
ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU
W WARSZTATACH DLA SEKTORA PRODUKCYJNEGO  

ORAZ BRANŻY IT I  NOWYCH TECHNOLOGII

7-10 PAŹDZIERNIKA 2019 
KRAKÓW |  KATOWICE |  WROCŁAW |  POZNAŃ

ROZMOWA  
O PRZYSZŁOŚCI 

ANGAŻOWANIE LUDZI  
W PRZEWIDYWANIE TRENDÓW 

 I DIALOG STRATEGICZNY



REALIA DZIAŁANIA FIRM ZMIENIAJĄ 
SIĘ CORAZ SZYBCIEJ

CELE

Postęp technologiczny, decyzje polityczne, zmieniające 
się oczekiwania klientów i pracowników – wszystko 
to sprawia, że w 2025 i 2030 roku pewne sposoby 
prowadzenia biznesu staną się nieskuteczne,  
a inne zyskają na wartości. Przyszłość nie będzie 
po prostu liniowym przedłużeniem teraźniejszości. 
Możemy spodziewać się znaczącej, jakościowej 
różnicy, choć nie zawsze potrafimy ją sobie wyobrazić.   

Dostrzegający to liderzy stoją przed wyborem: 

Próbować przewidzieć nadchodzące zmiany 
samodzielnie i komunikować jedynie wynikające  
z tego działania?
A może włączyć do rozmowy szersze grono 
współpracowników, korzystając z ich pomysłów  
i spostrzeżeń?  
Jak taką rozmowę przeprowadzić? 
Kogo zaprosić, a kogo tylko poinformować  
o wynikach? 
Jak wykorzystać wnioski? 

Zapraszamy do udziału w warsztatach, w ramach 
Międzynarodowego Tygodnia Facylitacji, podczas 
których zmierzymy się z powyższymi zaganieniami.

Rozmowa o przyszłości to jednodniowe warsztaty 
tematyczne, organizowane w wersji dla branży IT  
& nowych technologii oraz sektora produkcyjnego. 

W trakcie warsztatu: 
doświadczą Państwo pracy strategicznej związanej  
z dostrzeganiem i przewidywaniem trendów 
istotnych dla swojego biznesu,
rozszerzą własne spostrzeżenia i prognozy, 
wzbogacając je o perspektywę innych firm,
poznają realne przykłady włączania pracowników 
do udziału w dialogu strategicznym,
ocenią użyteczność kontynuacji rozmowy  
w realiach Państwa firmy.



TERMINY

ADRESACI

PROGRAM

Uczestnikami warsztatu będą przedstawiciele branży IT, 
nowych technologii i sektora produkcyjnego:

menedżerowie wyższego i średniego szczebla,
dyrektorzy i menedżerowie HR.

WYZWANIA DLA BIZNESU W 2030

główne trendy kształtujące warunki działania branży 
w ciągu najbliższych 10 lat,
dylematy związane z przewidywaniem przyszłości.

FORUM BIZNESU: WYZWANIA ISTOTNE DLA BRANŻY
SESJA FACYLITOWANA (CZĘŚĆ DIALOGU STRATEGICZNEGO)    

identyfikacja istotnych dla branży trendów 
dostrzeganych przez uczestników,
analiza możliwych scenariuszy rozwoju wypadków  
i ich konsekwencji dla branży.

ANGAŻOWANIE PRACOWNIKÓW W DIALOG 
STRATEGICZNY
DYSKUSJA I STUDIA PRZYPADKU   

korzyści i ryzyka,
przykłady zastosowań w rzeczywistych sytuacjach: 
studium przypadku,
rekomendacje dla uczestników.

WARSZTATY DLA IT I NOWYCH TECHNOLOGII: 

KRAKÓW:       7 października 2019 9:30-15:00
WROCŁAW:   8 października 2019 10:00-15:30

WARSZTATY DLA SEKTOR PRODUKCYJNEGO: 

KATOWICE:    9 października 2019 9:30-15:00
POZNAŃ:      10 października 2019 10:00-15:30

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny. Liczba miejsc 
ograniczona. Zapraszamy maksymalnie dwie osoby z jednej 
organizacji. 



IWONA 
SOŁTYSIŃSKA

Dyrektor ds. Rozwoju, 
facylitator

MONIKA 
GĄSIENICA 

Konsultant, 
facylitator

MACIEJ 
KOCUREK

Prezes Zarządu,
facylitator

DR MACIEJ 
ŚWIEŻY

Dyrektor Programowy,
facylitator

PROWADZĄCY - KONSULTANCI WSZECHNICY UJ

INFORMACJE I  ZAPISY

Prosimy o rejestrację na wydarzenie poprzez formularz 
zgłoszeniowy:

W W W . F O R M U L A R Z E .W S Z E C H N I C A . U J . P L / 
MIEDZYNARODOWY-TYDZIEN-FACYLITACJI/

MAGDALENA KRAKOWSKA-BUSZEK
magdalena.krakowska@wszechnica.uj.pl 
506 024 568

O WSZECHNICY UJ

Pracujemy na rzecz organizacji, które chcą osiągać 
wyniki dzięki zaangażowaniu i kreatywności swoich 
pracowników.

Pomagamy firmom stwarzać warunki dla otwartej 
rozmowy o szansach, wyzwaniach, a także wspólnego 
poszukiwania najlepszych rozwiązań. Rozszerzamy 
grono osób biorących udział w rozmowie, a przez to 
pomagamy im wziąć większą odpowiedzialność za 
wspólną przyszłość.  

Rezulatem naszej pracy w ramach zeszłorocznego 
Międzynarodowego Tygodnia Facylitacji jest raport:

Organizacja w okresie dojrzewania. Jakiej kultury 
organizacyjnej oczekują pracownicy? 

Raport dostępny jest na stronie:

WWW.WSZECHNICA.UJ.PL/RAPORT

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniach  
Międzynarodowego Tygodnia Facylitacji.

http://formularze.wszechnica.uj.pl/miedzynarodowy-tydzien-facylitacji/
http://formularze.wszechnica.uj.pl/miedzynarodowy-tydzien-facylitacji/
http://www.wszechnica.uj.pl/pl/doradztwo/organizacja_w_okresie_dojrzewani/

