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Sprawozdanie z paneli dyskusyjnych: Wpływ 
społeczny i gospodarczy. Strategie ekologiczne 
przedsiębiorstw (19.06.2021 r.) oraz Wpływ 
społeczny i gospodarczy. Zarządzanie 
bezpieczeństwem (19.06.2021 r.), Ogólnopolska 
Konferencja Naukowa „Zarządzanie w układzie 
Przedsiębiorstwo-Miasto-Region w zmiennym 
otoczeniu. Dylematy i wyzwania”, 
Kraków, 18–19.06.2021 r.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. „Zarządzanie w układzie Przedsiębiorstwo-
-Miasto-Region w zmiennym otoczeniu. Dylematy i wyzwania” odbyła się w dniach 
18–19 czerwca 2021  r. Jej organizatorami byli: Krakowska Akademia im. Andrzeja 
Frycza Modrzewskiego oraz Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa – Od-
dział w  Kielcach, przy udziale partnerów: Politechniki Świętokrzyskiej  – Wydziału 
Zarządzania i  Modelowania Komputerowego oraz Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa 
i Nauk Medycznych w Kielcach. Patronat honorowy nad konferencją objął JM Rektor 
Krakowskiej Akademii  – dr Klemens Budzowski, prof. KAAFM.  Konferencję wsparł 
Urząd Miasta Krakowa w ramach programu Krakowskich Konferencji Naukowych. 
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W dniu 19 czerwca 2021 r. miał miejsce panel dyskusyjny (sesja I drugiego dnia 
konferencji) pt. Wpływ społeczny i gospodarczy: Strategie ekologiczne przedsiębiorstw, 
którego moderatorem był prof. dr hab. Andrzej Chodyński reprezentujący Krakowską 
Akademię im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego (KAAFM). 

W panelu udział wzięli zarówno przedstawiciele nauki, jak i instytucji samorządo-
wych oraz przedsiębiorstw. Instytucje i przedsiębiorstwa były reprezentowane przez: 
Małgorzatę Mrugałę, Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta 
Krakowa, dr. inż. Tadeusza Żabę, Dyrektora produkcji MPWiK S.A. w Krakowie, dr Ka-
tarzynę Góralczyk i dr Dominikę Wójcik z Fundacji Nauka i Kultura oraz mgr. inż. Arka-
diusza Primusa z Europejskiego Forum Odpowiedzialności Ekologicznej (EFOE). 

Wprowadzenia do panelu dokonał dr hab. Dariusz Fatuła, prof. KAAFM, Dziekan 
Wydziału Zarządzania i  Komunikacji Społecznej KAAFM prezentując dorobek na-
ukowy Wydziału w kontekście proekologicznego wpływu społecznego i gospodar-
czego. Prelegent zwrócił uwagę, że działalność naukowa pracowników Wydziału po-
czątkowo dotyczyła kwestii kryzysów w organizacjach, następnie rozwinęła się wokół 
problematyki zrównoważonego rozwoju organizacji oraz odpowiedzialności ekolo-
gicznej i  proekologicznego rozwoju firm, aby w  ostatnim okresie skupić się wokół 
tematyki bezpieczeństwa ekologicznego i energetyczno-ekologicznego z wykorzy-
staniem dorobku naukowego prof. Chodyńskiego. Współpraca merytoryczna Profe-
sora z profesorami Adamem i Markiem Jabłońskimi zaowocowała przedsięwzięciem 
w postaci konkursów „Firma bliska środowisku” i „Gmina bliska środowisku” organizo-
wanymi w latach 2006–2009. Oficjalnym organizatorem konkursów było EFOE i od-
bywały się one pod patronatem Ministra Środowiska we współpracy z Green Business 
Norway; prof. Chodyński był przewodniczącym kapituły konkursu. Szerzej przebieg 
konkursów, ze wskazaniem współpracy EFOE i KAAFM, zaprezentowali: dr hab. inż. 
Marek Jabłoński, prof. WSB (Wyższa Szkoła Bankowa) i dr hab. inż. Adam Jabłoński, 
prof. WSB – współzałożyciele EFOE – oraz mgr inż. Arkadiusz Primus. Wystąpienie no-
siło tytuł: Realizacja strategii i  działań biznesowych, wykorzystujących orientację pro-
ekologiczną poprzez organizację konkursów „Firma bliska środowisku” i „Gmina bliska 
środowisku”, współpraca KAAFM i  EFOE (Europejskie Forum Odpowiedzialności Ekolo-
gicznej). Podkreślono w  nim także znaczenie najlepszych praktyk biznesowych na 
rzecz ochrony środowiska naturalnego oraz omówiono wnioski płynące dla współ-
czesnych zachowań firm. 

W  kolejnym wystąpieniu dr Krzysztof Waśniewski (KAAFM) dokonał prezentacji 
autorskiego blogu o nazwie Discover Social Sciences ze wskazaniem możliwości upo-
wszechniania strategii ekologicznych. Struktura geograficzna wejść na stronę od 
roku 2017 to przede wszystkim Indie, Polska i USA. Następnie głos zabrała dr hab. 
Marta Majorek, prof. KAAFM, która zaprezentowała rolę komunikacji środowiskowej 
w  pogłębianiu zaangażowania społecznego w  obszarze działań proekologicznych. 
Współautorką wystąpienia była dr hab. Marta du Vall, prof. KAAFM. 

W  ramach dyskusji dotyczącej propozycji realizacji strategii i  praktyk proeko-
logicznych z  wykorzystaniem wpływu dorobku badawczego głos zabrali pracow-
nicy KAAFM: mgr Wojciech Huszlak (Strategie ekologiczne a CSR, implementacja), dr 
Michał Leśniewski (Strategie ekologiczne a  rozwój gmin, implementacja), dr Jowita 
Świerczyńska (Strategie ekologiczne w  łańcuchach dostaw, implementacja), dr inż. 
Marta Woźniak-Zapór (Perspektywa wykorzystania e-learningu dla promocji strategii 
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ekologicznych w ramach wpływu społecznego), mgr Magdalena Prorok (Rozpowszech-
nianie strategii ekologicznych jako przejaw zarządzania wiedzą) oraz Vladyslava Kor-
nilova (studentka KAAFM), która omówiła temat Strategii ekologicznych w  odbiorze 
studentów. W dyskusji w szczególności skupiono się na omówieniu dorobku KAAFM 
z lat 2017–2021 i możliwości jego wykorzystania w latach następnych. Ponadto w za-
kresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi swój dorobek zaprezentowały przed-
stawicielki Fundacji Nauka i Kultura. 

W  ramach dyskusji zaproponowano zacieśnienie współpracy pomiędzy pra-
cownikami KAAFM reprezentującymi dyscyplinę nauk o zarządzaniu i jakości z jed-
nostkami administracji publicznej, przedsiębiorstwami i organizacjami non profit. 
Zasygnalizowano także jej formy. Stanowi to praktyczny przejaw realizacji wpływu 
społeczno-gospodarczego uczelni w  ramach wymienionej dyscypliny naukowej. 
Współpraca będzie także obejmować problemy zarządzania bezpieczeństwem, 
w  szczególności ekologicznym, mając na uwadze aspekty bezpieczeństwa ener-
getycznego. Istotne są m.in. problemy dotyczące skutków globalnego ocieplenia 
i  problematyka zarządzania w  możliwych sytuacjach wystąpienia awarii przemy-
słowych. Podczas dyskusji podkreślono znaczenie kształtowania świadomości eko-
logicznej społeczeństwa. Zaproponowano także formy działalności dydaktycznej 
z udziałem praktyków. 

Z  przebiegiem panelu można zapoznać się pod linkiem: https://vimeo.
com/580692023/baf906b3e0.

Drugi panel dyskusyjny pt. Wpływ społeczny i  gospodarczy. Zarzadzanie bezpie-
czeństwem był III sesją drugiego dnia konferencji i dotyczył wpływu społeczno-go-
spodarczego zarządzania bezpieczeństwem. Był on kontynuacją podejmowanych 
pierwszego dnia obrad tematów przewodnich (3 sekcje tematyczne: zarządzanie roz-
wojem zrównoważonym, zarządzanie bezpieczeństwem; innowacyjność i konkuren-
cyjność; zarządzanie miękkie, zarządzanie zasobami ludzkimi). 

Uczestnikami panelu byli przedstawiciele różnych ośrodków akademickich oraz 
eksperci-praktycy.

Po krótkim przywitaniu przez moderatora panelu dr. hab. Mirosława Kwieciń-
skiego, prof. KAAFM, Prezesa Zarządu Fundacji Instytut Wywiadu Gospodarczego, za-
prezentowane zostały kolejno referaty:
– dr hab. Mirosław Kwieciński, prof. KAAFM (Krakowska Akademia im. Andrzeja 

Frycza Modrzewskiego), Determinanty skuteczności zarządzania bezpieczeństwem 
w  państwie i  biznesie. Wywiad i  kontrwywiad biznesowy w  zarządzaniu przedsię-
biorstwem. Realizacja poprzez organizację cyklu autorskich seminariów i konferencji 
naukowych w  Dworze Rychwałd oraz w  Warszawie wspólnie z  Wszechnicą Polską 
Szkołą Wyższą;

– dr Ryszard Bełdzikowski (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej), Czyn-
ności operacyjno-rozpoznawcze Krajowej Administracji Skarbowej – perspektywa lat 
przeszłych i przyszłość;

– dr hab. inż. Adam Jabłoński, prof. WSB w Poznaniu (OTTIMA plus. Sp. z o.o., Połu-
dniowy Klaster Kolejowy), dr hab. inż. Marek Jabłoński, prof. WSB w Poznaniu (OT-
TIMA plus. Sp. z o.o., Południowy Klaster Kolejowy), Współczesne mechanizmy do-
skonalenia bezpieczeństwa ruchu kolejowego;
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– gen bryg. (r) Paweł Pruszyński (Warszawska Wyższa Szkoła Biznesu), mgr Anna 
Nastuła (Wojskowa Akademia Techniczna), Sieć TOR (The Onion Router) jako środo-
wisko nielegalnego pozyskiwania danych.
Poruszone zagadnienia, niezwykle ciekawe, ważne i  aktualne, ze względu na 

ograniczenia czasowe nie mogły zostać wyczerpane i  zasygnalizowano ich rozsze-
rzenie w planowanej publikacji pokonferencyjnej. Ważnym elementem panelu było 
wystąpienie prof. Kwiecińskiego, prezentujące ideę zrealizowanych przedsięwzięć, 
które wywarły wpływ społeczny i gospodarczy. Przybliżono przebieg dwóch cyklicz-
nych wydarzeń: 
– multidyscyplinarne autorskie seminaria naukowe  – cykl 3 seminariów realizo-

wanych w latach 2017–2019, których motywem przewodnim były determinanty 
skuteczności zarządzania bezpieczeństwem państwa i biznesu; 

– konferencje realizowane wspólnie z Wszechnicą Polską Szkołą Wyższą w Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie z zakresu wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego.
W wydarzeniach tych udział wzięli przedstawiciele różnych środowisk – uczelni, 

biznesu, samorządów, polityki oraz eksperci zajmujący się podejmowaną tematyką. 
Wskazano na elementy integrowania środowiska akademickiego i praktyki oraz na 
efekty synergiczne wynikające z realizowanych działań.


