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Konferencja pod patronatem Prezesa PTE

W dniu 7 grudnia

r. w Sosnowcu odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja

Naukowa Gospodarka - Zmiany - Zarządzanie (G-Z-Z VI). W konferencji wzięli udział
naukowcy z kraju, a także z Czech, Słowacji i Ukrainy.
Podczas konferencji, której organizatorami był Instytut Zarządzania i Ekonomii Wyższej
Szkoły Humanitas wraz z Instytutem Przedsiębiorstwa SGH zostały poruszone tematy
związane z ekonomicznymi aspektami zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem
zarządzania zmianami w małych i średnich przedsiębiorstwach, a także wyzwaniami
przedsiębiorczości w dobie turbulentnie zmieniającego się środowiska. Znaczącym punktem
konferencji była problematyka nowych wyzwań innowacyjnej przedsiębiorczości.
Gościem specjalnym był dr Michał Boni, poseł do Parlamentu Europejskiego, były
Minister Administracji i Cyfryzacji, który wygłosił inauguracyjny wykład „Świat robotów i
sztucznej inteligencji a świat człowieka w perspektywie europejskiej”.
Problematyka wykładu dotyczyła robotów przemysłowych w krajach Unii Europejskiej,
relacji człowiek – robot, korzyści związanch z wdrożeniem robotów do 2030 roku w różnych
dziedzinach życia: medycynie, bezpieczeństwie narodowym, środowisku i produkcji zdrowej
żywności, Smart Cities oraz opiece nad osobami starszymi. Kluczową korzyścią okazuje się
być poprawa jakości życia. Podkreślony został również etyczny wymiar świata robotów i
dylematy pozostające do rozstrzygnięcia. W swoim wykładzie M. Boni wspomniał także o:
czasie przejściowym, jako czasie potrzebnym do dostosowania ludzi do: nowych wzorów
pracy, komunikacji z robotami i o kwestiach finansowania czasu przejściowego. Dokonał też
syntetycznego przeglądu kwestii prawnych, procesu przygotowania infrastruktury, wdrożenia
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regulacji o ochronie danych osobowych oraz e – prywatności, nowych modeli
cyberbezpieczeństwa, potrzebnych środków na badania i rozwój oraz konieczności
harmonizacji rozwiązań europejskich.

Problematyka Konferencji została podzielona na trzy bloki tematyczne, w których swoje
referaty wygłosili naukowcy reprezentujący polskie i zagraniczne placówki naukowe.
Pierwsza sesja skoncentrowana była wokół klastrów, a także problematyki
wyzwań innowacyjnej przedsiębiorczości. Przedmiotem zainteresowania referentów i
dyskutantów były: zagadnienia związane z mierzeniem produktywności przedsiębiorstw,
wpływ globalizacji i integracji na zachowanie rynkowe przedsiębiorstw, metody oceny
przedsiębiorstw, nowe formy powiązań gospodarczych, działania na rzecz wzrostu
konkurencyjności i działania antymonopolowe, a także problemy własnościowe i organizacyjne
we współczesnym procesie przejęć i połączeń oraz problematyka MSP, jako formy rozwoju
przedsiębiorczości. Ponadto omawiano sposoby poprawy innowacyjności i konkurencyjności
organizacji, a także zagadnienia dotyczące skuteczności współpracy nauki i biznesu we
wspieraniu przedsiębiorczości. Poruszono równie ważną problematykę klastrów, ze
szczególnym uwzględnieniem koncepcji i typów klastrów, wad i zalet klastrów, koncepcji
współdziałania w klastrach, badań empirycznych funkcjonowania klastrów, zarządzania w
zakresie ich funkcjonowania. Podjęto też problematykę klastrów do polityki gospodarczej,
przedstawiono zagadnienia związane ze skutecznością współpracy nauki i biznesu we
wspieraniu aktywności klastrowej.
Obradom tej Sesji przewodniczył dr Zbigniew Wierzbicki, który zarazem
przedstawił swój referat nt. nowych wyzwań innowacyjnej przedsiębiorczości w gospodarce i
społeczeństwie 4.0. Zaprezentował w nim kluczowe tendencje rozwoju technologii cyfrowych
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„zmierzające do integracji i synergii”, jak również trendy technologiczne determinujące
globalny świat 4.0. Wg autora referatu finalne zmiany 4.0 zaczną się materializować w kali
globalnej już w połowie lat 20. XXI wieku. To od naszej wyobraźni i zdolności adaptacyjnych
oraz kreacji innowacji, a także absorpcji innowacji zależy, czy będzie to kataklizm czy
rewolucyjna pozytywna przemiana społeczeństwa i gospodarki.
Sesja druga, obejmująca problematykę związaną ze współczesnymi koncepcjami
doskonalenia procesu zarządzania została połączona z planowaną Sesją trzecią, dotyczącą
kapitału ludzkiego w procesie rozwoju organizacji.
Moderatorami sesji był prof. dr hab. Jan Klimek (SGH) i prof. dr hab. Jolanta
Staszewska (WSH).
Podczas tej Sesji omawiano bardzo szeroki wachlarz problemów

związanych ze

współczesnymi koncepcjami doskonalenia procesu zarządzania, metodami i narzędziami
kształtowania nowoczesnej organizacji, holistycznym podejściem w zarządzaniu, nowymi
wyzwaniami i problemami etyki biznesu, społeczną odpowiedzialnością biznesu, kodeksem
etycznym przedsiębiorstw, stosunkiem podmiotów gospodarczych do konsumentów i
środowiska naturalnego oraz systemami zarządzania w administracji publicznej.
Druga grupa zagadnień

dotyczyła kapitału ludzkiego oraz zarządzania firmami

rodzinnymi. Podjęto m.in. problemy nowoczesnych koncepcji procesu zarządzania zasobami
ludzkimi, kształtowanie kompetencji przedsiębiorców i kadr menedżerskich organizacji.
Przedstawiono również zagadnienia związane z szeroko rozumianym zarządzaniem wiedzą
oraz kapitałem intelektualnym organizacji i pomiarem kapitału ludzkiego. Poruszono także
negatywne zjawiska występujące w tym obszarze, dotyczące dysfunkcji i patologii w
zarządzaniu zasobami ludzkimi organizacji. W referatach poświęconych problematyce
związanej z funkcjonowaniem firm rodzinnych (FR) przedstawiano zarówno szanse, jak i
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wyzwania (np. demograficzne) stojące przed tym sektorem gospodarki. Rozpatrywano też
formy prawne FR oraz niektóre ich specyficzne problemy jak np. kształtowanie autowizerunku
czy występujące źródła przedsiębiorczości.
Obrady konferencji podsumował prof. WSH Andrzej Kupich podkreślając jej
analityczny i badawczy charakter oraz wkład w wymianę doświadczeń naukowych i
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dydaktycznych
Referaty konferencyjne zostały opublikowane w monografii pt. „Zarządzanie
nowoczesną organizacją”

(Oficyna Wydawnicza Humanitas, Sosnowiec 2018) oraz są

zamieszczane stopniowo w czasopiśmie Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas seria
Zarządzanie (20 pkt. wg nowej Listy MNiSW).
dr Olimpia Grabiec

