wszystkim studentom, którzy
przyjdą po Was. Pomimo przeciwności losu ukończyliście studia. Choć wiele osób nigdy nie
doceni Waszych trudów, to wiedzcie, że my to doceniamy. […] Możecie wkroczyć w nowy
etap swojego życia z podniesioną głową”. Rektor przypomniał również, aby na nowej ścieżce
życia absolwenci pamiętali o wartościach, które nasza Uczelnia przyjęła za wartości naczelne  
— kompetencji, kreatywności i odpowiedzialności społecznej.
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Podczas gali po raz drugi w historii naszej Akademii wręczono nagrody Mens Docta, które
otrzymali wybitni absolwenci, wyróżniający się nie tylko wysoką średnią akademicką, ale
również zaangażowaniem oraz postawą studencką. Wśród nagrodzonych znaleźli się: Marcin
Awtuch, Anzhela Dovhal, Victoria Aleksandra Goławska, Gabriela Julia Jackowska,
Agnieszka Kałoska, Gniewomir Kaliński, Karolina Pawlak, Ewa Małgorzata Sowińska, Michał
Walczak, Arash Ahadzadeh, Bisrat Gebreegziabher Beyene, Takudzwa Berverly Mahinda
oraz Ngoc Lan Huong Tran. Wyróżnienia Mens Docta otrzymali: Wioletta Barbara
Grzelakowska, Małgorzata Blanka Kawecka, Katarzyna Miklaszewska, Łukasz Jacek
Obrzydziński, Sara Aleksandra Przybyłka, Kaja Runo, Iwo Patryk Sobusiak, Lidia Paulina
Stanisławska, Patrycja Wądołowska, Aliaksandra Andronchyk, Ha Bao Duyen Nguyen,
Joseph Uwagaba i Baba Abbasov. Serdecznie gratulujemy!

Po wręczeniu nagród Mens Docta odświętnie ubrani w togi i birety absolwenci z rąk Rektora
oraz Dziekanów poszczególnych kierunków otrzymali dyplomy ukończenia studiów.
Najlepsze życzenia składali przedstawiciele Samorządu Studenckiego — Kacper Chyła oraz
Aleksandra Komorowska, a także przedstawicielka absolwentów, Małgorzata Kawecka.
Życzenia wszelkiej pomyślności na nowej drodze kariery złożyli naszym absolwentom w
formie on-line: dr Irena Eris, Grażyna Torbicka, Dominik Rybiałek oraz Kamil Baleja.
Serdeczne słowa skierował do absolwentów również Prezes Fundacji Dzieci-Dzieciom Rafał
Opaliński.

Podczas uroczystości polskojęzycznej wykład okolicznościowy pt. „COVID – kryzys, który
niczego  nas  nie  nauczył”  wygłosił  Jan  Śpiewak, socjolog, publicysta, działacz społeczny
i samorządowy. Studenci studiów anglojęzycznych usłyszeli natomiast wykład
okolicznościowy pt. „The wall of your cave”, który wygłosił doktor nauk o zdrowiu oraz
specjalista w dziedzinie psychologii —  dr Adam Zemełka.

Zgromadzeni wysłuchali występów artystycznych Zuzanny Lic, absolwentki Szkoły
Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja oraz Katarzyny Winczy, uczennicy
Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Towarzystwa Edukacyjnego Vizja. 

Wszystkim absolwentom gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym
iyosobistym.

Transmisję z uroczystości można obejrzeć na profilu AEH na Facebooku: tutaj i tutaj.

https://www.facebook.com/AEHwWarszawie/videos/558445142104319/?__tn__=-R
https://www.facebook.com/AEHwWarszawie/videos/365433191953938/?__tn__=-R
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Profesor Małgorzata
Niewiadomska-Cudak

Pełnomocniczką Rektora
ds. Równego Traktowania

Z dniem 1 października 2021 roku do pełnienia funkcji Pełnomocniczki Rektora ds. Równego
Traktowania powołana została prof. AEH dr hab. Małgorzata Niewiadomska-Cudak.

Pani Profesor posiada znakomite kompetencje oraz bogate doświadczenie zawodowe
predysponujące do pełnienia tej funkcji — od wielu lat działa na rzecz praw kobiet, osób z
niepełnosprawnościami oraz partycypacji społecznej. Pracuje w zespole, który opracowuje dla
Łodzi „Wieloletni Program Działań Antydyskryminacyjnych”. Od 2002 roku, jako radna, a
następnie wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Łodzi zajmuje się sprawami społecznymi
mieszkańców.

Pani Profesor gratulujemy i trzymamy kciuki za podejmowane działania, a wszystkich
studentów już teraz zachęcamy do angażowania się w inicjatywy organizowane przez
Pełnomocniczkę Rektora ds. Równego Traktowania. 

Jednocześnie dziękujemy dotychczasowej Pełnomocniczce Rektora ds. Równego Traktowania,
dr Annie Studzińskiej, za podejmowane działania, zaangażowanie i współpracę ze studentkami i
studentami.

Powołanie Profesor Bożeny Waszkiewicz-Robak
na stanowisko Dziekana studiów nauk o zdrowiu

30 września, podczas uroczystości wręczenia dyplomów

JM Rektor AEH  powołał prof. dr hab. inż. Bożenę

Waszkiewicz-Robak   na   stanowisko  Dziekana  studiów  w  

zakresie  nauk o  zdrowiu.   Pani   Profesor  jest   badaczem   

i dydaktykiem w zakresie nauk o żywności i żywieniu. Dzięki

jej  ogromnemu wsparciu i zaangażowaniu nasza Uczelnia

otrzymała pozwolenie na prowadzenie nowego kierunku

studiów — dietetyki.

Serdecznie witamy Panią Profesor w społeczności

akademickiej AEH, życzymy dużo satysfakcji z

wykonywanej pracy oraz powodzenia w realizacji

zaplanowanych zamierzeń.
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Nowi nauczyciele akademiccy wśród kadry AEH

prof. dr hab. Stanisława Steuden,

prof. dr hab. inż. Bożena Waszkiewicz-Robak,

prof. dr hab. Hanna Przybyła-Basista,

prof. dr hab. inż. Mieczysław Obiedziński,

dr hab. inż. Elżbieta Biller,

dr Żaneta Gwardzińska,

dr Nurlan Aliyev,

dr Jakub Mrożek,

mgr Piotr Kałowski,

mgr inż. Iwo Herka,

inż. Arash Ahadzadeh.

Od 1 października pracę w naszej Uczelni podjęli nowo zatrudnieni nauczyciele akademiccy:

Wszystkim nowo zatrudnionym życzymy owocnej pracy i sukcesów zawodowych! 

Podziękowania dla nauczycieli akademickich
kończących pracę w AEH

prof. dr hab. Gabriela Chojnacka-Szawłowska,

prof. dr hab. Tadeusz Oleksyn,

prof. AEH dr hab. Alina Miruć,

dr Anna Studzińska,

dr Elżbieta Mreńca,

dr Charles-Étienne Benoit,

Z dniem 30 września pracę w AEH zakończyli następujący nauczyciele akademiccy:

Serdecznie dziękujemy za pracę na rzecz studentów i uczelni!
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Powołanie mgr Magdaleny Klepacz na stanowisko
Dyrektora Studium Języków Obcych

Miło nam poinformować, że Pani mgr Magdalena
Klepacz została powołana przez JM Rektora AEH na
stanowisko Dyrektora Studium Języków Obcych.

Serdecznie gratulujemy powrotu do pełnienia tej
odpowiedzialnej funkcji.  Jednocześnie dziękujemy
Panu Dyrektorowi Michałowi Olczakowi, który przez
ostatnie lata sprawował pieczę nad nauczaniem
języków obcych na naszej uczelni.
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Z ogromną dumą i radością informujemy, że nasza Uczelnia
została wyróżniona prestiżową międzynarodową akredytacją
CEEMAN IQA przyznawaną przez International Association
for Management Development in Dynamic Societies. Jest to
jedna z najbardziej cenionych akredytacji w obszarze
edukacji, potwierdzająca spełnienie przez AEH wysokich
wymogów dotyczących sprawnego funkcjonowania,
dobrego poziomu dydaktyki i badań naukowych, stabilności
finansowej, a także wysokiej jakości kształcenia.

Akredytacja CEEMAN IQA

W Rankingu Uczelni Niepublicznych Perspektywy 2021 nasza uczelnia zajęła 10. miejsce! Dyrektor
Generalna, Pani Marzena Godlewska, reprezentowała Akademię na Gali Finałowej Rankingu, która odbyła
się  22  czerwca  w  Centrum  Olimpijskim  PKOI.  Po  raz  kolejny  Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna
w Warszawie zajęła 1. miejsce według kryterium nasycenia kadry osobami o najwyższych kwalifikacjach.

Więcej informacji na temat tegorocznej edycji rankingu znajduje się na stronie internetowej portalu
edukacyjnego  Perspektywy.

Ranking Uczelni Niepublicznych
Perspektywy 2021

Ranking Wydziałów Prawa 2021 
W 10. edycji rankingu przygotowanego przez Rzeczpospolitą wydział prawa Akademii Ekonomiczno-
Humanistycznej w Warszawie uplasował się na 5 miejscu wśród wszystkich uczelni niepublicznych w
Polsce i tym samym utrzymał świetną pozycję z ubiegłego roku. Pod uwagę wzięto trzy kategorie:
potencjał naukowy, jakość kształcenia oraz współpracę z zagranicą. Szczegółowe informacje na
temat rankingu dostępne są na stronie Rzeczpospolitej.

Certyfikat poświadczający członkostwo AEH w elitarnym gronie najlepszych uczelni kształcących
w obszarze zarządzania odebrała Prorektor ds. współpracy międzynarodowej prof. Anna Llanos-
Antczak.  Uroczystość  miała  miejsce  podczas  rocznej  konferencji  CEEMAN,  która odbyła się
w Trieście w dniach 23-24 września 2021 r.

Prof. Danica Purg, prezydent instytucji akredytującej, w liście gratulacyjnym skierowanym do władz
naszej Uczelni napisała: „Mając jasną i dalekosiężną wizję, rozwinęliście szlachetną misję
przygotowania profesjonalnych, pewnych siebie i etycznych liderów, zdolnych do skutecznego
konkurowania  na  rynku  międzynarodowym.  W  ten sposób naprawdę  odgrywacie  pionierską  rolę
we wprowadzaniu i rozpowszechnianiu idei doskonałej, trafnej i zrównoważonej edukacji w zakresie
zarządzania w Polsce.”

Osiągnięcie  to  jest dla AEH zwieńczeniem trudów, jakie podejmują wszyscy pracownicy Uczelni
w kierunku ustawicznego dążenia do doskonałości i podnoszenia jakości kształcenia.
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https://2021.ranking.perspektywy.pl/article/olimpijski-final-rankingu
https://2021.ranking.perspektywy.pl/article/olimpijski-final-rankingu
https://www.rp.pl/Rankingi/306289967-Ranking-Wydzialow-Prawa-2021-mamy-nowego-lidera-uczelni-publicznych.html
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administracja (studia II stopnia),
filologia angielska (studia I stopnia),
filologia germańska (studia I stopnia)..

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie otrzymała pozwolenie na utworzenie
nowych kierunków studiów. Są to: 

Kierunek administracja II stopnia został już uruchomiony na studiach niestacjonarnych.
natomiast kształcenie na kierunkach filologicznych rozpocznie się od kolejnego roku
akademickiego.

Studia magisterskie w Sochaczewie
Filia Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w Sochaczewie otrzymała uprawnienia do
prowadzenia studiów magisterskich!

W Sochaczewie można uzyskać dyplom magistra studiując na czterech specjalnościach:
finanse menedżerskie, controlling i rachunkowość zarządcza, logistyka w przedsiębiorstwie,
marketingowe zarządzanie przedsiębiorstwem, a także zarządzanie kapitałem ludzkim oraz
psychologia w zarządzaniu. Studia prowadzone są w trybie niestacjonarnym.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie internetowej filii w Sochaczewie.

W roku akademickim 2021/2022 kandydaci mogą
aplikować również na inny nowy kierunek studiów
licencjackich: dietetykę!

Studia trwają sześć semestrów i prowadzone są w
trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w językach
polskim oraz angielskim. Wśród przedmiotów
specjalistycznych znajdują się m.in.: biochemia,
genetyka, alergologia, towaroznawstwo żywności
oraz tradycje kulinarne regionów świata.

Zachęcamy do obejrzenia nagrania, w którym o
nowym kierunku opowiada dr hab. n. med. prof.
AEH Jarosław Bogaczewicz.
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Studia licencjackie z dietetyki

Nowe kierunki studiów

https://sochaczew.edu.pl/
https://www.facebook.com/watch/?v=3071555403167222


L I P I E C  2 0 2 0  |  N R  2

Mamy przyjemność poinformować, że dr Piotr Wiśniewski otrzymał stopień naukowy doktora
habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie ekonomia i finanse. Stopień został
nadany przez Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów naukowych.                               

Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
 doktorowi Piotrowi Wiśniewskiemu

Z ogromną satysfakcją informujemy, że wfdniu
24 czerwca 2021 roku Rada Instytutu Dyscypliny
Psychologia Wydziału Nauk Społecznych KUL
nadała Jego Magnificencji Rektorowi Akademii
Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie  dr.
Konradowi Janowskiemu stopień naukowy
doktora habilitowanego nauk społecznych
wfdyscyplinie psychologia.

Składamy serdeczne gratulacje oraz życzymy
dalszych osiągnięć i sukcesów w pracy
naukowej.

Nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego
JM Rektorowi AEH

Instytut Nauk Prawnych AEH nadał stopnie doktora
Rada Naukowa Instytutu Nauk Prawnych Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej wfWarszawie
na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2021 r. podjęła uchwałę o nadaniu stopnia doktora
wfdziedzinie nauk społecznych, w dyscyplinie nauki prawne mgr Angelice Paulinie Wojtan oraz
mgr. Patrykowi Igorowi Gutierrezowi.

Tytuł rozprawy doktorskiej mgr Angeliki Wojtan: „Konstytucyjny obowiązek obrony Ojczyzny
(1918-1997). Studium prawne”. Promotorem w przewodzie doktorskim był dr hab. Dariusz
Makiłła, prof. AEH, recenzentami prof. dr hab. Adam Lityński (Wyższa Szkoła Humanitas
wfSosnowcu) oraz dr hab. Robert Jastrzębski, prof. UW (Uniwersytet Warszawski).

Tytuł rozprawy doktorskiej mgr. Patryka Igora Gutierreza: „Ochrona praw dziecka w Ameryce
Łacińskiej na przykładzie Peru”.  Promotorem w przewodzie doktorskim był prof. dr hab.
Stanisław Stadniczeńko, recenzentami dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak (UMCS wfLublinie)
oraz  prof. dr hab. Jerzy Jaskiernia  (Uniwersytet Jana Kochanowskiego wfKielcach).

Gratulujemy!
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Nagroda Top Polish Brands dla Akademii
Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie

Uroczystą galę Top Polish Brands poprzedziła konferencja Forum Biznesu 7 kluczy do Sukcesu,
której tematem przewodnim było skuteczne przywództwo w czasach kryzysu. Zaproszeni goście
wzięli  udział  w  trzech  panelach  dyskusyjnych — „Rola  lidera  w  czasie  kryzysu”;  "Innowacje
i rozwój biznesu w czasie turbulencji” oraz „Nowa era digitalizacji, zarządzanie marką”. Zapis
video dostępny jest tutaj.

Patronat honorowy nad całym wydarzeniem objął Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy,
patronem merytorycznym konferencji była Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna.

11 czerwca, podczas Gali Diamenty Biznesu/Top Polish Brands 2021 Akademia Ekonomiczno-
Humanistyczna w Warszawie została uhonorowana statuetką Top Polish Brands. Nagroda
CEOWORLD Magazine przyznawana jest najbardziej wyróżniającym się firmom i osobowościom
świata biznesu.

Jego Magnificencja Rektor AEH, prof. AEH dr hab. Konrad Janowski podziękował za wyróżnienie
słowami: „Uczymy, jak osiągnąć sukces przyszłe pokolenia ludzi wykształconych, którzy
zarządzają i tworzą własną przedsiębiorczość. Dlatego nasz  sukces  postrzegamy  również 
 poprzez  wkład,  jaki  absolwenci i studenci AEH wnoszą w rozwój biznesu w Polsce.”

To nie jedyne wyróżnienie dla naszej Uczelni  —  nagrodę w kategorii Diament Biznesu otrzymał
Dyrektor Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH Sławomir Jagieła.
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https://www.facebook.com/AEHKKP/videos/310242074100105/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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Profesor Małgorzata Szwejkowska ekspertem Forum
Akcyzowego
7 września na łamach Dziennika Gazety Prawnej ukazała się dyskusja zespołu ekspertów
dotyczącą kształtu zmian w podatku akcyzowym. W debacie udział wzięli: prof. Małgorzata
Szwejkowska dziekan studiów prawno-administracyjnych AEH, prof. Elżbieta Chojna-Duch (UW),
prof. Artur Nowak-Far (SGH) oraz prof. Witold Modzelewski (UW). Pretekstem do rozmowy były
zapisy Polskiego Ładu w części podatkowej, a także, zmierzające do końca, obrady pierwszej
edycji   powstałego   przy   Ministerstwie   Finansów  Forum  Akcyzowego — platformy  rozmów
z przedsiębiorcami, której zadaniem jest wypracowanie najlepszych rozwiązań akcyzowych. 
 Pierwsza edycja poświęcona jest branży tytoniowej. 

Profesor Małgorzata Niewiadomska-Cudak członkinią Rady
Programowej PAP
Rada  Mediów  Narodowych  wybrała  nową  Radę  Programową  PAP,   w  której  od  25  marca
w dziesięcioosobowym gronie zasiada prof. Małgorzata Niewiadomska-Cudak.  Rada Programowa
PAP - zgodnie ze statutem - powoływana jest na czteroletnią kadencję i pełni funkcję
opiniodawczo-doradczą. 

Dofinansowanie projektu Koła Naukowego Studentów
Psychologii
Z ogromną radością informujemy, że Koło Naukowe Studentów Psychologii AEH uzyskało
dofinansowanie Ministra Edukacji i Nauki na realizację projektu “Inwentarz Objawów Zaburzeń
Odżywiania i internetowa platforma udostępniania testów psychologicznych”.
Projekt został zakwalifikowany do finansowania w ramach procedury konkursowej w programie
„Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.
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Nagroda Prezesa Roku 2021
10 września podczas uroczystej gali „Prezes Roku 2021” Dyrektor
Generalna AEH, Prezes Towarzystwa Edukacyjnego Vizja  Pani
Marzena Godlewska, otrzymała nagrodę Prezesa Roku,
przyznaną przez kapitułę konkursową magazynu CEOWorld.
Serdecznie gratulujemy! 

Uroczystą galę poprzedziło Forum Biznesu - Nowa Era
Przywództwa. Spotkanie stanowiło platformę do podzielania się
przez liderów doświadczeniami, jakie zdobyli w czasie pandemii i
próbą odpowiedzi na pytanie: Czy liderem się staje, czy liderem
się jest? Relacja z konferencji dostępna jest na kanale YouTube.

https://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/8238870,akcyza-do-wymiany.html
https://www.youtube.com/watch?v=ksJ2AmVE0ec


Graduacja Studiów Podyplomowych 2020/2021
3 lipca w auli głównej AEH odbyła się Uroczystość Zakończenia Roku Akademickiego Kolegium
Kształcenia  Podyplomowego,  podczas  której absolwenci studiów podyplomowych odebrali dyplomy
i wspólnie świętowali nowy etap swojej ścieżki edukacyjnej. Wykład graduacyjny zatytułowany „Poza
granicami niepewności. Megatrendy ifrozumienie przyszłości” wygłosił dr David Kalisz. 

Gala była również okazją do wręczenia nagród specjalnych przyznanych przez Akademię osobom,
które zfpełnym zaangażowaniem i konsekwencją wspierają działania edukacyjne przyczyniające się do
rozwoju społeczeństwa i gospodarki. Statuetki z rąk Jego Magnificencji Rektora odebrali: prof. dr hab.
n. med. Ryszard Gellert, prof. dr hab. n. med. Maciej Banach, wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i
Położnych Mariola Łodzińska, dr n. med. Wojciech Puzyna oraz Wiceprezydent m.st. Warszawy Renata
Kaznowska. 

Na zakończenie uroczystości Chór Akademicki UW wykonał utwór „Get Lucky”, życząc absolwentom
oraz zaproszonym gościom dalszych sukcesów oraz powodzenia w życiu zawodowym. Dodatkową
niespodzianką był występ wokalny aktora i piosenkarza Martina Fitcha. Retransmisję uroczystości
można obejrzeć na kanale YouTube
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https://pl-pl.facebook.com/wiceprezydentrenatakaznowska
https://www.youtube.com/watch?v=iLWnLxqP1F4
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STUDIA Z PODW�JNYM DYPLOMEM

Nasza uczelnia podpisała kolejne
umowy dotyczące studiów
z podwójnym dyplomem! Do
społeczności studenckiej dołączą
studenci z Kyrgistanu, Armenii,
Kosowa, Serbii i Kazachstanu.
Współpraca z Kyrgyz-German
Institute of Applied Informatics
dotyczy studiów informatycznych
Uczelnia podpisała umowę także
z Eurasia International University
w Armenii, w ramach której będą
realizowane studia na zasadzie

podwójnego dyplomu dla kierunków:
zarządzanie (oba poziomy studiów),
finanse i rachunkowość (studia
I stopnia) oraz informatyka. Także
studenci UNI-PRIZREN w Republice
Kosowa będą mieli szansę zdobyć
podwójny dyplom studiów I stopnia
na kierunkach zarządzanie, finanse
i rachunkowość oraz informatyka.
Akademia podjęła również
współpracę z International University
of Novi Pazar w Serbii. Porozumienie
dotyczy kierunków zarządzania

oraz psychologii (studia I stopnia).
Podpisano też umowę z Kazakh
University of Economics, Finance
and International Trade,
co pozwoli na realizowanie studiów
z podwójnym dyplomem na
kierunkach informatyka,
zarządzanie oraz finanse
i rachunkowość. Nawiązano również
współpracę z East European
University w Gruzji w ramach
kierunków zarządzanie
i psychologia.

C O P Y R I G H T  P O R T A L  T E C H  2 0 2 3

AEH liderem
umiędzynarodowienia

Według rankingu "Study in
Poland", nasza Uczelnia zajmuje
4. miejsce wśród wszystkich
uczelni w Polsce pod względem
liczby studentów zagranicznych.
Na liście uczelni
niepublicznych, AEH zajęła 2.
miejsce.
Tak wypadamy biorąc pod
uwagę poszczególne kierunki
studiów:
• Zarządzanie – 1. miejsce,
• Finanse i rachunkowość – 1.
miejsce,
• Informatyka – 4. miejsce,
• Psychologia – 5. miejsce.
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https://en.wikipedia.org/wiki/International_University_of_Novi_Pazar


I miejsce i najwyższy wynik zdobyła Aleksandra Skainowska, absolwentka I LO im.
Władysława Broniewskiego w Świdniku.
II miejsce zdobyła Patrycja Wytrzyszczewska, absolwentka Zespół Szkół Chemicznych i
Przemysłu Spożywczego w Lublinie.
III miejsce zdobył Mikołaj Włodarczyk, absolwent I Liceum Ogólnokształcące im.
Mikołaja Kopernika w Łodzi.
 
 
Laureatami Konkursu o Złote Indeksy zostali również:

Złote indeksy przyznane

Z przyjemnością informujemy, że I edycja Konkursu o Złote Indeksy Akademii
Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie dobiegła końca. Kapituła Konkursu, w
której zasiadali: prof. dr hab. Maria Sierpińska, prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko,
dr hab. Jacek Woźniak, prof. AEH oraz Emilia Dąbrowska, Category Marketing
Coordinator w serwisie Pracuj.pl., wyłoniła grono 10 laureatów:

Wiktoria Prokop, absolwentka II Liceum Ogólnokształcące im. ks. Jana
Twardowskiego w Dębicy,
Jakub Nankiewicz, absolwent Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu,
Agata Laskowska, absolwentka Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w      Warszawie,
Julia Walaszczyk, absolwentka IV Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka
Sienkiewicza w Częstochowie,
Laura Borowiec, absolwentka I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w
Toruniu,
Agnieszka Cieślak, absolwentka Zespołu Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w
Biłgoraju,
Wiktoria Brończak, absolwentka XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w
Krakowie.
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https://www.facebook.com/zschips/?__cft__[0]=AZWjKSVPgl9mqVwM6MwNJKqP8rvSxUaATONaAqcoSjCB25QhA_7eU0bQkqegZaduMSfvXnR8AEBydMP2zfau_8mPkWAIAzb1wFtd_7xc1iwU4dN5hS6N_DgDXvmyIDwlI7aY8jWIRGDaV40oL1-92kttJgALMdHJ1zN6_14gP2FGDIFTqK6nMe5o6I20UHw4-Cg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/1Liceum/?__cft__[0]=AZWjKSVPgl9mqVwM6MwNJKqP8rvSxUaATONaAqcoSjCB25QhA_7eU0bQkqegZaduMSfvXnR8AEBydMP2zfau_8mPkWAIAzb1wFtd_7xc1iwU4dN5hS6N_DgDXvmyIDwlI7aY8jWIRGDaV40oL1-92kttJgALMdHJ1zN6_14gP2FGDIFTqK6nMe5o6I20UHw4-Cg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/2lodebica/?__cft__[0]=AZWjKSVPgl9mqVwM6MwNJKqP8rvSxUaATONaAqcoSjCB25QhA_7eU0bQkqegZaduMSfvXnR8AEBydMP2zfau_8mPkWAIAzb1wFtd_7xc1iwU4dN5hS6N_DgDXvmyIDwlI7aY8jWIRGDaV40oL1-92kttJgALMdHJ1zN6_14gP2FGDIFTqK6nMe5o6I20UHw4-Cg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-Poligraficznych-im-Marsza%C5%82ka-J%C3%B3zefa-Pi%C5%82sudskiego-182579311781018/?__cft__[0]=AZWjKSVPgl9mqVwM6MwNJKqP8rvSxUaATONaAqcoSjCB25QhA_7eU0bQkqegZaduMSfvXnR8AEBydMP2zfau_8mPkWAIAzb1wFtd_7xc1iwU4dN5hS6N_DgDXvmyIDwlI7aY8jWIRGDaV40oL1-92kttJgALMdHJ1zN6_14gP2FGDIFTqK6nMe5o6I20UHw4-Cg&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/xilokrakow/?__cft__[0]=AZWjKSVPgl9mqVwM6MwNJKqP8rvSxUaATONaAqcoSjCB25QhA_7eU0bQkqegZaduMSfvXnR8AEBydMP2zfau_8mPkWAIAzb1wFtd_7xc1iwU4dN5hS6N_DgDXvmyIDwlI7aY8jWIRGDaV40oL1-92kttJgALMdHJ1zN6_14gP2FGDIFTqK6nMe5o6I20UHw4-Cg&__tn__=kK-R
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Pan Marek Dobrowolski, student zarządzania AEH, został  wicemistrzem
Polski wdAkademickich Mistrzostwach  Polski  w  Strzelectwie 
 Sportowym.  To  kolejny  sukces  naszego  studenta,  który w
zakończonych zawodach pomimo  niepełnosprawności startował z
zawodnikami pełnosprawnymi. To  czyni jego sukces jeszcze większym.
Serdecznie gratulujemy!

Marek Dobrowolski wicemistrzem Polski
w strzelectwie

Międzynarodowy Dzień Przeciw Homofobii, Bifobii
i Transfobii
Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciw Homofobii, Bifobii i Transfobii na Kampusie Vizja Park

odbyła się mini-konferencja, podczas której wykład zatytułowany "Język przegięcia i poniżenia.

Socjolektyczne mechanizmy wykluczenia i inkluzji wobec osób LGBT+" wygłosił prof. dr hab.

Remigiusz Ryziński. Po wykładzie miała miejsce dyskusja.

Serdecznie zapraszamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia: Konferecja przeciw queerfobii AEH.

Doktor Dawid Stadniczeńko dla Fundacji
Mam Marzenie
16 czerwca na zaproszenie Fundacji „Mam Marzenie” dr Dawid
Stadniczeńko spotkał się zgwolontariuszami ifpoprowadził spotkanie
szkoleniowe pt "Prawa dziecka afodpowiedzialność wolontariuszy-
zagadnienia wybrane". Wykład wraz z dyskusją odbył się w ramach cyklu
„Spotkanie z ciekawym człowiekiem”.
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https://www.facebook.com/184307304916357/videos/774597416533267/?__so__=channel_tab&__rv__=all_videos_card
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Zako�czone konferencje naukowe z udziałem
wykładowc�w AEH

XXVIII Ogólnopolski Zjazd Historyków Prawa i Ustroju
 

W dniach 22 - 23 września 2021 r. odbył się XXVIII Ogólnopolski Zjazd
Historyków Prawa i Ustroju pt. „Stanowienie prawa". Organizatorem
wydarzenia był Instytut Nauk Prawnych AEH, a nad poziomem
merytorycznym konferencji czuwał zespół ekspercki pod
przewodnictwem prof. AEH dra hab. Dariusza Makiłły. Zjazd jest
zwoływaną cyklicznie konferencją gromadzącą wszystkie środowiska
historycznoprawne w kraju. Konferencję otworzyli: JM Rektor, prof.
AEH dr hab. Konrad Janowski, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych AEH
prof. dr hab. Stanisław Leszek Stadniczeńko oraz prof. AEH dr hab.
Dariusz Makiłła.
W konferencji wzięło udział ponad siedemdziesięciu historyków  prawa
i ustroju, którzy w trakcie 12 paneli dyskusyjnych wysłuchali referatów
oraz uczestniczyli w debatach poświęconym wszelkim możliwym
aspektom stanowienia prawa. Prelegentkami reprezentującymi naszą
uczelnię były: dr Agnieszka Łukaszczuk (Koncepcja kontroli zgodności
prawa stanowionego z konstytucją w II rzeczypospolitek Polskiej) oraz
dr Angelika Wojtan (Stanowienie prawa przez Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie zwierzchnictwa nad Siłami
Zbrojnymi po uchwaleniu noweli sierpniowej).
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I Międzynarodowa Konferencja Naukowa
"Współczesne koncepcje i metody zarządzania organizacjami

i jednostkami administracji - wizja przyszłości"
Konferencja zorganizowana przez Wyższą Szkołę Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi
w Józefowie odbyła się 25 maja 2021 r. w formie zdalnej.  Jej głównym celem było zwrócenie uwagi
na nowe wyzwania stojące przed organizacjami i jednostkami administracji publicznej po kryzysie.
W wydarzeniu wzięli udział m.in. prof. AEH dr hab. Paweł Sitek, mgr Paweł Piotrowski oraz mgr
Witold Wyporek, reprezentujący naszą uczelnię w  panelu  zatytułowanym  "Zarządzanie  w 
 administracji  publicznej  wobec  zmian  społecznych,  gospodarczych i technologicznych". Więcej
informacji na temat konferencji można znaleźć tutaj.

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkxMWI3NTItYTJhZi00ODQ3LWE5NTctNTRkNTEyODVjZmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%229f82dd0e-5cfa-4320-91e2-6ba21b134120%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkxMWI3NTItYTJhZi00ODQ3LWE5NTctNTRkNTEyODVjZmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%229f82dd0e-5cfa-4320-91e2-6ba21b134120%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkxMWI3NTItYTJhZi00ODQ3LWE5NTctNTRkNTEyODVjZmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%229f82dd0e-5cfa-4320-91e2-6ba21b134120%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkxMWI3NTItYTJhZi00ODQ3LWE5NTctNTRkNTEyODVjZmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%229f82dd0e-5cfa-4320-91e2-6ba21b134120%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkxMWI3NTItYTJhZi00ODQ3LWE5NTctNTRkNTEyODVjZmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%229f82dd0e-5cfa-4320-91e2-6ba21b134120%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkxMWI3NTItYTJhZi00ODQ3LWE5NTctNTRkNTEyODVjZmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%229f82dd0e-5cfa-4320-91e2-6ba21b134120%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkxMWI3NTItYTJhZi00ODQ3LWE5NTctNTRkNTEyODVjZmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%229f82dd0e-5cfa-4320-91e2-6ba21b134120%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkxMWI3NTItYTJhZi00ODQ3LWE5NTctNTRkNTEyODVjZmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%229f82dd0e-5cfa-4320-91e2-6ba21b134120%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkxMWI3NTItYTJhZi00ODQ3LWE5NTctNTRkNTEyODVjZmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%229f82dd0e-5cfa-4320-91e2-6ba21b134120%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkxMWI3NTItYTJhZi00ODQ3LWE5NTctNTRkNTEyODVjZmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%229f82dd0e-5cfa-4320-91e2-6ba21b134120%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkxMWI3NTItYTJhZi00ODQ3LWE5NTctNTRkNTEyODVjZmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%229f82dd0e-5cfa-4320-91e2-6ba21b134120%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkxMWI3NTItYTJhZi00ODQ3LWE5NTctNTRkNTEyODVjZmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%229f82dd0e-5cfa-4320-91e2-6ba21b134120%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkxMWI3NTItYTJhZi00ODQ3LWE5NTctNTRkNTEyODVjZmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%229f82dd0e-5cfa-4320-91e2-6ba21b134120%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkxMWI3NTItYTJhZi00ODQ3LWE5NTctNTRkNTEyODVjZmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%229f82dd0e-5cfa-4320-91e2-6ba21b134120%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzkxMWI3NTItYTJhZi00ODQ3LWE5NTctNTRkNTEyODVjZmQ5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22295c3b8f-c7e6-4a9a-b137-5c32a66a1deb%22%2c%22Oid%22%3a%229f82dd0e-5cfa-4320-91e2-6ba21b134120%22%7d
https://sites.google.com/view/wsge-konferencja-maj2021/home?authuser=0
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W dniu 27 kwietnia br. odbyła się III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Badawcza w obszarze
Zarządzania, Ekonomii, Marketingu i Socjologii w perspektywie wielokulturowości. Organizatorem
spotkania było Studenckie Koło Naukowe ManageTeaM działające na Wydziale Zarządzania
Uniwersytetu Łódzkiego. Wydarzenie zostało zorganizowane jako spotkanie online. Prof. Stanisław
Brzeziński oraz prof. Agnieszka Bitkowska przewodniczyli sesji poświęconej praktycznym aspektom
kultury w organizacjach.

Więcej o wydarzeniu można przeczytać tutaj.

„Rok pandemii – wyzwania prawne, nowe rozwiązania i perspektywy”

31 maja 2021 roku Katedra Prawa i Administracji GWSH i Koło Naukowe Prawa i Administracji „IUSTITIA”
zorganizowały międzynarodową konferencję naukową „Rok pandemii – wyzwania prawne, nowe rozwiązania i
perspektywy”.

Celem konferencji było ukazanie rozwiązań prawnych wprowadzonych w związku z pandemią oraz próba ich
oceny z perspektywy adekwatności i skuteczności. Jednym z prelegentów była dr Agnieszka Łukaszczuk, która 
 wygłosiła referat zatytułowany "Prawo do sądu w czasie pandemii COVID-19".

III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Badawcza
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International Interdisciplinary  Conference and Festival
Staffordshire University

24 kwietnia 2021 r. odbyła się pierwsza edycja międzynarodowej konferencji naukowej International
Interdisciplinary Conference & Festival "Communities and Communication". W trakcie jej trwania
odbyły się liczne dyskusje o związkach między środowiskiem akademickim a światem kreatywnym, 
 rozważano również znaczenie połączeń między dyscyplinami, kulturami i ludźmi. W wydarzeniu
wzięła udział prof. AEH dr hab. Evelina Kristanova wygłaszając prelekcję zatytułowaną "Models of
Catholic Socio-Cultural Periodicals in the Second Polish Republic".

Więcej o referacie można usłyszeć tutaj.

https://mlodziwlodzi.pl/iii-miedzynarodowa-konferencja-naukowo-badawcza/
https://www.youtube.com/watch?v=FdLkluDaQJo


Varia

Spacer po Warszawie inny niż wszystkie

Profesor AEH, dr hab. Marek Cieciura od lat tworzy interaktywne
przewodniki po polskich miastach, które łączą aktywną turystykę z
przyswajaniem wiedzy i odkrywaniem ciekawostek. Najnowsze z nich
zostały poświęcone Warszawie. Poznaj Stare Powązki oraz Śladami Getta
Warszawskiego to  połączenie przewodników z grą miejską. Po
zarejestrowaniu się na dedykowanej stronie internetowej możemy
spacerować ulicami Woli lub alejkami Powązek i przy pomocy smartfona
poznawać historię Warszawy. Dodatkowo mamy szansę sprawdzić swoją
wiedzę w specjalnym quizie, rywalizować z innymi uczestnikami i
zdobywać punkty.

Więcej na temat nietypowych przewodników napisano m.in. w
warszawskim dodatku Gazety Wyborczej. W podobny sposób możemy
aktywnie spędzać czas, spacerując po Milanówku, Grodzisku Mazowieckim,
Łodzi, Krakowie, Sosnowcu czy Zielonej Górze, a wkrótce również zwiedzać
miasta na Ukrainie.

Dzień obrony pracy magisterskiej jest bez wątpienia
dniem szczególnym. W przypadku dwójki 
 absolwentów psychologii naszej uczelni data 12
lipca 2021 r. stała się wyjątkowa z jeszcze jednego
powodu — to właśnie tego dnia, tuż po egzaminie
dyplomowym, na dachu kampusu Vizja Park Pan
Rafał poprosił Panią Patrycję o rękę. 

Serdecznie gratulujemy wzorowo obronionych prac
oraz życzymy wszystkiego, co najlepsze na
nadchodzącej nowej drodze życia. 

Powiedz TAK! 
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NOWO�CI PUBLIKACYJNE

Specyfika osobowo�ci sprawc�w przestępstw
seksualnych

Marta Rawińska

Rok wydania: 2021

Publikacja ma charakter interdyscyplinarny – zawiera informacje (koncepcje
teoretyczne i dane empiryczne) z psychologii, ale podejmuje także problemy natury
psychiatrycznej i seksuologicznej. Na jej wartość naukową i poznawczą wskazują
rozdziały prezentujące światową, bieżącą literaturę przedmiotu – w polskim
piśmiennictwie istnieje niewiele prac o edukacyjnych walorach zawierających tak
obszerną analizę aktualnych danych z tego zakresu. Autorka prezentuje również
wyniki badań własnych, które zostały przeprowadzone w grupie mężczyzn w
różnym wieku, skazanych za przestępstwa seksualne wobec nieletnich i osób
dorosłych, zwłaszcza oskarżonych o czyny lubieżne wobec dzieci i gwałt,
osadzonych w zakładach karnych w Polsce, w porównaniu do grupy kontrolnej.

Filozoficzne i prawne problemy polityki
Zdzisław Sirojć, Wojciech Słomski (red.)

Rok wydania: 2021

Duża dynamika wydarzeń politycznych, gospodarczych i społecznych sprawia, że
niektóre procesy badawcze muszą być nieustannie aktualizowane, gdyż częste
zmiany w środowisku międzynarodowym i wewnętrznym, jak i zupełnie nowe
czynniki istotnie ograniczają aktualność prowadzonych wcześniej analiz.
Prezentowane w publikacji, pozornie oderwane od siebie zagadnienia składają się
jednak na spójny obraz łączący aspekty filozofii, prawa i politologii. Autorzy
poszczególnych tekstów poruszają istotne i aktualne problemy. Wiele rozważań i
wniosków zawartych przez autorów odnosi się do spraw bieżących, co stanowi
niezwykle cenne informacje dla wszystkich badaczy zainteresowanych
przedmiotową kwestią. (fragment)

Wsp�łczesne problemy bezpiecze�stwa
Zdzisław Sirojć, Wojciech Słomski (red.)

Rok wydania: 2021

Niniejsza monografia pt.: "Współczesne problemy bezpieczeństwa" jest efektem
współpracy naukowej uczonych z różnych środowisk akademickich. Monografia ta
jest bardzo subiektywnym wyborem i nie może być traktowana jako przewodnik dla
osób, które zajmują się lub powinny się zajmować sprawami prawa,
bezpieczeństwa, czy szerzej nauk społecznych. Zaznaczyć jednak należy, iż
zamieszczone artykuły to dorobek autorskich badań i przemyśleń związanych z
szeroko pojmowanym bezpieczeństwem. (fragment)
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W trosce o rozw�j i bezpiecze�stwo dziecka -
aspekty społeczno-prawne

Anna Pawlak, Beata Skwarek, Justyna Stadniczeńko
(red.)

Rok wydania: 2021

Kultura jako całość tworzy warunki rozwoju dla człowieka i jego różnorodnych
społeczności, które podporządkowują sobie rzeczywistość i ją kształtują, wpływając
tym samym na rozwój wszystkich ludzi. Troska staje się spoiwem, które wiąże
indywidualne relacje, pełniąc zasadniczą rolę zarówno na poziomie społecznym, jak
i indywidualnym. W dobie rozwoju cywilizacyjnego, kiedy obraz współczesnego
człowieka uległ pewnemu zakłóceniu i jest przyczyną problemów natury
humanistycznej, dziecko woła o troskę, współczucie, solidaryzm, bezpieczeństwo i o
edukację o szerokim zasięgu. (fragment)

Zagadnienia wspomagania i analizy decyzji

Bogumił Kamiński, Michał Jakubczyk, Tomasz
Kuszewski (red.)

Rok wydania: 2021

Otwierasz, Czytelniku, książkę szczególną. Zapewne, czytając spis treści, zwróciłeś
uwagę na dużą różnorodność tematyczną poszczególnych rozdziałów i wzbudziło
to Twoje zdziwienie. Zadałeś sobie pytanie, jaka grupa ludzi podjęła trud napisania i
wydania monografii w takim właśnie kształcie. Przecież wiesz, że monografia to jest
praca naukowa poświęcona wyczerpującemu opracowaniu jednego zagadnienia,
tematu, twórczości jednej osoby. W tym przypadku zgodność z definicją monografii,
czyli jednolitość względem wybranego kryterium, zapewnia cel powstania tej
książki. Została ona napisana przez wiele osób, które łączy co najmniej jedno
zamierzenie. Każdy z Autorów, wnosząc swój wkład w powstanie monografii, chce w
ten sposób okazać szacunek i wyrazić swoje podziękowania prof. dr. hab.
Tomaszowi Szapiro za opiekę naukową, inspirację, współpracę, życzliwość i
cierpliwość oraz okazywaną pomoc podczas wspólnej zawodowej wędrówki.
(fragment)

Zarzut w sprawie egzekucji administracyjnej
Arkadiusz Cudak

Rok wydania: 2021

Pierwsza na rynku wydawniczym publikacja, która w kompleksowy sposób objaśnia
najważniejsze aspekty podstawowego środka obrony merytorycznej
zobowiązanego. Celem niniejszego opracowania jest przede wszystkim analiza
jednego z podstawowych środków zaskarżenia, przysługującego zobowiązanemu, a
mianowicie zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej. W publikacji podjęto
próbę przedstawienia wykładni znowelizowanych przepisów. Autor przeprowadza
badania przede wszystkim w aspekcie efektywności materialnoprawnej ochrony
zobowiązanego oraz umiejscowienia zarzutu w systemie środków zaskarżenia w
administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Publikacja adresowana jest przede
wszystkim do przedstawicieli wszystkich zawodów prawniczych: sędziów,
adwokatów, radców prawnych, komorników, notariuszy, aplikantów oraz studentów
prawa. Ponadto, użyteczność znajdą w niej także pracownicy administracji rządowej
czy samorządowej, księgowi, doradcy podatkowi oraz pracownicy naukowi.
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ROZDZIAŁY W PUBLIKACJACH
ZBIOROWYCH

Research background: Intensification of globalisation processes in the contemporary world entails
consequences for all areas of the socio-economic life. This concerns also advertising, which is
particularly sensitive to the developments occurring in the global environment. Expansion into foreign
markets presents enterprises with the dilemma of how to advertise — the use of standardized or
adapted advertising. The attitude of the audience on the target market is of key importance. This article
is also in this context, focusing on the impact of globalization on the perception of the advertising
activity of foreign companies operating on the Polish market among its recipients. Purpose of the
article: Assessment of the degree of acceptance of standardized advertising activities conducted on
the Polish market by foreign enterprises, their attractiveness and impact on competitiveness, made
from the perspective of Polish consumers. Methods: The basis is the results of surveys conducted in
2019 and 2020 on a sample of Polish consumers aged 15 and more selected using the quota method.
The subject of the research were opinions on advertising activities used on the Polish market by
foreign companies, taking into account the differentiation into global and adapted advertising. The
respondents assessed the level of attractiveness and acceptance of activities related to advertising
standardization procedures. Findings & value added: The results of the presented research show that
Polish consumers perceive the phenomenon of advertising globalization and have mixed feelings
about it. They highly appreciate the attractiveness of standardized advertisements, but at the same
time indicate a mismatch with Polish realities and not always positive influence on the competitiveness
of foreign enterprises.

Advertising activities in the age of globalization:
standardisation or adaptation? Consumer evaluation of
advertising activity of foreign enterprises on the Polish
market

Robert Nowacki

w: „Contemporary issues in economy. Abstract book”, red. A.P. Balcerzak, I. Pietryka,
Olsztyn 2021
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Consumers’ purchase behaviour is presented in the literature as a very dynamic and context-
dependent field. More importantly, it is still underexplored, especially in such unprecedented
circumstances like the Covid-19 pandemic. Our research addresses this gap in knowledge from the
perspective of the convenience stores sector. We use a unique, reliable and up-to-date dataset
including the real life transactional data, drawn from 1,291 convenience stores (affiliated and
unaffiliated) located in the United Kingdom (thanks to The Retail Data Partnership Ltd). We study the
period of 36 months, starting from January 2018 till December 2020 (783,502 observations). Therefore
we have the opportunity to concentrate on the particular categories of products and aspects of
purchase behaviour in the pre-pandemic and pandemic period. Consequently we address the
purchase of only one product in one transaction contextualised within the overall turnover on this
product category and turnover on transactions including, among others, the items from this product
category. We reveal specific aspects proving that purchase behaviour habits and patterns have
drastically changed in the era of Covid-19 pandemic and clarify the research areas for further
investigation. Our study supports also the claim that independent convenience stores sector belongs
to those being pandemic resilient in the UK.

Consumers' Purchase Behaviour in The Era of Covid-19:
Areas of Interests and Further Research Directions

Aneta Maria Kłopocka, Maria Rybaczewska

w: „Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the
Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management
Association Conference (IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Cordoba 2021

Building trust in a product, brand or company is an essential part of building the right relationship
between the company and consumers. One of the factors influencing the level of consumer
confidence is two-way communication. Advertising as a communication tool attracting attention and
evoking emotions is an important part of the trust-building process. In the era of the development of
the information society, Internet advertising may play an important role in this process. The study aims
to analyse opinions concerning online advertising and trust regarding the content presented in the
abovesaid communications. The considerations are based on the results of research conducted in 2018
among Polish internet users concerning the perception of internet advertising and the negative
associations connected with it. The results show a relatively low level of trust in the content presented
in online advertisements and their overall low effectiveness. The findings also point to a lack of
differentiation of the evaluations according to the demographic characteristics of respondents.

Digital Advertising in The Perspective of The Polish
Market - Assessment of The Perception of Trust and
Effectiveness in The Opinion of Internet Users

Robert Nowacki

w: „Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the
Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management
Association Conference (IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Cordoba 2021
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The European Union (EU) is a challenge both for the actual political processes and conducting
theoretical deliberations seeking interpretations adequate for this structure. The premise that
constitutes the starting point for the article is a perspective of the EU as a complex integration system
that goes beyond the formula of typical international cooperation. The degree of complexity of this
system strongly affects the possibilities of implementation and the pace of system changes. Among
the factors influencing the aforementioned processes are modernization, understood as the
implementation of new solutions that improve cooperation and crises hindering the progress of the
integration process and that accompany the development of European integration from the very
beginning. The perspective of complex adaptation systems allows to adopt an approach that enables
understanding the specificity of the penetration of crisis and modernization factors in the EU.

European Integration Between Modernization and Crisis:
Analysis In Terms of The Theory of Complex Adaptive
Systems

Anna Wierzchowska

w: „Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the
Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management
Association Conference (IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Cordoba 2021

Filozofia polityki zajmuje się udzielaniem odpowiedzi na pytania, czym jest jej zasięg i jak się rozwija.
Czy polityka jest bardziej narzędziem przystosowania się człowieka do świata przyrodniczego i
społecznego, czy też kształtowaniem świata? A jeśli kształtowaniem – to czy raczej zmieniania, czy też
utrwalania ładu społecznego. Filozofia polityki bada „morfologię władzy”, docieka, czym jest wola
zbiorowa. Jest rezultatem przemyśleń ogólnofilozoficznych i antropologicznych. Wskazuje ostateczne
przyczyny zjawisk politycznych. Politykę rozpatruje w relacji do życia i doświadczenia ludzkości w
wymiarze egzystencjonalnym. Ukazuje konieczności obiektywne i powinności oraz możliwe wyniki
postępowania.

Filozofia polityki
Wojciech Słomski

w: „Filozoficzne i prawne problemy polityki”, red. Z. Sirojć, W. Słomski, Warszawa 2021
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Publikacja zawiera kilkaset specjalistycznych haseł z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego. To
pierwsze tak uniwersalnie przygotowane opracowanie o charakterze naukowym. Wiele haseł ma
unikatowy charakter. Redaktorzy o uznanej pozycji naukowej stworzyli zespół ekspertów, który
przygotował logicznie uporządkowany, kompleksowy zbiór artykułów hasłowych poświęconych
szerokiemu spektrum zagadnień, uwzględniających dorobek takich dyscyplin naukowych, jak nauki o
bezpieczeństwie, nauki o polityce i administracji, nauki prawne, nauki socjologiczne oraz nauki o
zarządzaniu.

Globalne Forum Przeciwdziałania Terroryzmowi, Grupa
Egmont, Komitet Ekspert�w ds. Terroryzmu; CODEXTER,
OLAF; Europejski Urząd ds. Zwalczania Naduży�
Finansowych (hasła)

Tomasz Kownacki

w: „Encyklopedia bezpieczeństwa wewnętrznego”, red. nauk. Andrzej Misiuk, Jolanta Itrich-
Drabarek, Magdalena Dobrowolska-Opała, Warszawa 2021

Rail transport is crucial in creating a sustainable transport system. Intermodal transport, which is a form
of multimodal transport, has been the fastest growing segment over the last 30 years. Stimulating its
development by introducing targeted financial support solutions to reduce costs can be an effective
solution. The aim of this paper is to indicate and assess the key financial conditions for the
development of intermodal transport on the example of Poland. From the point of view of European
transport corridors, its location is strategic, and the country’s rail transport market is one of the most
competitive in the European Union. The following statement is the underlying thesis of the current
study: comprehensive implementation of the proposed financial changes and solutions would result in
a more dynamic development of the intermodal railway transport. Using a scenario analysis, both
optimistic and neutral scenarios of the state of transportation (up until 2030) were estimated. According
to the presented optimistic scenario, intermodal transport in Poland may double within the next 6-8
years.

Financial Support Instruments and The Development of
Intermodal Rail Transport in Poland

Leszek Borowiec

w: „Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the
Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management
Association Conference (IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Cordoba 2021
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The purpose of the current study is to examine the direct and indirect effects of Corporate Social
Responsibility (CSR) activities undertaken by banks on consumer loyalty. Increasingly often, banks
struggle to retain customers who are loyal to two or more brands. CSR is an increasingly important
issue in the international banking industry. Partial Least Square Structural Equation Modeling (PLS-
SEM) technique using SmartPLS 3 was used to verify the relationships between the analyzed variables.
The study was conducted on the inhabitants of Poland. Author identified service quality, customer
satisfaction and word of mouth intention as significant mediators between perceived CSR activities and
loyalty. In the case of corporate image, mediated effect was insignificant.

The Impact of CSR on Customer Loyalty in Banking: The
Role of Mediating Factors

Tomasz Szopiński

w: „Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the
Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management
Association Conference (IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Cordoba 2021

The aim of the current study was to identify the factors influencing job satisfaction. Moreover, the
participants’ general job satisfaction was assessed. The study assumed that the participants would
have high job satisfaction and that the main influencing factors would be related to their interactions
with coworkers and supervisors. Additionally, it was assumed that the factors influencing job
satisfaction would be distributed evenly in the sample. The study was carried out in 2018 using an
original questionnaire containing questions about the factors influencing job satisfaction. Six hundred
and fifty people took part in the study. The sample was not random - participants who were not
actively employed were excluded. The participants were working in Polish firms. The study showed
that the participants are satisfied with their jobs and that the most important factors influencing job
satisfaction are good relations with coworkers, workplace climate, and employment stability. However,
the factors influencing job satisfaction were not distributed evenly in the sample, meaning that there
were individuals whose job satisfaction is not influenced by any factor and those whose job satisfaction
is influenced by all the factors measured in the current study.

Job Satisfaction: Preliminary Considerations and Pilot
Study

Barbara A. Sypniewska

w: „Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the
Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management
Association Conference (IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Cordoba 2021

P A Ź D Z I E R N I K  2 0 2 1  |  N R  6



The freedom of economic activity, together with private property, solidarity, dialogue and cooperation
of social partners, constitutes the basis of the economic system of the Republic of Poland. They ate
also the foundation of the social market economy. As a constitutional principle, stated in Art. 20 of the
Constitution of the Republic of Poland, gives shape to the economic system of Poland, at the same
time it determines the direction of the state's aspirations. It also constitutes the basis for the
construction of the constitutional subjective right of an individual. Being a public subjective right,
however, it is not absolute. It is subject to various types of interference by public authorities, which
have the right to impose restrictions on the freedom of economic activity due to important public
interest. The constitution-maker allows in Art. 22 of the Constitution of the Republic of Poland,
restriction of the freedom of economic activity, but only by statute and due to important public interest.
The grounds for restrictions have repeatedly become the subject of interpretation of the Constitutional
Tribunal of the Republic of Poland, proving how to understand the concept of an important public
interest and examining the relation between the norms of Art. 31 sec. 3 of the Constitution of the
Republic of Poland in collision with the content of Art. 22 of the Constitution of the Republic of Poland.
It turns out, however, that apart from the aforementioned norms, the freedom of economic activity may
be limited on the basis of the principle of sustainable development.

Limitation of the Freedom of Economic Activity Under the
Rulings of The Constitutional Tribunal of The Republic of
Poland

Jacek Sobczak

w: „Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the
Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management
Association Conference (IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Cordoba 2021
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The current world economy is made up of a network of interconnected and interdependent national
economies. This is related not only to the economic management that took place after 1945,[1]
unprecedented in the history of mankind. An indirect effect of this is inception of the international
business corporations with a global reach. Their market share is so large that it can disrupt the
functioning of the "free market". For these reasons – which is a kind of paradox – in order to maintain
the healthy functioning of the free market, it becomes necessary to establish specialized bodies
regulating market competition. These bodies are both international and national in nature. This article
introduces one of such public institutions – the Polish President of the Office of Competition and
Consumer Protection.

Legal Position of Polish Competition Regulatory
Authorities

Jakub Mrożek

w: „Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the
Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management
Association Conference (IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Cordoba 2021

https://ibima.org/accepted-paper/legal-position-of-polish-competition-regulatory-authorities/#_ftn1


Intensywne upowszechnianie doświadczeń w zakresie światowych międzynarodowych i regionalnych
standardów praw człowieka, w tym praw dziecka, skutkuje wzrostem świadomości naruszeń,
pojawiającym się orzecznictwem oraz pogłębianiem wiedzy naukowej. Mając na uwadze powyższe, a
także uwzględniając pojawiające się nowe wyzwania dla wymiaru sprawiedliwości wobec dzieci i
młodzieży, Komitet Praw Dziecka ONZ zaktualizował dotychczasowe standardy dotyczące praw
dziecka w wymiarze sprawiedliwości, co zaowocowało Komentarzem nr 24. W swoim opracowaniu
autor wskazuje główne założenia Komitetu Praw Dziecka ONZ w zakresie pojawiających się zagrożeń
dla praw dziecka oraz propozycje rozwiązań problemów adresowanych do państw-stron Konwencji o
prawach dziecka, którą należy jak najszybciej wprowadzić, podkreślając konieczność uwzględnienia
różnic kulturowych i prawnych w realizacji proponowanych rekomendacji dotyczących elementów
kompleksowej polityki w zakresie administrowania systemem wymiaru sprawiedliwości dla nieletnich.

Prawa dziecka w systemie wymiaru sprawiedliwo�ci
wobec nieletnich w ujęciu Komentarza Og�lnego
Komitetu Praw Dziecka ONZ

Dawid Stadniczeńko

w: „W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne”, red. Anna
Pawlak, Beata Skwarek, Justyna Stadniczeńko, Warszawa 2020

Celem przedmiotowej publikacji jest dokonanie charakterystyki podstawowych zagadnień
odnoszących się do ochrony dziecka przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych, ze szczególnym
uwzględnieniem roli prawa międzynarodowego humanitarnego. W związku z tym przeprowadzona
została analiza podstawowych aktów prawnomiędzynarodowych, dotyczących przyznanej dziecku
ochronie w trakcie trwania działań o charakterze militarnym. Przedmiotem niniejszych rozważań jest
także omówienie zakresu pojęciowego leksemu „dziecko” na gruncie prawa międzynarodowego
publicznego oraz zrekonstruowanie modelu ochrony dziecka ukształtowanego na poziomie
międzynarodowym. Ponadto przeanalizowane zostały rozwiązania, które mają służyć ochronie dziecka
przed uczestnictwem w działaniach zbrojnych, przyjęte w ramach funkcjonowania społeczności
międzynarodowej ze szczególnym uwzględnieniem praktyki ich stosowania. (fragment)

Ochrona dzieci przed udziałem w konfliktach zbrojnych w
�wietle prawa międzynarodowego

Małgorzata Szwejkowska, Kacper Milkowski

w: „W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne”, red. Anna
Pawlak, Beata Skwarek, Justyna Stadniczeńko, Warszawa 2020
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Niezgoda buduje, zgoda rujnuje
Tomasz Kuszewski

w: „Zagadnienia wspomagania i analizy decyzji”, red. B. Kamiński, M. Jakubczyk, T.
Kuszewski, Warszawa 2021



The current study aims to analyze the decisions of the Constitutional Tribunal in Poland, especially
concerning the scope of art. 5 of the the Constitution of the Republic of Poland, on the basis of which,
among others, the principle of sustainable development was put forward. The main goals are: (1) – to
determine whether the principle of sustainable development determines the direction of the decisions
and the content of the judgments as a constitutional standard for legal control of legislature, (2) – to
study whether, in the Tribunal’s case law, the principle of sustainable development is used as a
justification, in the scope other than the constitutional standard for legal control of legislature, (3) – to
decide whether the art. 5 of the Constitution of the Republic of Poland, and the principle of sustainable
development expressed therein, according to the Tribunal’s opinion, may constitute a basis for the
constitutional complaint – as a constitutional standard for legal control indicated in the complaint. The
research material presented in the current study, collected on the basis of the Tribunal’s previous
decisions, as of 1 May 2020, leads to the following final conclusion: the role of the principle of
sustainable development in the case law of the Constitutional Tribunal in Poland has so far been more
modest than one might think, especially considering the role of ”sustainable development” in the
contemporary world.

The Principle of Sustainable Development and its
Practical Use in the Judgments of the Constitutional
Tribunal in Poland

Jarosław Wyrembak

w: „Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the
Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management
Association Conference (IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Cordoba 2021

Niezbędne jest współcześnie włączanie się w dyskursywne kształtowanie przekonań i decyzji
członków wspólnoty politycznej w celu proponowania ułożenia stosunków między ludźmi. Należy
podkreślić, że deliberacja ma charakter ciągły, wspólnota polityczna samookreśla się poprzez
podejmowanie decyzji w dynamicznym procesie. Konsensus nie jest osiągany raz na zawsze, staje się
wykrystalizowaną postacią samego procesu deliberacji. (fragment)

Relacje pa�stwa i Ko�cioła w Polsce w kontek�cie umowy
międzynarodowej (rys historyczno-prawny)

Stanisław Leszek Stadniczeńko

w: „Ustroje – prawa człowieka – bezpieczeństwo – integracja europejska. Księga
jubileuszowa z okazji 70. Urodzin Profesora Jerzego Jaskierni”, red. Ryszard M. Czarny,
Łukasz Baratyński, Paweł Ramiączek, Kamil Spryszak, Toruń 2020
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The COVID-19 pandemic wreaked havoc on the global economy, and the emerging chaos affected
most businesses. When humanity will return to normality is unknown. Considering the situation,
managers should now begin steering human capital in such a way as to introduce deliberate and well-
thought-out changes. The current paper aims to focus on the manager’s role by highlighting their
personality traits which influence their competencies in times of peace and normality as well as in
situations of uncertainty and threat posed by the current pandemic.

The Role of SME Managers' Personality Traits in Adapting
to Changes and Demands Caused by the COVID-19
Pandemic

Stanisław Brzeziński

w: „Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the
Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management
Association Conference (IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Cordoba 2021

Przepisy prawa podatkowego umożliwiają zabezpieczenie potrzeb rodzin na dwa sposoby. Z jednej
strony, podatki stanowią najważniejszą kategorię źródeł dochodów publicznych. Za pomocą podatków
gromadzone są więc dochody na świadczenia publiczne, z których duża część jest przeznaczana na
świadczenia socjalne, przyznawane rodzinom. Pewna ich część przysługuje w związku z posiadaniem
(wychowywaniem) dziecka. Z drugiej strony, podatki pełnią także funkcje pozafiskalne. Nie polegają
one na pozyskiwaniu dochodów publicznych, lecz zmierzają do realizacji innych celów, np. w zakresie
polityki społecznej, socjalnej, gospodarczej, ochrony środowiska naturalnego itd. Z punktu widzenia
zabezpieczenia potrzeb rodziny (lub samych dzieci) najpowszechniej stosowanym instrumentem są
preferencje podatkowe, które skutkują zmniejszeniem lub zniesieniem ciężaru podatkowego. Podatki
tworzące system podatkowy różnią się, gdy chodzi o zakres polityki prorodzinnej. Największe
znaczenie mają tu podatek dochodowy od osób fizycznych oraz podatek od spadków i darowizn.

Rola instrument�w prawa podatkowego w zabezpieczeniu
potrzeb dziecka

Aleksy Goettel

w: „W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne”, red. Anna
Pawlak, Beata Skwarek, Justyna Stadniczeńko, Warszawa 2020
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Difficult political situation has driven millions of Ukrainians out of the country in search of better life
conditions which is why the study of socio-economic consequences of international labor migration
has a theoretical and practical significance for both countries. The purpose of this study is to
investigate and systematize the most important socio-economic implications of labor migration from
Ukraine to Poland. At the core of the research is the use of the principle of the unity of theory and
practice, the application of an integrated approach, which allows for a scientific analysis of the socio-
economic implications of international labor migration from Ukraine to Poland. The study is based on
the literature, documents and some statistical data analysis in its initial parts to explore the general
reasons of Ukrainian migration abroad, but also its consequences and then uses an empirical method
of a survey (questionnaire technique) to investigate the trends of migration and the choice of Poland.

Social and Economic Aspects of Labor Migration from
Ukraine to Poland

Anna Llanos-Antczak

w: „Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the
Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management
Association Conference (IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Cordoba 2021

Forest resources are a vital component to human welfare and the economy. However, this statement
in itself contains a contradiction. Stopping deforestation which results in biodegradation became the
most important objective in the context of life and health for us and the future generation. But forestry
is also an important branch of industry with a significant environmental impact. Is there any way to
combine these two contradictory facets? According to the Author, the answer to this problem is to
further develop the concept of sustainable forestry, first of all on the international legal level, and then
to implement detailed norms on regional and local levels. The most urgent goal currently is to reduce
deforestation by half by 2020, and to completely stop it by 2030, by undertaking the universal
principles for supporting sustainable forestry. Theoretical aspects of this idea are explained within its
historical context.

The System of International Law Formulating and
Supporting the Sustainable Development of Forestry

Małgorzata Szwejkowska

w: „Innovation Management and information Technology impact on Global Economy in the
Era of Pandemic. Proceedings of the 37th International Business Information Management
Association Conference (IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Cordoba 2021
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Autor wskazuje na wspólnotowy charakter rodziny, w której to sytuacja wychowawcza odgrywa istotne
znaczenie w urzeczywistnianiu osobowej koncepcji człowieka (dziecka) i określonej koncepcji wartości.
W sytuacji wychowawczej potwierdza się powołanie do odpowiedzialności rodzicielskiej. Teren życia
rodzinnego dostarcza wiele przykładów tak pozytywnych, jak i negatywnych postaw, troski o
prawidłowy rozwój dziecka i jego bezpieczeństwo. Dlatego też niezbędnym staje się poprawne
odczytywanie hierarchii, zasad, idei prawa, pojęć wykorzystywanych w tworzeniu, stosowaniu prawa i
urzeczywistnianiu prawa podmiotowego. Służba dziecku to pełnia osobowych wartości, która została
uznana za wspólny cel rodziny osiągany we współdziałaniu i wzajemnej zależności.

Wsp�lnotowa rzeczywisto�� rodziny w służbie dziecku
Stanisław Leszek Stadniczeńko

w: „W trosce o rozwój i bezpieczeństwo dziecka – aspekty społeczno-prawne”, red. Anna
Pawlak, Beata Skwarek, Justyna Stadniczeńko, Warszawa 2020

Teorie polityczne, te które powstawały od starożytności aż do końca XIX w., w wyraźny sposób
oddziałały na filozofię XX wieku. Wszystkie te nurty reprezentowane są we współczesnej filozofii
politycznej.

Wsp�łczesne koncepcje filozofii polityki - zarys problemu
Wojciech Słomski

w: „Współczesne problemy bezpieczeństwa”, red. Z. Sirojć, W. Słomski, Warszawa 2021

Prawo ochrony przeciwpożarowej jest ważnym ogniwem i obszarem systemu prawa polskiego.
Świadczy chociażby o tym fakt, że kwestie ochrony przeciwpożarowej były już w okresie tzw.
międzywojnia regulowane przeze prawodawcę na poziomie aktów ustawowych. 19 listopada 1934 r.
weszła w życie pierwsza po odzyskaniu niepodległości ustawa o ochronie przeciwpożarowej. Z
biegiem czasu zastępowano ją kolejnymi ustawami w tej materii. Oznacza to, że ochrona
przeciwpożarowa była, jest i będzie jednym z zasadniczych filarów państwa polskiego, do którego
przywiązuje się znaczącą uwagę. (fragment)

Wyzwania legislacyjne dla funkcjonowania OSP
Dariusz Kała

w: „Analizy strategiczne Florian 2050”, tom 3, red. Bogdan Romanowski, Marianna Skowron,
Marian Zalewski, Warszawa 2021
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ARTYKUŁY

The main aim of this study was to investigate the various factors influencing COVID-19 vaccination
acceptance and actual intake among older Germans aged over 75 years old (n = 1037). We found that
the intention to get vaccinated or intake of the COVID-19 vaccine were positively related to the
perceptions of becoming infected, perceptions of the severity of the potential long-term effects, the
vaccine’s efficacy, and the benefits of vaccination. Meanwhile, the intention to get the vaccine or
vaccine intake were decreased by perceptions of the negative side-effects and the general
impediments to vaccination.

Acceptance and Intake of COVID-19 Vaccines among
Older Germans

Marta Malesza, Erich Wittmann

Journal of Clinical Medicine 2021, 10, 7

DOI: 10.3390/jcm10071388

The objective of the undertaken study is to assess the application of Building Information Modeling
(BIM) and evaluate the quality of information on construction projects. The paper also focuses on
examining the design information quality on construction projects by applying BIM based on perceived
variables, for instance, improve workflow, improve collaboration, design visualization, lower cost,
environmental impact analysis, and variations. The first objective was to evaluate the impact of building
information modeling on perceived variables such as improve workflow, improve collaboration, design
visualization, lower cost, environmental impact analysis, and variations. We also evaluated the impact
of these six constitutes of BIM, for instance, improve workflow, improve collaboration, design
visualization, lower cost, environmental impact analysis, and variations on reducing design information
problem. Finally, we have evaluated the mediating impact of improve workflow, improve collaboration,
design visualization, lower cost, environmental impact analysis, and variations between building
information modeling and reducing design information problems. In the last, we also examined the
impact of BIM on reducing design information problems. In this context, the closed-ended five-point
Likert scale adapted questionnaire was distributed among construction professionals, and data were
analyzed through structural equation modeling and multivariate techniques using statistical software.
The findings demonstrated that BIM has a significant & positive impact on its six constitutes.  The
results also significantly contributed to the fact that BIM has a significant impact on reducing design
information problems, ultimately playing a pivotal role in assessing design information quality on
projects.

Assessing design information quality in the construction
industry: Evidence from building information modeling

Jahanzeb Asim, Rizwan Raheem Ahmed, Dalia Streimikiene, Sarah Rasheed and
Justas Streimikis

Acta Montanistica Slovaca 2021, 2

DOI:  10.46544/AMS.v26i2.05
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The moral roles assigned to nations that took part in the Second World War cast a shadow over
contemporary international politics. To understand contemporary moral beliefs about the war, we took
11 mostly student samples from 9 nations that took part in the European theatre of war (total N = 1,427).
We asked respondents, in free and scaled listings, to identify the war’s heroes, villains, victims, and
recipients of help. Nations and individuals seen as heroes, victims, and villains could be readily
identified by most samples and showed both continuity and difference across nations. Most nations
preferentially assigned themselves hero and victim roles, and the two were correlated positively,
showing ingroup favouritism linked to victimhood. These findings show the importance of morality to
contemporary views of the war and suggest further directions for studying today’s political climate in
Europe and elsewhere.

Assigning moral roles within the Second World War in
Europe: National similarities, differences, and
implications for group-level moral representation

Roger Giner-Sorolla, Denis Hilton, Hans-Peter Erb, Federica Durante, Christine
Flaßbeck, Eva Fülöp, Silvia Mari, Nebojša Petrović, Maciej Sekerdej, Anna Studzińska,
Linda J. Skitka, Anthony N. Washburn, Anna Zadora

Asian Journal of Social Psychology 2020

DOI: 10.1111/ajsp.12450

European Union (EU) has set ambitious energy and climate targets for the EU Member States. Some
EU Member States (MS) confirmed to attain 100% of renewables in power generation by 2050 and
implement carbon-free economy target. The purpose of this study is to assess and compare the
avoided external costs of electricity generation due to the penetration of renewables in the Baltic
States by implementing EU energy and climate targets for 2020, 2030 and 2050. The switching to
renewables has significant social benefits for the EU member states, as fossil fuel burning is linked with
the climate change and emission of classical air pollutants (SO2, NOx, particulate matter, NH3,
NMVOC), which can have various negative impacts on the human health. The analysis and forecasts of
external costs of power generation by 2050 in the selected countries, i.e., the Baltic States, has shown
that Estonia is able to achieve the highest avoided external costs and highest health benefits from
renewable promotion due to the oil shale that is dominating in the power generation structure. The
main input of this study performed in the Baltic States is to show how subsidies for renewables
correspond to the reduction of external costs of power generation and to provide important policy
implications for these countries. Moreover, this can be an example for other countries how to assess
the benefits of renewables support.

Avoided external energy costs due to penetration of
renewables: Evidence form Baltic States

Jintao Lu, Chunyan Wang, Chong Zhang, Hailing Guan, Marinko Skare, Justas
Streimikis

Journal of Environmental Management 2021, 296

DOI: 10.1016/j.jenvman.2021.113247
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Estimates suggest that around 20% of women may have experienced rape. Various misconceptions
about rape (i.e., rape myths) are closely related to victim blaming. In our studies we tested the link
between system justification, beliefs in biological origins of gender differences, ambivalent sexism and
beliefs concerning sexual violence. Study 1 was conducted among 433 Polish students. The sequential
mediation analysis suggests that system justification predicts the level of rape myth acceptance
through beliefs in biological origins of gender differences and then hostile (but not benevolent) sexism.
In Study 2, conducted among 197 Polish students, we tested the relationship between beliefs in
biological origins of gender differences and beliefs concerning sexual violence using experimental
design. Contrary to our expectations, students who read the text about social origins of gender
differences perceived the survivor of a hypothetical acquaintance rape as less credible, and proposed
a lower sentence for a stranger rape perpetrator, compared to participants who read about biological
origins of gender differences. We suspect that this is due to experiencing reactance when confronted
with social explanations of gender differences. We discuss implications for research and policy.

Beliefs on Sexual Violence in the Context of System
Justification Theory: The Role of Hostile Sexism and
Beliefs in Biological Origins of Gender Differences

Agnieszka E. Łyś, Anna Studzińska & Kamilla Bargiel-Matusiewicz

Social Justice Research 2021, 34

DOI: 10.1007/s11211-021-00373-0

Artykuł dotyczy charakteru prawnego decyzji w sprawie równoważnika pieniężnego za brak lokalu dla
strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Publikacja wypełnia lukę w dotychczasowej nauce prawa, jest
jedynym i pierwszym opracowaniem naukowym na ten temat. W artykule omówiono aktualne
uregulowanie prawne tego świadczenia, a także jego unormowanie w historii, występujące w zakresie
tego zagadnienia rozbieżne orzecznictwo sądów. Całość problematyki odniesiono do regulacji
prawnych równoważnika w innych służbach mundurowych, a także istniejących w obrębie tych
regulacji linii orzeczniczych sądów. W artykule przedstawiono wnioski z rozważań oraz postawiono
tezę o mieszanym charakterze decyzji w sprawie równoważnika pieniężnego za brak lokalu dla
strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Charakter prawny decyzji w sprawie r�wnoważnika za
brak lokalu mieszkalnego dla strażaka Pa�stwowej Straży
Pożarnej

Dariusz Kała

Studia Prawnicze KUL 2021, 2

Link
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The choice of financing sources made by coal mining companies reflects a number of macro- and
microeconomic factors. The paper attempts to present only those that play the most important role in
mining companies’ market activities. The structure of sources of financing mining companies’
operations is presented by computing the share of equity in liabilities and shareholders’ equity, the
golden balance sheet rule showing the degree of financing of non-current assets through
shareholders’ equity and the silver balance sheet rule which shows the ratio of long-term capital to
non-current assets. Only a few mining companies can satisfy those two rules as they finance their
economic activity through equity and short-term liabilities. Mining companies are not indebted. Their d
in incurring long-term debt results from the implementation of high volatility of financial results, which
are prone to the effects of the economic situation. The basic determinants of the choice of financing
sources include the structure of assets, the rate of return on assets and companies’ ability to service
debt. The high capital intensity of the mining sector is reflected in the large share of non-current assets
in total assets, which in some mining companies exceeds 80% of total assets. The rates of return on
assets vary widely and are influenced by fluctuations in coal prices at different phases of the market
situation. They also have a significant impact on companies’ ability to service debt. Empirical research
conducted by the author revealed that the structure of financing sources in Polish coal mining
companies is like that of global mining corporations, as are the economic relations shaping this
structure.

Determinants of mining companies’ capital structure
Maria Sierpińska

Gospodarka Surowcami Mineralnymi 2021, 2

DOI: 10.24425/gsm.2021.137561

The European Union has been in the midst of legitimacy crisis for several years. The author of the
article diagnoses difficulties connected with the scientific analysis of this issue, indicating its causes,
which arise from discrepancies in the definition bases, which constitute the initial assumptions for the
research conducted so far. The article proposes new approaches, points out the current theoretical
perspectives of the research and the resulting possibilities of overcoming the legitimacy crisis of the
European Union. It also proposes to anticipate models for the legitimacy of the European Union on the
basis of a synthesis of existing ones. The article diagnoses the causes for the difficulties, in search for
an antidote for the European Union's legitimacy crisis.

Diagnosis the European Union’s Legitimacy Crisis –
Demands for Changes

Tomasz Kownacki

Online Journal Modelling the New Europe 2021, 35

DOI: 10.24193/ojmne.2021.35.02
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The paper addresses differences in financial effects of local tax policy. Its aim was to examine the
effects of decisions taken within the realm of tax authority in a country which applies area-based
property taxation. The paper validates the hypothesis, according to which the impact of local tax policy
upon tax revenues of local units depends on the social and economic potential of regions (in Poland
called “voivodeships”). We believe that municipalities (called “gminas” in Polish) are more active in
pursuing local tax policy (i.e., in reducing property tax rates) in regions whose social and economic
position is weaker. Statistical and econometric analyses confirmed our theoretical assumptions and
provided the evidence that the hypothesis is correct. By using econometric models, in this paper we
also succeeded in identifying variables which help in explaining the real scale of reductions of property
tax rates.

Differentiation of Fiscal Effects of Local Tax Policy in
Countries Using Area-Based Property Taxation: the Case
of Poland

Paweł Felis, Joanna Szlęzak-Matusewicz, Henryk Rosłaniec

Lex Localis. Journal of Local Self-Government 2021, 3

DOI:  10.4335/19.3.521-541(2021)

This study investigates the effect of disclosure level and quality of forward-looking on the stock return
of the firm and ascertaining whether the ownership structure of the firm can play a moderating role to
either weaken or strengthen the relationship between the disclosure quality of forward-looking
information and stock return of the firm. The analysis uses abnormal return, modified earnings-return,
and modified price models as empirical models to examine each disclosure effects of forward-looking
information and its moderating factors on the stock return of the 168 Malaysian public listed firms.
Based on the cross-sectional regression analysis, findings show that the disclosure level and
disclosure quality of forward-looking information is positive and significantly related to the firm's stock
return under the earnings-return model. Ownership structure also plays a significant role in moderating
the relationship between disclosure quality of forward-looking information and the firm's stock return
by strengthening the relationship. The findings may contribute to the accounting standard setters or
regulatory bodies in improving and make some renewal on corporate disclosure guide by outlining
specific criteria of information that can be considered as quality information in preparing a forward-
looking statement to promote corporate transparency. In addition, this result can contribute to assisting
the family-owned firms on how to entice back the attention of investors upon their perception towards
information asymmetry issue caused by the agency problems that commonly exist in this type of
ownership structure.

Disclosure Level and Quality Effect of Forward-Looking
Information on Firm's Stock Return: The Moderating
Effect of Ownership Structure

Nazratul Aina Mohamad Anwar, Fakarudin Kamarudin, Bany Ariffin Amin Noordin,
Hafezali Iqbal Hussain, Leonardus WW Mihardjo

Transformations in Business & Economics 2021, 20, 1(52)
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The introduction of a new method of electing the President of the European Commission in 2014,
based on a specific interpretation of art. 17 of the TEU, has become a crucial event in the political life of
the EU. In particular, the new method’s potential to strengthen democracy and the parliamentary
nature of EU governance has been recognized. However, in reality, slightly different results have been
produced. The Spitzenkandidaten mechanism turned out to be a formula based on immature solutions
and electoral behavior and did not result in a clear reinforcement of the democratic factors of
European integration. Instead, it has proved to be one of the expressions of inter-institutional rivalry, in
which the intergovernmental European Council did not allow its competence for the appointment of
the Head of the Commission to be diminished. The Commission itself, led by Jean-Claude Junker, in an
attempt to exploit its „democratic” origins in 2014, has become more of a political than a managerial-
administrative body. In 2019, the Spitzenkandidaten mechanism was not re-implemented, despite
forced attempts of the European Parliament to do so. It seems that pragmatism has prevailed, with a
clear goal - to protect one's own prerogatives.

Dismantling of the Spitzenkandidaten Mechanism after
the 2019 European Elections - Failure of EU Democracy
or Political Pragmatism?

Anna Wierzchowska

Online Journal Modelling the New Europe 2021, 35

DOI: 10.24193/ojmne.2021.35.04

Purpose: The paper aims to identify the monitoring effect by financial investors and their potential role
to mitigate agency costs resulting from concentrated and dispersed ownership.
Design/Methodology/Approach: Using the sample of 440 companies from the Warsaw Stock
Exchange listed in 2010-2014, we examine whether financial investors may mitigate the agency
problems of dispersed and concentrated ownership. Findings: We observe that ownership by financial
investors is positively correlated with company value. Adding to the debate on the monitoring role of
financial investors, we note that investments by control-oriented institutions and portfolio-oriented
investors are correlated with higher Tobin’s Q. Practical implications: The results indicate the positive
effect of the monitoring by financial investors, which can offset some limitations of insufficient investor
protection in emerging markets. Originality: The study is based on a unique sample of companies listed
on the Warsaw Stock Exchange, distinguishing between control-oriented and portfolio-oriented
financial investors.

Do Financial Investors Mitigate Agency Problems?
Evidence from an Emerging Market

Maria Aluchna, Tomasz Kuszewski

European Research Studies Journal 2021, 2

DOI: 10.35808/ersj/2163
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This study assesses the differences between Islamic and conventional bank’s productivity. Earlier
studies on bank productivity focused on conventional banks, but few have been done on Islamic
banks. Therefore, the present study attempts to close the gap in the literature by investigating the
productivity of Islamic and conventional banks in the context of the Middle East, Southeast Asia and
South Asia regions. The sample is comprised of 385 banks (66 Islamic banks and 319 conventional
banks) from 18 countries with data observations from 2008 to 2017. Panel data techniques with DEA-
based MPI will be employed to investigate the impact of selected important factor and bank
productivity as indicated by total factor productivity changes (TFPCH). Based on the results, Islamic
banks are more productive than conventional banks and the results from t test are further confirmed
by the results from nonparametric tests. These results are attributed to the progress in EFFCH.
However, the mean difference between Islamic and conventional banks TFPCH is not statistically
significant in all regions. The main benefit is that this work will hopefully provide additional insight and
complement the existing studies on bank productivity of Islamic and conventional banks that are
important to the banks, regulations, investors and researchers.

Do Islamic versus conventional banks progress or regress
in productivity level?

Ribed Vianneca W. Jubilee, Fakarudin Kamarudin, Ahmed Razman Abdul Latiff,
Hafezali Iqbal Hussain, Khar Mang Tan

Future Business Journal 2021, 7

DOI: 10.1186/s43093-021-00065-w

The purpose of the article is to assess the optimal ratio of environmental taxes in the context of
national security. National security is defined as a complex parameter of indicators of economic,
environmental and energy security, sensitive to the impact of environmental taxation, according to the
method of Kolmogorov-Gabor. The environmental taxes with the greatest impact on the three
identified components of national security have been selected.

Environmental taxes in ensuring national security: A
structural optimization model

Yaryna Samusevych, Josef Maroušek, Olha Kuzmenko, Justas Streimikis, Alina
Vysochyna

Journal of International Studies 2021, 14, 2
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Artykuł poświęcony jest problemowi obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. Przedmiotem
podjętych rozważań jest dokonanie analizy obowiązujących uregulowań prawnych dotyczących
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. W artykule omówiono prace nad zmianami w polskim
prawodawstwie, mające na celu ułatwienie w korzystaniu z tej formy aktywności społecznej. Na
przykładzie Łodzi zaprezentowano aktywność obywateli w zakresie wnoszenia obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej tuż przed, jak i po zmianie przepisów. Tym samym przeanalizowano
trafność i zupełność rozwiązań legislacyjnych w kontekście praktycznym. Artykuł jest także
odpowiedzią na pytanie, czy uregulowanie obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej w przepisach
ustawowych rozwiązało dylematy prawne w tym zakresie. Uwzględnienie obywatelskiej inicjatywy
uchwałodawczej w ustawach samorządowych to pierwszy krok w kierunku urzeczywistnienia fazy
inicjatorskiej tworzenia przez mieszkańców lokalnego prawa, ale nie jedyny, który należy podjąć, aby
owa instytucja zaistniała w świadomości mieszkańców.

Ewolucja regulacji prawnych dotyczących obywatelskiej
inicjatywy uchwałodawczej oraz jej praktyczne
zastosowanie na przykładzie projekt�w uchwałodawczych
zaproponowanych przez mieszka�c�w Łodzi
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The aim of the article is to analyze the foreign exchange reserves of the European Central Bank in
connection with the concept of sustainable development. The concepts of sustainable development
are described in literature broadly and, for example, it is worth pointing to international and European
concepts for sustainable development. The challenge for the international community has become the
need to secure the environment for both present and future generations (implementation of the
principle of intergenerational justice). As a result of the study, it was proven that, when implementing
the foreign reserve management policy, the European Central Bank and national central banks should
pursue the objectives of the current monetary policy for future generations. The interdisciplinary
character of the articles implies different research methods: the importance and impact of sustainable
development on a given country / region can be analyzed using a variety of methods, including
statistical, surveys or dogmatic law. The analysis carried out as part of the study indicates that
management of foreign exchange reserves of ECB has impact on the sustainable development and
intergenerational justice.

Foreign Exchange Reserves of Central Banks and
European Central Bank as an Important Element of the
Concept of Sustainable Development
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Studies show that privacy concerns are an important factor in m-commerce and m-buyers are often
not ready to disclose private data to m-shops. An e-questionnaire survey was used to gather opinions
in three groups – ca. 160 Poles, ca.160 Ukrainians and ca.130 Romanians, to study decisions of potential
consumers concerning disclosure of personal data when downloading paid or free mobile applications
in 3 different contexts: downloading an attractive app to their smartphone as a gift, as a promo
purchase, or from a well-known brand. The study showed that different kinds of personal data have
different fragility levels. The e-mail had the lowest level of concern, postal address a medium level,
and ID and credit card numbers the highest. Context was also shown to change the kind of data
respondents are willing to exchange for an attractive app. When the measure of internet experience
was subjective to the length of internet use, people with higher internet experience were not found to
be more unlikely to download an attractive app to their smartphone, if a condition of downloading it
was providing personal identification data, in comparison with persons with low internet experience.
When internet experience was measured by social norms (living in a country with a higher e-readiness
index), persons with higher experience levels were less likely to download apps requiring the provision
of personal data. The text ends with recommendations and suggestions for further research.

Give or buy contexts and internet experience as a factor
differentiating of readiness to provide different types of
personal data in m-commerce

Jacek Woźniak, Alexandra Zbuchea

Entrepreneurship and Sustainability Issues 2021, 8, 4
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This study examines the validity and acceptability of concern for information privacy with the Internet
of vehicle context. For this purpose, the exploratory and confirmatory analysis processes were
performed for testing the validity of concern for the Internet of vehicle information privacy. A total
number of 357 responses were received online which were complete in all respects from college and
university students studying information system course at undergraduate and graduate level. The
estimated results obtained from exploratory and confirmatory factor analysis revealed that 3-
dimension construct containing collection,  error,  and i nformation accuracy measuring governance for 

Governance in the Internet of Vehicles (IoV) Context:
Examination of Information Privacy, Transport Anxiety,
Intention, and Usage

Hafezali Iqbal Hussain, Fakarudin Kamarudin, Zuraidah Mohd-Sanusi, Shuhaida
Mohamed Shuhidan, Ahmed Abdullah Saad Al-Dhubaibi and Mohd Shahril Ahmad
Razimi
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Internet of vehicle information privacy (CFIOVIP)  was validated through second order construction with
strong goodness-of-fit estimates. The relevant factors were reliable and valid as per their internal and
external validity estimates of Cronbach Alpha, average variance extracted, composite reliability,
discriminant validity, and factor loading values including their fitness indices for 16 items for 3-
dimension construct of CFIOVIP. The findings of the study indicate that Internet of vehicle users view
secondary usage of information and unauthorised access of information as the same dimension with
the title of information access for measuring CFIOVIP along with two other constructs like collection
and error in information for the Internet of vehicle context. The study recommends a 2nd order CFIOVIP
construct based on three dimensions, namely, collection, error, and information access, for testing the
present governance of the Internet of vehicles.

DOI: 10.1155/2021/5563260

Przedmiotem artykułu jest odtworzenie koncepcji prawa przedstawionej w nauce Hugo Grocjusza
(1583-1545), zawartej w jego głównym dziele Ius belli ac pacis libri tres (1625). Koncepcja prawa
Grocjusza mająca swoją systematykę, nie była jednak oparta na ujęciach normatywnych bądź
zestawieniach przepisów prawa, służących praktyce jurydycznej czy też dydaktyce; była natomiast
konstrukcją wynikającą z przesłanek ideowych, zawierającą zasady i reguły prawne stanowiące wyraz
filozoficznego i teleologicznego podejścia Grocjusza do prawa. Systematyka prawa Grocjusza,
zbudowana na hierarchicznym porządku praw, występujących w poziomach od najwyżej
ustanowionego i najszerszego zasięgiem prawa natury do rozbudowanego prawa pozytywnego, miała
jednak w rozumieniu Grocjusza także znaczenie praktyczne. Była ona bowiem konstrukcją istniejącego
i funkcjonującego w stosunkach społecznych ładu prawnego, stanowiącego istotny element
świadomości ludzi stosujących się do niego. W takim też podejściu do prawa i porządku prawnego
Grocjusz upatrywał zasadnicze przeznaczenie swojego przedsięwzięcia.

Grocjuszowska systematyka prawa
Dariusz Makiłła
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The impact of post-COVID-19 on economic growth is obviously substantial, but measuring such impact
to get a sense of the intensity of its effects on inflation and unemployment is subject to a great deal of
uncertainty. As such, this paper primarily attempts to close this gap by introducing the
COVIDECONOMICS-19-Simulator (COVIDECONOMICS-19-Simulator), a new economic instrument that
could be used to evaluate the impact of post-COVID-19 on inflation and unemployment. Based on five
key indicators, the COVIDECONOMICS-19-Simulator considers and draws its assessment from different
focuses of analysis to evaluate the post-COVID-19 economic damage anywhere and anytime. Hence,
in this article, the world economy was used to illuminate and illustrate the applicability of the
COVIDECONOMICS-19-Simulator from where analyses provide a coherent evaluation of the degree to
which post-COVID-19 negative economic effects on the world inflation and unemployment.

How much unemployment and inflation is going to be
generated by COVID-19?

Mario Arturo Ruiz Estrada

Transnational Corporations Review 2021
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New generations of journalists get involved in their professional activity after years of studies in
journalism schools or universities. Handbooks supporting their studies are rarely in the focus of
researchers. However, the definition of journalism presented in such books, are usually recognised as
the basis of this profession’s identification. In this article, 501 Russian handbooks and 135 Belarusian
student books published between 1991 and 2020 are analysed as a conceptual source of the definition
of journalism. Concept-analysis (as a part of a cognitive linguistic approach) is applied to the data: each
definition is interpreted as a set of ‘semantic quanta’ organised in the core-peripheric field (‘sphere’).
This helps find an implicit ‘cognitive formula’ of journalism in post-Soviet countries journalism
education and enables to identify its dynamics and stabilisation. In Russian handbooks, journalism is
represented and defined as a regular system with institutional mechanisms (‘a news producing plant’),
and in Belarusian student books, it is considered as individual art-literary writing (‘personal creativity’).

How is journalism defined in university handbooks? A
conceptual analysis of students’ literature, examples of
Russia and Belarus

Marina Zagidullina, Natallia Fedotova, Vera Antropova, Vasilii Fedorov, Marina
Lebedzeva, Elena Panova, Andrei Patrebin
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Background and Study Aim: Studying aggression and aggressiveness among martial arts athletes
allows for identifying aspects of the training process, important for the professional and personal
development. Makarowski’s Aggression Questionnaire has only been published in English in 2013. The
aim of the current study is recommendation to researchers, coaches of various martial arts (combat
sports) disciplines, physical education teachers, and psychologists with a measure of aggression in
sport. Material and Methods: The Hungarian, Latvian, Lithuanian, Polish, Romanian, Russian, Slovak, and
Spanish adaptation of Makarowski’s Aggression Questionnaire was used. The questionnaire measures
the following dimensions of aggressiveness: “Go-ahead” (the athlete attacks, breaks obstacles, is
courageous and see obstacles as challenges to be overcome), “Foul play” (the athlete has no scruples,
is willing to blame others in order to achieve his/ her goal or to block them, often in an unethical
manner - for example, by pushing an opponent on the field) and “Assertiveness” (the athlete expresses
his/ her opinion and emotions directly, in a courageous way and within appropriate boundaries - for
example, a critical feedback to peers or to the coach). The questionnaire’s reliability and validity
analyses on martial arts athletes from Hungary (n = 50), Latvia (n = 31), Lithuania (n = 51), Poland (n = 49),
Romania, (n = 53), Russia (n = 55), Slovakia (n = 30) and Spain (n = 24) were made. Reliability was
assessed using the Cronbach’s α internal consistency coefficient, which ranged from 0.69 to 0.83 for
the individual subscales. The test’s internal structure was verified via confirmatory factor analysis.
Results: The adapted versions of Makarowski’s Aggression Questionnaire have good psychometric
properties and can be used in international studies. Also, single-factor analysis of variance highlighted
that martial arts athletes from Spain achieved the highest mean on the Go-ahead subscale, martial arts
athletes from Latvia achieved the highest mean on the Foul play subscale, while martial arts athletes
from Poland obtained the highest values on the Assertiveness subscale. Considering the lowest Go-
ahead scores, these were observed in martial arts athletes from Romania, the lowest Foul play scores -
in martial arts athletes from Spain, and the lowest Assertiveness values - in martial arts athletes from
Hungary. Conclusions: In accordance with the general methodological standards, the questionnaire
can be used in coaching practice, as part of psychological skills training and in international research.
The appendix includes Arabic, Chinese, French, German, Greek, Hungarian, Indian (Martahai and Hindi),
Indonesian, Italian, Latvian, Lithuanian, Macedonian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian (implicitly
Moldavian), Russian, Slovak and Spanish versions of the Makarowski’s Aggression Questionnaire for
martial arts athletes, together with the norms for both women and men. The questionnaire can be used
not only by athletes, but also by other people over 16 years old who need to be tested for their level of
aggressiveness.

The Hungarian, Latvian, Lithuanian, Polish, Romanian,
Russian, Slovak, and Spanish, adaptation of the
Makarowski’s Aggression Questionnaire for martial arts
athletes

Ryszard Makarowski, Karol Görner, Andrzej Piotrowski, Radu Predoiu, Alexandra
Predoiu, Georgeta Mitrache, Romualdas Malinauskas, Néstor Vicente-Salar, Zermena
Vazne, Konstantin Bochaver, Evgeny Cherepov, Imaduddin Hamzah, Zahra Nikkhah-
Farkhani, Márta Miklósi, Klára Kovács, Florin Pelin, Ole Boe, Samir Rawat, Abhijit
Deshpande, Mieczysław Plopa

Archives of Budo 2021, 17
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The impact of natural heritage protection on the
principles of unfair competition on the example of the
Russian Natural Reserve Shulgan-Tash. The verdict of the
Arbitration Court of the Republic of Bashkortostan, Case
No. А07-19495/19

Żaneta Gwardzińska

Gdańskie Studia Prawnicze 2021, 2
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This paper investigates the house price cycle in 17 major cities in Poland, analysing separately prices of
newly constructed housing and prices in the existing stock. We apply the Andre, Gupta and Mwamba
(2019) framework and test the deepness and steepness of the cycles. Deepness concerns the relative
magnitude of peaks and downturns, while steepness determines, how fast peaks or downturns are
reached. When at least one of those measures is not symmetric, there is asymmetry in the cycle. We
apply the triples test and the entropy test and find little evidence for asymmetry, mostly only in small
cities. This seems to be intriguing, because usually there are asymmetries, for example slow price
increases end in sudden drops. The explanation for the smooth cycle in the Polish housing market are
a still not satisfied demand for housing and continuously growing wages. Banks issued mortgages only
to the more affluent people, which were able to pay back the mortgage. Additionally, two housing
subsidy schemes helped to keep house prices stable, when the situation in the global economy
worsened, which might have led to price drops.

The missing asymmetry in the Polish house price cycle: an
analysis of the behaviour of house prices in 17 major cities

Justyna Brzezicka, Jacek Łaszek, Krzysztof Olszewski, Radosław Wiśniewski

Journal of Housing and the Built Environment 2021
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Listeners usually have no difficulties telling the difference between speech and song. Yet when a
spoken phrase is repeated several times, they often report a perceptual transformation that turns
speech into song. There is a great deal of variability in the perception of the speech-to-song illusion
(STS).  It   may  result partly  from  linguistic  properties  of spoken  phrases  and  be  partly  due  to  the 

Music to Your Ears: Sentence Sonority and Listener
Background Modulate the “Speech-to-Song Illusion”

Tamara Rathcke, Simone Falk, Simone Dalla Bella
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W 2018 r. dokonana została w Polsce reforma szkolnictwa wyższego. Jednym z efektów tej reformy
była modyfikacja wymagań związanych z nadawaniem stopnia doktora habilitowanego. Artykuł
traktuje o aktualnych ogólnych wymaganiach koniecznych do nadania stopnia doktora habilitowanego
z wyłączeniem zagadnień omówionych w dodatkowej publikacji, a poświęconych szczególnym
przesłankom nadania habilitacji. W publikacji wyrażono autorskie poglądy będące wynikiem analizy
stanu prawnego, poglądów wyrażanych w nauce prawa oraz w orzecznictwie sądowym. W artykule
omówiono takie zagadnienia, jak: pozaustawowe kryteria nadania habilitacji, znaczenie bibliometrii dla
oceny osiągnięć habilitacyjnych, zakres dorobku naukowego przedstawianego w przewodzie
habilitacyjnym, w tym znaczenie doktoratu i dorobku naukowego sprzed doktoratu oraz ograniczenia
wynikające z przepisów przejściowych do reformy szkolnictwa wyższego.

Og�lne przesłanki nadania stopnia doktora
habilitowanego

Dariusz Kała

Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 2021, 83, 1
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individual processing difference of listeners exposed to STS. To date, existing evidence is insufficient to
predict who is most likely to experience the transformation, and which sentences may be more
conducive to the transformation once spoken repeatedly. The present study investigates these
questions with French and English listeners, testing the hypothesis that the transformation is achieved
by means of functional re-evaluation of phrasal prosody during repetition. 

Purpose: Atopic dermatitis (AD) is a chronic, relapsing inflammatory disease, caused by environmental
and genetic factors, which lead to immunological abnormalities. Osteopontin (OPN), also named
secreted phosphoprotein 1 (SPP1), is a protein involved in the pathogenesis of numerous autoimmune
and inflammatory conditions. However, its role in AD has not been fully elucidated. Therefore, we aim
to gain an insight into the role of OPN in AD pathogenesis through investigating its gene single
nucleotide polymorphisms (SNPs) and their possible associations with disease clinical features.
Patients and Methods: A total of 182 Caucasian participants (45 AD patients and 137 gender- and age-
matched controls) were studied. Genomic DNA was isolated from peripheral blood samples.
Genotyping for the rs1126616 C>T, rs1126772 A>G, rs9138 A>C,  and rs3841116 T>G SNPs was performed 

Osteopontin Gene Polymorphisms rs1126616 C>T and
rs1126772 A>G are Associated with Atopic Dermatitis in
Polish Population

Beata Kaleta, Mieszko Lachota, Jacek Łukaszkiewicz, Anna Woźniacka, Jarosław
Bogaczewicz

The Application of Clinical Genetics 2021, 14
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The war of Poland with the Teutonic Knights Order in the years 1454–1466, ended with the peace of
Toruń 1466, had a significant impact on the increase in the importance of Poland’s position in Europe,
which was reflected in the subordination of the defeated Teutonic Order state in Prussia and Poland’s
obtaining a dominant position in Central and Northern Europe. Above all, however, events that took
place during the war, especially the political crisis caused by claims of the nobility gathered for war as
part of the levy in mass and the issuing of privileges for the nobility in 1454 initiated the start of changes
in the political system of the Kingdom of Poland, which led to transformations in the structures of state
assemblies and the creation of the new power system. The result of the transformation processes
initiated at that time was the establishment in 1468 of a nationwide bicameral parliament, based on the
representation of territorial assemblies, whose convocation was, moreover, due to the need to solve
the financial problems arising as a result of the war, which ended in 1466. The war of 1454–1466 had a
real impact on the formation of a new political structure of the Kingdom of Poland, whose
development was continued in the 16th century.

Poland after the Thirteen Years’ War (1454–1466): The
Scope of Political and Structural Changes

Dariusz Makiłła

Studia Iuridica Lublinensia 2021, 1
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 by real time polymerase chain reaction (RT-PCR). Results: The frequency of the minor TT genotype
and the T allele of rs1126616 C>T was higher in AD patients compared to controls (P = 0.019, OD = 4.86,
95% CI = 1.46–16.20, and P = 0.047, OR = 1.77, 95% CI = 1.04–3.00, respectively) and was associated with
the higher prevalence of asthma (P = 0.017, OR = 3.73, 95% CI = 0.71–19.67, and P = 0.004, OR = 3.96, 95%
CI = 1.53–10.25, respectively). Likewise, the minor GG genotype and the G allele of rs1126772 A>G were
more frequent in AD patients (P = 0.026, OR = 3.27, 95% CI = 1.29–8.33, and P = 0.013, OR = 1.94, 95% CI =
1.18–3.21, respectively) and were associated with the increased incidence of asthma (P = 0.016, OR =
5.06, 95% CI = 1.14– 22.49, and P = 0.002, OR = 4.40, 95% CI = 1.71–11.35, respectively). Furthermore,
haplotype frequency estimation determined the four-loci haplotype TGCT, as a significant risk factor
for AD compared to controls (P = 0.031, OR = 9.48, 95% CI = 1.23–71.91). Conclusion: Our results suggest
that the variation in the OPN gene might be associated with AD and increased incidence of asthma in
Caucasians. Further studies should be conducted to look into the possible role of OPN as a biomarker
for AD.
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Akceptacja przez pracowników wykorzystania Internetu Rzeczy do monitorowania pracy będzie mieć
znaczenie dla łatwości wprowadzenia tych rozwiązań. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości
stosowania Internetu Rzeczy do monitorowania pracy i wskazanie 4 zastosowań tych rozwiązań.
Dodatkowo zaprezentowano wyniki eksploracyjnego badania, służącego sprawdzeniu, czy użycie do
monitorowania zachowań w pracy za pomocą elektronicznych systemów analogicznych do narzędzi
opartych o Internet Rzeczy jest akceptowane przez pracowników oraz jakie są czynniki warunkujące
ich  opinię  w  tej  kwestii.  Na  podstawie  wyników  badania  kwestionariuszem  wśród  100  kierowców
ciężarówek w polskim oddziale dużej międzynarodowej firmy logistycznej stwierdzono, że akceptacja
systemu monitorowania pracy, analogicznego do tych opartych o Internet Rzeczy, jest większa, jeśli
ten system jest zaprezentowany jako nastawiony na korzyści dla pracownika (raczej niż korzyści dla
pracodawcy) oraz nie wkracza w przestrzeń osobistą kierowcy (raczej niż dostarcza danych o
fizycznym otoczeniu kierowcy). Wskazano wynikające stąd konsekwencje praktyczne dla
wprowadzania takich rozwiązań w praktykę organizacyjną oraz kierunki dalszych badań, jakie są
niezbędne dla organizacji, aby ograniczyć opory przy wprowadzaniu takich rozwiązań. 

Postrzeganie elektronicznych sposob�w monitorowania
pracy przez kierowc�w transportu drogowego

Jacek Woźniak

Przegląd Organizacji 2020, 11
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Porozumienia administracyjne w sprawie delegowania
niekt�rych kompetencji wojew�dzkiego konserwatora
zabytk�w

Żaneta Gwardzińska

Wiadomości Konserwatorskie 2021, 66
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W artykule została omówiona problematyka zawierania przez wojewodów porozumień w sprawie
przekazania niektórych kompetencji wojewódzkich konserwatorów zabytków. Poczyniona analiza
porozumień administracyjnych została zestawiona z liczbą zabytków w województwie oraz liczbą
delegatur właściwego miejscowo Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków. Powstałe w efekcie
wnioski ukazały obraz prowadzonej przez po[1]szczególnych wojewodów polityki ochrony zabytków,
gdzie centralizacja władzy konserwatorskiej w województwie styka się z jej decentralizacją, sprawiając,
że brak jest unitarnych rozwiązań dotyczących scedowywania zadań wojewódzkich konserwatorów
zabytków na jednostki samorządu terytorialnego szczebla powiatowego i gminnego oraz lokalne
instytucje kultury.
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Problematyka niniejszego artykułu dotyczy jednego z aspektów prawnych działalności muzeów na
wolnym powietrzu, czyli prowadzenia przez nie działalności rolniczej. Specyfika tej grupy muzeów oraz
ich charakter sprawiają, że na gruncie prawnym są one nie tylko muzeami w rozumieniu Ustawy z dnia
21 listopada 1996 r. o muzeach, lecz także gospodarstwami rolnymi, do których stosuje się przepisy
szeroko rozumianego prawa rolnego. Co więcej, hodowane w muzeach zwierzęta wymagają stałej
opieki weterynaryjnej, a za jej zapewnienie odpowiada dyrektor instytucji. Są to zagadnienia, które nie
wynikają wprost z Ustawy o muzeach i między innymi z tego powodu stanowią liczne problemy
praktyczne dla muzealników. Tekst wzbogacony został o – ujęte w tabele i diagram – wyniki
przeprowadzonego przez autorkę badania ankietowego wśród polskich muzeów na wolnym
powietrzu, którego celem było ukazanie problemów prawnych, z którymi borykają się muzealnicy w
codziennej pracy w tych muzeach. Artykuł stanowi pionierskie opracowanie przedmiotowej
problematyki, gdyż do tej pory nie była ona w polskiej literaturze analizowana.

Prowadzenie działalno�ci rolniczej przez muzea na
wolnym powietrzu w Polsce

Żaneta Gwardzińska

Muzealnictwo 2021, 62
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Sociologists, psychologists, social anthropologists, theoreticians of law, ethicists, educators, and
criminologists have a variety of approaches to the issue of legal socialization. Legal socialization is an
important issue for the effectiveness of law, because knowledge of the mechanisms of legal standards
internalization can allow to optimize the content of law. The process of legal socialization is also
explained by criminologists who study the reasons for criminal behavior. Moreover – an in-depth
analysis of socialization mechanisms can provide a basis for building educational programs for both
children and adults for upbringing to legal values.

Research Developments on Legal Socialization
Anna Pawlak
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The environmental issue has become a global problem that needs to be examined frequently,
motivating researchers to investigate it. Thus, the present study has investigated the asymmetric
impact of globalization, economic growth and natural resources on the ecological footprint in the
presence of environmental Kuznets curve (EKC) in Thailand. The study has used annual time series
data from 1970 to 2018. The study applied a novel method of nonlinear autoregressive distributive lag
(ARDL). In particular, the current study has investigated the effect of positive and negative shocks on
the independent variable on the dependent variable. The findings have confirmed that the effect of
globalization and natural resources are significant and nonlinear. However, the effect of negative
shocks of globalization and natural resources is more dominant on the ecological footprint in Thailand
than the positive shocks of both variables. 

The Role of Globalization, Economic Growth and Natural
Resources on the Ecological Footprint in Thailand:
Evidence from Nonlinear Causal Estimations

Hafezali Iqbal Hussain, Muhammad Haseeb, Fakarudin Kamarudin, Zdzisława Dacko-
Pikiewicz and Katarzyna Szczepańska-Woszczyna

Processes 2021, 9, 7

DOI: 10.3390/pr9071103

hypothyroidism. Methods: The study used a cross-sectional design with on-line recruitment and
measurements. A total of 354 women took part in the study and completed the following
questionnaires: a 5-point self-rating scale that measures the three major symptoms of hypothyroidism,
the Illness-Related Beliefs Questionnaire, the Hospital Anxiety and Depression Scale-Modified (HADS-
M), and a clinical and sociodemographic data questionnaire. Results: The study found a relationship
between the severity of emotional distress symptoms and illness-related beliefs. These beliefs were
correlated with depressive symptoms, anxiety, and anger regardless of age, education, hormone levels
or time since the diagnosis. In addition, the results of regression analyses, both hierarchical and
stepwise, indicated that beliefs about the disease explained relatively high levels of the outcome
variables (about 30% of the variance of depressive and anxiety symptoms and 16% of anger) as
measured by HADS-M. Conclusions: Psychological factors seem to play an important role in the
development of symptoms of depression, anxiety, and anger in patients with hypothyroidism.
Psychosocial interventions targeting personal beliefs about the nature of the disease and its social
aspects may be an effective way to reduce emotional distress symptoms.

DOI: 10.3389/fpsyt.2021.614361

Hypothyroidism may affect 3-8.5% of the population and is a growing global health problem. Objective:
The aim of the current study was to assess the relationships between cognitive representations of this
illness  and  the  severity  of  symptoms  of  depression,  anxiety,  and  anger in women who suffer from 

The Role of Illness-Related Beliefs in Depressive, Anxiety,
and Anger Symptoms: An On-line Survey in Women With
Hypothyroidism

Daniel Pankowski, Kinga Wytrychiewicz-Pankowska, Konrad Janowski, Ewa Pisula,
Magdalena Walicka

Frontiers in Psychiatry 2021
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This paper formulates an analytical framework to understand the spatiotemporal patterns of epidemic
disease occurrence, its relevance, and implications to financial markets activity. The paper suggests a
paradigm shift: a new multi-dimensional geometric approach to capture all symmetrical and
asymmetrical strategic graphical movement. Furthermore, it introduces the concept of stagpression, a
new economic phenomenon to explain the uncharted territory the world economies and financial
markets are getting into. The Massive Pandemic Contagious Diseases Damage on Stock Markets
Simulator (φ-Simulator) to evaluate the determinants of capital markets behavior in the presence of an
infectious disease outbreak. The model investigates the impact of Covid-19 on the performance of ten
stock markets, including S&P 500, TWSE, Shanghai Stock Exchange, Nikkei 225, DAX, Hang Seng, U.K.-
FTSE, KRX, SGX, and Malaysia-FTSE.

Stagpression: The Economic and Financial Impact of the
COVID-19 Pandemic

Mario Arturo Ruiz Estrada, Evangelos Koutronas, Minsoo Lee

Contemporary Economics 2021, 1
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Purpose: The aim of this article is to compare the fairness perception of traditional (face-to-face) and
synchronous video interviews as personnel selection tools, and an investigation of candidates’
characteristics influencing their full acceptance of synchronous video interviews.
Design/Methodology/Approach: An e-questionnaire conducted on a large panel in January 2019
consisting of 448 participants with the method of logistic multivariate regression analysis has been
used. Findings: Differences in acceptance of traditional and synchronous video interviews as personnel
selection tools depend on process favourability and procedural justice dimensions. They are not
significant on the dimensions of ‘fairness’ and ‘scientific evidence’ and marginally signidicant on
‘respect of privacy’ and ‘interpersonal warmth’. A logistic multivariate regression analysis showed that –
of the five potential predictors studied – only individual innovativeness and previous experience with
synchronous video interviews were significant. Demographic factors (gender, age) and test anxiety do
not influence acceptance of the synchronous video interview as a personnel selection tool. Practical
Implications: The present results suggest that an increase in acceptance of synchronous video
interviews as a personnel selection tool is to be expected, especially in the case of innovative
candidates. Originality/Value: The present study is one of the first studies in the social justice
framework on the Polish population to compare differences in perception of traditional and
synchronous video interviews as personnel selection tools.

The Synchronous Video Interviews in Personnel Selection
Processes

Alicja Balcerak, Jacek Woźniak
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Searching for search results in the reconstruction and construction of scientific research results, must
go hand in hand with the results of scientific research, the results of moral research, social reform,
activities related to academic activities, as well as economic activities, in search of data on people – his
humanity, raise the delay and culture society. We must learn to be in front of each other in the human-
human relationship. It should be emphasized that the regression of humanity cannot be stopped with
punishments and fear. He will restrain himself with a wise, demanding, responsible and consistent love.

Violence as a Socio-Legal Phenomenon and Problem
Justyna Stadniczeńko
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Zagadnienia związane z podmiotowością międzynarodową należą do najżywiej dyskutowanych w
doktrynie. O ile w systemach prawnych poszczególnych państw kwestia podmiotowości rozstrzygana
jest przez ustawodawców, o tyle wprawie międzynarodowym brakuje analogicznej normy traktatowej.
Wobec tego pojęcie i rozumienie podmiotowości jest zagadnieniem rozpatrywanym przede wszystkim
przez przedstawicieli doktryny prawa międzynarodowego. Przyjmuje się zatem, że podmiot prawa
międzynarodowego musi legitymować się zdolnością prawną, czyli inaczej zdolnością do posiadania
praw i obowiązków, oraz zdolnością do czynności prawnych – możliwością bezpośredniego zaciągania
praw i obowiązków, co związane jest ze zdolnością występowania  w  stosunkach  międzynarodowych. 

Юридический статус Суверенного Мальтийского
ордена – ключевые вопросы, связанные с
функциональной субъектностью

Kacper Milkowski

Studia Prawnicze KUL 2021, 1

W doktrynie przyjmuje się, że specyficznym podmiotem prawa międzynarodowego jest Suwerenny
Zakon Kawalerów Maltańskich. Celem niniejszej publikacji jest omówienie zagadnienia podmiotowości
prawnomiędzynarodowej Zakonu Kawalerów Maltańskich. Wobec tego autor publikacji dokonuje
analizy podmiotowości jednostki pod kątem jej zdolności do działania w sferze prawa
międzynarodowego, tj. zdolności utrzymywania stosunków dyplomatycznych i konsularnych,
uczestniczenia w organizacjach międzynarodowych, zawierania umów, występowania z roszczeniami i
ich dochodzeniem poprzez odwołanie się do pokojowych sposobów załatwiania sporów
międzynarodowych, ponoszenia odpowiedzialności międzynarodowej, posiadania własnego
obywatelstwa oraz terytorium. Weryfikacja założeń nastąpiła poprzez dwa podejścia metodologiczne:
dogmatyczno-prawne oraz formalno-dogmatyczne.
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