I dzień Konferencji - środa 20 marca 2019 r.
Akademia WSB, AUDYTORIUM D, godz. 11:00
10.30-11.00 Rejestracja uczestników Konferencji
11.00- 11.30 OTWARCIE KONFERENCJI



Prof. dr hab. Marek Lisiński, Przewodniczący Rady Naukowej Konferencji,
Akademia WSB
Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, Dziekan Wydziału Zarządzania PW

11.30-13.00

WYKŁADY WPROWADZAJĄCE:

Motto: „Dobrobyt oraz pomyślność narodu i jednostek „zależy przede wszystkim od nas
samych i od naszej na wszelkich stanowiskach pracowitości i zapobiegliwości, wzbudzania
w społeczeństwie szacunku dla pracy” (Piotr Drzewiecki)
Prowadzący: Prof. dr hab. Marek Lisiński (AWSB)





Prof. dr hab. Jan Wiktor (UE w Krakowie) „W poszukiwaniu tożsamości
zarządzania międzynarodowego. Kolaż czy paradygmat nauk o zarządzaniu?”
Dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW „Jak zoperacjonalizować koncepcję
ciągłego doskonalenia KAIZEN”
Prof. dr hab. inż. Jacek Szołtysek (UE w Katowicach) „Miasto jako obiekt
>>ideologicznego<< zarządzania logistycznego”
Prof. dr hab. Alojzy Czech (UE w Katowicach) „Piotr Drzewiecki (1865-1943) –
przedsiębiorca i społecznik, krzewiciel i propagator naukowej organizacji”

13.00-13.15 Przerwa kawowa
13.15-14.15 BLOK 1: OD TRADYCJI DO WSPÓŁCZESNOŚCI
Motto: „[…] naukowa organizacja dąży z jednej strony do usunięcia wszelkiego zbytniego
obciążenia mogącego wyrządzić szkodę organizmowi pracownika, a drugiej strony do takiego
zorganizowania pracy, aby jej skutek gospodarczy był jak największy” (Piotr Drzewiecki)
Prowadzący: Dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW





Prof. dr hab. Ryszard Borowiecki (AWSB), dr hab. Barbara Siuta-Tokarska,
prof. UEK „Nauki o zarządzaniu w świetle ogólnego pojmowania nauki i ich
wyzwania"
Prof. dr hab. Katarzyna Olbrycht (UŚ) „Etos akademicki – czy to już tylko mit?”
Dr inż. Liliana Hawrysz (WZ PW) „Zarządzanie dokonaniami w sektorze
publicznym – od koncepcji do pomiaru”





Dr inż. Danuta Rojek (WZ PW) „Obecna percepcja wątków przemówienia
P. Drzewieckiego na otwarcie I Zjazdu Naukowej Organizacji Pracy w roku 1924
pt.: >>Znaczenie naukowej organizacji pracy dla życia gospodarczego państwa<<”
Dyskusja

14.15-15.15 Lunch
15.15- 16.15

BLOK 2: INNOWACYJNOŚĆ

Motto: „Wprowadzenie zasad wynagradzania za pracę, zapewniające pracownikom wydatne
dochody przy ich wydajnej pracy i zapewnianie udziału w zyskach tym pracownikom, którzy
wnoszą do procesów wytwórczych inicjatywę twórczą…” (Piotr Drzewiecki)
Prowadzący: Dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. PW





Dr hab. inż. Magdalena Wyrwicka, prof. PP „Foresight a innowacyjność”
Dr Agnieszka Skala (WZ PW) „Co to jest startup? Ujęcie biznesowe versus
naukowe”
Dr Magdalena Wróbel (AWSB) „Konsumpcja odpowiedzialna wyzwaniem dla
współczesnych przedsiębiorstw”
Dyskusja

16.15-16.30 Przerwa kawowa
16.30- 17.30

BLOK 3. ZASOBY LUDZKIE

Motto: „Współczesny zakład wytwórczy powinien „kwalifikować personel pracujący według
uzdolnień, posiłkując się metodami psychotechnicznymi i szkolić wybrany personel”
(Piotr Drzewiecki)
Prowadzący: Prof. dr hab. Alojzy Czech (UE w Katowicach)






Dr hab. Mieczysław Morawski, prof. PW „Zarządzanie bez zarządzania. Pracownik
wiedzy - dylematy niedalekiej przyszłości”
Dr hab. Anna Francik, prof. AWSB „Rynek pracy jako wyznacznik zmian w
zarządzaniu personelem”
Dr hab. inż. Joanna Ejdys, prof. PB i dr hab. inż. Katarzyna Halicka, prof. PB
„Robot humanoidalny – (nie)idealny opiekun osób starszych”
Dr Bogumił Czerwiński (WZ PW) „Problem wykluczenia osób starszych na rynku
usług finansowych"
Dyskusja

19.00

Uroczysta kolacja

II dzień Konferencji - czwartek 21 marca 2019 r.
Akademia WSB, AUDYTORIUM D, godz. 9:30

9.30-10.00

Rejestracja uczestników konferencji

10.00

Otwarcie II dnia konferencji

10.00-11.30

BLOK 5: KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE

Motto: „Najskuteczniejszą dziś metodą obniżania kosztów produkcji jest naukowa
organizacja pracy, poddająca procesy wytwórcze ścisłemu badaniu (…). Znajomość zasad
naukowej organizacji, służącej do usuwania marnotrawstwa w produkcji, wymagana być
winna obecnie od kierownictwa i inżynierów zakładów przemysłowych…” (Piotr Drzewiecki)

Prowadzący: Dr hab. Mieczysław Morawski, prof. PW






Dr hab. Beata Jamka „Edukacja dla przedsiębiorczości oparta na ekonomii
behawioralnej: torowanie i >>impuls<< w rozwoju talentu przedsiębiorczości”
Dr Małgorzata Waszkiewicz (WZ PW) „Podejście zwinne jako technika
racjonalizująca zarządzanie projektami”
Dr Małgorzata Sidor-Rządkowska (WZ PW) „Coachingowy styl zarządzania”
Dyskusja

11.30- 11.45 Przerwa kawowa
11.45-13.15 BLOK 6: ZARZĄDZANIE - NIE TYLKO W PRZEDSIĘBIORSTWIE…
Motto: „Nie możemy i nie powinniśmy lekceważyć samorządu miejskiego, który jest
doniosłym, a przede wszystkim koniecznym warsztatem pracy nad kulturą narodu” (…). Ze
stanowiska naukowej organizacji pracy należy uznać, iż nie dość jest prawidłowo
zorganizować pracę w administracji – należy jeszcze zorganizować stałe badania, czy i o ile
organizacja wprowadzona odpowiada współczesnym potrzebom i czy ulega wciąż temu
postępowi, jakiemu ulega życie w całym społeczeństwie” (Piotr Drzewiecki)
Prowadzący: Prof. dr hab. Marek Lisiński (AWSB)


Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW „Społeczeństwo komfortu jako
bodziec i hamulec dla zarządzania”








Dr inż. Jolanta Jurczak (WZ PW) „Omówienie referatu wygłoszonego na I Zjeździe
Naukowej Organizacji Pracy w roku 1924 pt.: >> Ustrój administracji państwowej
i samorządowej w świetle naukowej organizacji pracy<<”
Dr Agnieszka Jachowicz (AWSB) „Administracja rządowa i samorządowa – strażnik
praw czy może partner?”
Dr inż. Paweł Buchwald (AWSB), Bartłomiej Kohut (Iconity) „Nowoczesne
rozwiązania IT w zarządzaniu bezpieczeństwem ładunków transportowych na
przykładzie systemu SaveLocker"
Dyskusja

13.15--13.45 DYSKUSJA PODSUMOWUJĄCA

Motto: „ze wszystkich dóbr doczesnych, będących udziałem naszego życia, czas stanowi
najdrogocenniejsze dobro, wydzielone nam jednak w niezmiernie szczupły i skąpy sposób
przez naturę” (Piotr Drzewiecki)
Prowadzący: Dr hab. inż. Janusz Zawiła-Niedźwiecki, prof. PW, prof. dr hab. Marek
Lisiński (AWSB)

13.45 Lunch

Cytaty według:
Cz. Klarner, Na 50-lecie pracy Piotra Drzewieckiego, „Przegląd Techniczny” 1938, Nr 21-22,
s. 751-763, s. 758, http://bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/3845/40pt1938_nr_21_22.pdf;
E. Wodzyńska (red.), Piotr Drzewiecki: działacz społeczno-gospodarczy, prezydent Warszawy
1918-1921, Oficyna Wydawnicza ASPRAJR, Warszawa 2018.

