Idea spo³ecznej odpowiedzialnoœci biznesu - ze wzglêdu na rosn¹cy stopieñ komplikacji
wspó³czesnej sytuacji ekonomicznej, z powodu koniecznoœci podejmowania dzia³añ
zapewniaj¹cych trwa³y, zrównowa¿ony rozwój oraz zgodnych z potrzebami kontekstów
spo³ecznych, co stawia przed przedsiêbiorstwami w UE wysokie wymagania - zyskuje coraz
szersze zrozumienie. Spo³eczna odpowiedzialnoœæ biznesu to koncepcja, wed³ug której
przedsiêbiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzglêdniaj¹ interesy spo³eczne
i ochronê œrodowiska, a tak¿e relacje z ró¿nymi grupami interesariuszy.
Autor udowadnia, ¿e bycie odpowiedzialnym nie oznacza tylko spe³niania przez organizacje
biznesowe wszystkich wymogów formalnych i prawnych, ale oprócz tego równie¿ zwiêkszone
inwestycje w zasoby ludzkie, w ochronê œrodowiska i relacje z interesariuszami, którzy
mog¹ mieæ faktyczny wp³yw na efektywnoœæ dzia³alnoœci gospodarczej tych organizacji oraz ich
innowacyjnoœæ. Publikacja analizuje w jaki sposób wydatki tego rodzaju staj¹ siê inwestycj¹
i Ÿród³em innowacji, a nie kosztem, podobnie jak w przypadku zarz¹dzania jakoœci¹.
Cezary Tomasz SZYJKO
W artykule podjêto problem motywacyjnych uwarunkowañ uczenia siê jêzyków obcych
u m³odzie¿y gimnazjalnej klas trzecich, przejawiaj¹cych specyficzne problemy w uczeniu
siê. Chciano równie¿ odnieœæ wyniki m³odzie¿y z dysleksj¹ do wyników uzyskanych przez osoby
bez dysleksji. Celem pracy by³o tak¿e odœwie¿enie znaczenia pojêcia motywacji oraz
zasygnalizowanie jego wagi w procesie uczenia siê. Punktem wyjœcia podjêtych badañ by³o
wyró¿nienie w obszarze motywacji jej sk³adników zewnêtrznych i wewnêtrznych oraz
zoperacjonalizowanie ich w u¿ytym narzêdziu badawczym, jakim by³a ankieta. Przeprowadzone
badania dowiod³y, ¿e m³odzie¿ z dysleksj¹ i m³odzie¿ bez dysleksji, w nauce jêzyka angielskiego,
kieruje siê zarówno motywami zewnêtrznymi, jak i wewnêtrznymi. Pierwszoplanowym motywem
zarówno w grupie kryterialnej, jak i porównawczej, by³o przekonanie o przydatnoœci tego jêzyka
w uzyskaniu dobrej pracy w przysz³oœci, co œwiadczy o wewnêtrznej œwiadomoœci celowoœci
zdobywania wiedzy. Analiza wykaza³a, ¿e m³odzie¿ dyslektyczna ma wiêksze problemy z nauk¹
jêzyków obcych i wiêksz¹ rolê w tym zakresie odgrywa u niej motywacja zewnêtrzna.
Odnotowano równie¿ w grupie kryterialnej zwiêkszon¹ ogólna potrzebê zdobywania wiedzy.
Lucyna BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA, Magdalena GIERS, Katarzyna GO£ÊBIEWSKA

W numerze m.in.
Wojskowe sieci teleinformatyczne na potrzeby kierowania reagowaniem kryzysowym
(Maciej MARCZYK)
Znaczenie zasad CSR w zarz¹dzaniu zielon¹ gospodark¹
UE w warunkach zrównowa¿onego rozwoju
(Cezary Tomasz SZYJKO)

Rozwój technologiczny na œwiecie, w szczególnoœci dziedziny zwi¹zane z przetwarzaniem
i przesy³aniem informacji elektronicznej, przyniós³ wiele zagro¿eñ, które mog¹ oddzia³ywaæ
na spo³eczeñstwa w postaci ró¿norodnych kryzysów. Mog¹ to byæ kryzysy wywo³ane m.in.
dzia³alnoœci¹ terrorystyczn¹ (cyberterroryzm), katastrof¹ ekologiczn¹ czy te¿ wrogim
oddzia³ywaniem innego pañstwa (lub dzia³alnoœæ hakerska pojedynczych jednostek czy instytucji).
Dostrzegaj¹c wagê problemu zwi¹zanego z reagowaniem kryzysowym autor przedstawi³
w artykule mo¿liwoœci wojska w dziedzinie szeroko pojêtej teleinformatyki i wykorzystania
wojskowych sieci ³¹cznoœci do kierowania dzia³aniami w czasie sytuacji kryzysowej na terenie
Polski. Autor podj¹³ siê analizy wa¿nego problemu jakim s¹ mo¿liwoœci sieci teleinformatycznych
SZ RP na potrzeby kierowania (dowodzenia, zarz¹dzania) reagowaniem kryzysowym
realizowanym przez centra i organa kryzysowe naszego pañstwa.
Nale¿y przypuszczaæ, ¿e si³y zbrojne, a w du¿ej mierze wojska l¹dowe bêd¹ mia³y znacz¹cy
udzia³ w zapobieganiu skutkom ró¿nego rodzaju katastrof. Bêd¹ one wa¿nym ogniwem
realizuj¹cym proces kierowania reagowaniem kryzysowym. Z tego wzglêdu musz¹ byæ zdolne do
realizacji wybranych etapów reagowania kryzysowego przy jednoczesnej mo¿liwoœci wspó³pracy
z organami terenowymi pañstwa i samorz¹dami. Z powy¿szego wynika, ¿e nale¿y podj¹æ kroki
zmierzaj¹ce do okreœlenia przydatnoœci posiadanych przez wojsko systemów i sieci
teleinformatycznych w zakresie zarz¹dzania kryzysowego, a tak¿e okreœlenie mo¿liwoœci
wykorzystania wojskowych systemów i technologii w ramach bezpieczeñstwa infrastruktury
krytycznej Polski.
Maciej MARCZYK

Struktura motywacji do nauki jêzyka angielskiego m³odzie¿y gimnazjalnej
o specyficznych trudnoœciach w nauce
(Lucyna BOBKOWICZ-LEWARTOWSKA, Magdalena GIERS,
Katarzyna GO£ÊBIEWSKA)
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