
 

 

 

 

 

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 

Experum HR we Wrocławiu 

Dolnośląskie Forum HR 

 

zapraszają na I Konferencję Naukową pt. 

 

„WARTOŚCI w biznesie” 

inaugurującą cykl sympozjów poświęconych tematyce społeczno-ekonomicznej 

Termin: 10 grudnia 2014 r. godz. 8:30-13:00 

Miejsce: Aula Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, pl. Katedralny 1 

 

Osoby zarządzające firmami coraz częściej traktują wartości, jako istotny element wpływający 

na osiąganie celów biznesowych. Wartości stają się czynnikiem podlegającym procesom 

świadomego zarządzania i poszukiwania u kandydatów do pracy. Czym są wartości 

w rozumieniu filozofów i ludzi biznesu? Jakie znaczenie mają w codziennym funkcjonowaniu 

przedsiębiorstw?  

Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć podczas wystąpień naszych ekspertów 

i w trakcie sesji Open Space. 

 

Program ramowy 

Część I 

8:30 –  otwarcie I części konferencji – ks. prof. PWT dr hab. Sławomir Stasiak (Prorektor 

ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą PWT we Wrocławiu) 

8:45 –  „Filozoficzny głos w sprawie wartości. Stanowisko aksjologii realistycznej” – ks. dr Piotr 

Mrzygłód (Dyrektor Podyplomowych Studiów Kwalifikacyjnych Filozoficzno-Etycznych, 

PWT we Wrocławiu) 

9:30 – „Wartości w biznesie, czyli jaką wartość mają WARTOŚCI?” – Janusz Dziewit (Dyrektor 

Zarządzający - Experum HR we Wrocławiu, Zarządzający - Dolnośląskie Forum HR) 



10:15 – „Zarządzanie w firmie wg wartości uniwersalnych – doświadczenia przedsiębiorstw 

Ekonomii Komunii” – dr inż. Stanisław Grochmal (PWSZ w Krośnie, PWSZ w Sanoku), 

Andrzej Miłkowski (Prezes Complex Projekt Sp. z o.o. Biuro Projektowo-Konsultingowe 

w Katowicach) 

11:00 – przerwa 

Część II 

11:30 – otwarcie II części konferencji – Joanna Iwko (Kierownik Biura Karier 

PWT we Wrocławiu) 

Open Space „Ile WARTOŚCI w biznesie?” (wprowadzenie w metodę, propozycje tematów, 

konstruktywne wnioski) 

13:00 – zakończenie konferencji 

Open Space Technology – metoda prowadzenia konferencji, której istotą jest otwarcie przestrzeni umożliwiającej 

i wspomagającej rozwój konstruktywnych idei i zdolności u wszystkich uczestników. Dzięki pracy w grupach 

umożliwia najefektywniejsze spędzenie czasu, zaangażowanie wszystkich, żywą wymianę, refleksję 

oraz wypracowanie konkretnych rozwiązań. Uczestnicy takiej konferencji powinni pamiętać o czterech zasadach, 

jednym prawie i jednym napomnieniu, a jakie to zasady, o tym przekonamy się już 10 grudnia br. 

Prosimy o potwierdzenie uczestnictwa telefonicznie pod nr 71 322 99 70 w. 30 lub poprzez 

formularz rejestracyjny: 

Zgłoszenie udziału w konferencji 

Udział w konferencji jest bezpłatny! Konferencja ma charakter otwarty! 

 

Projekt współfinansowany z budżetu Województwa Dolnośląskiego 

  

http://goo.gl/forms/DGW92aMVld

