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V jubileuszowa edycja
Władza i autorytet w zmieniających się organizacjach – temat tegorocznej
konferencji zrodził w odpowiedzi na pytania i dylematy, z którymi zwracają się
do nas liderzy na różnych poziomach organizacji:
Jak uzyskiwać wpływ w organizacji nie mając w niej formalnej władzy?
Mam formalną władzę, ale nie wiem jak skutecznie angażować pracowników
w zadania i projekty.
Jak zdobyć autorytet, gdy przyszło mi zarządzać kolegami z zespołu?
Jak budować strategiczną pozycję HR w organizacji i mieć realny wpływ na jej
kluczowe obszary?
Czy płaskie struktury organizacyjne lepiej odpowiadają na potrzeby rynku
i pracowników?
Jak wzmacniać pozycję i wpływ organizacji w otoczeniu biznesowym?
Skuteczne przywództwo, niezależnie od obszaru działania i pozycji w organizacyjnej hierarchii, wymaga mądrego korzystania z władzy i autorytetu. By było to
możliwe, musimy lepiej zrozumieć formalne i nieformalne uwarunkowania tych
zjawisk oraz ich dynamikę w organizacjach i szerszym kontekście społecznym.
Do wspólnej refleksji na temat znaczenia władzy i autorytetu zapraszamy podczas V jubileuszowej konferencji Ucząca się Organizacja. Wspólnie z ekspertami, praktykami i uczestnikami poszukamy odpowiedzi na pytanie, jak świadomie
i skutecznie uzyskiwać wpływ w zmieniających się zespołach i organizacjach.
Zapraszamy do udziału w:
wystąpieniach polskich i zagranicznych ekspertów,
dyskusji menedżerów z prezentacją rozwiązań i dobrych praktyk
organizacyjnych,
grupowym doświadczeniu władzy i autorytetu,
praktycznych warsztatach konferencyjnych,
wymianie doświadczeń i refleksji uczestników,
a także:
4 całodniowych warsztatach towarzyszących,
3-dniowym warsztacie Group Relations „Źródła władzy i autorytetu”.
Gościem specjalnym konferencji będzie Profesor Jonathan Gosling – profesor przywództwa na Uniwersytecie w Exeter, gdzie przez 12 lat kierował Centrum badań nad przywództwem i Wydziałem Przywództwa Strategicznego
na Uniwersytecie Lancaster, autor 9 i współautor kilkunastu książek, głównie
w obszarze przywództwa.

www.wszechnica.uj.pl/ko nferencja

program konferencji

28 maja 2019 Vienna House Andel’s Cracow, ul. Pawia 3, Kraków
8:30-9:30
9:30-9:45

Rejestracja. Zapraszamy na poranną kawę.
Dynamika przywództwa – uzyskiwanie wpływu 			
w zespołach i organizacjach. Otwarcie konferencji.

		
		Iwona Sołtysińska - Dyrektor ds. Rozwoju, Wszechnica UJ
9:45-10:30

Organizowanie poza organizacją: partnerstwo i wpływ
w niekontrolowalnej zmianie
Profesor Jonathan Gosling - Leadership Studies, University of Exeter

Władza i status w interakcjach. Moje spotkanie z władzą.
		DOŚWIADCZENIE GRUPOWE
10:30-11:10

11:10-11:30

Przerwa kawowa

Kto i dlaczego ma wpływ? Władza na różnych poziomach
		w organizacji – refleksja i dzielenie się doświadczeniami.
		PRACA W PODGRUPACH
11:30-12:10

Dylematy władzy i autorytetu. W poszukiwaniu
		optymalnej struktury i rozwiązań organizacyjnych.
		DYSKUSJA PANELOWA Z PREZENTACJĄ ROZWIĄZAŃ I DOBRYCH 		
12:10-13:40

		PRAKTYK
Anna Borzeszkowska - Dyrektor HR, Mondi Group
Michał Kołtowski - Production Manager, Motorola Solutions
Krzysztof Mikoda - Engineering Manager, Uber; R&D Manager, Squad-Tec
Iwona Sołtysińska - Dyrektor ds. Rozwoju, Wszechnica UJ
Maciej Kocurek - Prezes Zarządu Wszechnicy UJ

13:40-14:40

Lunch

SESJE WARSZTATOWE
		Odbywają się równolegle. Możliwość udziału w 1 warsztacie.
14:40-16:40

WARSZTAT 1

WARSZTAT 2

WARSZTAT 3

Leadership team:
zespół czy przestrzeń
rywalizacji?

Władza: atrybut
czy przekleństwo
menedżera?

Lider, który nie wie
- czy to możliwe?
Krótkie studium
autorytetu,
na granicy pomiędzy
wiedzą i niewiedzą.

Maciej Świeży

Katarzyna Gacek
Maciej Kocurek

Magdalena Pęcak
Artur Krupa

16:40-17:00

Zakończenie konferencji.
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Warsztat Group Relations
ŹRÓDŁA WŁADZY I AUTORYTETU
29-31 maja 2019 9.00-18.15, hotel Holiday Inn, ul. Wielopole 4, Kraków
Dyrektor merytoryczny warsztatu: Iwona Sołtysińska
Zespół Konsultantów zostanie wybrany z poniższej listy:
Michał Faron, Artur Krupa, Beata Świeży, Cyprian Szyszka, Maciej Świeży
Czym jest władza we współczesnych organizacjach? Organizacje zmieniają się na naszych
oczach. Struktury stają się płaskie, pracownicy kwestionują spływające z góry wytyczne, domagają się partnerskiego traktowania i wpływu na losy firmy. Paradoksalnie nie przeszkadza
im to tęsknić za silnym autorytetem – charyzmatyczną postacią, która wskaże inspirującą wizję
i weźmie odpowiedzialność za jej realizację. Chcemy „turkusowych organizacji”, ale potrzebujemy
również kogoś, kto wytyczy kierunek i podejmie najtrudniejsze decyzje.
Rola lidera w takich warunkach oznacza mierzenie się z presją sprzecznych oczekiwań i wyobrażeń.
Ktoś, kto robi to bezrefleksyjnie, próbując naśladować poprzedników, może łatwo stać się ofiarą
mechanizmów, z których istnienia nie zdaje sobie sprawy. Rolę lidera trzeba na nowo przemyśleć
i zbudować – a drogą do tego jest uczenie się z rzeczywistych doświadczeń w kontakcie z innymi.

WARSZTAT GROUP RELATIONS
„Źródła władzy i autorytetu” to warsztat prowadzony metodą Group Relations. Stwarza unikalną możliwość doświadczania dynamiki grupy i uczenia się o warunkujących ją mechanizmach.
Uczestnicy nie słuchają wykładów i prezentacji – zamiast tego tworzą tymczasową organizację
i uczą się z własnych doświadczeń w tym procesie. Konsultanci tworzą przestrzeń dla uczenia
się i refleksji. Pomagają dostrzec i zrozumieć sposób, w jaki grupy mierzą się ze swoimi zadaniami
i jak odpowiadają na emocjonalne potrzeby uczestników.

ADRESACI:
kadra zarządzająca,
menedżerowie (szczególnie średniego i wyższego szczebla),
liderzy zespołów i projektów,
konsultanci, facylitatorzy, coachowie i trenerzy pracujący dla organizacji,
HR Business Partnerzy.

UCZESTNICY WARSZTATU:
doświadczą dynamiki grupy,
przyglądną się swojej roli i własnemu wpływowi na tę dynamikę,
nauczą się dostrzegać i lepiej rozumieć przyczyny, dla których grupa podąża za liderem,
lub sabotuje i kwestionuje jego rolę,
będą potrafili rozpoznawać zjawiska wynikające z dynamiki grupy, które mają kluczowe
znaczenie dla efektywności zespołów i organizacji,
zwiększą skuteczność w kierowaniu pracą zespołową,
sprawdzą w praktyce, jakie sposoby podejmowania odpowiedzialności za zadanie i wywierania
wpływu na innych przynoszą oczekiwany efekt.

ZARYS PROGRAMU:
DZIEŃ 1. Dynamika małej grupy
DZIEŃ 2. Dynamika międzygrupowa
DZIEŃ 3. Dynamika organizacji

WARSZTATY TOWARZYSZĄCE
EMPOWERMENT CZYLI „Z NAMI POCZUJESZ SIĘ SILNIEJSZY”
27 maja 2019 10.00-17.00, Wszechnica UJ, ul. Sławkowska 10, Kraków
Prowadzący: Artur Krupa - Konsultant, facylitator, trener, coach, Wszechnica UJ
Organizacja, która potrafi aktywnie włączyć pracowników w proces zarządzania pełniej wykorzystuje własny potencjał. Kiedy przełożony angażuje pracowników w podejmowanie decyzji
i przekazuje im więcej odpowiedzialności czasami stwarza sytuację, która jest dla nich zadaniem
ponad siły. Zbyt duży ciężar utrudnia wzrost. Jednocześnie brak ciężaru to bardzo często brak
wyzwań i brak okazji do rozwoju. Jak znaleźć złoty środek? Podczas warsztatu wypracujemy skalę empowermentu, czyli listę możliwych aktywności pozwalających na skuteczne wzmacnianie
siły sprawczej pracowników.

ADRESACI:
menedżerowie, team liderzy, koordynatorzy, HR Business Partnerzy,
osoby zainteresowane tematem facylitacji (facylitatorzy, scrum masterzy, etc.).

UCZESTNICY WARSZTATU:
poszerzą wiedzę na temat pojęcia empowerment i jego wykorzystania w organizacji,
zbiorą zestaw dobrych praktyk angażowania współpracowników,
wypracują listę zadań wspierających rozwój zaangażowania pracowników.

WŁADZA – MOŻLIWOŚCI I KONSEKWENCJE W KONTEKŚCIE
PRACY Z ZESPOŁEM. INNOWACYJNE SZKOLENIE MENEDŻERSKIE
Z WYKORZYSTANIEM METODY RE-AKTOR.
27 maja 2019 10.00-17.00, Wszechnica UJ, ul. Sławkowska 10, Kraków
Prowadzący: Paweł Grzesik i aktorzy z grupy Re-Aktor
W ramach warsztatu specjalnie przygotowani aktorzy przedstawiają spektakl opowiadający historię menedżera, który nie radzi sobie z zespołem. Uczestnicy przerywają akcję, wchodzą w miejsce głównego bohatera i próbują w praktyce zarządzać zespołem. Całość kończy
podsumowanie, podczas którego porównywane są strategie menedżerskie zastosowane
przez uczestników, udzielana jest informacja zwrotna i dyskusja nad modelami zarządzania.

CEL WARSZTATU:
eksperymentowanie z różnymi stylami zarządzania i testowanie ich w praktyce,
doświadczanie trudnych sytuacji menedżerskich,
bezkarne uczenie się na błędach (własnych i cudzych),
zmierzenie się z różnorodnością możliwych rozwiązań.

UCZESTNICY WARSZTATU:
zyskają możliwość doświadczenia i zrozumienia mechanizmów władzy i zarządzania,
przetestują narzędzia aktywnego wpływania na zespół,
pogłębią świadomość własnego stylu zarządzania,
będą mogli obserwować różne style sprawowania władzy i ich konsekwencje.

JAKĄ WŁADZĘ MA HR? BUDOWANIE POZYCJI I AUTORYTETU
HR W ORGANIZACJI
29 maja 2019 9.30-16.30, Wszechnica UJ, ul. Sławkowska 10, Kraków
Prowadzący: Maciej Kocurek - Prezes Zarządu, facylitator, trener, Wszechnica UJ
Samotność w roli HR; konieczność sprostania różnym, często sprzecznym wymaganiom; niezrozumienie biznesu dla tego, co robimy; cięcia kosztów zaczynają się od HR; niska decyzyjność… Czy z tym wszystkim można sobie jakoś poradzić? Otóż tak! W pierwszej kolejności
należy uświadomić sobie na rzecz czego pracujemy w tej organizacji i po co istnieje dział HR
w tej firmie.

ADRESACI:
pracownicy działów HR oraz HR Business Partnerzy, zainteresowani refleksją dotyczącą
zwiększenia ich pozycji, znaczenia i odpowiedzialności w organizacji.

UCZESTNICY WARSZTATU:
poznają mapę statusową pozycji przyjmowanych przez HR, będą potrafili ją zastosować
oraz określić strategię zmierzającą do poszerzania swojego wpływu i odpowiedzialności,
poznają kluczowe oczekiwania wobec HR w organizacji,
będą potrafili formułować podstawowe biznesowe wskaźniki działań HR,
rozwiną umiejętność prowadzenia rozmów z kluczowymi interesariuszami działu HR.

BUDOWANIE AUTORYTETU LIDERA A WSPÓŁCZESNE TRENDY
EMPLOYEE EXPERIENCE
29 maja 2019 9.30-16.30, Wszechnica UJ, ul. Sławkowska 10, Kraków
Prowadzący: Katarzyna Gacek - Trener, konsultant, Wszechnica UJ
Pojęcia „rynek pracownika” oraz „employee experience” zadomowiły się na dobre w słowniku
współczesnego HR i przenikają też do kadry menedżerskiej przedsiębiorstw. Wiedząc, że pracownicy coraz staranniej wybierają miejsce pracy staramy się podążać za ich oczekiwaniami.
Jednymi z ważnych pytań, jakie się pojawiają są:
Na czym współczesny lider powinien budować swój autorytet, aby się nim cieszyć wśród
podwładnych?
Czy można mówić o istniejących w tym zakresie trendach?
Jakie cechy i zachowania lidera ważne są dla współczesnych pracowników?
W trakcie warsztatu podejmiemy próbę odpowiedzi na te pytania, odwołując się do perspektywy zarządzania doświadczeniami pracownika (Employee Experience Management),
a także sytuacji z praktyki zawodowej uczestników.

ADRESACI:
menedżerowie i pracownicy działów HR zainteresowani budowaniem autorytetu lidera.

UCZESTNICY WARSZTATU:
dokonają próby analizy obecnego doświadczenia pracownika w zakresie autorytetu lidera
w ich organizacji,
stworzą wizję stanu idealnego i zastanowią się nad możliwymi rozwiązaniami,
lepiej zrozumieją potrzeby i oczekiwania współczesnych pracowników,
poszerzą rozumienie własnych
przypadków.
www.wszechnica.uj.pl/ko
nferencja

OPŁATA ZA UDZIAŁ
KONFERENCJA
28 maja 2019

Warsztat Towarzyszący WARSZTAT TOWARZYSZĄCY
27/29 maja 2019
METODĄ RE-AKTOR
29 maja 2019

WARSZTAT
grup realations
29-31 maja 2019

Early bird*
600 PLN netto
(738 brutto)

700 PLN netto
(861 brutto)

1000 PLN netto
(1230 brutto)

2000 PLN netto
(2460 brutto)

900 PLN netto
(1107 brutto)

1200 PLN netto
(1476 brutto)

2500 PLN netto
(3075 brutto)

opłata regularna
800 PLN netto
(984 brutto)

*Early bird - do 14 maja 2019

W PAKIECIE TANIEJ
KONFERENCJA + Warsztat
Towarzyszący

KONFERENCJA + WARSZTAT
TOWARZYSZĄCY METODĄ RE-AKTOR

KONFERENCJA + WARSZTAT
grup realations

1200 PLN netto
(1476 brutto)

1500 PLN netto
(1845 brutto)

2500 PLN netto
(3075 brutto)

miejsce
Konferencja: hotel Vienna House Andel’s Cracow, ul. Pawia 3, Kraków
Warsztaty towarzyszące: siedziba Wszechnicy UJ, ul. Sławkowska 10, Kraków
Warsztat Group Relations: hotel Holiday Inn Krakow City Centre, ul. Wielopole 4, Kraków

zgłoś się
Formularz rejestracji dostępny jest na stronie:
www.formularze.wszechnica.uj.pl/konferencja/
+48 12 424 08 50

biuro@wszechnica.uj.pl

www.wszechnica.uj.pl/ko nferencja

