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J akie długoterminowe zmiany przynie-
sie rewolucja technologiczna? I czy po-
trzebna nam będzie szczepionka prze-
ciw AI? Jak wykorzystać szanse i nie 

utracić naszego człowieczeństwa zwłaszcza, 
że według Klausa Schwaba, założyciela Świato-
wego Forum Ekonomicznego w Davos, szybciej 
niż nam się wydaje możemy być skłonni do kwe-
stionowania natury ludzkiego istnienia. 

Zofia Dzik twórca corocznej agendy Konfe-
rencji “Spójne Przywództwo. Człowiek i Techno-
logia”, fundator Instytutu Humanites, innowator, 
impact inwestor i członek wielu rad nadzorczych 
intryguje, wytrąca nas ze strefy komfortu poka-
zując, że dzisiejszy świat jest coraz bardziej niepojęty. 
I tym bardziej zwraca uwagę na kryzys przywództwa.

Jacy liderzy odpowiedzą na najważniejsze pyta-
nia? Ci, którzy nie boją się wychodzić poza sche-
maty i brać odpowiedzialności za świat. 

Pytań jest o wiele więcej. Odpowiedzi szukamy z bli-
sko 30 prelegentami ze świata filozofii, technologii, 
biznesu, nauki, sztuki i duchowości 4 marca 2021 
roku podczas VIII Konferencji „Spójne Przywództwo. 
Człowiek i Technologia” gromadzącej corocznie wła-
ścicieli firm i kluczową kadrę zarządzającą. Spotkania 
te zwiększają świadomość kompleksowości i tempa 
rozwoju technologicznego oraz wskazują na jego 
wieloaspektowe skutki zderzając świat mikro i ma-
kro. Wyznaczają trendy, poruszają ważne dla liderów 
tematy łączące różne światy wokół przywództwa, 
człowieka i technologii. Zwracają uwagę na wagę 
poszukiwania odpowiedzi poza silosami, w obsza-
rach niepowiązanych bezpośrednio z biznesem czy 
technologią. 

Obecne zmiany świata nie mają sobie jednak rów-
nych w historii. Nie wiemy dokąd nas zaprowadzą. 
Jak więc tworzyć w takich czasach stabilizację? Co 
determinuje zdolność widzenia szerokiego kontekstu? 
- Działając od 25 lat międzynarodowo w biznesie, 

m.in. w obszarach fintech i obserwując trendy tech-
nologiczne, biznesowe i społeczne widzę jak liderzy 
są często znudzeni sztampowymi konferencjami. Dla-
tego Konferencja „Człowiek i Technologia” wymyka 
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się konwencji typowych wydarzeń biznesowych. Jest 
zbudowana na osi mojego autorstwa modelu Spójne-
go Przywództwa™ zakładającego wielowymiarowy 
rozwój liderów i łączenie przez nich ról: zawodowych, 
prywatnych i społecznych - tłumaczy Zofia Dzik.  

W TYM ROKU:
• LIDER – CZŁOWIEK (m.in. „Raport o stanie 
 człowieka”, Zofia Dzik/Arkadiusz Karwacki,
 „O ruchu i bezruchu”, Norbert Oczkowski OP) 
• LIDER W RELACJI (m.in. Krzysztof Wielicki 

„Obecność i Nieobecność. Czy łatwiej zdobyć 
Mount Everest czy być ojcem?”, wręczenie nagród 
Firmy Przyjaznej Rodzinie/Firmy Przyjaznej
Człowiekowi)

•  LIDER W BIZNESIE, GOSPODARCE, TECH-
NOLOGII (m.in. inauguracja międzynarodowego 
Centrum Etyki Technologii, oraz wyniki badania 
„Bariery i Trendy – Transformacja Technologiczna 
Firm w Polsce” z uwzględnieniem perspektywy 
człowieka, pracownika, konsumenta)

• LIDER DLA SPOŁECZEŃSTWA – Przywództwo 
6 Poziomu (Gościem specjalnym jest twórca JMP 
Flowers, “Firma Rodzinna Forbes 2020”, Jarosław 
Ptaszek w towarzystwie rodziny)

REJESTRACJA: www.humanites.pl/8-konferencja-
-liderow-biznesu/

ORGANIZATOR: Instytut Humanites Think&DO tank. 
Człowiek i Technologia 

VIII Konferencję dla Liderów Biznesu - Spójne Przywództwo™
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