Nota biograficzna prof. dr Stanisława Duchniewicza
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego - doktor
nauk organizacji i zarządzania. Menedżer z zamiłowania, wykształcenia i praktyki.
Interesuje się relacjami teoria- praktyka.
Posiada wieloletnie doświadczenie uzyskane podczas pracy na
stanowiskach menedżerskich: kierownika, dyrektora, prezesa rady nadzorczej
w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, instytucie branżowym, ośrodku
doskonalenia kadr administracji centralnej, spółce Polfoods w Nowym Jorku.
Od ponad 30 lat zajmuje się zarządzaniem państwem, począwszy od pracy
doktorskiej na temat: „Rola struktury organizacyjnej w realizacji zadań Polskiej
Administracji Celnej” obronionej na Uniwersytecie Warszawskim w 1982 r.
Zarządzaniem państwem w Polsce nie zajmuje się żadna uczelnia, instytucja.
Dlatego też prywatnie zajmuje się
badaniami nad zarządzaniem państwem
na poziomie wzorców i dyrektyw praktycznych użytecznych w sprawnym zarządzaniu
państwem przez administrację publiczną.
Profesor prowadzi indywidualnie badania na temat: „Zarządzania państwem
przez administrację publiczną”.
Wyniki badań, prezentuje na konferencjach,
seminariach (m. in. w Akademii Podlaskiej w Siedlcach, seminarium Krytyczna Teoria
Organizacji i Zarządzania prowadzonym przez prof. Witolda Kieżuna doktora
h.c. w Akademii im. L. Koźmińskiego). Zostaną też opublikowane w książce
pt: „Szkice o zarządzaniu państwem”. Będzie zawierała także: wzorce i dyrektywy
praktyczne i użyteczne w zarządzaniu państwem, hipotezy i wiodące definicje;
innowacyjna definicja organizacji (państwa), zmodyfikowana definicja zarządzania,
nowa definicja administracji publicznej oraz wstępne wyniki badań (w tym badań
ankietowych). Zakończenie prac analitycznych i wydanie książki przewidywane jest
na koniec 2015
Ponadto prof. dr Stanisław Duchniewicz bierze udział w następujących badaniach
i analizach:


od stycznia 2015 w badaniach prowadzonych przez zespół pracowników Katedry
zarządzania WSM na podstawie grantu Narodowego Centrum Nauki
w Krakowie na temat: „Warunki zdynamizowania innowacyjności w polskich
przedsiębiorstwach przemysłowych”. Badaniami kieruje prof. dr hab. Stanisław
Sudoł.



badanie, analiza koncepcji zarządzania pod kątem ich użyteczności społecznej.
Zakończenie prac badawczych, wydanie książki pt: „Koncepcje zarządzania –
wzorce, dyrektywy użyteczne praktycznie” planowane jest na połowę 2016 r.



analiza paradygmatu Polskiej nauki o zarządzaniu - został złożony wniosek do
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie przyjęcia tak jak to jest na
świecie suwerennego paradygmatu polskiej nauki o zarządzaniu, obejmującego
skalę makro i mikro, nie wchodzącego w skład nauk ekonomicznych.
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Seminarium
„ZARZĄDZANIE PAŃSTWEM”
Program:
godz. 10.00 - 10.45 – Prof. dr Stanisław Duchniewicz
„Wykład nt. sprawnego i skutecznego
zarządzania państwem przez
administrację publiczną”
godz. 10.45 - 11.30 – dyskusja

Radom, 3 lipca 2015 r.
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