
SPÓJNE PRZYWÓDZTWO TM

Lider w Rewolucji 4.0
Przywództwo oraz Człowiek i Technologia 

AGENDA

28 LUTEGO 2019 
Akademeia High School 

Ledóchowskiej 2, Warszawa

8:00 – 9:00 Rejestracja i poranna kawa

9:00 – 9:15 Otwarcie konferencji 
  /  Zofia Dzik

  SEKCJA I – LIDER – CZŁOWIEK 

9:15 – 9:50 Co jest istotą człowieczeństwa?  
  /  Wojciech Szczerba

Dochodzi do coraz większego zespolenia człowieka i technologii. Kim jest Człowiek w myśli starożytnej między Atenami a Jerozolimą,  
kim w tradycji biblijnej - Imago Dei, a kim jest Człowiek dzisiaj? Co to znaczy być człowiekiem w XXI wieku? Jakie są granice człowieczeństwa? 

9:50 – 10:30   Kim jestem i dokąd zmierzam? Zagadnienie sensu w życiu człowieka. 
  /  O. Norbert Oczkowski 

Słowo „Sens” staje się dziś słowem kluczem tak w życiu, jak i w środowisku pracy. Czy to tylko nowa moda? O co tak naprawdę chodzi 
w poszukiwaniu sensu? Niezrozumienie własnego człowieczeństwa prowadzi - nieuchronnie - do zagubienia poczucia samej ludzkiej 
godności. Pojawia się w nas wówczas gotowość do instrumentalnego posługiwania się drugim człowiekiem, a nawet zgoda na to, żeby 
ktoś mnie używał za narzędzie i środek do swoich celów.  

10:30 – 10:40  Podróż 
  /  Emma Bonnici i Piotr Gospodarczyk

10:40 – 11:05  Przerwa kawowa

  SEKCJA II – LIDER W RERLACJI 
11:05 – 11:30  Jak łączymy role zawodowe i prywatne? Między (nie) równowagą a integracją ról.  
  /  Prof. nadzw. Mireia Las Heras 

Wyniki pierwszego w Polsce badania poświęconego Rodzinnej Odpowiedzialności Biznesu – Corporate Family Responsibility (CFR)  
przeprowadzonego w 2018 roku wspólnie przez IESE Business School i Fundację Humanites na tle sumarycznych wyników z 20 innych krajów 
świata. Porównanie rozwiązań, kultury zarządzania i ich wpływu na jakość życia człowieka oraz jego poziom motywacji i zaangażowania. 
Partner badania: Pracuj.pl

11:30 – 11:45  Komentarz i dyskusja wokół Raportu Odpowiedzialności Rodzinnej Biznesu  
  /  Grażyna Rzehak

11:45 – 12:20  Czego ludzie mogą się nauczyć od ptaków?  
  /  Dr Andrzej G. Kruszewicz

Jak świat natury zarządza relacjami? Z jakich wzorców z natury moglibyśmy czerpać my jako ludzie, aby zadbać o jakość naszych 
więzi? Jaka jest rola rytuałów w naturze i w  życiu człowieka?

12:20 – 12:30 Podróż 
  /  Emma Bonnici i Piotr Gospodarczyk 

12:30 – 12:50  Przerwa kawowa

  SEKCJA III – LIDER W BIZNESIE I GOSPODARCE 4.0 – UCZĘ SIĘ, PATRZĘ SZEROKO 

12:50 – 13:15  Spójne Przywództwo. Człowiek i Technologia 
  /  Zofia Dzik

Miejsce biznesu i człowieka we współczesnym świecie. Czy liderzy wykorzystują pełnię swojego potencjału? Jakie są brakujące elementy 
współczesnego przywództwa? 

13:15 – 14:20  Jakie są szanse i zagrożenia Rewolucji 4.0? Lider w Rewolucji 4.0 
  /  Panel: Paweł Borys, Prof. dr hab. Barbara Fatyga, Bożena Leśniewska, Dr Mark Loughran, Joanna Rubin, Jarosław Szymczuk, Piotr Widacki

Z czego są zadowoleni i czego się boją sami twórcy technologii? Jaka jest rola liderów biznesowych w kontekście biznesowym i społecznym? 
Czy uzasadniony jest lęk o przyszłość człowieka? Czy liderzy sami są gotowi na Gospodarkę 4.0?

14:20 – 15:15  Lunch

15:15 – 15:50  Inteligencja emocjonalna – klucz do konkurencyjności w Gospodarce 4.0? 
  /  Oksana Staniszewska, Case Study AmRest CE

  Po co nam w biznesie emocje, skoro wystarczał intelekt? Co jeśli NIE zdecydujemy się na rozwój IE? Gdzie szukać czasu / siły / inspiracji  
  podczas rozwijania EI? Jak skutecznie rozwijać inteligencję emocjonalną liderów? 

  SEKCJA IV – LIDER DLA SPOŁECZEŃSTWA – DZIELĘ SIĘ
15:50 – 16:45   Przywództwo w edukacji i biznesie – korzyści z dzielenia się i łączenia światów 
  /  Case study: Liderzy Edukacji i Liderzy Biznesu oraz Inwestorzy Społeczni: Zofia Dzik, Paweł Gieryński, Cezary Kocon, Edyta Krajewska, Arkadiusz Wójcik

Wszyscy narzekają na nasz system edukacji. Czego potrzeba, aby edukacja wychodziła naprzeciw potrzebom zmieniającego się 
świata? Czy mamy jako Polacy już dostatecznie dużo, aby się dzielić? Na ile działamy w silosach typu rodzina, szkoła praca – na ile 
łączymy te światy? Co może sobie dać świat biznesu i edukacji? Jak biznes może być faktycznie siłą społecznej zmiany?

16:45 – 17:10  Jak nie dać się zaskoczyć? 
  /  Józef Wancer

Lider w młodości i „na emeryturze” – ewolucja czy rewolucja? Jak konsekwentnie łączyć różne role  w pracy i poza nią, a przede wszystkim 
żyć z poczuciem sensu i rozwijać nowe pokolenia?

17:10 – 17:30    Zakończenie. Czas na dyskusje w kuluarach.












