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2Plan prezentacji

•skąd jestem

•aksjologia – nauka o wartościach

•aksjologia a fenomenologia czyli co pierwsze jajko czy kura

•systematyka wartości Maslowa czyli piramida, której nie było

•bezpieczeństwo – stan czy wartość

•profesjonalizm czyli przez niebezpieczeństwo do bezpieczeństwa

•istota bezpieczeństwa czyli triada ryzyka

•paradoks bezpieczeństwa informacji

•bezpieczeństwo w świecie i gospodarce cyfrowej to chyba ułuda

•czy jesteśmy skazani na ekshibicjonizm ?

•manifest „Zarządzanie 4.0”
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3skąd jestem

Praca menedżera m.in. w: Mera-Błonie, Pol-Mot, Centrum Elektroniczne NBP, Giełda Papierów 

Wartościowych (1991-99 dyr. IT), Fund-Services (1999-2000 dyr. gen.), PZU (2000-02 czł. zarz., dyr. zarz.), 

Urząd Komunikacji Elektronicznej (2008-11 kier. projektu Platformy Lokalizacyjnej tel.112).

Aktywność naukowo-dydaktyczna: w PW od 1993, doktorat (1997, WIP), habilitacja (2014, UE Wrocław), 

kier. Zakładu Informatyki Gospodarczej, dyr. Centrum Informatyzacji PW, dziekan Wydziału Zarządzania PW, 

członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej (2012-15), redaktor lub autor 13 monografii i ponad 100 artykułów 

naukowych, promotor 3 doktorów i w 5 przewodach otwartych.

Specjalność naukowa: ryzyko operacyjne, publiczne zarządzanie kryzysowe.

Aktywność społeczna: przewodniczący Rady Fundacji im. Premiera prof. Kazimierza Bartla, 

członek Rady ds. Cyfryzacji przy MC, przew. Rady Naukowej Instytutu Łączności, 
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Ponad 100 lat tradycji, blisko 200 lat historii

Umiejętności dopotąd są jeszcze próżnym wynalazkiem, może czczym tylko rozumu 

wywodem albo próżniactwa zabawą, dopokąd nie są zastosowane do użytku narodów.

Stanisław Staszic (1755-1826)

Politechnika Warszawska rozpoczęła niezależną działalność 15 listopada 1915 r. 

Jej historia jest jednak znacznie dłuższa - od 1826 roku kształci kolejne pokolenia 

inżynierów, wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych

aktualnie:

48 kierunków kształcenia 

19 wydziałów + 1 kolegium

36 000 studentów

480 samodzielnych pracowników naukowych 

2 000 pracowników naukowo-dydaktycznych

Politechnika Warszawska
Tam, gdzie wyobraźnia jest  ≥  wiedzy
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6Politechnika Warszawska
Tam, gdzie wyobraźnia jest  ≥  wiedzy

1. miejsce w Ogólnopolskim rankingu szkół wyższych jako najlepsza ucz. techn. 

Awans w światowych zestawieniach: QS World, QS EECA,  THE World

Najlepsza polska uczelnia techniczna w rankingu Web of Universities

1. miejsce w zestawieniu „Rzeczpospolitej” – prezesi dużych firm 

Najczęściej wybierana przez kandydatów wg zestawienia MNiSW 2017

61,3% absolwentów znajduje pracę szybciej niż w miesiąc

90% absolwentów wykonuje pracę zgodną z wykształceniem
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Profesor  Karol Adamiecki pracował w Politechnice Warszawskiej 

od 1919 r., był w 1922 r. twórcą i do śmierci w 1933 r. kierownikiem 

Katedry Zasad Organizacji Pracy i Przedsiębiorstw Przemysłowych na 

Wydziale Mechanicznym.

Kontynuatorem Katedry był Oddział Inżynieryjno-Ekonomiczny 

powołany w 1953 r. na Wydziale Mechanicznym Technologicznym 

(dziś Inżynierii Produkcji), kierowany przez prof. Seweryna Chajtmana. 

W owym czasie decyzją władz państwowych pięciu uczelniom 

powierzono kształcenie inżynierów organizatorów przemysłu w zakresie, 

który dziś nazywa się kierunkiem Zarządzanie i inżynieria produkcji.

Wydział Zarządzania
99 lat tradycji, 10 lat historii
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W 1970 r. z połączenia Oddziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 

z Katedrą Ekonomiki i Organizacji Produkcji (kierowaną przez 

prof. Zygmunta Zbichorskiego) Wydziału Mechaniki Precyzyjnej 

(dziś Mechatroniki) powstał Instytut Organizacji Zarządzania, 

przemianowany w 1985 r. na Instytut Organizacji Systemów 

Produkcyjnych, którym kolejno kierowali: prof. Stanisław Lis, 

dr Marek Siudak i prof. Tadeusz Krupa. 

W 2008 r. na bazie tego Instytutu utworzono Wydział Zarządzania, 

jego dziekanem przez 2 kadencje był prof. Tadeusz Krupa.

• 4.500 absolwentów

• 90 promocji doktorskich

Wydział Zarządzania
99 lat tradycji, 10 lat historii
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10aksjologia – nauka o wartościach

w węższym znaczeniu - szczegółowa teoria wartości, wchodząca w skład poszczególnych 

dyscyplin naukowych; dziedzina rozważań nad wartościami określonego rodzaju, 

np. moralnymi, estetycznymi, poznawczymi, ekonomicznymi, religijnymi.

w szerokim znaczeniu — dział filozofii, ogólna teoria wartości, nauka o wartościach, 

wieloaspektowe rozważania teoretyczne dotyczące pojęcia wartości, wywodzące się 

z etycznych koncepcji dobra.
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11aksjologia – nauka o wartościach
Aksjologia w szerokim znaczeniu zajmuje się:

• analizą natury wartości (tego, co cenne, dobre), a więc zagadnieniem, czym jest wartość,

jaki jest jej charakter (subiektywny, obiektywny, absolutny, względny itp.);

• dociekaniem źródeł i mechanizmów powstawania wartości w aspekcie systematyzującym 

i postulatywnym;

• podstawami i kryteriami wartościowania;

• klasyfikacją wartości (np. wyodrębnianiem wartości autotelicznych, jako celów samych w sobie, 

oraz wartości instrumentalnych, służących do ich realizacji);

• budowaniem ich hierarchii i ustalaniem, co stanowi wartość najwyższą (tzw. summum bonum);

• badaniem społecznego funkcjonowania wartości w danej epoce historycznej, zbiorowości 

społecznej i kulturze.
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12aksjologia a fenomenologia czyli co pierwsze jajko czy kura

Metoda fenomenologiczna polega na opisie i oglądzie tego, co bezpośrednio jest dane. Jest to 

metoda filozofowania, która odbiega od codziennych sposobów orientowania się w rzeczywistości. 

Podejście fenomenologiczne różni się od naturalnego nastawienia bezzałożeniowością. 

W nastawieniu naturalnym mamy na temat świata pewne założenia, domysły, teorie, spekulacje. 

Fenomenologia nawołuje do ich odrzucenia po to, by przyjrzeć się światu tak, jak się on jawi, 

tzw. powrót do rzeczy samych. Ma temu służyć redukcja fenomenologiczna, która oznacza wzięcie 

w nawias, zawieszenie przekonania o realnym istnieniu świata i poznającego podmiotu, aby sprawić, 

że świadomość stanie się czysta (pozbawiona założeń), będzie traktować świat wyłącznie jako 

fenomeny, zjawiska.
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13aksjologia a fenomenologia czyli co pierwsze jajko czy kura

Wartości:

• są względne

• zależą od systemu społecznego

• ewoluują z postępem cywilizacyjnym

• są wrażliwe na uwarunkowania postępu  technicznego
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14systematyka wartości Maslowa czyli piramida, której nie było
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15bezpieczeństwo – stan czy wartość

Bezpieczeństwo to stan, który daje poczucie pewności istnienia i gwarancje jego zachowania oraz szanse 

na doskonalenie. Jest to jedna z podstawowych potrzeb człowieka. Odznacza się akceptowalnym 

poziomem ryzyka utraty czegoś szczególnie cennego – życia, zdrowia, pracy, szacunku, uczuć, dóbr 

materialnych i dóbr niematerialnych. 

Bezpieczeństwo jako wartość, bowiem jest naczelną potrzebą człowieka i grup społecznych, jest także 

podstawową potrzebą państw i systemów międzynarodowych; jego brak wywołuje niepokój i poczucie 

zagrożenia.
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16profesjonalizm czyli przez niebezpieczeństwo do bezpieczeństwa

Co to jest niebezpieczeństwo ?

• niebezpieczna jest nieświadomość

• niebezpieczna jest lekkomyślność

• niebezpieczna jest niewiedza

reszta jest tylko naturalnym RYZYKIEM
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17istota bezpieczeństwa czyli triada ryzyka
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18paradoks bezpieczeństwa informacji

Czy istnieje postępowanie awaryjne (plan ciągłości działania) 

w przypadku ujawnienia informacji chronionych, zwłaszcza wrażliwych, 

np. w Internecie ?
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bezpieczeństwo w świecie i gospodarce cyfrowej to chyba ułuda
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czy jesteśmy skazani na ekshibicjonizm ? 
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21manifest „Zarządzanie 4.0”

Inicjatywa (apel), skierowana do środowiska uczonych nauk o 

zarządzaniu, radykalnej redefinicji wyzwań tych nauk 

związanych z kształtującą się na naszych oczach nową 

rzeczywistością społeczeństwa cyfrowego.
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Dziękuję

janusz.zawila-niedzwiecki@pw.edu.pl


