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świat przyspieszył. pandemia wCale go nie zatrzymała.  
jak się zmieni?

Francis Fukuyama: „Ja i koniec historii? Nie doczytaliście do końca: ludzie w wygodnym życiu potrzebują się  
wyróżnić, np. narodowością, orientacją seksualną. To się właśnie dzieje.”

zuzanna skalska: „To będzie slash generation. Producenci, przedsiębiorcy, marki same w sobie. Imają się różnych 
zajęć, wykonują różne zawody, ale żadnego na pełnym etacie. To np. jednocześnie barman, copywriter i bloger. 
Typowy zachodni konsumizm doszedł do ściany. Nie jesteśmy już w stanie więcej skonsumować. Wiemy już,  
że obecne modele biznesowe nie służą społeczeństwu, a kilku procentom najbogatszych na świecie.”

andri snear magnason: „Jeśli naukowe przewidywania na temat przyszłości oceanu, atmosfery i troposfery mają 
się ziścić, należy się zastanowić, jakie słowa są w stanie opisać te problemy. Co czytać? Miltona Friedmana,  
Konfucjusza, Karola Marksa, Księgę objawienia, Koran, Wedy? Jak okiełznać nasze pragnienia, które według  
wszelkich prognoz rzucą na kolana ekosystem Ziemi?”

klimat, pandemia, technologia, cyfryzacja, gospodarka subskrypcyjna,  
praca zdalna, nierówności, migracje. 

Jak na te wyzwania reagują współczesne organizacje? Jak firmy, korporacje, organizacje pozarządowe,  
ruchy społeczne, wreszcie - państwa - reagują na to przyspieszenie świata?

Czy organizacje mogą być takie jak dawniej, jeśli ich środowisko działania,  
ich założyciele, menedżerowie i pracownicy mają już inne potrzeby i priorytety?  

Jak dziś definiować sukces organizacji? Czy jest nim księgowy zysk przy niezaksięgowanych kosztach  
ekologicznych? Jak rozwijać organizację, gwarantując bezpieczeństwo jej pracownikom? 
Wreszcie: jak dziś budować zdrową organizację?

Pandemia zostawiła niepokój. Nie nie jesteśmy pewni, co się zmieni. Jesteśmy pewni, że się zmieni. 
Zapraszamy na trzy sesje tematyczne o organizacjach w czasach zmiany.  
Zapraszamy na do dyskusji na warsztatach towarzyszących konferencji.  
Zapraszamy na dyskusję panelową.
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program:  LINK (https://wszechnica.uj.pl/wydarzenia/konferencja-czlowiek-w-organizacji-przyszlosci/)

gośCie:  Tomasz Stawiszyński, Kamil Wyszkowski, Wojciech Pelowski, Simon Western,

gospodarze:  Iwona Sołtysińska, Maciej Świeży. 
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Człowiek woBeC teCHnologii i wyzwaŃ przyszłośCi

Kondycja człowieka w zmieniającej się rzeczywistości - Tomasz Stawiszyński

rozwijanie klUCzowyCH kompetenCji

Kompetencje przyszłości. Czego musimy się nauczyć? Jak zmienić ofertę edukacyjną 
i programy rozwojowe? - Maciej Świeży

przywÓdztwo przyszłośCi

New Leadership for new Times - Simon Western (wykład w języku angielskim)

organizaCje woBeC przyszłośCi

Czy organizacje mogą być zdrowsze? - Iwona Sołtysińska

dyskUsja panelowa

Klimat, pandemia, technologia, cyfryzacja. Jak działać, żeby zmiany świata, nie przerosły organizacji?

Jak je zdrowo rozwijać?

Paneliści: Tomasz Stawiszyński, Kamil Wyszkowski, Iwona Sołtysińska, Maciej Świeży

Prowadzenie: Wojciech Pelowski
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prelegenCi

Udział w konFerenCji jest Bezpłatny,  
konieCzna jest rejestraCja. 

zapisz się

iwona sołtysińska
Dyrektor ds. Rozwoju 

Wszechnicy UJ

maciej świeży
Dyrektor Programowy 

Wszechnicy UJ

tomasz stawiszyński
Filozof i eseista 

simon western
The Eco-Leadership Institute

kamil wyszkowski
Dyrektor Generalny UN 

Global Compact 
w Polsce

wojciech pelowski
Dziennikarz

https://wszechnica.uj.pl/szkolenia/zgloszenie-udzialu-w-konferencji-czlowiek-w-organizacji-przyszlosci/


jakiej kUltUry potrzeBUją organizaCje  
przyszłośCi?
15 listopada, godz. 11:00 – 15:15  |  online

Dzięki uczestnictwu w warsztacie uczestnicy:

Zdefiniują możliwe kierunki kształtowania kultury organizacyjnej, adekwatne 
do potrzeb i wyzwań dzisiejszych czasów;

Doświadczą pracy metodą Future Search, (facylitacyjna struktura pozwala-
jąca na diagnozęi projektowanie istotnych elementów kultury organizacyjnej, 
w oparciu o doświadczenia z przeszłości, analizę aktualnych trendów i 
budowanie wizji przyszłości).

Poznają oczekiwania pracowników wobec kultury potencjalnego miejsca 
pracy oraz sześć różnych kierunków kształtowania kultury organizacyjnej 
według raportu „Organizacja w okresie dojrzewania. Jakiej kultury organiza-
cyjnej oczekują pracownicy”.

Cena: 500 zł netto

warsztat poprowadzą: maciej kocurek i monika gąsienica. 

zwinny lider dla samozarządzająCego 
się zespołU? przywÓdztwo w doBie  
niepewnośCi.
19 listopada, godz. 9:00 – 12:00   |  online

Dzięki uczestnictwu w warsztacie uczestnicy:

Poznają zwinny model pracy nad innowacjami, produktami i usługami;

Odkryją sposób pracy z zespołem w sytuacjach #vuca: volatile (zmien-
nych), uncertain (niepewnych), complex (złożonych) i ambiguous 
(niejednoznacznych);

Odnajdą inny, nowy model swojego przywództwa w samoorganizują-
cym się zespole.

Cena: 500 zł netto

warsztat poprowadzi adam jaworski.  

warsztaty towarzysząCe

zapisz się

zapisz się

https://jakiej-kultury-potrzebuja-organizacje-przyszlosci.konfeo.com/pl/groups
https://zwinny-lider-dla-samozarzadzajacego-sie-zespolu.konfeo.com/pl/groups


Blask pijarU, CieŃ realU Czyli o tym jak jest  
pokazywana i odBierana transFormaCja  
teCHnologiCzna.
22 listopada, godz. 10:00 – 13:00  |  ONLINE 

Dzięki uczestnictwu w warsztacie uczestnicy:

Przyjrzą się emocjom towarzyszącym zmianom technologicznym;

Zidentyfikują potrzeby i oczekiwania stojące za tymi emocjami;

Spróbują wytyczyć kierunki potencjalnych rozwiązań.

Cena: 500 zł netto 

warsztat poprowadzi: paweł grzesik.  

możliwośCi zastosowania planowania  
sCenariUszowego do zaangażowania 
organizaCji w myślenie o przyszłośCi. 
ONLINE 

Dzięki uczestnictwu w warsztacie uczestnicy:

Poznają podstawowe założenia metody wraz z przykładami;

Poznają praktyczne case’y pokazujące możliwości zastosowania.

Cena: 500 zł netto

warsztat poprowadzą:  iwona sołtysińska i maciej świeży.  

zapraszamy i do zoBaCzenia!

zapisz się

zapisz się

https://planowanie-scenariuszowe.konfeo.com/pl/groups
https://przemysl-4-blaski-i-cienie.konfeo.com/pl/groups

