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Inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022
22 października 2021 r. odbyła się inauguracja Roku Akademickiego 2021/2022, wyjątkowa z
uwagi na obchodzony przez Akademię Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie jubileusz 20-
lecia istnienia. Wykładowców, studentów i pracowników Uczelni przywitali prowadzący
uroczystość — Aleksandra Krowicka, Dyrektor Biura Rektora oraz Rafał Wyszyński, Dyrektor ds.
Wdrażania Systemu Jakości. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: prof. Krzysztof Filipiak –
Rektor Uczelni Medycznej im. Marii Skłodowskiej-Curie, prof. Jarosław Rola – Prorektor ds. Nauki
APS, dr Roland Zarzycki – Prorektor ds. Dydaktycznych Collegium Civitas, prof. Waldemar
Gontarski – Rektor EWSPiA, Piotr Pokropek – Dyrektor Oddziału BGK, Robert Rafałowski –
Wiceburmistrz Dzielnicy Wola, Urszula Kęcik-Staniszewska – Wiceprzewodnicząca Rady
Dzielnicy Wola, dr Ivo Matser – dyrektor CEEMAN IQA, a także członkowie Rady Biznesu AEH oraz
najemcy naszego kampusu.

Uroczystość rozpoczął inauguracyjny wykład Jego Magnificencji Rektora dr hab. Konrada
Janowskiego, który parafrazując słowa Martina Luthera Kinga, przedstawił wizję uczelni na
najbliższe lata: „Mam wizję uczelni, która jest miejscem przyjaznym studentowi. Miejscem, gdzie
studentowi pomaga się w zdobywaniu wiedzy, a nie utrudnia. Mam wizję uczelni, która jest
uczelnią równych szans. Uczelnią, gdzie wyrównujemy szanse tych, którzy na starcie mają
trudniej. Mam wizję uczelni, która kształci mądrze. Która naucza tego, co będzie potrzebne w
życiu. Mam wizję profesorów, którzy nie tylko siedzą za katedrami w swoich książkach i
badaniach, ale potrafią przekazać swoim studentom także praktyczne umiejętności. Mam wizję
uczelni, która jest uczelnią międzynarodową, zapraszającą do siebie ludzi pochodzących z
różnych kultur, państw, kontynentów. Ludzi różnych ras, kolorów skóry, różnych wyznań, różnych
orientacji. Różnych ludzi, którzy razem, wspólnie dążą do poszukiwania prawdy i zgłębiania
wiedzy”.

Podczas uroczystości inauguracji odbyły się promocje doktorskie - Dyrektor Instytutu Nauk
Prawnych prof. dr hab. Stanisław Stadniczeńko dokonał uroczystego wręczenia dyplomów nowo
wypromowanym doktorom: mgr Angelice Wojtan, ppłk. Radosławowi Sałacie oraz mgr. Patrykowi
Guterriezowi.

Wręczone zostały także akty powołania. Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna
Llanos-Antczak powołała Międzynarodową Radę Akademicko-Biznesową, której
przewodniczącym został dr Nurlan Aliyev, a wiceprzewodniczącym Arash Ahadzadeh. Z kolei
Jego Magnificencja Rektor dokonał oficjalnego wręczenia aktu powołania na Dyrektora Szkoły
Doktorskiej prof. dr. hab. Jackowi Sobczakowi. Nagrodę specjalną przyznaną za wybitne
osiągnięcia dydaktyczne podczas wieloletniej pracy na Uczelni otrzymał dr Mariusz Głowacki. 

W dalszej części uroczystości nagrody wręczono również laureatom I edycji Konkursu o Złote
Indeksy AEH. Zwycięzcy - Laura Borowiec, Agata Laskowska, Jakub Nankiewicz oraz Aleksandra
Skainowska z rąk JM Rektora dr hab. Konrada Janowskiego oraz Prorektora ds. Nauki Marcina
Staniewskiego otrzymali indeksy na wybrany kierunek studiów.

Po akcie immatrykulacji poprowadzonym przez prof. Piotra Szczepankowskiego, Prorektora ds.
Kształcenia oraz prof. Annę Llanos-Antczak, Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej, wykład
inauguracyjny wygłosiła Małgorzata Bieniaszewska – Prezes MB Pneumatyka, businesswoman,
która znalazła się na liście 100 kobiet ForbesWoman 2020.  Głos zabrał również dr Ivo Matser,
dyrektor CEEMAN IQA. Podczas przemówienia pogratulował naszej Uczelni uzyskania prestiżowej
akredytacji, a także zwrócił się do studentów Akademii, mobilizując i motywując ich do działania.

Na zakończenie uroczystości Sylwia Jabłońska-Kempny, Dyrektor Działu Projektów Europejskich,  
oraz Karol Kowalczyk, Dyrektor Działu Marketingu, w imieniu całej społeczności AEH
pogratulowali Państwu Marzenie i Krzysztofowi Godlewskim, założycielom Uczelni, z okazji
jubileuszu 20-lecia, złożyli serdeczne podziękowania oraz wręczyli pamiątkową statuetkę i kolaż
zdjęć przedstawiający 20 lat życia Akademii.

Transmisję z uroczystości  można obejrzeć na profilu uczelni na Facebooku.

https://www.facebook.com/AEHwWarszawie/videos/286285753503326/


1 grudnia 2021 r. w siedzibie Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości
odbyła się Gala Konkursu na najlepszą pracę doktorską i
habilitacyjną z zakresu nauk prawnych. Miło nam poinformować,
że nagrodę za trzecie miejsce odebrał dr Jakub Mrożek. Tytuł
wyróżnionej rozprawy doktorskiej brzmi: „Kontrola i nadzór
administracyjny w sądownictwie powszechnym”. Serdecznie
gratulujemy.

Konkurs organizowany jest od 2019 roku, a jego celem jest
zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego
tematyką prawną. Więcej informacji oraz fotorelacja z
uroczystości znajduje się na stronie internetowej IWS.

Nagroda dla dr. Jakuba Mrożka w konkursie
na najlepszą pracę doktorską

https://iws.gov.pl/en/gala-konkursu-na-najlepsza-prace-doktorska-i-habilitacyjna-z-zakresu-nauk-prawnych/


Mgr Katarzyna Awruk laureatką grantu NCN
Z przyjemnością informujemy, że projekt mgr Katarzyny Awruk z Instytutu Psychologii AEH pt.
„Komunikacja partnerska i satysfakcja ze związku a sukces przedsiębiorczy - mediacyjna rola
poczucia własnej skuteczności i motywacji osiągnięć” został zakwalifikowany do finansowania w
ramach konkursu PRELUDIUM 20 prowadzonego przez Narodowe Centrum Nauki. Szczegółowe
informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej NCN. Serdecznie gratulujemy!

Konkurs PRELUDIUM adresowany jest do osób nieposiadających stopnia doktora (nie trzeba być
nawet doktorantem), a temat projektu może być, lecz nie musi, powiązany z tematem planowanej
rozprawy doktorskiej. W ten sposób NCN daje szansę młodym naukowcom na wczesną
samodzielność w staraniach o środki na realizację własnych badań.
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1 grudnia 2021 r. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało nowy wykaz punktowanych
czasopism naukowych oraz recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych.

Miło nam poinformować, że czasopisma naukowe AEH - „Contemporary Economics" oraz
„Advances in Cognitive Psychology" zostały przypisane do II pozimu i otrzymały 100
punktów.  Aktualna lista czasopism, uwzględniająca sprostowanie z dnia 21 grudnia,
dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa.

100 pkt dla Contemporary Economics oraz Advances in
Cognitive Psychology 

22 grudnia Sekretarz Stanu w MEiN
Włodzimierz Bernacki wręczył powołania
nowym członkom Zespołu doradczego ds.
programu „Społeczna odpowiedzialność
nauki” oraz działalności upowszechniającej
naukę. W skład Zespołu weszło 19
przedstawicieli środowiska akademickiego
oraz świata nauki. W gronie tym znalazła się
również dr Anna Makuch. Kadencja Zespołu
potrwa do 31 grudnia 2023 r. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy satysfakcji
z udziału w pracach Zespołu.

Dr Anna Makuch członkinią Zespołu doradczego
Ministerstwa Edukacji i Nauki

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2021-03-15bhga1/streszczenia/525263-pl.pdf
https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/komunikat-ministra-edukacji-i-nauki-z-dnia-21-grudnia-2021-r-o-zmianie-i-sprostowaniu-komunikatu-w-sprawie-wykazu-czasopism-naukowych-i-recenzowanych-materialow-z-konferencji-miedzynarodowych?fbclid=IwAR1ymPGXyTXJosEAlDV48LOU2CbISwWQGXmkNYNl1wrDHIsiBYDsFUAbmx8


Szanowni Państwo! 

Uprzejmie informuję, iż z dniem 31 grudnia 2021 roku Pan prof. dr hab. Stanisław
Stadniczeńko zakończył pełnienie funkcji Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Akademii
Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie.

W związku z tym pragnę wyrazić moje osobiste podziękowania dla Pana Profesora oraz
wyrazy głębokiej wdzięczności za wysiłek, trud i zaangażowanie, które wkładał w
kierowanie Instytutem przez ostatnie lata. Dziękuję również za jego wcześniejsze
osiągnięcia związane z organizacją Wydziału Prawa i współkierowanie tym wydziałem. Mam
nadzieję, że siła i zdrowie Pana profesora pozwolą na wiele owocnych lat współpracy z
naszą uczelnią. 

Pragnę także poinformować, iż do pełnienia funkcji Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych
powołałem Pana dr hab. Pawła Sitka, prof. AEH. Nowemu Panu Dyrektorowi życzę wielu
sukcesów w kierowaniu działalnością naukową Instytutu. 

Z wyrazami szacunku           
dr hab. Konrad Janowski, prof. AEH

Rektor                        

L U T Y  2 0 2 2  |  N R  7

Nowopowstałe Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej, którego Koordynatorem jest Ahd
Bahar, prężnie działa i rozwija się pod czujnym okiem dr hab. Anny Llanos-Antczak, prof. AEH,
Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej. Na początku roku akademickiego zostały
utworzone: Międzynarodowa Rada Akademicko-Biznesowa, której celem jest  zbudowanie
trwałej współpracy pomiędzy Akademią Ekonomiczno-Humanistyczną w Warszawie, a
wybitnymi ludźmi związanymi z nauką, biznesem oraz działającymi w obszarach non-profit, jak
również International Classroom, którego  celem jest zwiększenie oraz rozwijanie kompetencji
międzykulturowych zarówno naszej kadry dydaktycznej, jak i studentów w kontekście
międzynarodowych ram akademickich i biznesowych.  

W ostatnim czasie udało nam się podpisać umowy o współpracy w ramach programu
Erasmus+ oraz o podwójnym dyplomowaniu m.in. z International Teaching University of
Management and Communication Alterbridge, Technical School of Innovation of American
University of Central Asia, Cyprus Institute of Marketing in Cyprus czy chociażby z
Universidad Rey Juan Carlos w Madrycie. 

Pracownicy Biura ds. Współpracy Międzynarodowej wzięli udział w targach stacjonarnych w
Stambule oraz w licznych tragach online organizowanych m.in. w Ukrainie, Białorusi,
Kazachstanie, Azerbejdżanie, Etiopii czy Nigerii. W październiku nasz Uniwersytet jako jedyny
z Polski zagościł na Festiwalu Kultury organizowanym przez Universitas Islam w Indonezji. W
listopadzie został przeprowadzony egzamin stypendialny w Zambii, do którego przystąpiło
120 kandydatów, zaś najlepsi uzyskali stypendium naszej Akademii. W tym roku akademickim
spróbowaliśmy naszych sił także w THE Impact Ranking. Jest to jedyny międzynarodowy
ranking uczelni oparty o Cele Zrównoważonego Rozwoju sformułowane przez Organizację
Narodów Zjednoczonych (Sustainable Development Goals). W tegorocznej edycji udział
wzięło 1115 uczelni z całego świata. 

Sukcesy internacjonalizacji



Mamy przyjemność poinformować, że Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna bierze udział w
programie ESI - European Scientific Institute,

Program ten ma na celu rozwój kariery akademickiej i zawodowej osób ze stopniem naukowym
doktora poprzez współpracę z doświadczonymi doradcami badawczymi oraz udział w
multidyscyplinarnych i międzynarodowych grupach badawczych wraz z innymi stypendystami
podoktoranckimi.

Program studiów podoktoranckich ESI ułatwia proces mobilności akademickiej. Każdy kandydat
odbywa wizytę naukową w Hiszpanii, Włoszech, Polsce, Czechach, Łotwie lub Chinach na jednej
z partnerskich uczelni. Podczas wizyty badawczej kandydat będzie uczestniczył w dorocznej
konferencji ESI, spotkaniach grup roboczych i warsztatach; może również wygłaszać wykłady
gościnne na Uczelni goszczącej.

Szczegółowe informacje o Programie ESI dostępne są na stronie internetowej European Scientific
Institute.

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna
w programie ESI

 

Egzamin stypendialny w Zambii

https://euinstitute.net/


W dniu 23 listopada gościliśmy dr Joy Eghonghon Akahome, wykładowczynię Federal University
Otuoke w Nigerii. Doktor Akahome poprowadziła wykład pt. "Understanding the Consumer Buying
Processes through Consumer Behaviour".

Transmisja wydarzenia dostępna jest na profilu AEH na Facebooku.

Wykład dr Joy Eghonghon Akahome, "Understanding the
Consumer Buying Processes through Consumer Behaviour"

International Classroom
International Classroom to nowy projekt powstały w ramach rozwoju internacjonalizacji AEH
adresowany do studentów i wykładowców naszej uczelni. Jego celem jest podnoszenie
kompetencji międzykulturowych, poszerzanie horyzontów oraz przygotowanie studentów do
globalnego rynku pracy. Dla naszej kadry dydaktycznej projekt stanowi okazję do nawiązania
nowych relacji zawodowych, wymiany pomysłów oraz znalezienia partnerów badawczych.

W ramach programu AEH gości wykładowców z zagranicznych uczelni, którzy prowadzą wykłady
otwarte transmitowane on-line. Pierwszymi prelegentami zostali: prof. Anis H. Bajrektarevic z
Austrii ("Greening the Planet – Sustainable Development: Genesis, Institutions Instruments") oraz
dr Alenka Braček Lalić ze Słowenii („What is Psychological Safety and why is it the key to
creativity?”). W kolejnych miesiącach czekają nas spotkania z Ani Tamazyan, dziekan European
University of Armenia oraz z dr Sanją Ivić z Institute for European Studies w Belgradzie.
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https://www.facebook.com/AEHwWarszawie/videos/wyk%C5%82ad-dr-joy-akahome-pt-understanding-the-consumer-buying-processes-through-con/629043364781812/
https://vizja.pl/international-classroom/
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Instytutu Nauk Prawnych AEH serdecznie zaprasza do udziału w I Ogólnopolskiej Konferencji
Naukowej pn. „Społeczeństwo i organy ścigania – wspólne zagrożenia oraz cele”. Wydarzenie
odbędzie się 17 marca 2022 r. w formie online.

Celem konferencji jest nowe podejście do społeczeństwa i organów ścigania jako partnerów
wobec wspólnych zagrożeń i celów. W szczególności zamiarem organizatorów jest
systematyzacja wiedzy oraz omówienie nowych kierunków diagnozowania i zapewniania
bezpieczeństwa publicznego przez organy ścigania głównie poprzez szeroką współpracę ze
społeczeństwem. Planowana jest również dyskusja naukowa na temat współczesnych wyzwań
związanych z kierunkami i trendami, jakie winno podejmować państwo w odniesieniu do
pojawiających się zagrożeń, jak i zjawisk społecznych. Polemika naukowa dotyczyć będzie
problematyki rozwoju teorii i praktyki.

Współorganizatorem wydarzenia jest Wyższa Szkoła Gospodarki Euroregionalnej w Józefowie.

Zaproszeni goście: Komenda Główna Policji w Warszawie, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
Patron medialny: Radio LEXFM.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy zostaną wkrótce udostępnione na stronie
uczelni oraz w mediach społecznościowych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

I Og�lnopolska Konferencja Naukowa
„Społecze�stwo i organy �cigania - wsp�lne
zagrożenia oraz cele’’

Z przyjemnością informujemy, że nasza uczelnia rozpoczęła
współpracę z Wyższą Szkołą Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide
De Gasperi w Józefowie. Jej celem jest wspólne działanie w
zakresie prowadzenia badań naukowych, organizacji konferencji
oraz sympozjów, doskonalenia programów nauczania, wymiana
publikacji i materiałów naukowych oraz wzmacnianie kontaktów i
komunikacji międzykulturowej,

Wsp�łpraca z Wyższą Szkołą Gospodarki
Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi



Konferencja „Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2021" odbyła się w dniach 14-15 października 2021
roku w trybie online. Podczas jednej z sesji obrad referat wygłosiła dr hab. Evelina Kristanova,
prof. AEH. Wystąpienie nosiło tytuł „Zdigitalizowana polska prasa katolicka". 

Od kilku lat konferencja Media-Biznes-Kultura jest jednym z najbardziej znaczących spotkań
teoretyków i praktyków, a także forum wymiany poglądów na temat etycznych,
technologicznych, kulturowych i rynkowych procesów związanych z komunikacją społeczną i
mediami. Konferencję zorganizował Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Wystąpienie profesor Eveliny Kristanovej na konferencji
Media-Biznes-Kultura. Pomorze 2021
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Dyrektor Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH Sławomir Jagieła wziął udział w Krajowej
Debacie poświęconej przyszłości Europy, organizowanej przez Komisję Europejską. Debata
odbyła się online i dotyczyła transformacji klimatycznej, transformacji cyfrowej, rynku
wewnętrznego Unii Europejskiej, zdrowia, roli Unii Europejskiej w świecie oraz migracji. Więcej
informacji na temat wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej UE.

W październiku odbyła się również debata z cyklu „Profilaktyka chorób zakaźnych - praktyczne
wskazówki dla samorządów, pracodawców i instytucji. Nowa rzeczywistość", w którą również był
zaangażowany dyrektor Sławomir Jagieła. Debaty organizowane są w ramach projektu "Zdrowie
Człowiek Profilaktyka", którego celem jest zwrócenie uwagi na aspekt zdrowia publicznego,
zarówno w wymiarze centralnym, jak i lokalnym.

Dyrektor Sławomir Jagieła na Krajowej Debacie
po�więconej przyszło�ci Europy

Studentka AEH na Og�lnopolskiej Konferencji Naukowej
„Problemy prawa karnego w ostatnich latach’’
17 grudnia 2021 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Problemy prawa karnego w
ostatnich latach", w której udział wzięła Katarzyna Pińkowska, studentka trzeciego roku prawa na
naszej uczelni. Katarzyna wygłosiła referat zatytułowany: „Dlaczego niebieski wieloryb wypłynął
na morzu prawa karnego?" Organizatorem wydarzenia było Koło Naukowe Prawa Karnego
Porównawczego UMCS. Konferencja miała na celu przedstawienie problemów prawa karnego w
ostatnich latach oraz ukazanie jak częste zmiany w prawie wpływają na pewność obowiązujących
przepisów. Konferencja adresowana była do studentów i doktorantów pochodzących z ośrodków
akademickich z całej Polski. 

Rozpiera nas duma, gdy dowiadujemy się o kolejnym sukcesie naszej studentki i członkini Koła
Naukowego Legislacja. Katarzyna wzbogaciła się o kolejne cenne doświadczenie, a my
winszujemy i życzymy dalszych osiągnięć w nauce!  

   Dominika Ustaszewska           
Koło Naukowe „Legislacja”

https://mediabizneskultura.ug.edu.pl/
https://futureu.europa.eu/?locale=pl
https://www.zdrowieczlowiekprofilaktyka.pl/


Śniadania biznesowe to nowy cykl spotkań, których pomysłodawcą i organizatorem jest
Kolegium Kształcenia Podyplomowego AEH. W przyjaznej atmosferze, przy kawie i pysznym
poczęstunku przygotowanym przez Kantynę AEH  zaproszeni goście - absolwenci, partnerzy
biznesowi, pracownicy oraz osoby współpracujące z Kolegium - mają szansę lepiej się poznać,
opowiedzieć o swojej działalności, porozmawiać o nowych projektach lub nawiązać zawodowe
kontakty. 

Dotychczas odbyły się dwa spotkania, w trakcie których warsztat na temat pozytywnych relacji i
ich budowaniu w zespole poprowadziła Olga Rawa-Siarkowska, psycholog, trener umięjetności
społecznych i mentor. Kolejne spotkania już wkrótce.

Przy �niadaniu o flow w relacjach
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14 listopada prof. Małgorzata Niewiadomska-Cudak jako
pełnomocniczka Rektora ds. Równego Traktowania
wzięła udział w webinarium „Zapewnianie równości
szans w edukacji" zorganizowanym przez Polskie Biuro
Euridice.

Informujemy, że powstała specjalna strona internetowa
dedykowana działalności pełnomocniczki oraz adres
mailowy równe.traktowanie@vizja.pl, na który można
zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące m.in. równego
traktowania i ochrony przed dyskryminacją studentek i
studentów oraz pracowniczek i pracowników AEH. Na
naszej uczelni działa również grupa
antydyskryminacyjna, którą utworzyły studentki Julia
Domagała i Julia Świtała. Opiekunką grupy została prof.
Małgorzata Niewiadomska-Cudak.

R�wne traktowanie na uczelni

https://vizja.pl/pelnomocnik-rektora-ds-rownego-traktowania/
https://vizja.pl/pelnomocnik-rektora-ds-rownego-traktowania/
https://vizja.pl/pelnomocnik-rektora-ds-rownego-traktowania/


przedstawiliśmy władze uczelni, dziekanów wydziałów, opiekunów roku, koordynatorów z
Biura Obsługi Studenta i przeprowadziliśmy z nimi spotkania,
poinformowaliśmy, jak działa uczelnia i co student powinien wiedzieć na starcie,
wyjaśniliśmy, jak uzyskać pomoc z różnych działów uczelni,
zaprosiliśmy do udziału w aktywnościach i wydarzeniach studenckich.

Pierwsze kroki na nowej uczelni to prawdziwe wyzwanie dla studentów - szczególnie dla tych,
którzy przeprowadzają się do nowego kraju. W adaptacji wspiera ich Welcome Office, które w
tym roku akademickim przygotowało Dzień Powitalny dla studentów polskojęzycznych oraz
Welcome Day dla studentów anglojęzycznych.

Studenci mieli wiele pytań związanych ze studiami i życiem studenckim w Warszawie i w Polsce.
Na wszystkie z nich odpowiadała Koordynatorka Welcome Office Viktoria Malysh, a wspierali ją
wolontariusz Vladimir Zholka, praktykantki Kudzaia Chitaunhike i Karolina Pietrusiak oraz
przedstawicielka Samorządu Milena Rahulina.

Orientation Day to kolejna inicjatywa organizowana przez Welcome Office stworzona z myślą o
wspieraniu naszych studentów. Wśród nich są przedstawiciele 58 krajów z całego świata - to dla
wszystkich nie lada wyzwanie kulturowe, informacyjne i edukacyjne. Dlatego Welcome Office
zależy, aby wszyscy studenci dobrze poznali strukturę i procesy działania Akademii oraz ludzi,
którzy będą ich uczyć, wspierać w rozwoju, administrować procesem ich edukacji, udostępniać
potrzebne dokumenty i zaświadczenia.

Podczas Dnia Orientacyjnego:

Welcome Office serdecznie dziękuje władzom uczelni, dziekanom studiów, koordynatorom z
Biura Obsługi Studenta, opiekunom pierwszego roku obecnym podczas spotkania oraz wszystkim
tym, którzy samodzielnie przeprowadzili spotkania ze studentami.
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Powitanie student�w

 

Viktoriia Malysh



Wybory do Parlamentu Samorządu Studenckiego AEH
W dniach 25-26 listopada przeprowadzone zostały wybory uzupełniające do Parlamentu
Samorządu Studenckiego AEH. Mandaty otrzymali: Yelyzaveta Filippova, Julia Laskowska, Karalina
Razantsava, Oleg Kachalin i Jakub Wyżykowski. Dołączą oni do grona wybranych w poprzednim
głosowaniu studentów, które tworzą: Adrian Elwich, Miliena Rahulina, Karolina Wadecka, Jaydeep 
Vyas, Rashi Pramod Purohit, Aziza Aliyeva, Narin
Gahramanova, Roy Sylvanus, Olga Gaju, Patilda
Gabriella Baluka, Caonex De Melo Romano oraz Emre
Yalcin.

 

Viktoriia Malysh

Program Erasmus+ oraz wymiana studencka
Na przełomie listopada i grudnia odbyły się
spotkania informacyjne dla studentów na temat
programu Erasmus+ oraz wymiany studenckiej do
Kazachstanu i Kolumbii. Dwa spotkania - w języku
polskim i angielskim - poprowadziły Ahd Bahar oraz
Dominika Brodacka-Sak.

Studenci poznali zasady udziału w wymianie
międzynarodowej w ramach programu Erasmus+ oraz
dowiedzieli się o programach wymiany studenckiej z
uczelniami w Kolumbii i Kazachstanie, z  którymi
współpracuje Akademia.

Program Erasmus+ to nie tylko oferta dla studentów:
również pracownicy naukowo-dydaktyczni oraz
administracyjni mogą wziąć udział w wyjeździe dla
celów dydaktycznych, naukowych lub
szkoleniowych. Zainteresowane osoby zapraszamy
do kontaktu: erasmus@vizja.pl

Adrian Elwich - przewodniczący,
Jaydeep Vyas - wiceprzewodniczący,
Julia Laskowska - sekretarz (PL),
Caonex De Melo Romano - sekretarz (EN).

Do Zarządu Samorządu Studentów AEH zostali
wybrani:

Serdecznie gratulujemy i zapraszamy do śledzenia
działalności Samorządu na Facebooku!
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 UEHS Academic Center for Holocaust and Genocide Research, które zajmuje się
badaniami Holocaustu w stosunku do II wojny światowej oraz pozostałymi przypadkami
ludobójstwa po II wojnie światowej. Studenci, przede wszystkim anglojęzyczni, omawiają
przykłady ludobójstwa z krajów i części świata, z których pochodzą. Już 6 marca Koło
przygotowuje na naszej uczelni obchody w ramach Europejskiego Dnia Pamięci o
Sprawiedliwych, natomiast 14 kwietnia jego członkowie wezmą udział w organizowanej
przez Muzeum Polin społeczno-edukacyjnej akcji Żonkile 2022, upamiętniającej powstanie
w getcie warszawskim. 

UEHS Academic Work and Research Center for Political Thought and Leadership, które
zajmuje się zagadnieniami politologicznymi, związanymi z teorią władzy politycznej,
Dyskusje opierają się na praktycznych przykładach podawanych przez studentów
pochodzących z różnych krajów i prezentujących charakterystyczne dla nich punkty
widzenia. Koło aktywnie współpracuje przy organizacji czwartej edycji międzynarodowej
konferencji naukowej „Bezpieczeństwo euroatlantyckie i polityka Federacji Rosyjskiej",
która odbędzie się w dniach 18-20 maja 2022 r. na  Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w
Kielcach.

Na naszej uczelni powstały dwa nowe koła naukowe:

Opiekunem naukowym obu kół jest dr Bożena Iwanowska, a zastępcami studenci Liliya
Turtbayeva oraz Caonex Melo Romano. Spotkania odbywają się w języku angielskim.

Serdecznie gratulujemy nowych inicjatyw.
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O prawie przy kawie
Koło Naukowe Legislacja rozpoczęło cykl spotkań „O prawie przy kawie”. Tuż przed świętami, w
poniedziałek 20 grudnia odbył się pierwszy wykład - jego tematem było „Znaczenie prawa
celnego we współczesnym świecie”. Mieliśmy szansę gościć specjalistę w tej dziedzinie,  prof.
SGH dr hab. Ewę Gwardzińską. Pani Profesor wykłada prawo celne w Szkole Głównej Handlowej
w Warszawie, a także jest agentem celnym, biegłym sądowym, konsultantem Polskiej Izby Cła,
Logistyki i Spedycji oraz byłym członkiem Rady Konsultacyjnej Służby Celnej przy Ministrze
Finansów. Jest także autorką licznych publikacji z zakresu międzynarodowego i unijnego prawa
celnego oraz polityki celnej.

Podczas spotkania prof. Gwardzińska przekazała nam nie tylko merytoryczną wiedzę dotycząca
prawa celnego, ale również - co chyba dla każdego związanego z prawem człowieka jest
najważniejsze - swoje doświadczenia z pracy i wiedzę praktyczną. Podzieliła się także  wieloma
ciekawostkami, m.in.: jak nazywa się nauka zajmująca się badaniem ślimaków? co ile osób piszczy
bramka na lotniskach? co wspólnego ma prawo celne i muszelki? Wszystkich,  którzy chcą
znaleźć odpowiedzi na te pytania, a także pogłębić wiedzę o prawie celnym  zapraszamy na profil
Koła Naukowego „Legislacja” oraz obejrzenia zapisu spotkania.

Nowe koła
naukowe na AEH

 
Aleksandra Figarska                   

Wiceprezes Koła Naukowego „Legislacja”

https://www.facebook.com/GenocideResearchCenter/
https://www.facebook.com/UEHS-Academic-Work-and-Research-Center-for-Political-Thought-and-Leadership-113010557882627
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Legislacja-106338378581728
https://www.facebook.com/Ko%C5%82o-Naukowe-Legislacja-106338378581728
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English Speaking Club 
Spanish Speaking Club

Na naszej uczelni wznowił swoją aktywność English Speaking Club oraz powstał nowy studencki
klub języka hiszpańskiego - Spanish Speaking Club! Opiekę nad nimi sprawuje Welcome Office.

Kluby mają pomóc studentom w przełamaniu bariery językowej, poznania nowych ludzi i
wspólnego spędzania czasu w miłej atmosferze. Studenci tworzący English Speaking Club co
tydzień wspólnie wybierają nowy temat spotkania, które prowadzą wolontariusze Welcome
Office  - Liliya Turtbayeva, Vladimir Zholka, Fazilat Rakhmanova oraz Berfu Tuc.

Spanish Speaking Club pozwala nauczyć się języka hiszpańskiego od podstaw. Dzięki dużej
popularności tego języka powstały aż dwie odrębne grupy! Zajęcia prowadzone są przez dwójkę
studentów-wolontariuszy, dla których hiszpański jest językiem ojczystym - Manuelę Enriquez
Guerrero pochodzącą z Kolumbii oraz Caonex De Jesus Melo Romano z Dominikany. Dziękujemy
za ich zaangażowanie i cieszymy się, że studenci chcą rozwijać się razem z nami i uczyć nowych
języków!

Wiadomości i zdjęcia ze spotkań klubów można znaleźć na profilu Welcome Office.

https://www.facebook.com/welcomeofficeUEHS
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Studenci AEH w�r�d laureat�w
konkursu „Podatkowi Liderzy”
Miło nam poinformować, że studenci III. roku prawa, Olga Zhuivoda oraz  Mykola Melnyk zostali
laureatami X. edycji konkursu „Podatkowi Liderzy", organizowanego przez Ministerstwo Finansów.
Przedmiotem tegorocznej edycji konkursu było napisanie eseju naukowego na temat: „Podatki a
ekspansja biznesu" lub rozwiązanie zadania analitycznego. Na podstawie oceny nadesłanych prac
konkursowych oraz rozmów kwalifikacyjnych komisja konkursowa wyłoniła 16 laureatów, którzy
otrzymali propozycję odbycia stażu w MF.

Program „Podatkowi Liderzy" dedykowany jest studentom i absolwentom kierunków prawniczych
i ekonomiczno-finansowych. Nagrodą w konkursie jest możliwość odbycia płatnego stażu w
Departamencie Analiz Podatkowych Ministerstwa Finansów. Laureaci biorą udział w analizie
rozwiązań podatkowych funkcjonujących w różnych krajach, a ich praca jest podstawą do
tworzenia rozwiązań podatkowych, które służą wspieraniu rozwoju gospodarczego Polski.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych!

Więcej na temat konkursu można przeczytać na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Katarzyna Pińkowska     
Koło Naukowe "Legislacja" 

Ruszyła II edycja konkursu
o Złoty Indeks AEH!
Już po raz drugi nasza uczelnia zaprasza maturzystów z
całej Polski do wzięcia udziału w konkursie o Złoty
Indeks AEH.

Temat tegorocznego eseju konkursowego brzmi „Media
społecznościowe — szanse i zagrożenia". Prace o
objętości min. 3000 słów oraz max. 8000 słów można
przesyłać w terminie do 30 kwietnia 2022 r.

Kapituła konkursu, w składzie której zasiadają: Prorektor
ds. Współpracy Międzynarodowej dr hab. Anna LLanos-
Antczak, prof. AEH dr hab. Evelina Kristanova oraz Olga
Rawa-Siarkowska psycholog, trener – szkoleniowiec i
mentor wyłoni laureata, który otrzyma indeks na
wybrany przez siebie kierunek oraz 100% rabatu na
czesne na cały tok studiów. Ogłoszenie wyników nastąpi
w czerwcu br.

Więcej informacji o konkursie znajduje się na stronie
indeks.vizja.pl.

https://bit.ly/3fIkY3K
https://indeks.vizja.pl/


Pyszne wigilijne potrawy, wspólne kolędowanie oraz życzenia wesołych świąt - tak wyglądało
świąteczne spotkanie władz uczelni z pracownikami naukowymi i administracyjnymi Akademii
Ekonomiczno-Humanistycznej w Warszawie oraz filii AEH w Sochaczewie. Społeczność akademicką
uroczyście powitali Dyrektor Generalna Marzena Godlewska oraz JM Rektor dr hab. Konrad Janowski.
Nie zabrakło podsumowań, podziękowań oraz nagród — tych jubileuszowych, jak i wyróżnień-
niespodzianek.

Po oficjalnej części uroczystości i świąteczno-noworocznych życzeniach odbyła się kolacja
przygotowana przez niezawodny zespół Kantyny AEH. Dziękujemy za kolejny udany rok!

Spotkanie wigilijne



L U T Y  2 0 2 2  |  N R  7

„Szlak pamięci” - reportaż o wirtualnym
przewodniku autorstwa prof. Marka Cieciury

VARIA

Zosta� czę�cią AZS AEH

piłka nożna (poziom średniozaawansowany) w poniedziałki i piątki o godz. 20:15,

koszykówka (poziom średniozaawansowany) we wtorki o godz. 20:15,

siatkówka kobiet (poziom średniozaawansowany) w środy o godz. 20:15,

siatkówka mężczyzn (poziom  średniozaawansowany) w soboty o godz. 09:00,

ścianka wspinaczkowa (poziom dowolny) w czwartki o godz. 20.15.

Akademicki Związek Sportowy AEH zaprasza studentów lubiących aktywnie spędzać wolny czas
na zajęcia sportowe w kilku sekcjach:

Zajęcia odbywają się w hali sportowej w Kampusie Vizja Park. W razie dodatkowych pytań
zachęcamy do kontaktu: azs@vizja.pl

Zosta� czę�cią AZS AEH!

Profesor Marek Cieciura od lat tworzy wirtualne przewodniki po historycznych miejscach
związanych z Armią Krajową. Ostatnio wraz ze współpracownikami zakończył prace nad
przygotowaniem przewodnika wiodącego szlakiem pamięci przez najważniejsze miejsca na
Cmentarzu Wojskowym na warszawskich Powązkach.  Stworzenie przewodnika poprzedziła
mozolna praca, polegająca na zbieraniu wszelkich materiałów dotyczących pochowanych na
Powązkach osób oraz opracowanie odpowiednich biogramów, które wyświetlają się po
zeskanowaniu kodów QR. 

Zachęcamy do wysłuchania reportażu radiowej Trójki poświęconego projektowi, oraz do lektury
rozmowy, jaka ukazała się na portalu Gazety Wyborczej.

https://www.polskieradio.pl/9/325/Artykul/2831942,Reportaz-o-wirtualnym-przewodniku-po-Wojskowych-Powazkach-POSLUCHAJ
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27461286,profesor-informatyki-tworzy-interaktywne-przewodniki-miejskie.html
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Vizja SHOP to oficjalny, internetowy sklep z gadżetami AEH. W ofercie znajdują się przedmioty z
limitowanej, jubileuszowej kolekcji zaprojektowanej z okazji XX-lecia Akademii - plecaki, kubki,
breloki, notatniki, pióra oraz bluzy w wersji damskiej i męskiej z logo uczelni, które opracowała
studentka psychologii Marta Błaut.

Zapraszamy do Vizja SHOP!
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https://vizja.shop/
https://vizja.shop/


NOWO�CI PUBLIKACYJNE
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Dylematy w procesie prognozowania
makroekonomicznego

Tomasz Kuszewski

Rok wydania: 2021, Wydawnictwo AEH

Książka jest poświęcona modelowaniu procesów mających miejsce w
gospodarce i ich prognozowaniu. Rozwijane są trzy wzajemnie współzależne
wątki. Centralną postacią pierwszego z wątków jest prognosta – człowiek
zajmujący się modelowaniem systemów ekonomicznych i wykorzystywaniem
konstruowanych przez siebie modeli do przewidywania przyszłych stanów tych
systemów. (...) Kolejny wątek książki dotyczy modeli gospodarki. Najpierw
formułuje się ogólne uwagi o modelach i modelowaniu ekonomicznym. W
dalszej kolejności są omówione cztery różne modele makroekonomiczne, które
były wykorzystywane jako modele prognostyczne. Ten retrospektywny
przegląd z jednej strony pozwala na pokazanie różnorodności narzędzi do
prognozowania podstawowych wskaźników makroekonomicznych, a z drugiej
strony na zademonstrowanie użytego w książce sposobu analizy modeli
makroekonomicznych. Trzeci i ostatni wątek dotyczy prognozowania
makroekonomicznego. Celem tej części pracy jest pokazanie, że możliwości
prognostyczne modeli zależą zarówno od sposobu skonstruowania tych
modeli jak i od prognostów – ludzi, którzy starają się przewidzieć przyszły
przebieg procesów gospodarczych, niezależnie od tego czy są twórcami
modeli, czy tylko ich użytkownikami. (fragment)

A je�li pies ma �ledzionę, to co? Jak dzieci
przedszkolne uog�lniają nowe informacje
w obrębie kategorii istot żywych

Andrzej Tarłowski

Rok wydania: 2021, Wydawnictwo AEH

W najbardziej ogólnym sensie celem obecnego opracowania jest
przedstawienie polskim czytelnikom tematyki rozwoju wiedzy biologicznej z
perspektywy psychologii poznawczej. Z całą pewnością warto byłoby stworzyć
opracowanie integrujące prace badaczy wiedzy biologicznej, którzy
reprezentują dziedzinę psychologii poznawczej i dydaktyki biologii, jednak
budowanie mostów między tymi dziedzinami nie jest moim celem.
Prezentowane tutaj analizy ograniczać się będą wyłącznie do nurtu badań
wywodzącego się z psychologii poznawczej, mam jednak nadzieję, że moje
opracowanie okaże się interesujące i wartościowe także dla dydaktyków
biologii i przyczyni się do zacieśnienia współpracy interdyscyplinarnej w
badaniach nad rozwojem wiedzy biologicznej. (fragment)



Perspektywy w psychologii
Joanna Piekarska, Anna Studzińska (red.)

Rok wydania: 2021, Wydawnictwo AEH

Praca zbiorowa pod redakcją dr Joanny Piekarskiej oraz dr Anny Studzińskiej
podzielona została na cztery części - "Z perspektywy filozoficznej", "Z badań
nad różnicami indywidualnymi", "Z badań nad bliskimi związkami" oraz "Z
perspektywy psychologii zdrowia i psychologii klinicznej".

Kultura i etyka zarządzania
Tadeusz Oleksyn

Rok wydania: 2021, Difin

Książka wyjaśnia istotę i znaczenie kultury zarządzania. Ułatwia zrozumienie
najważniejszych terminów, determinant, procesów kształtowania kultury
zarządzania i wykorzystywania jej w zarządzaniu. Celem jest zarówno osiąganie
satysfakcjonującej efektywności i konkurencyjności – ale i współpracy – w
ramach organizacji różnych typów, jak też tworzenie lepszych relacji
interpersonalnych i środowiska bardziej przyjaznego ludziom w miejscu pracy,
poprzez dostarczenie odpowiedniej wiedzy. Pokazuje, jak tworzyć lepszy świat
organizacji, w którym ludzie są mniej zestresowani, lepiej się czują i pracują
oraz są szczęśliwsi.
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Satysfakcja seksualna w bliskich związkach.
Metoda badania [KSS]

Mieczysław Plopa

Rok wydania: 2021, Wydawnictwo AEH

Autor ma nadzieję, że prezentowane narzędzie przyczyni się do rozwoju
wystandaryzowanych metod pomiaru SS w konkretnym związku (tj.
małżeństwie lub związku partnerskim). Może być ono przydatne zarówno w
badaniach naukowych, jak i praktyce diagnostyczno-klinicznej. KSS, poprzez
ilościowy pomiar trzech różnych aspektów SS, pozwala potencjalnie na wgląd
w funkcjonowanie seksualne par i identyfikację obszarów problemowych, a
także mierzenie zmian w czasie w miarę postępu oddziaływań pomocowych.
(fragment)



Wsp�łczesne monitorowanie pracy.
Podstawy teoretyczne i metody
zastosowania

Jacek Woźniak

Rok wydania: 2021, Wolters Kluwer

Publikacja dotyczy monitorowania pracy przy wykorzystaniu nowoczesnych
technologii. Pandemia koronawirusa, w efekcie której na masową skalę
wprowadzono pracę zdalną, znacząco zwiększyła potrzeby weryfikowania
wykonywania obowiązków przez pracowników. Podstawowym założeniem
współczesnego monitorowania jest możliwość nieinwazyjnego zbierania
informacji o działaniu pracownika w celu oceny, czy występują problemy warte
interwencji zarządczych.  W książce przedstawiono m.in.: powody stosowania
monitorowania pracy, jego korzyści i zagrożenia, tradycyjne i współczesne
metody monitorowania pracy, rodzaje i narzędzia monitorowania pracy oraz
sposoby ich wdrażania, przegląd literatury oraz badań empirycznych
dotyczących monitorowania pracy. Autor podpowiada, jak skutecznie
wprowadzać i stosować nowoczesne technologie informacyjno-komunikacyjne
(ICT), aby osiągać założone efekty przy jednoczesnym zrozumieniu i akceptacji
takich działań ze strony pracowników. Publikacja będzie cennym źródłem
wiedzy nie tylko dla właścicieli małych i średnich firm, lecz także dla
menedżerów i pracowników działów kadr, jak również dla studentów i
pracowników naukowych zajmujących się problematyką zarządzania zasobami
ludzkimi.
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Wyzwania systemu przeciwdziałania praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu

Paweł Gołębiewski, Paweł Sitek (red.)

Rok wydania: 2021, Wydawnictwo AEH

Autorzy książki w swoich pracach prowadzą rozważania, które opierają się nie
tylko na wiedzy teoretycznej, ale również na praktycznych aspektach
związanych z funkcjonowaniem jako część systemu – w instytucjach
obowiązanych, czy też jednostkach współpracujących. Poruszane przez nich
kwestie związane są niejednokrotnie z nowymi pojawiającymi się elementami
systemu, które wynikają z nowelizacji aktów prawnych, ale również przemian w
gospodarce związanej na przykład z rozwojem fintechu i ryzyka, jakie mogą się
pojawić.  (fragment)

Zarządzanie w warunkach niepewno�ci.
Wybrane zagadnienia

Andrzej Jagodziński, Barbara A. Sypniewska,
Sławomir Kowalski (red.)

Rok wydania: 2021, Wydawnictwo Naukowe
Mazowieckiej Uczelni Publicznej w Płocku



ROZDZIAŁY W PUBLIKACJACH
ZBIOROWYCH
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This paper is an attempt to present the ongoing process of reorientation of the European Union’s objectives
resulting from changes in its axiological bases, now founded on the assumption of equivalence between
economic growth and maintenance of the social cohesion. The basic task of the article is to address the issue
whether the economic and social goals set forth in the Treaty of Lisbon have an equal status from the point of
view of legal instruments ensuring their implementation and coherence, in other words from the perspective
cohesion of the social policy’s regulation and the sustainable economic growth achievement on the example of
social and economic fundamental rights.

The Balance of Fundamental Social and Economic Rights of the
EU in Light of The Charter of Fundamental Rights

Kazimierz Strzyczkowski

w: „Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic.
Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference
(IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Seville 2021

Konsekwentnie w publikacji tej zaprezentowana zostanie aktualna wiedza nad biologicznymi podstawami
somatopercepcji i somatoreprezentacji, wywiedziona z szeregu badań, przeprowadzonych nad osobami
zdrowymi, nad pacjentami neurologicznymi (m.in. z hemisomatoagnozją, autotopagnozją, somatoparafrenią
zaniedbywaniem jednostronnym czy anosognozją), jak również nad pacjentami psychiatrycznymi (m.in. z
dysmorfofobią, anoreksją, bulimią czy napadowym obżarstwem). W ramach tego omówiona zostanie droga
czucia somatycznego i czucia równowagi, przedstawione zostaną struktury mózgowe ulegające deterioracji w
przebiegu ww. chorób neurologicznych i psychiatrycznych, jak również opisane zostaną ośrodki mózgowe,
których aktywację przypisano istnieniu poszczególnych reprezentacji umysłowych ciała. Zatem za główny cel
pracy uznać należy uporządkowanie dotychczasowej wiedzy nad biologicznymi podstawami reprezentacji
umysłowych ciała. (fragment)

Biologiczne podstawy somatopercepcji i somatoreprezentacji
Katarzyna Awruk

w: „Perspektywy w psychologii”, red. J. Piekarska, A. Studzińska, Warszawa 2021



L U T Y  2 0 2 2  |  N R  7

While there is no strict, widely accepted definition of artificial intelligence (AI), a brief analysis of few well-known
approaches to the matter shows that AI focuses on studying intelligent agents – devices designed to behave
and react like intelligent species, most notably humans, in order to achieve their goals. Due to this generic
definition, many various tasks and areas of research are included within AI, such as speech recognition, image
recognition and classification, decision making, natural language processing (NLP) and many others.

A Comparative Study of Prediction Algorithms: An Innovative
Deep Learning Approach

Krzysztof Rychlicki-Kicior

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

Purpose: The aim of this paper is to analyze the motives, strategy, process and results of corporate rebranding of
a company representing banking industry in a view of a few years’ perspective in the context of a long-lasting
class action lawsuit. Moreover, the paper presents a detailed literary review of a corporate brand and explains its
significance. Methodology: A case-study design of a joint-stock company listed on Warsaw Stock Exchange
Main Market in Poland. It comprises of the following sections: company profile, motives of corporate rebranding,
process and strategy of corporate rebranding, Swiss franc loans and financial performance. The
macroenvironment and microenvironment of the company were also under scrutiny with the use of PEST and
content analysis of documents. Findings: The corporate rebranding process was evaluated as a success and the
choice of the brand to replace all of the previous brands was evaluated as adequate. The case study analysis
proved that the representative action against the bank for including abusive clauses in Swiss loan contracts was
only the beginning of a series of lawsuits against the bank. Extraordinarily high number of pending cases
worsened both financial performance and bank’s corporate image and reputation. Research & Practical
Limitations/Implications: The paper is a singular case study, which limits the conclusions only to this particular
example. However, it implies that such a phenomenon exists and there is a need to verify it on a wider scale.
Originality/value: This paper is the first one to analyze corporate rebranding in the shadow of abusive clauses
applied by banking institutions. The author did not identify similar research.

Corporate Rebranding in The Banking Industry in The Shadow
of Unfair Terms in Swiss Franc Loans: The Case Study of
Mbank S.A.

Natalia K. Wojciechowska

w: „Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic.
Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference
(IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Seville 2021



Organisations need practical security benchmarking tools in order to plan effective security strategies. This
paper explores techniques that can be used to measure security within an organisation. Article shows that
analysis of costs of cybercrime enables to evaluate organisation’s use economic indicators to ensure information
security and justify security investments. Technical analysis of implications of security failures is combined with
an analysis of economic losses. Described approach is based on the use of the results of quantitative analysis of
different security controls. The selection of security controls derive from their efficiency and the related cost. For
the efficiency assessment of the controls and further selection one of most adequate economic metrics is
considered - return on investment. Return on security investment is used as an example for estimating
economic impact of security measures. The result of the calculation of the ROSI indicator demonstrates whether
the anticipated or provided quantitative benefits exceed the costs of implementing security measures.

Cost-Benefit Approach for Information Security Assessment
Rusłana Prus

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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Możliwość zastosowania sztucznej inteligencji, nowoczesnych technologii i algorytmów, a wchodząc bardziej w
szczegóły – modeli predykcyjnych, w wymiarze sprawiedliwości, przewidywana przez twórców książek science
fiction, stała się dzisiaj faktem. Rodzi to jednak szereg obaw, głównie natury etycznej, oraz potrzebę
odpowiedzenia na pytania natury filozoficznej, dotyczących roli sędziego, zadań wymiaru sprawiedliwości,
dostępu do sądu, prawa do obrony. Zarówno w systemie prawnym Rady Europy, jak i Unii Europejskiej,
stanowiąc liczne akty normatywne, podjęto próby unormowania tych kwestii, jednak powinny być one
prowadzone w dalszym ciągu, a nawet pogłębiane, aby postęp technologiczny nie zaskoczył prawników i nie
spowodował nieodwracalnych skutków społecznych.

Czy �wiat algorytm�w i sztucznej inteligencji będzie
sprawiedliwy? Wykorzystywanie nowoczesnych technologii,
algorytm�w i modeli predykcyjnych w wymiarze
sprawiedliwo�ci

Jacek Sobczak

w: „Human Rights. Evolution in the Digital Era”, red. M. Sitek, J. Bonet Navarro, Józefów 2021
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The analysis of the EU law and the case-law of the Court of Justice of the European Union (CJEU) resulted in the
emergence of the essential defining characteristics of taxable persons under EU value added tax (VAT) rules.
They were the starting point for conducting comparative tax law research in the context of tax harmonization in
the European Union, which resulted in the formulation of guidelines for the Polish legislator. These guidelines
arise from a critical appraisal of certain elements of the concept of a taxable person under EU VAT rules. They
were formulated after the assessment of Polish statutory regulations in view of the EU law, legal academic
literature, and the judgments of both the CJEU and the Supreme Administrative Court of Poland (SAC).

The Defining Elements of The Concept of Taxable Person
Under EU Law – Critical Appraisal with Special Reference
to The Polish Concept of VAT Taxpayer

Wojciech Maruchin

w: „Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic.
Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference
(IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Seville 2021

HR management and HR policy models in the civil service are not separate, and are not mutually exclusive. To
provide an example - the career model can be combined with the job model to create a hybrid model.
Transitioning from one model to another or combining the features of two models is the subject of my research
interest, to which I devoted two scientific monographs: „The formation of the system model of the civil service in
Poland” [Łukaszczuk: 2014], ,,Human Resource Management in the Civil Service” [Łukaszczuk 2020]. Based on the
research, I was able to determine the course of development set by the Polish Act of 30 December 2015 on
amending the Civil Service Act. To modernize the civil service and improve its efficiency, the following are
applied: introducing a managerial model of public management, focusing attention on the control of results
rather than procedures, increasing the participation of non-state actors in carrying out the tasks of the state [R.
Gomes, E. Berman: 2021; G. Hajnal, K. Staronova: 2021; J. S. Piatak, J. E. Sowa, W. S. Jacobson, J. Mc Ginnis
Johnson: 2020]. In this article I aim to examine how the Polish administration implements the principles of New
Public Management (NPM) and enables citizens to shape public services. These activities are undertaken in
stages, as part of projects co-financed by the European Social Fund. The projects allow the Head of the Civil
Service in Poland to gradually modernize the civil service in Poland.

The Development of Civil Service HR Policy Based on Modern
Models of Public Administration: Experience from Poland

Agnieszka Łukaszczuk

w: „Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic.
Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference
(IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Seville 2021
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The aim of this paper is to examine the impact of corporate rebranding strategies on companies’ financial
performance. The sample comprised of 121 joint-stock companies listed on WSE Main Market and New Connect
in Poland. The multiple regression was conducted first for strategies and performance only, and then including
the interaction effects of companies’ industry, number of employees and capital structure. Relative growth of
financial indices was calculated with chain base method. The study partly confirmed positive association
between corporate brand name change with enterprises’ financial performance and its moderation by the
enterprises’ industry and capital structure. The moderation of this relationship was partly confirmed by both
companies’ industry and capital structure, yet was not confirmed by the companies’ size. It has been also proved
that such rebranding motives as mergers and strategic factors were also positively associated with companies’
financial performance.

Does it Pay to Rebrand? The Impact of Corporate Rebranding
Strategies on Financial Performance of Joint-stock Companies

Natalia Wojciechowska

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

Przeprowadzone i przedstawione w tym pracowaniu analizy wskazują, jak silne emocje wzbudza sytuacja
rozwodowa u każdego z małżonków. W wypowiedziach badanych widoczny jest smutek, żal, bezradność, złość,
ale także zauważalna jest „zadaniowa orientacja”, wiara w lepsze ułożenie sobie życia bez dotychczasowego
partnera (partnerki). Przedstawione analizy mogą być pomocne dla diagnostów, doradców, mediatorów,
terapeutów w przygotowywaniu strategii pomocowej danej rodzinie czy konkretnej osobie. (fragment)

Ekspresje dotyczące partnera u małżonk�w w procesie
rozwodzenia się

Mieczysław Plopa, Agnieszka Rojek

w: „Perspektywy w psychologii”, red. J. Piekarska, A. Studzińska, Warszawa 2021

Entrepreneurs experience elevated levels of psychological stress, however, ambiguous results exist on how
efficiently they cope with stress. It is hypothesized that people who choose the entrepreneur’s career may be
predisposed to use more efficient strategies of coping with stress in comparison to non-entrepreneurs due to
the association between entrepreneurial personality dispositions and coping behavior. The objective of this
study was to verify whether the levels of entrepreneurial personality dispositions are indeed related to the use
of specific strategies of coping with stress and to specific coping styles.

Entrepreneurial Personality Dispositions and Coping with
Stress

Konrad Janowski

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



L U T Y  2 0 2 2  |  N R  7

Już w swoim traktacie 'O rodzeniu się zwierząt' Arystoteles (1993, 733 b–735 a) podejmuje problem, który na
długie wieki miał podzielić biologów na dwa obozy: obrońców preformizmu i obrońców epigenezy. Epigeneza i
preformacja to dwie odwieczne propozycje opisu i zgłębienia tajemnicy rozwoju indywidualnej formy
organicznej, którym drogę utorowały takie pytania, jak to, czy pojedynczy organizm bierze początek z
nieuformowanego materiału, a forma wyłania się stopniowo po czasie? Czy ten początek jest już wcześniej
ustalony, wstępnie preformowany? Są to pytania po części metafizyczne: czym jest to, co istnieje, czyli forma,
czy raczej to, co nieuformowane, co stanie się uformowane? Z drugiej strony są to pytania po części
epistemologiczne: jak się o tym możemy dowiedzieć: za pośrednictwem obserwacji czy wnioskowania?
(fragment)

Epigeneza w ujęciu Arystotelesa i �w. Augustyna
Ryszard Stachowski

w: „Perspektywy w psychologii”, red. J. Piekarska, A. Studzińska, Warszawa 2021

There are many instruments that help consumers in the decision-making process regarding the purchase of
food. As far as traditional products (TP) are concerned, European quality labels (EQL) play an important
informative function. (EU Regulation 1151/2012). The author provides a normative and applicative evaluation of
European quality symbols as a source of consumer information. The research combines a critical analysis of
primary and secondary materials with quantitative empirical research. The author analyzed data collected from
632 Polish respondents with the use of the diagnostic survey method (2018-2021). In this scope, the level of
recognition of EQL was determined and communication channels about traditional products were indicated.
Based on these findings, the author discusses how to increase the visibility of EQL. In Poland, the awareness of
EQL was considered modest, with the exception of the Traditional speciality guaranteed, which was moderate.
The findings indicate that communication relating to TP should be based on the personalization of the message,
authenticated by direct communication. Both physical and online contact are relevant. Another important
conclusion refers to the links between agricultural policy and the development of local communities. In this
regard the author supports the recommendation of the EU AGRI Report (2020) and claim that synergies between
EQL and tourism should be further developed, including the application of quality labels to traditional non-food
products.

European Quality Labels - a Visual Source of Consumer
Information on Traditional Products. An Empirical Study from
Poland on Labels Recognition and Information Seeking
Behavior

Inga Oleksiuk

w: „Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic.
Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference
(IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Seville 2021
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The main purpose of this study is to examine the organization of the financial activity in the large Polish non-
financial corporations (NFCs) in terms of the financialization. The paper examines the nature and forms of the
financial activity. The study also tries to explain what determinants are influencing on the financial activity
organization in Polish NFCs. The financialization phenomenon shows that most of large NFCs in developed
countries formed and developed special, external units for the financial activity. Some of them had even
organized own banks within finance and treasury departments. These activities have become outwardly
directed. The paper reports the results from a survey mailed to large Polish NFCs. We describe mainly how the
financial activity was organized at the second decade of 21st century as a result of the financialization. The
findings confirmed that financialization did not significant impact on organization and forms of the financial
activity in Polish NFCs.

Financialization of the non-financial corporations and
organization of the financial activity in Polish large enterprises

Piotr Szczepankowski

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 focus of the present paper is forecasting in economics, finance, and management. Forecasting is the
process of making rational statements about future events or the state of unexamined entities, based on
observation and the use of knowledge about the regularities that characterize the forecasted phenomenon and
the knowledge of relationships between it and other phenomena. Forecasting is the initial component of the
triad: forecasting, goals, and planning. This triad is an integral part of any management decision-making process
and each part of it serves to reduce the risk in an enterprise. All organizations, from international communities to
companies, undertake activities that require forecasting in their operations. During the recent COVID-19
pandemic, many pre-existing and studied regularities have ceased to function. The paper discusses the problem
of applying forecasting methods used in times of stability to forecasting in times of instability. Lack of stability
means an increase in the uncertainty of real processes, and thus an increase in the uncertainty of the forecasting
model. This increase can be attributed partial uncertainties: random disturbances, parameters, and data. The
macroeconomic forecasting model is the subject of analysis. Economic forecasting is hierarchical, therefore, in
order to manage processes on a micro-scale, it is necessary to predict the state of processes on a macro-scale.
The aim of this paper is to propose a forecasting model with greater, both in construction and method,
robustness to uncertainty, especially during its increase due to the pandemic. I suggest using business survey
data and a statistical regression variable selection method, in a recursively structured model. The model also
allows for generating forecasts without having to make assumptions regarding regressor values during the
forecast period.

Forecasting in Times of Increasing Uncertainty
Tomasz Kuszewski

w: „Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic.
Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference
(IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Seville 2021
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The current study deals with how sustainable development based on an integrated process of social, economic
and political action can be key to achieving and maintaining a balance between women and men in the public
space. It presents how institutional and cultural factors influence the dynamics of growth of women's electoral
representation in selected EU Member States that joined the European Union in 2004, so that sustainable
development can take place with and for the benefit of both genders. The study states that the equal
participation of women and men depending on cultural and institutional factors may be the key to positive
developments that will lead to a dynamic increase in the representation of women in decision-making bodies.
The perspective of both genders' participation was discussed in the context of balanced participation, which is a
guiding principle of the European Union.

The Impact of Select Institutional and Cultural Factors on The
Growth Rate of Women's Electoral Representation in Select
European Union Member States Towards Achieving Equal
Participation of Both Genders

Małgorzata Niewiadomska-Cudak

w: „Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic.
Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference
(IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Seville 2021

The space sector, which is increasingly important for the global economy, is a driver of innovation and scientific,
technical, as well as technological progress. The Polish Space Strategy outlines the directions of development
for the space sector in Poland. It includes the creation of framework conditions and support instruments to foster
the development of that sector. Also, the aim of the strategy is to increase the innovativeness and
competitiveness of related areas, as well as to improve the overall security level. This article focuses on legal
aspects of implementation of one of the objectives of the Polish Space Strategy, namely the creation of
favorable conditions for the development of the space sector in Poland. Developing a bill on the National
Register of Space Objects is one of the ways to achieve this objective. Therefore, the aim of the current study is
to analyze the legislative process in Poland in the field of national space law. This bill is intended to include,
among other things, regulations for maintaining a registry of space objects launched by Polish entities.
Moreover, this information would be, in each in case, forwarded to the Secretary-General of the United Nations.

Implementation of the Space Strategy and National Space
Legislation in Poland

Elżbieta Mreńca

w: „Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic.
Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference
(IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Seville 2021
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The aim of the anti-crisis solutions, also referred to as packages or “shields” is to ensure the stability of the
financial sector while guaranteeing security for businesses and workers. These functions are to be fulfilled by
anti-crisis instruments, such as additional taxation of the financial sector or tax preferences. The epidemiological
crisis and its associated economic and social impacts have brought fiscal policy into the attention of politicians
and economists. The aim of the study is to evaluate the tax solutions introduced in relation to the ongoing
COVID–19 pandemic, in the context of effectiveness for the stability of economic entities and maintenance of
employment. A necessary condition for the effectiveness of anti-crisis fiscal policies is the recognition of the
nature of a crisis, in this case: creating downtime and restrictions for enterprises, payment gridlock or loss of
employment.

Implications of the COVID-19 Pandemic for Tax Systems –
Case of Poland

Leszek Borowiec, Waldemar Szymański

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 paper considers mixed finite elements (FE) Q12 (Lagrange version) and Q10 (serendipity version), which
implement the most common quadrature-cubic interpolation in the problems of restoring the functions of two
arguments. Converting the Lagrange model to the serendipity model is certainly a useful procedure that has
been known for more than fifty years. But not all results of such transformation satisfy users, especially
supporters of physical interpretations. We are talking about the value of nodal loads of uniform mass force
("spectrum" of loads) of serendipity FE. For example, the Q10 mixed model receives the physical inadequacy of
the “spectrum” as an inheritance from the “parent” pair Q8 and Q12. In addition, there is a hidden connection in
Pascal's scheme between the serendipity mixed FE (10 nodes) and the Lagrange mixed FE (12 nodes). The
standard Q10 base can be found by the inverse matrix method, the non-matrix Taylor method or the direct
geometric designing. The analysis of hereditary properties suggests that in nature the existence of Q10
substitute-base with the same local and integral characteristics is truly possible. It turns out that the search for
such a base goes beyond the capabilities of traditional modeling methods. An alternative Q10 substitute-basis
was found by non-matrix condensation of Q10 element prototype, ie using the Lagrange Q12 model. The
universal nature of the non-matrix transformation of Q12 into Q10 opens up the possibility of constructing a
model range of mixed FEs with physically adequate spectra of nodal loads.

Inherited Properties of Mixed Finite Elements
Petro Guchek, Igor Astionenko, Oleg Dudchenko, Olena Litvinenko, Anatolii Khomchenko

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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W prezentowanym badaniu postanowiono sprawdzić, czy istnieją związane z płcią psychologiczną różnice w
zakresie inteligencji emocjonalnej, szacowanej przy użyciu testów wykonaniowych. Przyjęty w niniejszej pracy
sposób rozumienia inteligencji emocjonalnej jest najbliższy koncepcji Mayera i Saloveya, którzy inteligencję
emocjonalną określają jako zbiór zdolności do przetwarzania informacji afektywnych i ich wykorzystywania w
celach adaptacyjnych. Zdaniem autorów, inteligencja emocjonalna obejmuje cztery grupy zdolności: zdolności
do percepcji i wyrażania emocji, zdolności emocjonalne wspomagające myślenie, zdolności do rozumienia i
analizowania emocji oraz wykorzystywania wiedzy emocjonalnej oraz zdolności do świadomej regulacji
emocjonalnej. (fragment)

Inteligencja emocjonalna a płe� psychologiczna
Katarzyna Martowska, Joanna Piekarska

w: „Perspektywy w psychologii”, red. J. Piekarska, A. Studzińska, Warszawa 2021

Przeprowadzone badania potwierdzają istnienie związku między inteligencją emocjonalną a cechami
temperamentu oraz między temperamentem a intensywnością treningu społecznego. Pokazują one m.in., że
istnieje związek inteligencji emocjonalnej – cechy z cechami temperamentu, wskazującymi na duże
zapotrzebowanie na stymulację i duże możliwości jej przetwarzania. Bardzo ciekawe są wyniki badania
dotyczącego związku między temperamentem a intensywnością treningu społecznego. Pokazują one, że
intensywność treningu społecznego jest związana z posiadaniem cech wskazujących na duże możliwości
przetwarzania stymulacji, tj. aktywności, żwawości, wrażliwości sensorycznej, ale także z cechą wskazującą na
małe zapotrzebowanie na stymulację jaką jest duża reaktywność emocjonalna. (fragment)

Inteligencja emocjonalna i rola rodziny w jej rozwoju
Joanna Piekarska

w: „Perspektywy w psychologii”, red. J. Piekarska, A. Studzińska, Warszawa 2021

Pojęcie „wolności gospodarczej” jest terminem wieloznacznym, którym posługują się zarówno prawnicy, jak i
ekonomiści, politologowie oraz niejako z natury rzeczy historycy doktryn politycznych i prawnych. W
publikacjach ekonomistów i politologów określenia tego z reguły się nie definiuje. W literaturze podkreśla się
jednak, że brak także refleksji metodologicznej nad modalnością stosowania terminu „wolność gospodarcza”, co
ma istotne znaczenie nie tylko z tej racji, że określenie to występuje w kilku dyscyplinach naukowych, które
posługują się zróżnicowanymi instrumentami opisu rzeczywistości, ale przede wszystkim z tego powodu, że
jego pojmowanie przez władze publiczne ma istotny wpływ na kreację rzeczywistości gospodarczej.

Konstytucyjna wolno�� działalno�ci gospodarczej wobec zasady
zr�wnoważonego rozwoju

Jacek Sobczak

w: „Swoboda działalności gospodarczej. Próba oceny polskich regulacji prawnych”, red. J.
Glumińska-Pawlic, B. Przywora, Warszawa 2022
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Grupa pacjentów po NZK wydaje się stanowić heterogenną populację z odmiennym profilem dysfunkcji
poznawczo-behawioralnych. Szczegółowa diagnostyka neuropsychologiczna jest zatem niezbędna, aby
deficyty mogły być ujawnione. Formalne badanie neuropsychologiczne powinno być standardem wśród tych
pacjentów i stanowić punkt wyjścia dla konstruowania programu specjalistycznej pomocy i kierunkowej
rehabilitacji. (fragment)

Neuropsychologiczne konsekwencje nagłego zatrzymania
krążenia

Joanna Kuryłowicz, Konrad Janowski, Stanisława Steuden

w: „Perspektywy w psychologii”, red. J. Piekarska, A. Studzińska, Warszawa 2021

The approval of the new security strategy of the Republic of Poland in May 2020 required paying attention to the
terminological aspects of the concepts used in this document, as well as to legal issues, which were mainly
connected with the problem of whether this act should be formally countersigned or not. An equally important
issue was to draw attention to the fact that, in practice, two strategies were being developed in Poland’s legal
system—one approved by the President of the Republic of Poland in his decision of May 12, 2020, and the other,
which was in the form of a resolution of the Council of Ministers, applicable from 9 April 2013. The current
strategy was preceded by earlier strategies and the White Paper on National Security of the Republic of Poland.
The strategy of May 12, 2020 is a comprehensive document that sheds light on all elements of national security.
Its content addresses such phenomena as hybridity, operation in cyberspace, the need for new technologies,
and artificial intelligence.

The New National Security Strategy of the Republic of Poland
Jacek Sobczak

w: „Cybersecurity in Poland. Legal Aspects”, ed. K. Chałubińska-Jentkiewicz, F. Radoniewicz, T.
Zieliński, 2021

The issue of the lack of a single official language of the European Union (EU) can be seen on two levels. Firstly,
at the level of the European Union citizens who speak multiple languages. This linguistic diversity brings with it
the problem of the single communication. Secondly, at the level of legal and institutional there is a lack of
uniformity, the absence of one official language is the main cause of problems with the implementation of the
EU  law  into  the  national  law  orders  of  the  Member  States.  This  means  that  any legal regulation should be

One or Many – The Problems of the Official Languages of the
European Union

Jakub de Chyzy, Piotr Solarz

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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translated into one of the many (24) official languages of the EU. Hence, the main aim of this article is to try to
answer the question: Is the EU able to deal with the issue: one or many (- the problem of the?) official languages
of the European Union? The main thesis of the paper is: equality 24 official languages of the institutional system
poses-EU law before the difficult problems associated with the interpretation of EU law. Concretization of that of
the general, as well as the main theses are detailed in the form of auxiliary hypotheses: equality makes the
implementation of the official languages of the EU legal guidelines and equality official languages contributes to
the inconsistencies and non-uniformity of the EU legal system. The institutions of the European Union work in 24
official languages in order to ensure that all citizens, regardless of whether they, understand one of the major
the EU languages, or the lesser - known languages, equal access to policies and legislation. When a new state
joins the EU, its national language usually is established as an official language of the EU. The decision in this
regard is taken by the Council of Ministers. This allows citizens, when dealing with the EU and its institutions, to
use the same language they use in dealing with national authorities. Likewise, all of the new rules adopted by
the EU are translated into all official languages so that every concerned citizen of the European Union can as
soon as is possible, know what they contain and how it applies to them. All language versions of the EU law have
the same legal force.

W artykule przedstawiono propozycje zmian w ustawie z 29 sierpnia 1997 roku zebrane przez Unię Metropolii
Polskich. Autor odnosi się do historii i kształtowania się straży gminnych (miejskich) w systemie organów ochrony
prawnej. Opisuje obecną rolę i zadania straży gminnych ze szczególnym uwzględnieniem różnic w
uprawnieniach i funkcjonowaniu względem policji. W rozważaniach dotyczących wybranych propozycji zmian w
ustawie o strażach gminnych wskaże m.in. skutki prawne, jakie w założeniu zmiany te miałyby wywołać. Artykuł
zwieńcza zakończenie stanowiące zwięzłe podsumowanie wniosków badawczych zaprezentowanych w
publikacji.

Perspektywy zmian w ustawie o strażach gminnych – postulaty
Unii Metropolii Polskich

Jakub Mrożek

w: „XXX lat Straży Miejskiej Wrocławia. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość”, red. M. Lizut, G.
Muchorowski, Wrocław 2021

Prawo do prywatności w dobie sztucznej inteligencji oznacza możliwość sprawowania kontroli nad własnym
życiem prywatnym, w tym nad informacjami o sobie i swojej rodzinie. Solidne przepisy o ochronie prywatności
są nieodzowne dla budowy i utrzymywania zaufania w świecie cyfrowym. Niezwykle istotne jest zapewnienie
równowagi między należytą ochroną życia prywatnego a wspieraniem rozwoju nowych technologii i innowacji.
Artykuł przedstawia, czym jest prywatność w dobie sztucznej inteligencji, jakie zagrożenia dla prywatności płyną
z rozwoju technologii, w jaki sposób gwarantowane i chronione jest prawo do prywatności (zarówno przez
normy międzynarodowe, jak i polskie regulacje prawne). Autor dokonuje także oceny regulacji prawnych
dotyczących gwarancji prawa do prywatności w świecie sztucznej inteligencji.

Prawo do prywatno�ci w dobie sztucznej inteligencji
Anna Pawlak

w: „Human Rights. Evolution in the Digital Era”, red. M. Sitek, J. Bonet Navarro, Józefów 2021
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Prawo finans�w publicznych
Żaneta Gwardzińska-Chowaniec, Jakub Chowaniec

w: „Wprowadzenie do prawa polskiego”, red. J. Turłukowski, M. Sadłowski, J. Chowaniec, P.
Kalinowski, Warszawa 2021

The promotion of traditional food is becoming an increasingly significant practice/initiative in the EU, in line with
sustainable development. These issues are regulated by EU legislation. The aim of this article/paper is to
analyse the legal and social aspects of promotion of traditional food products in Poland. The research used the
method of qualitative analysis of source and secondary materials and a survey in the X and Y generation group.
The results reveal that the respondents are attached to traditional patterns of behaviour and are interested in the
products in question. The specificity of promotional activities in the analyzed area results from the correlation of
following elements: product characteristics, consumer preferences and legal regulations. A particularly
important observation is the lack of identification of health value with the quality of a traditional product in the
studied group. The subject requires further comparative empirical research.

Promotion of Traditional Products in Poland – Social, Legal and
Economic Aspects

Inga Oleksiuk, Agnieszka Werenowska

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

Praca w zawodach zaufania publicznego wiąże się z wywieraniem bezpośredniego wpływu na życie innych
ludzi, dlatego ważna jest w nich nie tylko wiedza i umiejętności, lecz także przestrzeganie zasad etyki
zawodowej. Przestrzeganie norm etycznych jest ważne także dlatego, że do istoty zawodów zaufania
publicznego należą pewne szczególne uprawnienia dotyczące na ogół sfery prywatnej czy wręcz intymnej.
Można przy tym wyróżnić uprawnienia charakterystyczne wyłącznie dla poszczególnych zawodów (np. prawo
wypisywania recept przez lekarza) oraz uprawnienia właściwe dla wszystkich zawodów zaufania publicznego
(np. prawo pozyskiwania informacji dotyczących sfery prywatności i związany z nim obowiązek dochowania
tajemnicy). (fragment)

Psycholog – zaw�d zaufania publicznego
Wojciech Słomski

w: „Perspektywy w psychologii”, red. J. Piekarska, A. Studzińska, Warszawa 2021
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Rada Europy, Unia Europejska, Organizacja Bezpiecze�stwa i
Wsp�łpracy Europejskiej – organizacje tworzące nową
rzeczywisto�� prawną w Europie

Stanisław Leszek Stadniczeńko

w: „Wyzwania dla europejskiego systemu ochrony praw człowieka u progu trzeciej dekady XXI
wieku. Tom II”, red. J. Jaskiernia, K. Spryszak, Toruń 2021

The research objectives, including an in-depth description of the role of local and regional administrative
authorities in the shaping of a sustainable social space, have been achieved through analysis of relevant state
legislation, using functional system analysis. Introduction of system analysis made it possible to demonstrate the
consequences of the legislator's implementation of decentralization at the level of local government units,
which are theoretically equipped with a full spectrum of tools for shaping social order at the local community
level. The idea and principle of decentralization of competences applies at every level of local government units.
Suspension of decision making occurs when the goal is justified with state-importance. Self-government
administrative systems are characterized by a degree of stability, which makes it possible to carry out the
assigned tasks - under one condition: regulatory convergence of the legislative body with the executive body.

The Role of Local and Regional Authorities in Shaping the
Sustainable Social Space

Anna Makuch

w: „Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic.
Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference
(IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Seville 2021

The underlying rationale for security systems should be security understood as one of the basic human values.
Financial sense of security is a vital value for households. In the theoretical part of considerations, it seems
important to pay attention to the elements that determine the construction of the social security system in each
shape. I list ten aspects of the social security scheme, and I describe them in detail from a systemic perspective.
Finally, I assess the attitudes and social acceptance for given solutions. I pay particular attention to the scope of
solidarity in social security policy, describing and explaining the issue of redistribution and benefits. The social
security system can be either assistance- or insurance-focused. The construction of insurance coverage seems
to be the most important. I present a sequence of reasoning from threat to the value of financial security up to
the evaluation of the effectiveness of the possible private insurance solutions in social security system. Referring
to the practical approach, I draw attention to the changes in the Polish social security system, since the political
transition (1989). I suggest to discuss the important role of insurance in social security system, both social and
private insurance, in complementary and supplementary sense.

Scope of Solidarity in Social Security Policy – Looking for Real
Redistribution and Adequate Benefits

Tadeusz Szumlicz

w: „Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic.
Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference
(IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Seville 2021



The worldwide pandemic of COVID-19 has impacted on the all areas of human life. It is still a complicated task to
evaluate the changes, coming in the aftermath of the pandemic with all its waves and virus strains. Most social,
economic and political changes are considered to be irreversible to a certain extent. New conditions require
some reconsideration of what is ‘normal’ in the way of life and human behavior. The changes of far-reaching
importance will presumably constitute ‘new normality’. The paper focuses on a significant aspect of the coming
post-pandemic ‘new normality’ that is social communications, underlying social interactions, social cognition,
social adaptation and other social phenomena and epiphenomena. Contemporary social communications play
the key role of connecting link in economic, social and political relations. That is why an insight into social
communications could help us better see the whole picture of ‘new normality’. The identified trends in social
communications such as virtualization, anonymity, interactivity, fictitiousness, distortion and fragmentation of
communicative space, extreme specification, network group particularism, are not exclusively caused by the
pandemic restrictions. The trends have appeared much earlier and become apparent before the pandemic. The
restrictions, having been introduced to stop this infectious disease, have acted as an accelerator for the trends
described below. The contemporary changes in the area of social communications have been triggered by
social distancing, distant way of working, distant communicative events etc. It can be determined as ‘threshold
effect’ typical for some long-term social processes with a long latent period.

Social Communications in the Post-Pandemic ‘New Normality’
Wojciech Słomski

w: „Innovation Management and Sustainable Economic Development in the Era of Global Pandemic.
Proceedings of the 38th International Business Information Management Association Conference
(IBIMA)”, red. K.S. Soliman, Seville 2021
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Przedmiotem niniejszego opracowania była problematyka nowoczesnego zarządzania zasobami ludzkimi w
służbie cywilnej, usytuowanej w urzędach administracji rządowej. Podstawą zarządzania kadrami administracji
rządowej są czynniki motywacyjne (ang. public service motivation – PSM), których główne założenia wspiera
Strategia Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Służbie Cywilnej do 2020 r. Celem opracowania było zbadanie, w
jaki sposób Strategia wspiera rozwój kadr administracji rządowej na podstawie metodyki zarządzania zasobami
ludzkimi. Metodą oddziaływania na kadry administracji w tym zakresie są szkolenia, indywidualne programy
rozwoju zawodowego, system wynagrodzeń i awansów. Działania te służą wspieraniu sprawności
instytucjonalnej państwa poprzez podniesienie jakości usług w urzędach administracji rządowej i kompetencji
członków korpusu. Strategia znajduje także uzasadnienie w realizacji ustrojowych założeń służby cywilnej,
zgodnie z którymi korpus służby cywilnej działa w celu zapewnienia zawodowego (profesjonalnego), rzetelnego,
bezstronnego i politycznie neutralnego wykonywania zadań państwa (art. 153 Konstytucji).

Służba cywilna w ujęciu Strategii Zarządzania Zasobami
Ludzkimi w Służbie Cywilnej do 2020 roku

Agnieszka Łukaszczuk

w: „Human Rights. Evolution in the Digital Era”, red. M. Sitek, J. Bonet Navarro, Józefów 2021



Subjective financial well-being (SFWB), an essential component of a subjective well-being (SWB) concept, is of
great importance for individuals, researchers and policymakers. This study aims to contribute to a deeper
understanding of financial well-being with a particular focus on the SFWB across lifecourse. We hypothesise
that the SFWB changes in the course of life and its life-cycle pattern varies across countries with different level
of economic development. We build our study upon the Generations and Gender Survey (GGS) unique micro-
level datasets providing state-of-the-art empirical evidence to explore the socio-cultural context of financial
well-being in an international framework. We regress data from the second wave of GGS for Germany, France,
Czech Republic, Poland, Lithuania, Russia, Bulgaria, Georgia (a final sample of 52344 individuals). Our study
supports the posed hypothesis and it reveals that the gap in the SFWB level between countries is smaller
among young adults and its maximum is observed among elders. This is due to the diverging SFWB age profiles,
with an increasing trend in the SFWB level across age in high income countries (Germany and France) and a
decreasing trend in lower income countries (particularly in Bulgaria and Georgia).

Subjective Financial Well-Being Across Life course: A Cross-
Country Empirical Analysis

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
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Zmiany globalne polegające na tym, że ogół ludzkości w życiu codziennym używa komputerów i Internetu,
pozwalają stwierdzić, iż trwale powstaje społeczeństwo cyfrowe. Kolejno wszystkie grupy wiekowe – dzieci,
młodzież, osoby pracujące oraz emeryci – coraz powszechniej używają Internetu w celach: relaksacyjnych,
edukacyjnych, zawodowych, usługowych, komunikacji między sobą. Przyjmując to za fakt bezsporny, warto
przeprowadzić analizę zjawiska uzależnienia – tzw. siecioholizmu. Uzależnienie co do zasady jest przedmiotem
badań wielu dyscyplin nauki. W tym przypadku podjęto się badania zagrożeń wynikających z siecioholizmu
wobec obowiązków małżeńskich pod kątem prawnym, psychologicznym i społecznym. Kolejno zostały podjęte
badania w obszarze przepisów Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego a następnie w zakresie najnowszych ustaleń
z zakresu psychologii i socjologii.

Społecze�stwo cyfrowe – zagrożenie dla realizacji dyspozycji
art. 23 Kodeksu rodzinnego i opieku�czego?

Paweł Sitek

w: „Human Rights. Evolution in the Digital Era”, red. M. Sitek, J. Bonet Navarro, Józefów 2021
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Wraz ze zmianami w wielu obszarach życia człowieka w Trzecim tysiącleciu, zachodzą zmiany również w
stosunkach międzyludzkich. W ostatnich dziesięcioleciach znaczącym zmianom ulega rodzina i jej
funkcjonowanie. Progres naukowo-techniczny, globalizacja sprzyjają zanikaniu wielowiekowych tradycji i
powstawaniu w ich miejsce nowych zwyczajów. Wielowiekowa tradycja ślubów, zawierania małżeństw jest
negowana. Coraz częściej różne formy współżycia między ludźmi postrzegane są jako życie rodzinne. Powstają
nowe, alternatywne do małżeństwa, formy współżycia. Wydaje się, iż obserwujemy kryzys instytucji małżeństwa,
pojawiają się nawet tendencje „odwrotu od małżeństwa”. (fragment)

Wizja bliskiego związku w percepcji polskiej i ukrai�skiej
młodzieży akademickiej

Mieczysław Plopa, Wojciech Plopa, Inna Szymczak

w: „Perspektywy w psychologii”, red. J. Piekarska, A. Studzińska, Warszawa 2021

Cukrzyca typu I (insulinozależna) jest przewlekłą chorobą autoimmunologiczną polegającą na niszczeniu
trzustkowych komórek β odpowiedzialnych za wytwarzanie insuliny. Za klasyczne trio objawów związanych z
początkiem objawów uważa się polidypsję (nadmierne odczuwanie pragnienia), polifagię (zwiększony apetyt)
oraz wielomocz, które występują równolegle z hiperglikemią. Osoby cierpiące na cukrzycę typu I muszą również
przyjmować przez całe swoje życie insulinę. Rozpoznanie choroby takiej jak cukrzyca typu I pociąga za sobą
wystąpienie szeregu stresorów, czyli ciągu wydarzeń rozciągniętych w czasie naruszających psychologiczną
równowagę dotkniętej chorobą osoby. (fragment)

Wsparcie społeczne a akceptacja życia z chorobą u młodych
dorosłych chorych na cukrzycę typu I

Konrad Janowski, Daniel Pankowski, Kinga Wytrychiewicz-Pankowska

w: „Perspektywy w psychologii”, red. J. Piekarska, A. Studzińska, Warszawa 2021

Autor zwraca uwagę, że należy przyjrzeć się uważniej cechom obecnej epoki, która jest światem ograniczającym
pogłębioną refleksję. Wskazuje na wyzwania, które są związane ze zmianą paradygmatów. Zauważa, że
powstają fundamentalne pytania dotyczące istoty samego człowieczeństwa, regresu człowieczeństwa i tego, co
je określa. Podkreśla, że człowiek coraz bardziej bytuje w lęku, że jego wytwory (nie wszystkie), posiadające w
sobie szczególny walor pomysłowości i przedsiębiorczości, mogą obrócić się przeciwko niemu. Rozwój
cywilizacji wymusza podjęcie działań w celu ochrony potrzeb i praw człowieka, dlatego też postęp cywilizacyjny
winien iść w parze z postępem etyczno-moralnym i duchowym człowieka oraz powrotem do
zdroworozsądkowego sposobu myślenia, a także ponoszenia odpowiedzialności za los człowieka i świata, w
którym żyjemy.

W trosce o bezpieczną cywilizację
Stanisław Leszek Stadniczeńko

w: „Human Rights. Evolution in the Digital Era”, red. M. Sitek, J. Bonet Navarro, Józefów 2021
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Rozwój rozumienia zjawiska, które poruszane było przez psychoanalityków, jednakże cztery dekady temu
pojawiło ponownie się na arenie praktyki psychiatrii a następnie psychologii, jest coraz głębiej rozumiane i ma
coraz szerszy wpływ na kierunki badań w dziedzinie zdrowia psychicznego. Konceptualizacja PTSD dała impuls
do głębszego poznania zjawiska traumy. Jej rozumienie pogłębia się i ukazuje nie tylko jako koncepcja zespołu
stresu pourazowego, ale tłumaczy głębiej naturę i mechanizm zaburzeń psychicznych w ogóle. (fragment)

Wyja�nienie koncepcji traumy złożonej według ICD-11. Zmiana
tożsamo�ci istotą urazu traumatycznego

Krzysztof Kiełkiewicz

w: „Perspektywy w psychologii”, red. J. Piekarska, A. Studzińska, Warszawa 2021

Choroby układu oddechowego zajmują szczególne miejsce, nie tylko jeśli chodzi o wymiar cierpienia fizycznego,
ale i psychicznego związanego z doświadczaniem choroby. Wynika to głównie ze specyfiki zaburzenia funkcji
oddechowych, które są podstawowym mechanizmem utrzymującym człowieka przy życiu. POChP wiąże się z
licznymi trudnościami zarówno w sferze somatycznej jak i funkcjonowania psychospołecznego. Stres
pojawiający się wskutek przeżywanych przez osoby chore ograniczeń, może powodować znaczne cierpienie
oraz wpływać negatywnie na jakość życia  (fragment)

Zmienne socjodemograficzne, kliniczne a strategie radzenia
sobie ze stresem choroby i wska�niki adaptacji do przewlekłej
obturacyjnej choroby płuc

Kinga Wytrychiewicz-Pankowska, Daniel Pankowski, Konrad Janowski, Andrzej M. Fal,
Jacek Dąbrowski

w: „Perspektywy w psychologii”, red. J. Piekarska, A. Studzińska, Warszawa 2021

Wynagradzanie pracownik�w w firmach funkcjonujących w
Polsce

Andrzej Jagodziński, Barbara A. Sypniewska

w: „Zarządzanie w warunkach niepewności. Wybrane zagadnienia”, red. A. Jagodziński, B.A.
Sypniewska, S. Kowalski (red.), Płock 2021



ARTYKUŁY

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

Analiza procedury magazynu typu call-off stock w �wietle
znowelizowanych przepis�w ustawy o VAT

Wojciech Maruchin

Monitor Podatkowy 2020, 10

Link
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Spain is one of the countries which is facing a lot of nationalist sentiments and aspirations of certain autonomous
communities seeking if not for sovereignty, then at least for greater autonomy or a federal system. This paper
aims at investigating the case of Catalonia by examining the roots of Catalan nationalism, its main determinants
and drivers for change. It also explains the reasons for evolution of the accompanying factors and claims that
Catalan nationalism is civic and not ethnic in nature. Its main factors are economic and cultural as well as
ideological ones, built on the common identity shaped by cultural and religious heritage. Till the crisis of
2007/2008, Catalan nationalism was not violent – neither in actions nor in its claims. Deterioration of the
economic situation and social frustration made it easier for politicians to use the nationalist argument to win a
political battle. It resulted in the revival of stronger nationalist sentiments and a desire for self-determination.

Catalan Nationalism: Between Constructed Cultural Memory
and Populist Storytelling

Anna Llanos-Antczak

Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 2021, 71(3)

Link
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https://czasopisma.marszalek.com.pl/images/pliki/apsp/71/apsp7101.pdf
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This article aims to discuss the issue of China’s assertiveness in the South and East China Seas within the
constrictivist framework, as economic (liberalism) and military power (realism) are not sufficient to explain the
complexity of the problem. It aims to answer the following question: How does the constructivist approach lend
itself to the understanding of China’s assertiveness in the case of the South and the East China Sea territorial
disputes? It will also explore the following hypotheses: the victimized identity perception leads China to be
assertive in the South China Sea dispute and the perception of Japan’s behavior as aggressive (as in the past)
provokes China to be assertive in the East China Sea dispute.

China’s Assertiveness in the South and East China Sea: A
Constructivist Approach

Anna Llanos-Antczak, Pathummaly Phommachanh

Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales 2022, 244

Link

Objectives: The purpose of the analysis is to examine the changes taking place in the proven central banking
model in Poland in terms of law and in terms of changing the level of security for financial market stability in
Poland, in particular the banking sector in Poland. Material and methods: Research methods used in the article
are characteristic for social sciences: from typically legal methods, such as analysis of legal regulations and
doctrines, which make up a full understanding of law, through analysis of financial data published by financial
institutions, up to analysis of press statements to show the latest legal and factual status. Legal-dogmatic
methods and data analysis were supported by the descriptive method, which contributed to the conclusions
summarizing the study. The author based on current, official data published on institutions’ websites. Results:
The results obtained lead us to know much better about functioning banking system in Poland and the position
of the National Bank of Poland. Conclusions: Between 1989–1992 Poland underwent a transformation from a
monobank to a free market with an independent central bank. The rules for managing the NBP foreign
exchange reserves are an extremely important issue. Public information indicates that actual changes have
been made to the management of reserves by importing foreign exchange reserves in gold to Poland. The
analysis of the purposefulness and possible reasons for the change in the approach to foreign exchange
reserves in Poland will be undertaken in a separate publication.

Changes taking place in the proven central banking model in
Poland

Paweł Sitek

Journal of Modern Science 2021, 2

DOI: 10.13166/jms/143537

http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/71189
https://doi.org/10.13166/jms/143537
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This correlational study investigated the relationship between cognitive aptitudes and online and offline
processing of L2 syntactic structures. As a measure of online processing, the study used a self-paced reading
task. To tap into offline L2 knowledge, it employed an untimed grammaticality judgment task (GJT). The main
analyses focused on the correct placement of relative pronouns. The supplementary analyses were carried out
on a range of other structures used as fillers in the GJT. In terms of cognitive aptitudes, the study considered the
role of explicit learning aptitude and working memory in the processing of L2. Explicit aptitude was
operationalized as an ability to infer rules of a new language and measured by the LLAMA F task, and working
memory was measured by a digit span task. Moreover, the design included a measure of general L2 proficiency.
The results showed that L2 learners’ scores in the GJT were positively related to their explicit language aptitude.
However, this type of relationship was observed only for ungrammatical items. In contrast, working memory was
not a significant predictor of the performance on the GJT. As regards online processing, no links were found
between the predictor variables and participants’ sensitivity to errors in the self-paced reading task. Taken
together, the results corroborate the role of explicit learning abilities in offline processing of L2 grammar.
Additionally, supplementary analyses suggest that this relationship may hold even when general L2 proficiency
is controlled for.

Cognitive Aptitudes and Processing of L2 Grammar: Exploring
the Role of Rule Inferencing Skills and Working Memory

Małgorzata Foryś-Nogala

Advances in Cognitive Psychology 2021, 17(4)

Link

Objective: An increasing number of studies have demonstrated cognitive impairment in patients with
rheumatoid arthritis (RA). The literature indicates many factors play an important role in this clinical problem,
such as the severity of depressive symptoms and the treatment used. The aim of this study was to
systematically review studies comparing cognitive functioning between healthy participants and RA patients
and to determine both the severity and potential moderators of cognitive impairment. Methods: For this
purpose, 16 studies that fulfilled all selection criteria were carefully selected. Altogether, 921 patients with RA
(812 women and 109 men) and 700 controls participated in these studies. Due to the inability to perform a
network meta-analysis, it was decided to determine the effect sizes for studies which used the same
measurement methods. Results: The analysis demonstrated greater impairment of cognitive functioning in
patients with RA than in healthy controls, with effect sizes ranging from small to large, depending on the
assessment method used in the study. Conclusions: The study pinpoints potential biases, lack of replication, and
inconsistencies in reporting data as possible confounding factors and suggests further recommendations for
assessment methods, research directions and clinical implications.

Cognitive impairment in patients with rheumatoid arthritis: A
systematic review and meta-analysis

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

Joint Bone Spine 2022, 89(3)

DOI: 10.1016/j.jbspin.2021.105298

https://ac-psych.org/en/issues/volume/17/issue/4#art346
https://doi.org/10.1016/j.jbspin.2021.105298
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The term ‘human rights’ is used to describe the rights of every person, regardless of their nationality or social
position. In the doctrine, the term is also understood differently as the material, social and cultural premises of
human independence. Both the concept and the content of the principle of sustainable development are the
subject of a broad debate involving representatives of different scientific disciplines, publicists, and politicians
representing different options. The authors of the article analyze the principle of sustainable development in the
context of human rights. From the text of Art. 5 of the Constitution, it can be deduced that the principle of
sustainable development in this layer is a human and civil right, broader than the law, relating to living in an
uncontaminated environment. The core of the concept of sustainable development, which is not sufficiently
emphasized due to its “appropriation” by ecologists and its complexity unduly perceived by lawyers, is that it
formulates rights for future generations. The perception of these rights by the creators of the Polish Constitution,
both in its preamble and in its Article 5, should be considered momentous and anticipating its creation.

The Concept of Sustainable Development as a Constitutive
Element of the Polish Political and Legal System and a Specific
Human Right

Jacek Sobczak, Ksenia Kakareko, Maria Gołda-Sobczak

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021, 6(64)

DOI: 10.15804/ppk.2021.06.36

The main goal of this study is to assess whether, and if so, how the tax policy is implemented in Poland in
relation to informal partnerships. The justification for conducting research in this area is the growing number of
such relationships and the demands formulated by the public on the principles of taxation of cohabitants. The
study analyzes not only taxes on natural persons, but also the provisions governing the principles of tax liability.
The research shows that while pro-family tax policy is implemented on a fairly large scale in Poland, it does not
apply to cohabitants. In principle, cohabitants do not have the right to any preferential taxation rules, above all
tax reliefs and exemptions. Moreover, the analysis of the research material clearly indicates that staying in
cohabitation can even aggravate the situation of a cohabitant under tax law (which can be seen perfectly well
on the example of a cohabitant's liability for his partner's taxes). On the basis of a critical analysis of the Polish tax
law provisions, the general thesis has been formulated that the situation of cohabitants is affected by deep
asymmetry, because on the one hand the legislator uses cohabitation to improve the allocation of public
revenues, but on the other hand it does not include cohabitants with pro-family tax policy (although cohabitation
is very similar to marriage). The study includes certain demands on the legislator, thanks to which it is possible
to cover cohabitants by pro-family tax policy.

Concubinage in the Polish Tax Law
Aleksy Goettel

Contemporary Economics 2021, 15, 3

Link
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Background: Consumers’ response to threat is an important topic and needs further exploration, especially in
times of Covid-19 pandemic. This paper contributes towards widening its understanding from the perspective of
consumers’ purchase behaviour in the context of convenience stores. It adds to the debate on the influence of
the Covid-19 threat and all unprecedented pandemic circumstances (exogenous and endogenous impacts) on
consumers’ purchase routines and habits. Methods: This study analyses a unique dataset of transactional data
(783,502 observations) drawn from 1,291 convenience stores located in the United Kingdom (thanks to The Retail
Data Partnership Ltd). The captured period includes 36 months (from January 2018 till December 2020). This
panel data study concentrates on the particular aspects of purchase behaviour (one item transactions, average
spend per transaction) in the pre-pandemic and pandemic period. Results: This investigation reveals that the
share of one item transactions fundamentally decreased in the analysed pandemic period (especially in April
2020) both in the overall number and value of transactions. The average transaction (basket) value increased in
that period. Further analysis concerning the stores’ location, affiliation and size adds depth to our contribution.
Conclusions: Our findings show the meaning of convenience sector in times of threat. We demonstrate specific
aspects of the claim that purchase behaviour habits and patterns have significantly changed in the era of Covid-
19 pandemic. Understanding this change underpins the long-term process of knowledge building in the field of
consumers’ purchase behaviour. It also makes business practitioners, policymakers and consumers more
proactive than reactive in the case of future.

Consumers’ response to pandemic threat: Purchase behaviour
in convenience stores. Evidence from British panel data

Maria Rybaczewska, Aneta Maria Kłopocka, Tomasz Kuszewski, Łukasz Sułkowski

Journal of International Studies 2021, 14(4)

Link

The purpose of the study is to show the general situation of Catholic periodicals under the current democratic
system. The author provides an analytical definition of the journals, followed by a dedicated typology. The
discussed periodicals, which represent the class of community media, have all played an important religious,
cultural and political role at some point in history. The selection of this particular research topic is justified by the
shortage of in-depth studies on this important media segment. The interdisciplinary study takes the form of a
compilatory review, illustrating obvious correlations between media and politics through the example of
Catholic periodicals. The article uses the following methods: literary and critical analysis, as well as media and
press content analysis.

Contemporary Polish Community Media and Democracy. An
Example of Catholic Periodicals

Evelina Kristanova

Perspektywy Kultury 2021, 4

DOI: 10.35765/pk.2021.3504.23
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The subject of the conducted research is the development of sanction regulations in light of Polish and EU law.
Sanction regulations were innovative elements introduced to the Act of 8 January 1993 on the value added tax
and excise duty, which, due to the high budgetary significance of both taxes, became the most important
substantive Polish tax law passed in connection with the reform of the Polish tax system. In the course of the
analyses, changes in VAT sanction regulations were indicated by considering the subsequent questions: 1. What
was the reason for the changes made to these regulations in the period preceding Poland’s accession to the
EU? 2. What was the impact of EU law and case law of the EU Court of Justice on Polish sanction regulations
before and after Poland's accession to the EU? 3. Were there other reasons for the implemented changes and
what did they entail? As a research method, an analysis of normative material, views presented in legal doctrine
and in case law of the Constitutional Tribunal (CT) and the EU Court of Justice was adopted. Development of
VAT sanction regulationsin the period preceding Poland’s accession to the EU was caused by the scope and
frequency of violations of instrumental tax obligation committed by taxpayers. The second reason for changes
in the content of the examined regulations was the influence of case law of the Constitutional Tribunal which
sought to designate the limits for the application of tax sanctions. The third factor contributing to the changes in
sanction regulations wascase law of the EU Court of Justice, which is a crucial part of acquis communautaire.

Development of VAT Sanction Regulations in Light of Polish
and EU law

Wojciech Maruchin

International Journal of Innovation, Creativity and Change 2020, 13, 5

Link

The issue discussed in the paper is highly relevant and topical in economic practice because of changes in the
recognition of certain assets and their depreciation. The author’s research established that depreciation write-off
in financial terms constitute capital comprising two components: depreciation and the tax shield effect. The non-
tax shield is more important relative to other tax shields because the vast majority of entities in the raw materials
industry own assets which are depreciated for the purposes of balance sheet accounting and tax accounting. As
a cost depreciation, on the one hand, reduces the financial result and on the other, generates additional
operating cash flows. Depreciable assets account for a large portion of coal companies’ assets. In addition, due
to the implementation of IFRS 16 on leasing their share increased as did the amount of depreciation. Hence, its
share in operating cash flows in Polish coal companies is slightly higher than in global companies. An
overwhelming part of the additional depreciation arising from the inclusion in the assets reported in the balance
sheet of assets used based on contracts of lease, lending or rental does not reduce the tax basis and does not
constitute a tax shield. Consequently, it creates a disparity between the gross profit/loss and taxable income,
thereby increasing the effective tax rate. An increase in the depreciation level in coal companies facilitates
maintenance of liquidity and provides financing for investment projects and improves debt servicing, especially
in times of declining financial result when coal prices are low.

Depreciation Capital as a Source of Financing of Mining
Companies Activities

Agata Sierpińska-Sawicz, Maria Sierpińska

Contemporary Economics 2021, 15, 4

Link
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This paper contributes to the literature on the effects of uncertainty on household saving – a long-standing and
extensively explored topic yet leaving a number of issues inconclusive. It concentrates on the labor income
uncertainty by addressing saving against unemployment risk in terms of changes in credit supply and
households’ financial wealth. Time series analysis uses dataset of quarterly observations from 2003 Q4 to 2019
Q3 for Poland. It provides empirical evidence of the negative relationship of changes in households’ financial
wealth and credit availability with the household propensity to save, in line with the buffer saving model.
Furthermore, it contributes to the discussion on the choice of uncertainty measures referring to the labor market
with a recommendation to employ the subjective (perceived) unemployment expectation index rather than the
objective unemployment rate. These results are meaningful for policy implications. They emphasize the role of
credit availability for household consumption/saving decisions. In case of expansionary monetary policy and
making credit easier to acquire for households, all other things equal, a negative effect on the household saving
rate may be expected. This poses a question about the risk of households’ overreliance on credit and therefore
about their financial stability in emergency situations.

Do Credit Supply and Unemployment Risk Matter for
Household Saving? Evidence from Poland

Aneta Maria Kłopocka, Ryszard Wilczyński

Contemporary Economics 2021, 15, 4

Link

W artykule wskazano na społeczne i psychologiczne znaczenie problemu związanego z doświadczeniem
przemocy w dzieciństwie (głównie w środowisku rodzinnym) w relacji do wybranych aspektów zdrowia
psychicznego w okresie dorosłości. Analizy zostały przeprowadzone na podstawie przeglądu badań
empirycznych zamieszczonych w literaturze światowej. Wskazuje ona na istotny związek pomiędzy przemocą
emocjonalną, fizyczną, seksualną, zaniedbaniem a zaburzeniami depresyjnymi w dorosłości. Silniejsze
doświadczanie różnych form przemocy pogłębia problemy psychiczne oraz społeczne dorosłych w różnych
obszarach funkcjonowania.

Do�wiadczanie przemocy w dzieci�stwie a nasilenie depresji
w dorosło�ci

Mieczysław Plopa, Justyna Zamojska

Studia Elbląskie 2021, XXII

Link

http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/15/issue/4
http://studiaelblaskie.pl/assets/Artykuly/Plopa.pdf


L U T Y  2 0 2 2  |  N R  7

This research aims to measure the service quality of e-banking through e-customer satisfaction & e-customer
loyalty in the Islamic e-banking sector of Pakistan. For this purpose, we modified the multiple-item scale (E-S-
QUAL) model with two new dimensions: availability of online system and personal needs of customers.
Additionally, we added two mediators, for instance, religiosity and trust in the Islamic e-banking perspective. We
have collected 674 responses from the consumers of the Islamic banking sector of Pakistan through a
structured questionnaire. The data were analysed through second-order PLS-SEM (PLS-structural equation
modeling) to examine direct and serial mediation. The direct relationship results showed a positive and
compelling effect of modified E-S-QUAL dimensions on e-customer satisfaction. Additionally, the e-customer
satisfaction has an affirmative and significant association with e-customer loyalty. Moreover, the serial mediation
relationship results exhibited that the e-customer satisfaction, trust, and religiosity mediated the modified
dimensions of the E-S-QUAL model and e-customer loyalty.

E-Banking Customer Satisfaction and Loyalty: Evidence from
Serial Mediation through Modified E-S-QUAL Model and
Second-Order PLS-SEM

Rizwan Raheem Ahmed, Dalia Streimikiene, Zahid Ali Channar, Riaz Hussain Soomro, Justas
Streimikis

Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics, 2021, 32(5)

Link

The impact of economic freedom’s dimensions specifically on law’s rule and government’s size to the efficiency
of the financial and social efficiency of the microfinance institutions (MFI) have been examined in this study. This
study comprises of total 165 MFIs from four selected Asian countries over the period from 2011 to 2019. In
overall, the MFIs are more capable to generating revenue from their financial activities to ensure their
sustainability and to ensure they manage to provide better financial inclusions to the lower income society
rather than merely focus on minimizing the poverty. The results from the panel regression analysis implied that
property rights, government spending and tax burden are negatively significant with social efficiency of MFIs. On
the other hand, government integrity showed a significant and positive relationship with social efficiency of MFIs.
However, these variables revealed a consistent negative but insignificant relationship with the financial
efficiency of MFIs.

Efficiency of Microfinance Institutions and Economic Freedom
Nexus: Empirical Evidence from Four Selected Asian Countries

Fakarudin Kamarudin, Nazratul Aina Mohamad Anwar, Fengsheng Chien, Hafezali Iqbal
Hussain, Muhammad Sadiq

Transformations in Business & Economics 2021, 20, 2B
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The European Union’s New Green Deal generates changes in the socio-economic development of regions. An
element of this change is the transformation of the regional profiles of the energy portfolio towards more pro-
ecological ones. The aim of this article is to identify the conditions and reasons for the transformation of the
energy portfolio of the Eastern Poland macroregion, and to define the directions of the energy portfolio
evolution caused by the need to implement the goals of the European Green Deal by 2030, in order to
consequently develop the forecast energy portfolio for the Eastern Poland macroregion. It has been assumed
that the energy transformation of the Eastern Poland macroregion will be implemented through gradual
transformation of the energy portfolio towards dispersed sources of local and civic energy. The research is
based on both qualitative and quantitative approaches. The qualitative research was carried out on the basis of
the diagnostic survey method with the use of the proprietary questionnaire as well as with the analysis of the
content of strategic documents of the voivodships included in the Eastern Poland macroregion. The basis for
the preparation of research questions was the extended PEST method which stands for: political, economic,
socio-cultural, technological. Research efforts were focused on developing an energy portfolio for the region
using the assumptions of the Boston consulting group matrix (a strategic planning tool). The originality of the
conducted research consists in the adaptation of the BCG matrix to the development of the forecast energy
portfolio and the preparation of a proposal for the aggregated energy portfolio of the Eastern Poland
macroregion. The obtained results indicate that the macroregion’s energy portfolio is diversified, though with the
key significance of conventional sources. It is predicted that by 2030, the following sources will change their
positions within the portfolio for the Eastern Poland macroregion: solar energy, wind energy and bioenergy.
However, it will retain the character of a “youth wallet”.

Energy Portfolio of the Eastern Poland Macroregion in the
European Union

Izabela Horzela, Sławomir Gromadzki, Jarosław Gryz, Tomasz Kownacki, Aneta Nowakowska-
Krystman, Marzena Piotrowska-Trybull, Radosław Wiśniewski

Energies 2021, 14(24)
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The competition is an unique event which supposes pressure, social and financial stake, in these conditions
increasing the athletes’ probability of getting injured. And this probability is higher in the case of new and
inexperienced athletes, in which case (mainly), the win-at-all-costs philosophy may lead to less calculated risks.
The goal 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 stimulating and instrumental risk.
Adapting the S&IRQ will allow for assessing athletes in terms of sports risk The Hungarian, Latvian, Lithuanian,
Romanian, Russian, Slovak, Spanish, and English adaptation of Makarowski’s Stimulating and Instrumental Risk
Questionnaire (S&IRQ) was made. Two types of risk are discussed: (a) stimulating risk, which focuses on the
experience of pleasurable physiological stimulation, and (b) instrumental risk, which is a goal-oriented
strategy/tactics. Our study has also a cross-sectional nature, analyzing the results for instrumental and
stimulating risk, in the case of eight groups of athletes. The questionnaire’s reliability and validity analyses on
martial arts athletes from Hungary (n = 47), Latvia (n = 32), Lithuania (n = 47), English-speaking athletes from other
countries (n = 58), Romania, (n = 61), Russia (n = 53), Slovakia (n = 29) and Spain (n = 25) was made. Reliability was
measured using the Cronbach’s α internal consistency coefficient, which ranged from 0.69 to 0.83. A
confirmatory factor analysis was used to verify the questionnaire’s internal structure. Results of research using
the eight versions of the S&IRQ indicate that the measure possesses good psychometric properties and can be
used in international research. Also, single-factor analysis of variance revealed significant differences between
the groups of athletes. Romanian athletes achieved the highest mean scores for the stimulating risk scale, while
athletes from Spain achieved the lowest results. Considering the instrumental risk, Spanish athletes registered
the highest score and athletes from Russia the lowest values. The S&IRQ can be used in international studies, as
part of psychological training by sport psychologists, coaches, martial arts athletes, athletes from various sport
disciplines, for their professional and personal development. The appendix includes Arabic, Chinese, English,
French, German, Greek, Hungarian, Indian (Martahai and Hindi), Indonesian, Italian, Latvian, Lithuanian,
Macedonian, Moldavian, Persian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Slovak and Spanish versions of the
S&IRQ for martial arts athletes, together with the norms for both women and men.

The English-speaking, Hungarian, Latvian, Lithuanian,
Romanian, Russian, Slovak, and Spanish adaptations of
Makarowski’s Stimulating and Instrumental Risk Questionnaire
for martial arts athletes

Ryszard Makarowski, Andrzej Piotrowski, Radu Predoiu, Karol Görner, Alexandra Predoiu,
Georgeta Mitrache, Romualdas Malinauskas, Néstor Vicente-Salar, Zermena Vazne, Evgeny
Cherepov, Márta Miklósi, Klára Kovács, Raluca Pelin, Ole Boe, Samir Rawat, Abhijit
Deshpande, Mieczysław Plopa, Wojciech Plopa

Archives of Budo 2021, 17
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The aim of this paper is to review recent hypotheses on the evolutionary origins of music in Homo sapiens,
taking into account the most influential traditional hypotheses. To date, theories derived from evolution have
focused primarily on the importance that music carries in solving detailed adaptive problems. The three most
influential theoretical concepts have described the evolution of human music in terms of 1) sexual selection, 2)
the formation of social bonds, or treated it 3) as a byproduct. According to recent proposals, traditional
hypotheses are flawed or insufficient in fully explaining the complexity of music in Homo sapiens. This paper will
critically discuss three traditional hypotheses of music evolution (music as an effect of sexual selection, a
mechanism of social bonding, and a byproduct), as well as and two recent concepts of music evolution - music
as a credible signal and Music and Social Bonding (MSB) hypothesis.

Evolutionary origins of music. Classical and recent hypotheses
Kasper Kalinowski, Agata Kozłowska, Marta Malesza, Dariusz P. Danel

Anthropological Review 2021, 84(2)
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Changes introduced to the act on corporate income tax with the act of 28 November 2020 concern a few issues
independent from one another. The first one regards extending the scope of subjective taxation with another
two unincorporated companies, namely limited partnerships and general partnerships. Another significant
change of the examined regulations in regard to counteracting tax optimization is introduction of legal
regulations of which aim is solely accessibility of deduction by an entity which takes over losses of the acquired
taxpayer. The purpose of further changes was to determine new rules in regard to documentation of transfer
pricing and determining the value of benefits in kind towards a partner by way of dividend due, remitting shares
or liquidation of a company. The lawmaker also introduced new law regulations regarding legal definition of the
rules of functioning of real estate-rich company. Taxpayers are obligated to prepare information and make it
public regarding tax strategy, and the subject scope of taxing non-residents has been expanded. It is worth to
take into consideration the appearance of the two new procedures connected with punishing taxpayers with a
pecuniary penalty by an approved tax authority. The first penalty may be awarded in case of violation by a real
estate-rich company of an obligation to appoint a tax proxy. In the second one, the tax authority may punish a
taxpayer who violated an obligation to put information on tax strategy for a financial year on their website and
failed to inform the head of tax office about the website with the observance of the time limits stipulated in the
regulations.

Ewolucja przepis�w ustawy o podatku dochodowym od os�b
prawnych jako przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej lub
uszczelnianie systemu podatkowego

Wojciech Maruchin

Monitor Podatkowy 2021, 1

DOI: 10.32027/MOPOD.21.1.5

http://doi.org/10.2478/anre-2021-0011
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We carried out two cross-sectional studies (N1 = 240; N2 = 334) on a population of native Polish-speaking young
adults to examine the relationships between trait anger, grandiose and vulnerable narcissism, and self-reported
sarcasm use, measured with a Polish translation of the Sarcasm Self-Report Scale (SSS, Ivanko et al., 2004). We
found that trait anger was significantly and positively associated with self-reported sarcasm use generally and
on the face-saving subscale. Additionally, grandiose, but not vulnerable narcissism showed a pattern of positive
correlations with self-reported sarcasm use, both generally as well as on the individual SSS subscales. Trait
anger and grandiose narcissism were also significant predictors of self-reported sarcasm use, although the
influence of narcissism weakened upon the inclusion of trait anger in the regression models, suggesting that
trait anger might contribute to perceiving oneself as sarcastic among narcissistic individuals.

Exploring the Links Between Trait Anger, Self-Reported
Sarcasm Use, and Narcissism

Piotr Kałowski, Kinga Szymaniak, Oliwia Maciantowicz

Advances in Cognitive Psychology 2021, 17, 4

Link
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During the COVID-19 pandemic, many factors have simultaneously affected people’s psychological distress
(PD). The most commonly studied types of factors have been those relating to health risks involving SARS-CoV-
2 infection and sociodemographic factors. However, financial changes at both the national and global levels and
these changes’ influences on people’s personal finances constitute another group of factors with the potential
to cause symptoms of anxiety and depression. A correlation study of 1135 working adults in Poland was
conducted to analyze the roles of a wide range of financial variables in explaining the extent of people’s PD
during the pandemic. Three groups of financial factors predicted PD over and above sociodemographic
variables and COVID-19 health-related factors: a person’s objective financial situation, their subjective financial
situation, and their individual financial disposition, the last of these being the most important. The present study
adds to the current state of knowledge by showing that financial variables explain a significant portion of
variance in PD over and above sociodemographic and COVID-19 health-related factors. Moreover, the study
also identified individual financial variables that were capable of predicting people’s psychological distress
during the pandemic.

Financial Factors and Psychological Distress during the
COVID-19 Pandemic in Poland

Katarzyna Sekścińska, Agata Trzcińska, Daniel Pankowski, Ewa Pisula, Kinga Wytrychiewicz-
Pankowska

International Journal of Environmental Research and Public Health 2022, 19(3)

Link
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Przedmiotem artykułu jest wewnętrzna działalność ustawodawcza księcia Albrechta von Brandenburg-
Ansbach, który objął rządy w księstwie pruskim utworzonym po sekularyzacji pruskiej części Zakonu
krzyżackiego jako lenno króla i Korony Polskiej (1525). W czasie swoich rządów książę podejmował działania
mające na celu umocnienie swojej pozycji. Służyła temu również działalność prawodawcza, uzgadniana często
ze stanami księstwa, w której znaczącą rolę odgrywały ustanawiane przez księcia przepisy porządkowe,
wydawane samoistnie, ale często pojawiające się w ramach szerszych ustaw porządkowych obejmujących
regulacje karne, prawno-osobowe czy prawno-majątkowe. Ich zadaniem było normowanie wielu stron życia i
działalności poddanych, nakazywanie, zakazywanie określonych zachowań, reglamentowanie i represjonowanie
ich postępowania. Wydawanie przez władców przepisów policyjnych służyć miało w procesie kształtowania się
wczesnonowożytnego władztwa terytorialnego wprowadzeniu kontroli nad poddanymi, wprzęgnięciu ich w
system dyscypliny społecznej, mającej na celu osiągnięcie porządku wewnętrznego. Działalność ta, w której
przepisy policyjne pełniły funkcję instrumentu utrwalenia władzy, miała w przypadku księcia Albrechta
dodatkowe znaczenie ze względu na ustanowienie w księstwie pruskim ewangelickiego kościoła krajowego, na
którego czele, jako jego głowa, stał sam książę. Zespolenie władzy świeckiej z kościelną, zgodne z doktryną
Marcina Lutra, zmierzało do powstanie społeczności, w której poddani książęcy byli jednocześnie członkami
książęcego kościoła. Z tego powodu wiele z przepisów policyjnych miało szczególny moralny charakter.

Für gute öffentliche Ordnung. Ustawodawstwo policyjne
księcia Albrechta von Brandenburg-Ansbach z okresu jego
rząd�w w księstwie pruskim (1525–1568)

Dariusz Makiłła

Czasopismo Prawno-Historyczne 2021, 73, 2

DOI: 10.14746/cph.2021.2.4

Intensification of globalization processes in the contemporary world entails consequences for all areas of socio-
economic life. The latter 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 their products and services. The specific question which appears in this context is whether to use
standardized or adapted advertising. The attitude of the audience on the target market is of key importance. The
present article also focuses on the impact of globalization on the recipients’ perception of the advertising
activity of foreign companies operating in the Polish market. Assessment of the degree of acceptance of foreign
enterprises’ standardized advertising activities on the Polish market, their attractiveness and impact on
competitiveness,  from the perspective of Polish consumers.  The basis for the study are the findings  of a survey 

Global or Adapted Advertising? Consumer Evaluation of
Advertising Activity of Foreign Enterprises on the Polish
Market

Robert Nowacki

Contemporary Economics 2021, 15, 4

https://doi.org/10.14746/cph.2021.2.4
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The article reflects on the concept of good administration, which is recognized as an unquestionable
international standard on the basis of the Council of Europe, which plays an increasingly important role in
relation to the functioning of the modern public service giving it the character of “the third generation human
right.” Author points out that the different legal culture and political culture determine different institutional and
competence solutions in the implementation of a single principle of “good administration.” In this case, the
Council of Europe not only formulates standards for good administration, but also assists member states in their
practical implementation. A special role in the European region in the creation and dissemination of the standard
.

“Good Administration” as a Model of the International
Principle of an Idea of the Rule of Law in the Context of the
Council of Europe

Dawid Stadniczeńko

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego 2021, 18(2)

conducted in 2019 and 2020 on a sample of Polish consumers aged 15+ 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. The results of
the research indicate that Polish consumers perceive the globalization of advertising and have mixed feelings
about it. On the one hand, they appreciate the attractiveness of standardized advertisements, on the other, they
assess their effectiveness as worse. However, the respondents also point out that they have a positive impact on
the competitiveness of foreign companies. The perception of standardized advertising is generally not
dependent on demographic characteristics. There is only a slight direct effect of age on the perception of
attractiveness and effectiveness of standardized and adapted advertising.

Link

for good administration is played not only by the Council of Europe, but also by the European Union, which, as
the Author stresses, supports the phenomenon of heterogenization (particularization) of law, which nowadays
goes hand in hand with its progressing multicentricity, which under the conditions of globalization transforms
law into a polycentric order, created by independent decision-making centers – concerns both national law,
international law, European law, as well as regulations created by transnational corporations. In this aspect,
considerations of the right to good administration were also raised in the non-legal category as a multi-faceted
social phenomenon affecting every individual.

DOI: 10.32084/sawp.2021.16.2-14
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This research paper attempts to show visually how the COVID-19 quarantines can generate massive
unemployment, constant expansion of inflation, reduction of the purchasing power parity, and poverty
expansion from a multidimensional perspective. This visualization is only possible by creating a new multivariate
graphical modeling called “The Multidimensional Poverty Kaleidoscope Graph.” The multidimensional poverty
kaleidoscope graph is not intended to use a forecasting model in any case. However, its application is not
limited to the study of a particular group of countries. It is not constrained by issues about the region or
countries interested in applying the multidimensional poverty kaleidoscope graph. There are four primary
phases in the implementation of the multidimensional poverty kaleidoscope graph. The first phase is the design
of the input-output-table. The second phase is divided into two sections of analysis: the first section of analysis
assumes that the COVID-19 quarantine time framework growth rate (Y = Independent variable) impacts directly
on our four variables in analysis, such as the inflation growth rate (X1); the unemployment growth rate (X2);
purchasing power parity growth rate (X3); the government budget deficit (X4). In the second section of the
analysis, the last past four variables in analysis became our dependent variables and directly affected the
poverty growth rate (Z). The third phase is the construction of the multidimensional poverty kaleidoscope graph.
Finally, the multidimensional poverty kaleidoscope graph was applied to three countries, such as the U.S.,
Malaysia, and Guatemala.

How COVID-19 Quarantine(s) Can Generate Poverty?
Mario Arturo Ruiz Estrada

Contemporary Economics 2021, 15, 3

Link

A firm’s business model accounts for direct and indirect network effects, where the network size is a key enabler
of value creation and appropriation. Additional conception of a business network’s contribution is provided by a
recent advancement of the theory of data network effects, where machine learning is used to analyze large
data sets to learn, predict, and improve. The more learning there is, the more value is generated, producing ever
more data and learning and creating a virtuous circle. For the first time, this study combines the theory of data
network effects with business model theory. The contribution lies in extending a business model’s lock-in
effects through direct and indirect network effects to encompass data network effects. This paper provides a
case study that supports the theoretical advancement and illustrates how this form of machine learning can
increase profitability while reducing negative ecological impacts in an industrial context.

How machine learning activates data network effects in
business models: Theory advancement through an industrial
case of promoting ecological sustainability

Darek M. Haftor, Ricardo Costa Climent, Jenny Eriksson Lundström

Journal of Business Research 2021, 131

DOI: 10.1016/j.jbusres.2021.04.015
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Autor wskazuje na konieczność nowego spojrzenia na prawo rodzinne w aspekcie aksjologicznym, stosowania
prawa, urzeczywistniania praw rodziny i praw w rodzinie w zmieniającej się rzeczywistości. Zwraca uwagę na
zmieniające się podejście na przestrzeni czasu do osobowego prawa rodzinnego oraz że świat pełen postępu i
zagrożeń, upadków autorytetów przekłada się na rozumienie człowieka i rodziny. Jednocześnie wskazuje, iż
czas, jaki upłynął od kodyfikacji prawa rodzinnego (w innym systemie prawnym) i liczne jego nowelizacje
obligują do podjęcia tej problematyki i potrzeby wyodrębnienia prawa rodzinnego, którego zadaniem byłaby
funkcja ochronna (na co wskazuje konstytucyjna ochrona rodziny). Podnosi potrzebę sięgnięcia do ujęcia prawa
na tle koncepcji osoby i jako powinnościowych relacji międzyosobowych uznając, że taka filozoficzna
perspektywa poszerza zbyt wąski paradygmat pozytywistycznego pojmowania prawa stanowionego i na skutek
tego brak jest narzędzi do ujęcia istoty prawa i ich wyjaśniania. Podkreśla, że system wartości zdeterminował
zawarty w projekcie Kodeksu rodzinnego wybór celów i sposobów ich osiągnięcia, proponuje system pojęć i idei
z wykorzystaniem wiedzy potocznej oraz naukowej, a w konsekwencji przyjęcie osobowego charakteru
człowieka.

Idea prawa rodzinnego ideą osobowego człowieka. Wyzwania i
zagrożenia (czę�� I)

Stanisław Leszek Stadniczeńko

Biuletyn Stowarzyszenia Kanonistów Polskich 2021, 34

Link

In the era of open banking, the phenomenon of bank switching will intensify. The aim of the current study is to
answer the following question: is switching, or not switching banks, a result of conscious and independent
decision-making? The results from primary data demonstrate that the switching group clients are more
conscious than non-switching group clients. They are more likely to compare offers from different banks, visit
blogs about finances, demonstrate independence in making financial decisions, and use more service providers
which improves their knowledge concerning the offers. The analysis of perceptual maps shows that the
switching group is differentiated by various switching costs.

Impact of Consumer Awareness on Switching Behavior in
Banking

Tomasz Szopiński

Contemporary Economics 2021, 15, 4

Link
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Aim: The aim of this study was to determine the relationships between the individual components of self-
esteem and the variables related to the active use of social networking sites. Method: 110 people participated in
the online questionnaire surveys. Two research tools were used: the own questionnaire on the use of social
media and the MSEI Multidimensional Self-Assessment Questionnaire. Results: Participants who use more social
networking sites have higher scores in the dimension of leadership skills. Assuming the existence of statistically
significant relationships between the preferred place of using social networking sites and the level of self-
esteem, for its individual components, it was shown that those who performed this activity in specific places
obtained higher scores in terms of competences than those who did it's everywhere. The results also indicate
that more frequent use of social networking sites during the day is associated with lower scores in terms of self-
control and identity integration. The analysis of gender differences in the level of self-esteem and the frequency
of using social networking sites showed that in men there are more negative correlations between more
frequent use of social networking sites during the day and low results, and these relate to self-control and
identity integration. In women, a negative correlation was found between defensive reinforcement of self-
esteem and more frequent updating of one's own profile. Conclusions: Despite the presented ambiguities, it was
possible to confirm the theory that more frequent use of social media is associated with low self-assessment
scores.

The impact of social networking sites (SNS) use on self-esteem
Marta Rawińska, Nadia Piotrowska

IOSR Journal Of Humanities And Social Science 2021, 26, 12

Link

In contemporary legal ethics, from the theoretical and phenomenological perspective, emphasis is placed on
value ethics, value thinking and communication of ethical and professional issues in relation to reality in the
legal professions. Each of the legal professions has made a codification of ethics taking into account the moral
good in situational ethics of a lawyer, problems of personal patterns, praxeology. The paper points out that legal
corporations are treated as ethical communication communities. Professional ethics is most often understood as
the development of the most important ethical standards and perspectives for a specific profession and the
definition of their actual motivations. These standards are based on general and basic ethical indicators adopted
in the society and should not be a simple adaptation to the specificity of professional activities. The observance
of professional ethics standards and taking care of the proper moral level of people practising the legal
profession aims to increase the prestige of legal profession.

The Importance of Ethics in the Legal Profession (selected
issues)

Justyna Stadniczeńko

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego 2021, 18, 1
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The subject of the article relates to the use of social media in organizational activities aimed at creating a
positive image of an organization. The image is an important element of the organization’s strategy—it shapes its
distinctiveness, distinguishes it from competitors, and determines how the organization is perceived in the
environment. Image is created at the interconnection between the organization and its stakeholders. A
significant role in the process of shaping the image is played by marketing communication, which is subjected
to increased virtualization due to the progressing digital transformation. The attributes of social media
predestine them to be used in the process of image creation. The main purpose of this article is to assess the
importance of social media in the process of managing the image of educational institutions. The rules of the
market economy apply not only to business organizations but also increasingly to other types of organizations,
including educational institutions. Following the example of enterprises, educational institutions must also build
a positive image of the organization. In the presented empirical research results, the research subject was
narrowed down to one type of educational institution, namely secondary schools. The research has shown that
all analyzed schools use social media and the school’s website as tools to promote and build their image in the
local community. Unfortunately, the effectiveness of using these tools is low.

The Importance of Social Media in Managing the Image of the
Educational Institutions

Waldemar Jędrzejczyk and Stanisław Brzeziński

Contemporary Economics 2021, 15, 4

Link

The concept of income security is almost 80 years old but its implementation, nevertheless, poses a serious
social security problem. How is this problem seen today by those most concerned, family households? What is
the perception of contingencies listed in the International Labour Organization’s (ILO) recommendation? Human
responses to risk (behaviour under risk) depend primarily on a perception of risk and disability risk is not different
in this respect. It is a major social risk, a part of the list of social risks, and tends to be critical due to
financialization and liabilities. This paper aims to find determinants for differences in the perception of disability
risk in Poland. The research covers particular determinants and employs qualitative and quantitative methods to
analyse such determinants. The qualitative study suggests that the risk of disability is not a primary
consideration. The perception of that risk seems to be diverse. Pending liabilities are perceived as arising
primarily due to unemployment rather than the lack of fitness for work. An analysis of quantitative data shows
statistical importance of chosen determinants (gender, experience regarding disability within family, age, the
level of education, and self-estimation of financial situation). However, their significance is limited. Age and
education level seem to be most prospective. Young and highly educated people tend to perceive disability risk
as relatively low. These are also the people who face the most significant financial consequences of disability.

Income Security and the Perception of Disability Risk
Marcin Kawiński, Tadeusz Szumlicz

Contemporary Economics 2021, 15(4)

Link
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The main aim of the study was to investigate Instagram's impact on users’ mental well-being and behavior
(including purchasing activity) during the pandemic. The study was conducted on 359 respondents who stated
that they used Instagram regularly. Three questionnaire tools were implemented: the Instagram Usage
Questionnaire (original tool), the MSEI Multidimensional Self-Esteem Inventory by O'Brien and Epstein, and the
Personal Data Sheet (original tool). Significant negative correlations were obtained between self-esteem
components: self-control, competence, lovability, identity integration, defensive self-enhancement, frequency,
and intensity of social media use. The respondents declared no negative influence of Instagram on their current
mental well-being. One group (21.2%) considered the influence beneficial to their mental well-being. Observing
others’ Instagram profiles did not influence the activity of (most) users, including changing appearance, lifestyle,
or making purchase decisions. Moreover, most respondents declared not making purchase decisions based on
Instagram ads. The analysis of differences between purchasing and nonpurchasing groups showed significant
discrepancies in these self-esteem components: likability, personal power, and competence. Significant
differences regarding physical attractiveness, overall self-esteem, lovability, likability, personal power,
competence, and vitality were reported between men who made purchase decisions based on Instagram
messages and those who did not. Among women, these differences concerned only defensive self-
enhancement. The results confirm that prolonged/frequent use of social media can have a negative impact on
self-esteem (including identity integration and self-control). However, a positive impact of Instagram on mental
well-being was observed. Following (mostly) acquaintances (not influencers) and not undertaking activity
(regarding purchasing decisions of Instagram-advertised products) may indicate emerging changes in society
due to the pandemic.

The influence of Instagram on mental well-being and
purchasing decisions in a pandemic

Marcin Staniewski, Katarzyna Awruk

Technological Forecasting and Social Change 2022, 174

DOI: 10.1016/j.techfore.2021.121287

The author points out that the nations, countries of Central and Eastern and Southern Europe share a common
goal and values, which after the collapse of the Union of Soviet Socialist Republics, have joined together in their
efforts to join the Council of Europe and the European Union. These countries have been consulted on the
constitutional law of the Council of Europe and European Union bodies. With great care, the creators of the
Constitution used the individual provisions of the European Convention on Human and Citizen’s Rights, which is
a phenomenon occurring in the new democracies. The fundamental rights, freedoms and duties of citizens are
formulated in a way that is free from the burdens of the previous historical period. The political culture of
society, legal awareness, values and ways of thinking have a fundamental role in the transformation of each of
these countries. The rate of change in the quality of life of a person and a community depends on how seriously
values are taken into account.

Integrating Values of the Nations of Central and Eastern
Europe within the Council of Europe and the European Union

Stanisław Leszek Stadniczeńko

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego 2021, 18(2)
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Określenie „zrównoważony rozwój” jest w Polsce pojęciem „konstytucyjnym” – w tym znaczeniu, że Konstytucja
go używa, jednak go nie definiuje. Na gruncie polskiego języka prawnego, jest to pojęcie stosunkowo nowe,
ukształtowane na początku lat dziewięćdziesiątych XX w. Rezygnując z wprowadzenia do Konstytucji RP
definicji „zrównoważonego rozwoju”, ustrojodawca pozostawił praktyce stosowania prawa dość szeroką
przestrzeń interpretacyjną dla zabiegów dookreślających istotę tego pojęcia. Przedmiotem prezentowanej
publikacji jest analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego w zakresie, w jakim wywody w nim zawarte były
ukierunkowane na dookreślenie istoty pojęcia „zrównoważony rozwój” – i na rozstrzygnięcie o tym, czy zasada
zrównoważonego rozwoju na gruncie konstytucyjnoprawnym ma walor zasady autonomicznej.

Istota i status konstytucyjnej zasady zr�wnoważonego rozwoju
(według orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego)

Jarosław Wyrembak

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021, 5(63)

DOI: 10.15804/ppk.2021.05.20

Przestępczość gospodarcza podlegała ewolucji od samego momentu jej pojawienia się, ale dopiero w ostatnich
latach dynamika tego zjawiska – związana także z postępem w zakresie procesów gospodarczych – powoduje,
że koncentruje się na nim nie tylko uwaga organów wymiaru sprawiedliwości, ale coraz częściej opinii
publicznej. W szczególności należy podkreślić, że najbardziej reprezentatywnym przestępstwem z tego zakresu
stało się przestępstwo karalnej niegospodarności z art. 296 k.k., potocznie określane mianem przestępczości
„białych kołnierzyków”. Celem podjętej tu analizy jest przedstawienie wybranych aspektów (z racji bardzo
bogatej linii orzeczniczej i literatury przedmiotu nie podjęto całościowego przeglądu analizowanej problematyki)
dotyczących prawidłowego zdekodowania znamion czynu zabronionego z art. 296 k.k. W szczególności
dokonanie charakterystyki czynu niegospodarności jako przestępstwa indywidualnego, właściwego znamion
strony przedmiotowej, której interpretacja wymaga posiłkowania się dorobkiem doktryny i orzecznictwa z
zakresu prawa cywilnego czy przestępnego współdziałania intraneusa oraz ekstraneusa.

Kilka uwag na temat karalnej niegospodarno�ci
Małgorzata Szwejkowska

Dyskurs Prawniczy i Administracyjny 2020, 1
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The aim of the article is to analyze the foreign exchange reserves of the European Central Bank and the
methods of their modern management. As a result of the study, it was proven that when implementing foreign
reserve management policy, the European Central Bank and national central banks should pursue the
objectives of the current monetary policy for future generations. Foreign exchange reserves are a special good
that only the current generation and the current government cannot use. The character of the article implies
different research methods: analysis of the sources of law, legal dogmatic, comparative dogmatic method. The
analysis carried out as part of the study indicates that management of foreign exchange reserves of ECB has an
impact on intergenerational justice.

Management of Foreign Exchange Reserves of the European
Central Bank

Paweł Sitek

Przegląd Prawa i Administracji 2021, 127

DOI: 10.19195/0137-1134.127.33

Information is a powerful tool used in any society and by any nation to create excepted perception of reality.
Russian information operations have always been a very interesting example of using various media to
manipulate international and domestic opinion in support of national (government) objectives. The situation has
not changed in the contemporary information environment based on the nation’s experiences and skilful
utilization of emerging tools and technologies. Those capabilities are used pragmatically by Kremlin-controlled
media to shape the future among younger people. In this respect, the paper is based on research conducted in
selected Moscow and Saint Petersburg universities, responsible for educating future generations. The research
is based on young adults’ perception of the information provided by Channel One (Russian: Первый канал). This
is the most influential and popular television channel controlled by the current government; therefore, it plays a
significant role in spreading propaganda to shape the perception of the realm by domestic and foreign
audiences alike. The authors conducted research in the years 2017-2019, employing the survey method to find
out what is the effect of television-based propaganda type of information to manipulate the recipients. The
research revealed that, although the Russian media strongly influences the study group, the respondents
recognize the utilization of propaganda, which is founded on a one-sided narrative, and they are not easily
manipulated. Moreover, the results presented that there is an interdependence between the favourable
opinions about Channel One’s Vriemia news coverage and vulnerability to manipulation and propaganda
techniques.

Manipulation and Propaganda in the Russian Media: The Case
of the Vriemia News Programme (2017-2019)

Anna Llanos-Antczak, Zdzisław Śliwa

Contemporary Economics 2021, 15(4)

Link

https://doi.org/10.19195/0137-1134.127.33
http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/15/issue/4
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Mowa nienawiści w stosunku do mniejszości rasowych, narodowych i etnicznych jest zjawiskiem powszechnym,
coraz częściej występującym w przestrzeni publicznej i przybierającym różne formy, w zależności od stopnia jej
nasilenia. Między mową nienawiści a wolnością wypowiedzi i wyrażania opinii i poglądów istnieje bardzo cienka
granica. W konfrontacji z szeroko rozumianą wolnością wypowiedzi i wyrażania swoich poglądów mowa
nienawiści wymaga podejmowania zdecydowanych kroków zarówno przez organy krajowe, jak i
międzynarodowe. Europejski Trybunał Praw Człowieka badając skargi o naruszenie wolności wypowiedzi bada,
czy jej ograniczenia znalazły podstawy w obowiązującym prawie. Dotychczasowe orzecznictwo Trybunału daje
jasne wskazówki co do tego, kiedy kończy się wolność wyrażania opinii, a zaczyna mowa nienawiści zwłaszcza,
gdy obraźliwe treści są formułowane w środkach masowego przekazu, np. w Internecie.

Mowa nienawi�ci w stosunku do mniejszo�ci rasowych,
narodowych i etnicznych jako granica wolno�ci wypowiedzi.
Uwagi na tle wybranych orzecze� Europejskiego Trybunału
Praw Człowieka

Agnieszka Łukaszczuk

Przegląd Prawa Konstytucyjnego 2021, 5(63)

DOI: 10.15804/ppk.2021.05.16

Działalność planistyczna organów jednostek samorządu terytorialnego nie jest novum na gruncie prawnym, a
mimo to stanowi jeden z ważniejszych ich aspektów zarządczych. Jest on niezwykle istotny w szczególności w
procesach zarządzania dziedzictwem na szczeblu samorządowym, dlatego że wdrażając programy opieki nad
zabytkami, jednostki samorządu terytorialnego uzupełniają działania państwa w zakresie ochrony zabytków. W
glosowanym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny nie tylko potwierdził rangę i znaczenie programów opieki
and zabytkami, lecz również postawił tezę, że rada gminy nie może uchylić obowiązującego programu opieki
nad zabytkami bez jednoczesnego przyjęcia nowego programu. Tym samym Naczelny Sąd Administracyjny
wskazał na obowiązek zapewnienia ciągłości działania procesów zarządzania dziedzictwem na szczeblu
samorządowym. W aprobującej glosie Autorka, przyjmując holistyczne podejście do ochrony zabytków,
przedstawiła znaczenie programów opieki nad zabytkami w oparciu o zasady prawa ochrony dziedzictwa
kultury, będące najnowszym dorobkiem doktryny prawa ochrony dziedzictwa.

Obowiązek posiadania programu opieki nad zabytkami a
zarządzanie ciągło�cią działania procesu ochrony zabytk�w na
szczeblu samorządowym. Glosa do wyroku Naczelnego Sądu
Administracyjnego z dnia 16 lutego 2021 r., II OSK 1968/18

Żaneta Gwardzińska

Orzecznictwo Sądów Polskich 2021, 10

Link

https://doi.org/10.15804/ppk.2021.05.16
https://www.wolterskluwer.com/pl-pl/news/orzecznictwo-sadow-polskich-10-2021
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Przedmiotem artykułu są ograniczenia wolności wypowiedzi i wyrażania opinii w systemie orzeczniczym
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Ograniczenia te mogą przybrać formę prewencyjną, czyli zapobiegać
nadużywaniu prawa, wyrażaniu opinii lub wolności wypowiedzi, lub następczą, gdy prawo lub wypowiedź już
naruszyło prawa osób trzecich. Ingerencja w wolność wypowiedzi i wyrażania swoich poglądów musi być
uzasadniona okolicznościami konkretnej sprawy rozpatrywanej w drodze skargi przez Trybunał i niezbędna w
państwie demokratycznym. Ponadto ingerencja w chronioną prawem wolność nie może być nadmierna i
powinna służyć realizacji celu określonego przepisami prawa. Rolą państwa jako strony Konwencji
wprowadzającej ograniczenia jest w istocie każdorazowe zbadanie, czy ingerencja w treść przekazu była
uzasadniona wykładnią art. 10 ust. 2 Konwencji. Te kwestie przedstawiłam na podstawie wybranych orzeczeń
ETPC.

Ograniczenie wolno�ci wypowiedzi i wyrażania opinii w
wybranych orzeczeniach Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka

Agnieszka Łukaszczuk

Przegląd Prawa i Administracji 2021, 126

DOI: 10.19195/0137-1134.126.7

The authors studied the opinions of a randomly selected group of 100 respondents on the subject of policy of
Polish and English language television services broadcasted at the very beginning of the COVID-19 pandemic.
An anonymous online survey asked respondents about the accuracy and reliability of the information, with the
goal of understanding of how much respondents were aware of the influence of all news on their political views
and attitude. Media content analysis, critical analysis of literature, as well as comparative and statistical methods
were analysed in conjunction with the responses to provide a wider context. The authors were also interested in
learning: 1) if people would choose the same TV station, 2) their approval rating of the incumbent president, and
finally, 3) whether their preferences would be in line with the official ranking data. The authors concluded that
the respondents’ recognition of the credibility of the new sources facilitated the formation of political views, and
in the process, their choices.

Prawda czy fałsz w polityce informacyjnej? Wiarygodno��
telewizyjnych news�w a opinie polskich widz�w w pierwszym
kwartale pandemii COVID-19

Evelina Kristanova

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam
Pertinentia 2021, 19

DOI: 10.24917/20811861.19.29

https://doi.org/10.19195/0137-1134.126.7
http://doi.org/10.24917/20811861.19.29
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The main objective of the paper is to identify the imbalance between the right to privacy and the business
objectives of entities creating new Data-Driven Business Models (DDBMs) of consumers (EU citizens).
Information about the consumer and their characteristics has nowadays become a service or market commodity
thanks to which new economic processes, based on the use of advanced data processing technologies, are
created. In digital space, new types of DDBM are established, which provide entrepreneurs with added value,
based on the mass use of the consumer’s data collected often without their knowledge, on the margins of
legality. This paper analyzes the impact of the development of DDBMs on selected privacy areas: personal data,
the right to be forgotten, confidentiality of communications, one’s image and identity. In each of these areas,
situations are identified that indicate a progressive re-evaluation of citizens’ privacy rights. The authors suggest
that disruption of the balance between the right to privacy and business objectives may lead to unambiguous
consequences, not only for the consumer (EU citizen), but also for the business entities.

Privacy of European Citizens in the Face of the Development of
New Data-Driven Business Model

Radosław Wiśniewski, Inga Oleksiuk, Bożena Iwanowska 

Contemporary Economics 2021, 15, 4

Link

W artykule dokonuje się przybliżenia sylwetki Seftona Delmera (1904–1979), szerzej nieznanego na gruncie
polskim architekta sukcesu brytyjskiej propagandy okresu II wojny światowej, którego aktywność wpłynęła na
przewagę strony brytyjskiej w rywalizacji masowych przekazów w przestrzeni niemieckiej. Dwujęzyczny –
wychowany w Niemczech – dziennikarz, korespondent wojenny, twórca koncepcji dywersyjnych audycji,
wreszcie pisarz, w oparciu o doskonałą znajomość realiów kulturowo-społecznych III Rzeszy i umiejętności
tworzenia narracji opartych na pół-, deep i fake newsach uznawany jest za jednego z wybitniejszych praktyków
technik dezinformacji. Taktyka, techniki i warsztat Seftona Delmera, oparte na precyzyjnej bazie wiedzy
obejmowały wiedzę ogólnodostępną i efekt prac zespołu gromadzącego prywatne informacje, raporty
przesłuchań. W epoce zagrożeń środowiska informacyjnego dorobek Delmera stanowi cenny przyczynek do
identyfikacji i przeciwdziałania dezinformacji w obszarze infosfery mediów nowych i tradycyjnych.

„Psychological judo” Seftona Delmera – brytyjskie techniki
dezinformacji w okresie II wojny �wiatowej

Anna Makuch

Cybersecurity and Law 2021, 1

Link

http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/15/issue/4
https://www.wojsko-polskie.pl/aszwoj/cybersecurity-and-law/
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The Satisfaction With Family Life scale (SWFL) was developed by Zabriskie and McCormick to assess
individuals’ satisfaction with family relationships and family life. The aim of our study was twofold: (a) to verify
the psychometric properties of the Polish version of the SWFL scale, and (b) to confirm if it maintains the single-
factor structure of the original SWFL. A total of 474 subjects from the general population were involved in the
study, of whom 205 were women and 269 men. Confirmatory factor analysis (CFA) showed a very good fit of the
single-factor structure of the tool. The Polish version of the SWFL scale demonstrated good psychometric
properties with excellent test-retest reliability. The obtained results support the utility of the Polish version of the
SWFL scale as a valuable measure of global satisfaction with own family.

Psychometric Evaluation of the Polish Version of the
Satisfaction with Family Life Scale

Hanna Przybyła-Basista, Maciej Januszek, Barbara Jarosz, Klaudia Burda

Advances in Cognitive Psychology 2021, 17(4)

Link

This paper examines the effects of pyramidal ownership. Using the sample of 162 non-financial companies listed
on the Warsaw Stock Exchange during the period 2010-2014, we verify the relation between the adoption of a
pyramidal structure and company value. Specifically, we show that the link between pyramidal ownership and
company value is more complex than previously thought addressing the aspect of ownership concentration and
dual class shares. Our results indicate that the use of pyramids is associated with a higher value measured by
Tobin’s Q, supporting the efficient monitoring hypothesis. Contrary to our expectations the combination of
pyramidal ownership and dual class shares is correlated with lower Q. Finally, while the adoption of a pyramid
by a majority shareholder does not impact firm value, the combination of a pyramid, ownership concentration
and dual class shares is associated with higher Q. This finding suggests that the blockholder ownership
outweighs the possible cost of excessive disproportionate ownership and that pyramids and dual class shares
have different effects on company value.

Pyramidal Ownership and Company Value: Evidence from
Polish Listed Companies

Maria Aluchna, Tomasz Kuszewski

Contemporary Economics 2021, 15, 4

Link

https://ac-psych.org/en/issues/volume/17/issue/4#art345
http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/15/issue/4
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Polish lawmaker, while aiming to ensure additional income for the Treasury, as of 1 January 2021, introduced
regulations connected with the act on retails sales tax. Initially, the first term of implementation of new
regulations planned by the lawmaker for 1 September 2016, had to be postponed based on the objection of the
European Commission in regard to Poland’s violation of EU law. After a positive opinion by the Advocates-
General of the Court of Justice on a lack of violation by Polish regulations regarding retails sales tax of EU law
and issuing a proposal to the CJEU regarding dismissal of a complaint of the European Commission, there was
hope for a positive outcome for the Republic of Poland regarding the dispute.

Podatek od sprzedaży detalicznej jako nowy element polskiego
systemu podatkowego

Wojciech Maruchin

Monitor Podatkowy 2021, 3

DOI: 10.32027/MOPOD.21.3.3

Celem opracowania jest analiza sytuacji dziecka w relacji osobistej z rodzicem w czasie kryzysu w rodzinie, jakim
jest rozstanie rodziców, uwzględniając obowiązujące przepisy prawa polskiego. Problemem do rozwiązania
stała się odpowiedź na pytanie, czy obowiązujące przepisy w sposób właściwy określają prawo do relacji
osobistych dziecka z rodzicami żyjącymi w rozłączeniu. W zakresie przyjętej metodologii zastosowano założenia
filozofii antropologicznej, filozofii personalistycznej, filozofii dialogu, praw człowieka i filozofii odpowiedzialności,
a także metodę dogmatyczno-prawną oraz metodę analizy i krytyki piśmiennictwa. Opracowanie rozpoczyna
zwrócenie uwagi na problem relacji osobistej dziecka z rodzicami po ich rozstaniu. Następnie dokonano analizy
art. 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego w kontekście prawidłowości ujmowania relacji z rodzicem jako
obowiązku dziecka, a także prawidłowości ograniczenia regulacji sfery stosunków z rodzicami po ich rozstaniu
do kontaktów. Wskazano także na sposób, w jaki regulacje międzynarodowe określają relacje dziecka z
rodzicami żyjącymi w separacji. Podjęte badania wskazują na konieczność dostosowania polskich regulacji do
standardów międzynarodowych i pełniejsze uwzględnienie podmiotowości i godności osobowej dziecka.
Postuluje się zmianę regulacji art. 113 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego poprzez usunięcie kategorii
obowiązku dziecka do kontaktu z rodzicem oraz zmianę pojęcia kontakt na szerszą definicję osobistych relacji.

Prawo dziecka do relacji osobistej z rodzicami w sytuacji ich
rozstania

Anna Pawlak

Horyzonty Wychowania 2021, 20, 54

DOI: 10.35765/hw.2060

http://doi.org/10.32027/MOPOD.21.3.3
http://doi.org/10.35765/hw.2060
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Delays constitute a key challenge in the management of service operations, causing substantial quality and cost
issues. Delays in one service event can cause delays in another service event and so on, which creates
challenges in the management of complex services. Assuming a lower-triangular matrix formalism, we develop
a novel approach to modelling such chains of delays in complex service operations such as health care and
software development. This approach can enable service managers to identify, understand, predict and control
delays. Our research provides a novel theoretical contribution to the literature on service delays.

Predicting delays in service operations
Fabian von Schéele, Darek M. Haftor & Natallia Pashkevich

Service Business 2021

DOI: 10.1007/s11628-021-00466-5

In the last decade of the 20th century, a war in the former Yugoslavia broke out, once again making Europe a
witness to an armed conflict. Almost at the same time, another local ethnic bloodshed started, but this time in
distant Africa — in Rwanda. Both these events included the most horrifying international crimes against
humanity: genocide and war crimes. To prosecute the most important commanding figures involved in these
conflicts and hold them criminally responsible, two ad hoc United Nations tribunals were created: International
Criminal Tribunal for the former Yugoslavia in Hague and International Criminal Tribunal for Rwanda in Arusha.
They finished their operation in 2017 and 2015, respectively. The tasks of conducting and completing all ongoing
proceedings, including law enforcement, after the completion of their mandates have been entrusted to the UN
International Residual Mechanism. One of the crucial assignments of the tribunals and later the Redisual
Mechanism was to deal with the request on behalf of the convicted for granting them early release. Although
none of the statutes of the aforementioned courts provided any ground for early release, soon it was accepted
that both tribunals, as well as their successor, were entitled to proceed despite this issue. As soon as in 2001, the
first convict was granted early release, but with no conditions. It is estimated that, to date, more than 2/3 of all
convicted by the Tribunals have been released before the termination of their sentence. This should raise the
question of how to rehabilitate that kind of offender, convicted of genocide, war crimes, or crimes against
humanity, to ensure they do not pose a threat to society anymore. Especially since the offenders serve their
punishment outside the country of their origin — meaning, different rules apply according to the domestic law
regulation of the state that voluntarily agreed to enforce the sentence. This article analyzes the juridical
approach of the tribunals and the Residual Mechanism on the issue of early release of the convicts involved in
the armed conflicts in the former Yugoslavia and Rwanda.

Przedterminowe zwolnienie z kary pozbawienia wolno�ci
skazanych za ludob�jstwo, zbrodnie przeciwko ludzko�ci i
wojenne na mocy orzecze� międzynarodowych trybunał�w
karnych ad hoc oraz ich sukcesora w postaci Mechanizmu
Rezydualnego ONZ

Małgorzata Szwejkowska

Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem 2021, 43, 3

DOI: 10.19195/2300-7249.43.3.15

https://doi.org/10.1007/s11628-021-00466-5
https://doi.org/10.19195/2300-7249.43.3.15
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W artykule przedstawione zostały nowe podejścia do reintegracji społecznej młodzieży które cechuje bardziej
przyjazne dla młodzieży rozwiązanie jakim jest propozycja sformułowana w dokumencie pt:” Manuel
d’introduction pour la prévention de la récidive et la réinsertion sociale des délinquants”, którego polski
odpowiednik to „Zapobieganie recydywie a reintegracja społeczna”, odnosząca się do przykładów młodzieży i
nieletnich we współczesnej Francji i powiązania jej z prawami człowieka. Innowacyjne podejście zapobiegania
recydywie a reintegracja społeczna jest ukierunkowane na po pierwsze zapewnieniu pomocy skazanej
młodzieży oraz objęcie ich specjalnym nadzorem aby nauczyć skazanego życia bez agresji i przemocy i
uniemożliwić uniknięcia ewentualnego powrotu do zachowań o charakterze przestępczym. 

Reintegracja społeczna młodzieży w warunkach wsp�łczesnego
pa�stwa a prawa człowieka. Wybrane przykłady i wnioski

Piotr Solarz

Resocjalizacja Polska 2021, 22

DOI: 10.22432/rp.395

Objectives: The purpose of this study was to examine whether wisdom is a mediator in the relationships
between religious meaning system and social support among older adults. According to the theory of
gerotranscendence, associations of religiousness and social support are complex and suggest the existence of
wisdom in their internal structures. Method:The study included 466 persons aged 50–75. Three measures were
used: Religious Meaning System Scale (RMSS), Three-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS) and Berlin Social
Support Scales (BSSS). Results:The analyses allowed for a partial verification of the hypothesis that wisdom is a
mediator in the relationship between the religious meaning system and the multidimensional social support in
late adulthood. It was confirmed that wisdom mediates the relationship between the religious meaning system
and three out of the five dimensions of social support (perceived available support, actually received support
and protective buffering support). Conclusion: These findings suggest that wisdom is an important element of
religious meaning system and social support that is used by people as a part of their maturing into
gerotranscendence to cope with life’s difficulties and challenges.

Religiosity and social support in Polish older adults: the
mediating role of wisdom. Perspectives on Lars Tornstam’s
theory of gerotranscendence

Paweł Brudek, Dariusz Krok, Stanisława Steuden

Aging & Mental Health 2021

DOI: 10.1080/13607863.2021.1989378

https://doi.org/10.22432/rp.395
https://doi.org/10.1080/13607863.2021.1989378


L U T Y  2 0 2 2  |  N R  7

Drawing upon neo-institutional theory as the perspective for research on corporate governance, we present the
results of empirical studies on compliance with best practice codes. We view the declarations of conformity as
the organizational response to institutional pressure and address questions on (1) how companies respond to
recommendations on board best practice and (2) how these reactions evolve over time. The study employs the
mixed method approach and is based on a time-series sample of conformity declarations published by 126
companies listed on the Warsaw Stock Exchange during the period 2006–2019. Descriptive statistics indicate an
increase in the number of complying companies, an improvement in compliance quality and the growing length
of conformity declarations. In the content analysis we identify two main reaction strategies (acceptance and
rejection) with seven selected responses. We discuss the contribution to the existing literature on reactions to
new practices in corporate governance.

Responses to corporate governance code: evidence from a
longitudinal study

Maria Aluchna & Tomasz Kuszewski

Review of Managerial Science 2021

DOI: 10.1007/s11846-021-00496-3

Celem opracowania jest analiza szczególnej roli rodziny w rozwoju dziecka, jego człowieczeństwa i potrzeb jego
rozwoju, uwzględniając prawa człowieka w tym dziecka oraz teorie i filozofie prawa. Problemem badawczym
jest swoista rola rodziny w procesie rozwoju człowieczeństwa. W zakresie przyjętej metodologii zastosowano
założenia filozofii personalistycznej, filozofii dialogu, praw człowieka i filozofii odpowiedzialności, a także analizę
i krytykę literatury. Opracowanie zwraca uwagę na trudności pojawiające się w prawidłowym wychowaniu dzieci
w związku z rozwijającymi się mediami, brakiem odpowiedzialności i dojrzałości do pełnienia ról rodzicielskich.
Podjęte badania wskazują na konieczność podnoszenia wiedzy i umiejętności rodzicielskich zarówno u
rodziców, jak i u osób zamierzających zostać rodzicami z poszanowaniem podmiotowości i godności osobowej
dziecka. Proponuje się edukowanie rodziców oraz przyszłych rodziców w zakresie prawidłowych postaw
rodzicielskich, budowania relacji osobowej z dzieckiem w celu kształtowania w nim człowieczeństwa.

Rola rodziny w procesie rozwoju człowiecze�stwa (wybrane
zagadnienia)

Justyna Stadniczeńko

Horyzonty Wychowania 2021, 20, 54

DOI: 10.35765/hw.2061

https://doi.org/10.1007/s11846-021-00496-3
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This paper aims to analyse Russia’s policy towards the conflict between Armenia and Azerbaijan during the
second Karabakh war and its aftermath. The aim is to explain Russia’s behaviour’s maxims during and after the
second Karabakh war between Armenia and Azerbaijan. Analysing reasons and causes of Moscow’s approaches
in relations with Armenia and Azerbaijan, this paper argues that developments in the Russian policy could be
mainly explained by Russia’s current and prospective economic and strategic interests in the region and, they
are based on Russia’s slowly departs from the legacies and responsibilities are most important thinking towards
purely pragmatic and highly manoeuvrable approaches.

Russia’s approaches towards Armenia and Azerbaijan:
evolution of the policy or interests come first?

Nurlan Aliyev

Sprawy Międzynarodowe 2021, 4

DOI: 10.35757/SM.2021.74.4.03

Autor ukazuje uwarunkowania kształtowania się projektu Kodeksu Rodzinnego. Zwraca uwagę na specyfikę
prawa rodzinnego osobowego, jego charakter i na fundamentalne pojęcia w nim zawarte. Wskazuje na dwa
wymiary wspólnoty rodzinnej, międzyosobowy i społeczny, które przenikają się wzajemnie na różne sposoby,
zawierają się w sobie nawet się warunkują. Podkreśla, iż sytuacje rodzinne są sytuacjami złożonymi. Praca nad
projektem kodeksu stanowiła metodyczną refleksję nad rzeczywistością wychowawczą, uwzględniając
myślenie potoczne społeczeństwa. Wskazuje jednocześnie na pedagogikę prawa która stanowiła pomoc w
refleksji nad wychowaniem i prawem

Rzeczywisto�� wychowawcza wyzwaniem do kształtowania
nowego Kodeksu Rodzinnego

Stanisław Leszek Stadniczeńko

Resocjalizacja Polska 2021, 22
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The current study assumes that the notion of sustainable development, typical for the discourse on
environmental protection, can be also applied to political research and indicates that institutions play a very
important role in the process of creating and maintaining the balance of the political system, the aim of which is
to build sustainable relations between different participants in its space. The European Union, which seems to
feature characteristics of a hybrid organization and displays strong tendency to increase complexity, is
examined. The EU institutions have a very important and often difficult role to play in sustaining
intergovernmental and supranational influence and therefore often find themselves in contradictory situations.
The intersecting efforts to deepen integration and at the same time the need to protect sovereignty do not
allow for straightforward achievement of sustainable development of the integration system. Therefore, a
distinctive feature of this system is the maintaining of sustainability rather than the actual achievement of
sustainable development.

Shaping of Sustainable Political System in a Supranational
Space of the European Union: Institutional Perspective

Anna Wierzchowska

Athenaeum. Polskie Studia Politologiczne 2021, 72

DOI: 10.15804/athena.2021.72.12

The paper is a review of the most important standards of personal data protection developed by international
organizations including the countries of Central and Eastern Europe. The paper describes both universal
standards of the United Nations, as well as regional standards (Council of Europe and European Union) and the
Organization for Economic Cooperation and Development. It presents the development of international
regulations concerning the protection of personal data, indicating at the same time in which countries of Central
and Eastern Europe the particular documents apply. The paper constitutes an attempt to assess the consistency
of international solutions and their real impact on national legislation.

Standards of Personal Data Protection in Central and Eastern
European Countries

Anna Pawlak

Biuletyn Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego 2021, 18, 1
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This article examines the institution of customs debt security under the EU Customs Code and the closely
related institution of customs debt, without which the former would not exist. The literature review carried out
for this article has revealed a serious knowledge gap in this area. Based on the EU Customs Code. Three types
of customs securities are presented, provided for in the EU Customs Code: mandatory (obligatory); non-
mandatory (optional); not required (exemption), and applied forms of customs securities. The analysis is
complemented by a discussion of the debtor’s responsibility for the debt arising by operation of law, focusing on
the joint and several liability of customs debtors, which is predominant in economic turnover and constitutes a
security mechanism for customs debt coverage. This mechanism on the one hand protects the EU budget and
on the other hand, it guards the principle of fair competition on the EU market.

Strengthening the Enforcement of Customs Debt within the
Institution of Customs Debt Security in the EU

Ewa Gwardzińska, Żaneta Gwardzińska

Global Trade and Customs Journal 2021, 16, 11/12
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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

European Research Studies Journal 2020, 2
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https://kluwerlawonline.com/JournalArticle/Global+Trade+and+Customs+Journal/16.11/GTCJ2021078
https://www.ersj.eu/journal/2108
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The problem of international cooperation for sustainable development in the areas of environmental protection,
economics, energy and public goods is a well-known scope of research, which can be classified as a classic
canon of analysis in this domain. There is an explicit lack of research in the area of security, particularly in those
aspects relating to objectives 8 and 16 of Agenda 2030, referring to combating the crime of human trade. The
aim of the publication is to analyse the dynamics of international cooperation for the implementation of
sustainable principles in the fight against human trafficking, undertaken in the context of the diagnosis of its
effects for the implementation of sustainable principles with the use of resources (created and implemented
standards), cooperation structures (global international organisations and their Member States) forming a
system of international cooperation, the directions of which are determined by security needs. The article shows
the evolution of international law in this area, the cooperation of selected international structures and its effects,
as well as the dynamics of change resulting from statistics indicating the directions of implementation of
objectives 8 and 16 of the sustainable development of the Agenda 2030. To achieve the objective, the
assumptions of institutional theory were applied. The analysis was made using historical, comparative methods
and analysis of source documents. The analysis presented in the article allows us to conclude that after the
adoption of the Agenda 2030, the dynamics of international cooperation in the analysed area has increased,
which is reflected in the new impetus given to the implementation of provisions enshrined in international law
and required actions undertaken by member states - signatories of the act. Combating the crime of trafficking in
human beings takes place within the framework of a diagnosable multifaceted institutional formula expressed in
a detailed division of tasks and competences, allowing for coordination at the global level of preventive and
operational actions to combat this practice. Global international cooperation for sustainable development in the
area of combating trafficking in human beings in the 21st century is implemented in a systemic way and brings
results which provide better and better prospects for effective combating of this crime, thus meeting the
assumptions and objectives 8 (p. 8.7) and 16 (p. 16.2) of the Agenda 2030.

System of International Cooperation for Sustainable
Development in the Area of Combating Human Trafficking in
the 21st Century

Tomasz Kownacki

Torun International Studies 2021, 14
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Nowe media, wprowadzone w globalną infosferę jako skutek ostatniej wielkiej rewolucji, rewolucji cyfrowej,
stały się istotnym narzędziem prowadzenia polityki międzynarodowej na poziomie globalnym. Cechy nowych
mediów – konwergencja czasowo-przestrzenna, kod binarny, interaktywność, łatwość dostępu – umożliwiają
nie tylko skuteczną komunikację i wprowadzenie znaczeń w globalny obieg wymiany danych, lecz dają szerokie
możliwości w obszarze realizacji strategii akumulacji siły przez konstruowanie skutecznych narracji, politykę
reaktywną i antycypacyjną. Twitter – aplikacja, w której komunikat jest ograniczony do 240 znaków – stał się
popularnym i skutecznym medium polityki międzynarodowej, z którego atutów korzystają politycy, podmioty
instytucjonalne państwowe i międzynarodowe. Obecność na Twitterze od kilku lat należy do obowiązkowego
instrumentarium prowadzenia skutecznej narracji podmiotów zaangażowanych w działalność publiczną.

Twitter jako narzędzie wsp�łczesnej dyplomacji – miejsce
nowych medi�w w procesie kształtowania ładu
międzynarodowego

Anna Makuch

Karpacki Przegląd Naukowy 2020, 3-4(34)

Link

This study examines the size and diversity of tax expenditures (TEs) by gminas (municipalities) in Poland
between 2007 and 2019. Consequences of gminas' taxing power and the reduction of revenues resulting from
statutory tax preferences were taken into account. To analyze the data, we used: scatter graphs (showing the
relationship between two selected variables) and plot graphs (showing the course of the values of the studied
variables over time, to show the dynamics of the phenomena). The scatter graphs showed, sometimes strong,
linear correlative relationships. No clear curvilinear relationships were found, therefore we applied Pearson
correlation. Gminas used TEs to a small but also highly variable extent. The factors determining their use
involved: the type and potential of the gmina; the type of local tax. The research hypothesis was partially
positively verified. The increase in the incremental % of TEs' share in tax revenue has a positive impact on the
incremental trend of revenue growth in the following year. The use of TEs in real estate and vehicle taxes may
have strengthened the revenue potential of some gminas in the consecutive years.

Tax Expenditures in Local Taxes - an Effective Instrument of
Local Tax Policy? The Example of Poland

Paweł  Felis, Grzegorz Gołębiowski

Contemporary Economics 2021, 15, 4

Link

http://ktnio.pl/Home/PokazPdf?nazwaPliku=KPN%20kwartalnik%2FKarpacki%20Przegl%C4%85d%20Naukowy%20Nr%203-4(34)-2020.pdf
http://ce.vizja.pl/en/issues/volume/15/issue/4
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Introduction. The purpose of this study was to construct a typology of the proactive coping profiles of
individuals in middle and late adulthood. The conceptual layer refers to the theory of proactive coping as
defined by Ralf Schwarzer and Steffen Taubert. It means such an approach to everyday life in which problems
are treated as a challenge rather than as a great unknown that limits to only reactive responses to emerging
difficulties. An attempt was also made to compare the obtained subtypes in terms of wisdom and resilience.
According to Ardelt's research, wisdom, understood as a composite of cognitive, reflective, and emotional
components, may be a resource characterizing adults who use mature coping strategies, particularly proactive
coping. Building resilience in people helps to prevent stress, hence it can be considered as a resource important
in proactive coping. Method. A group of 166 people in middle (N=80) and late adulthood (N=86) was surveyed.
The Proactive Coping Inventory (Polish Adaptation) by Sęk, Pasikowski, Taubert, Greenglass and Schwarzer,
Three-Dimensional Wisdom Scale (3D-WS) by Ardelt, adapted by Steuden, Brudek and Izdebski and Resilience
Measurement Scale (SPP-25) by Oginska-Bulik and Juczynski were used in the study. Results. Four coping types
were obtained: runaway, proactive, autonomous and support-seekers. Individuals belonging to particular
profiles of coping differed significantly in the level of wisdom and resilience. Conclusions. The study showed
that in a group of people in middle and late adulthood it is possible to distinguish consistent profiles of using
coping strategies, which differ in the degree of proactivity. Additionally, wisdom and resilience were shown to
characterize individuals with a more proactive, goal-oriented structure of coping strategies.

Typology of people in middle and late adulthood based on the
profile of coping with everyday life events

Adam Falewicz, Stanisława Steuden

Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio 2021, 4

DOI: 10.34766/fetr.v48i4.989

W artykule dokonano analizy strategii komunikacyjnej ambasadora RP w Izraelu w ramach prowadzonego
oficjalnego konta na Twitterze. Twitter na przestrzeni ostatnich lat zyskał rangę wiodącego medium w
społecznej przestrzeni komunikacyjnej, stając się źródłem nadawców informacji i istotnym elementem polityki
zagranicznej. Znaczenie przyjętej strategii komunikacyjnej ma zatem wpływ na kształtowanie polityki bilateralnej
przez szeroki rezonans zamieszczanych treści i replikowanie komunikatów. Operowanie treściami na Twitterze
wymaga wiedzy dotyczącej przygotowania przekazów, które kształtują odbiór wydarzeń i preferencje
społeczne. Strategię ambasadora w świetle wykonanej analizy materiału empirycznego można uznać za wyraz
postawy ofensywnej, aktywnie kształtującej kierunki wzajemnych relacji bilateralnych, w sposób swobodny
angażującej dostępne narzędzia medium, w zakresie stylu i emocjonalności zachowującej formalizm i
oficjalność.

Twitter jako narzędzie wsp�łczesnej dyplomacji – strategia
komunikacyjna ambasadora nadzwyczajnego RP w Izraelu

Anna Makuch

Karpacki Przegląd Naukowy 2021, 1(35)
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Zasada Rule of Law należy do zasadniczych wartości ustrojowych, ujętych w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.
Została ona rozwinięta w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE i skonkretyzowana w Rozporządzeniu
Parlamentu Europejskiego i Rady UE z 16 grudnia 2020 r. Rozporządzenie wzmacnia kompetencje Komisji
Europejskiej i jej autonomiczną funkcję jako strażniczki przestrzegania zasady Rule of Law przez państwa
członkowskie. Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie genezy państwa prawa w prawie
pierwotnym UE oraz egzegeza Rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości ze zwróceniem
uwagi na ustrojową konkretyzację zasady państwa prawa, normatywne ujęcie oraz ograniczenia systemowe
związane z jego stosowaniem. Jako hipotezę badawczą przyjęto, że rozwój i konkretyzacja zasady państwa
prawnego w prawie pierwotnym oraz jego normatywny wyraz w prawie pochodnym stanowią ważny krok w
umocnieniu ustrojowych podstaw funkcjonowania UE połączony z możliwością wymuszenia przez KE
przestrzegania zasady państwa prawa/praworządności przez państwa członkowskie.

Znaczenie i funkcja zasady pa�stwa prawnego w ustroju UE
Witold M. Góralski

Stosunki Międzynarodowe – International Relations 2020, 53(3)
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Purpose: The purpose of this paper is to investigate the omnichannel practices to porpose a conceptual
overview to offer guidance on how to handle their inherent complexities. Design/methodology/approach: This
study is based on a literature review of more than 100 academics papers about the multichannel practices and
omnichannel practices in the global market. Findings: To this end, this paper identifies and addresses three
limitations of the contemporary omnichannel literature: the failure to articulate the sources of value creation
generated by omnichannel practices, the conception of omnichannel as targeting a single customer actor only
and the static conception of omnichannel practices. In response to these limitations, this study offers the
following: four sources of value creation based on the business model concept, a multi-actor customer
conception, where several actors partake in the overall purchase decision and an evolutionary notion of
omnichannel practices in terms of their constitution and use as part of the overall evolution of a marketplace
Originality/value: The framework presented in this paper provides a map to take new research beyond its
current boundaries and an audit tool to help managers identify their firm’s current omnichannel situation,
including limitations and opportunities for further development.

Value creation through omnichannel practices for multi-actor
customers: an evolutionary view

Ricardo Costa Climent, Darek M. Haftor, Soumitra Chowdhury

Journal of Enterprising Communities: People and Places in the Global Economy 2021
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Digital libraries provide an easy and convenient source of data for journalistic academic research. In this paper,
the author answers the question of whether the most well-known socio-political Polish press titles published
between 1918 and 1939 are available online and to what extent they are fully digitised and accessible in digital
libraries. Through media content analysis and the press content analysis methods of Walery Pisarek, all the
digital resources available for an ordinary Internet user were browsed. The main role of the analysis was to
establish which journals and periodicals were published weekly and as daily newspapers. Also, the nature and
political leanings of press publications were taken into consideration (each press title was usually associated
with a particular party). At the same time, the texts were profiled as regional, national, Catholic, etc. Finally, an
attempt to develop a typology of the given titles is made.

Accessing the Political Press of the Second Polish Republic on
the Internet

Evelina Kristanova

The Person and the Challenges 2021, 2

Link

Zachęcamy do współtworzenia Biuletynu - przekazywania informacji o podejmowanych i organizowanych przez Państwa inicjatywach i wydarzeniach,

osiągniętych sukcesach, wydanych publikacjach, planowanych konferencjach oraz innych działaniach, o których chcielibyście Państwo poinformować

społeczność akademicką. Zredagowaną informację wraz ze zdjęciem, opatrzoną imieniem i nazwiskiem autora, prosimy przesłać do Biblioteki AEH:

biblioteka@vizja.pl

Od 2 września 2016 r. obowiązują przepisy Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu
lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy,
budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. Wyzna[1]czając procedurę przewidzianych
postępowań, prawodawca wyznaczył szczególną rolę opiniom Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Celem i przedmiotem  niniejszego  artykułu jest  analiza  problemowa 
 najnowszego  orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego (tj. z 2019 r.) w zakresie, w jakim odnosi się
ono do charakteru prawnego i mocy opinii IPN sporządzanych w ramach postępowań opartych na wspomnianej
ustawie, oraz próba przełożenia wniosków wynikających z tej analizy na ewentualne rekomendacje dla Sejmu. 

Charakter opinii Instytutu Pamięci Narodowej w
postępowaniach dekomunizacyjnych

Jarosław Wyrembak
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