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SPIS WYDARZEŃ
1. 18 stycznia 2017, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny
Jak rozumieć wartość? Wartość w ujęciu różnych nauk społecznych?

Prelegenci:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

prof. UEK dr hab. Stanisław Mazur, Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK
prof. dr hab. Piotr Sztompka, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr hab. Piotr Augustyniak, Katedra Filozofii UEK
prof. dr hab. Leszek Sosnowski, Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego
dr Mariusz Makowski, Katedra Psychologii i Dydaktyki UEK
dr Lech Górniak, Katedra Psychologii i Dydaktyki UEK
prof. dr hab. Jerzy Hausner, Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UEK
dr hab. Andrzej Rzońca, Katedra Międzynarodowych Studiów Porównawczych Szkoły Głównej
Handlowej
◊ dr Krzysztof Głuc – Wodociągi Sądeckie
◊ Artur Nowak- Gocławski – ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych
◊ prof. dr hab. Jerzy Hausner – Katedra Gospodarki i Administracji Publicznej UEK

Opis seminarium:
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Styczniowe seminarium było pierwszym z cyklu seminariów towarzyszących Open Eyes Economy Summit
w 2017 r. Celem tego spotkania była debata na temat kryzysu wartości i idei podmiotów funkcjonujących
w gospodarce oraz wskazanie kierunku, w jakim powinny one zmierzać, aby przezwyciężyć ten kryzys.
Spotkanie to było również efektem prac zespołu ekspertów pod przewodnictwem prof. dra hab. Jerzego
Hausnera, którzy zajmują się opracowaniem autorskiej koncepcji Firmy – Idei. Podczas tego spotkania, które
otworzył i prowadził Dziekan Wydziału Gospodarki i Administracji Publicznej UEK prof. UEK dr hab. Stanisław
Mazur odbyła się dyskusja na temat tego, w jaki sposób postrzegają wartości przedstawiciele różnych
nauk społecznych: ekonomii, socjologii, filozofii oraz psychologii. Perspektywy te zostały zderzone ze
sposobem określania wartości przez przedsiębiorców – podczas seminarium zobrazowali to na praktycznych
przykładach dr Krzysztof Głuc z Sądeckich Wodociągów oraz Artur Nowak- Gocławski z ANG Spółdzielni
Doradców Kredytowych.

2. 20 stycznia 2017, Szczyrk, Hotel Orle Gniazdo
Start-upy – przedsiębiorczość w erze nowych technologii

Prelegenci:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Edwin Bendyk – Tygodnik POLIT YK A
Bartłomiej Gola – SpeedUp Group
Karol Hop – Prezes Zarządu Fundusz Zalążkowy KPT
Bartosz Józefowski – Krakowski Park Technologiczny,
Eliza Kruczkowska – Polski Fundusz Rozwoju
Artur Kurasiński – AK74
Jerzy Kwieciński – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Borys Musielak – Reaktor Warszawa
Loukas Notopoulos – Prezes Vivus Finance sp. z o.o.
Paweł Nowak Contellio – alumn TechStars
Paweł Sala – Freshmail
Filip Skawiński – Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce
Piotr Stolarczyk – Wiceprezes Zarządu KUKE S.A
Małgorzata Szczepańska – Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju
Jakub Weber – Deloitte

3. 13 marca 2017, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny
Prawo do miasta

Prelegenci:
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◊ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, paw. G sala 13, godz. 11:00–16:00
◊ Prof. dr hab. Jerzy Hausner – Katedra Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
◊ Prof. dr hab. Hubert Izdebski – kierownik Katedry Historii Doktryn Polityczno-Prawnych na
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
◊ Prof. PW dr hab. Magdalena Staniszkis – Pracownia Projektowania Miejskiego, Politechnika
Warszawska
◊ Prof. dr hab. Anna Karwińska – Kierownik Katedry Socjologii, Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
◊ Prof. dr hab. Inż. arch. Aleksander Böhm – Politechnika Krakowska/Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie, Katedra Gospodarki Regionalnej
◊ Prof. UEK dr hab. Monika Kupisz-Murzyn – katedra Historii Gospodarczej i Społecznej,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
◊ Prof. dr hab. inż. arch. Marek Budzyński – Politechnika Warszawska
◊ dr inż. arch. Adam Kowalewski – Instytut Rozwoju Miast
◊ dr Michał Kudłacz – Katedra Administracji Publicznej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Opis seminarium:
Tematyka seminarium dotyczyła zagadnień związanych z rozwojem miasta, wytyczaniem kierunków jego
rozwoju wraz z poszanowaniem jego tożsamości oraz wartości. Dyskutowano m. in. O tym jak można
rozumieć wartości miejskie, które tak naprawdę zależą od punktu widzenia, oczekiwań, niekiedy ze sobą
sprzecznych. Dyskutowano nad rozumieniem miasta, sposobami mierzenia jego rozwoju oraz zdefiniowaniem
współcześnie rozumianych właścicieli miast, o tym jak kształ tuje się przyszłość naszej przestrzeni i życia
w miejskiej społeczności.

4. 22 marca 2017, Gdańsk, Politechnika Gdańska
Firma-Idea: realne wyzwania, niematerialne wartości

Prelegenci:
◊ prof. dr hab. Jerzy Hausner (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
◊ prof. dr hab. Piotr Dominiak (Prorektor Politechniki Gdańskiej)
◊ dr hab. Maciej Barczewski, prof. UG (Uniwersytet Gdański – Centrum Prawa Własności
Intelektualnej)
◊ dr Bartłomiej Biga (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
◊ Ewa Sowińska (Krajowa Izba Biegłych Rewidentów)
◊ Zuzanna Skalska, 360Inspiration
◊ dr Aneta Chybicka, Instytut Miasta
◊ Rafał Stepnowski (Vice President, Boeing Digital Aviation)
◊ Maciej Grabski (Prezes Olivia Business Centre)
◊ Jolanta Łykowska (CFO Oceánica S.A)
◊ dr Marcin Pęksyk (Centrum Edukacji Krajowej Izby Biegłych Rewidentów)
◊ Szczepan Kniter (Prezes Zarządu Trefl)

Opis seminarium:
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Podczas seminarium omawiana była koncepcja Firmy-Idei. Dyskutowano o tym, iż przyszłość należy do
innowacyjnych organizacji, stających się świadomymi, społecznie wrażliwymi i aktywnymi uczestnikami
wielkiej zmiany, do jakiej na naszych oczach dochodzi w rzeczywistości. Wykład inaugurujący, który
wprowadził uczestników w tematykę konferencji, zatytułowany „Firma Idea, wartości w biznesie”, wygłosił
prof. dr hab. Jerzy Hausner. O dzieleniu się przez przedsiębiorstwa własnością intelektualną i płynących
z tego korzyściach dla biznesu powiedział dr Bartłomiej Biga. Pierwszą część, moderowaną przez Dorotę
Sobieniecką, Dyrektora Gdańskiego Klubu Biznesu zamknął panel naukowy dotyczący niematerialnych
wartości – „To, czego nie możesz dotknąć, ale co może uczynić Cię bogatym – wartości niematerialne
w rozwoju firmy”. Drugą część – praktyczną – „Nachodzi nieuchwytne. Jak zmieniać biznes, by wygrać
przyszłość” poprowadziła Ewa Sowińska, wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, a wprowadzenia
dokonała Zuzanna Skalska – analityk trendów ds. designu, innowacji i biznesu, a także dr Aneta Chybicka –
psycholog, coach i Dyrektor Instytutu Miasta. Podsumowaniem seminarium był panel dyskusyjny pod tytułem
„Koniec kapitału jaki znamy, czas Firmy – Idei”.

5. 26 kwietnia 2017, Warszawa, SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny,
ul. Chodakowska 19/31, godz. 10.00–15.30
Firma-Idea: zarządzanie – ludzie – wartości

Prelegenci:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Paweł Potoroczyn - Dyrektor Generalny Uniwersytetu SWPS
dr Krzysztof Głuc (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
dr Małgorzata Bonikowska (THINKTANK, CSM) - tbc
Przemysław Powalacz (CEO Geberit)
Piotr Dziwok (CEO Shell)
Michał Kaźmierski (Values)
Piotr Voelkel (Uniwersytet SWPS, Grupa VOX)
dr hab. Olaf Żylicz, prof. Uniwersytetu SWPS
prof. dr hab. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Jacek Santorski – Values

Opis seminarium:
„Czas zamienić ekonomię chciwości w ekonomię wartości” – postulują twórcy idei Open Eyes Economy.
I jednocześnie zapowiadają pojawienie się na biznesowej mapie nowych punktów – to Firmy-Idee, dla których
priorytetem są społeczna odpowiedzialność, uczciwa komunikacja, partnerskie relacje z klientami. Czy
„gospodarka otwierających się oczu” zrewolucjonizuje współczesną gospodarkę? Jakich menedżerów potrzebują
dzisiejsze firmy? Dlaczego autorytarny styl zarządzania nie przystaje do obecnych realiów rynkowych?

6. 9 maja 2017, Łódź, Aula Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego,
ul. Jana Matejki 22/26, godz. 11.00–17.00.
Zintegrowana odnowa miasta – wymiar społeczny, gospodarczy
i materialno-przestrzenny.

Prelegenci:
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prof. dr hab. Tadeusz Markowski – Uniwersytet Łódzki,
prof. dr hab. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
prof. dr hab. Anna Karwińska – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
dr Michał Kudłacz – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Jan Bocian – Regionalna Izba Budownictwa w Łodzi,
dr Filip Moterski – Uniwersytet Łódzki,
dr inż. arch. Dorota Jopek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
mgr inż. arch. kraj. Laura Klimczak – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
dr Kamil Śmiechowski – Uniwersytet Łódzki,
dr Magdalena Wiśniewska – Uniwersytet Łódzki, przedstawiciel Biura Architekta Miasta Łódź,
Hanna Zdanowska – Prezydent Miasta Łodzi,
Tomasz Czapla – Dziekan Wydziału Zarządzania UŁ.
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Opis seminarium:
Łódzka konferencja ma m.in. pokazać jak władze miasta poszukują swojego sposobu regeneracji w ramach
istniejących uwarunkowań finansowych i prawnych oraz jak to podejście jest oceniane przez pryzmat lokalnej
gospodarki i lokalne społeczności w powiązaniu z dziedzictwem poprzemysłowym Łodzi. Szczególnie istotne
jest uwzględnienie w procesie rewitalizacji różnych interesariuszy, bowiem ich zaangażowanie w realizowane
działania jest warunkiem osiągnięcia założonego celu jakim jest nie tylko regeneracja tkanki miejskiej, lecz
faktyczna rewitalizacja w wymiarze gospodarczym, społecznym i przestrzennym. Dyskusja będzie osadzona
w konceptach teoretycznych ukazujących złożone systemy współzależności procesu rozwojowego. Umiejętne
uchwycenie i zrozumienie ich przebiegu jest podstawą określenia rozkładu korzyści i kosztów ekonomicznych
i społecznych z antycypowanego procesu regeneracyjnego miasta. Tym samym całościowa i wiarygodna
koncepcja teoretyczna może być podstawą do budowania lokalnych porozumień i kompromisów w ramach
publicznie zainicjowanego procesu rewitalizacji.

7. 11 maja 2017, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny
From transaction-driven to relations-driven finance

Prelegenci:
◊ prof. dr hab. Jerzy Hausner,
◊ prof. Arnoud W. A. Boot, professor of Corporate Finance and Financial Markets at the University
of Amsterdam
◊ Sławomir Lachowski, former CEO of BRE Bank and mBank (Commerzbank Group) and BIZ Bank
◊ Andrzej Klesyk, former CEO of PZU S.A
◊ Andrzej Chmielecki, Wyższa Szkoła Bankowa, Gdańsk and KP Lewiatan
◊ Paweł Borys, CEO of Polski Fundusz Rozwoju (Polish Development Fund)
◊ Rafał Sułkowski, Malopolski Fund for Social Economy

Opis seminarium:
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The main speaker will be Arnoud W.A. Boot - professor at the University of Amsterdam at Corporate Finance
and Financial Markets. In recent years, he mainly dealt with the transformations of the banking sector and the
necessary changes in supervision and regulation. A lot of attention has been paid to advances in information
technology and to the changes it causes in financial services, both positive and negative. Financial
innovations are necessary, but they can cause significant increases in risk, both for individual institutions
as well as for the financial and economic system, and for the clients. Many financial innovations make
the financial institution’s relationship with the client completely anonymous. This makes them extremely
vulnerable to changing financial services providers by the customer and looking for the best deal conditions.
Therefore, in the paper ‚Understanding the future of banking’ A. Boot will set up a relationship-driven and
transaction-driven approach. The seminar will also be attended by financial industry practitioners and
researchers, including present and former CEOs of banks and insurance companies. The discussion will focus
on the success factors in the functioning of the financial institution in the market, the better understanding
of its customers and the appropriate tailoring for them, not only in the technological sense. To achieve such
a state, according to prof. Boot, financial institutions need more ethics in their business and demonstrate
a genuine understanding with their clients.

8. 18 maja 2017, Nowy Sącz, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym
Sączu, Aula Biblioteki PWSZ, Aleja Wolności 40
Turkusowa organizacja – w poszukiwaniu nowego modelu zarządzania

Prelegenci:
◊ prof. dr hab. inż. Mariusz Cygnar, Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym
Sączu
◊ prof. dr hab. Jerzy Hausner
◊ prof. dr hab. Andrzej Blikle, członek Academia Europaea
◊ Tomasz Misztal, Prezes Zarządu Kamsoft Polska sp. z o.o.
◊ Marek Śliboda, Prezes Zarządu Marco sp. z o.o.
◊ Ryszard Florek, Prezes Fakro sp. z o.o.
◊ Tomasz Misztal, Prezes Zarządu Kamsoft Polska sp. z o.o.
◊ Marek Śliboda, Prezes Zarządu Marco sp. z o.o.
◊ Krzysztof Saczka, Dyrektor ZUS Oddział w Nowym Sączu
◊ dr Jan Golba, Burmistrz Muszyny
◊ Adam Dudek, Prezes Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości

Opis seminarium:
Seminarium jest organizowane przede wszystkim z myślą o przedstawicielach sektora gospodarczego,
jak również sektora publicznego. Celem organizowanego wydarzenia jest przybliżenie idei „turkusowych
organizacji” wdrażających awangardowy sposób zarządzania bez hierarchii wewnętrznej i bez systemu
motywacji. Przywołany model niesie ze sobą wiele zmian w systemie funkcjonowania podmiotu
gospodarczego, ale doświadczenia pokazują, iż jest on bardzo efektywny. Spotkanie będzie podzielone
na dwie części: część pierwsza - prezentacja idei w teorii i praktyce, część druga – dyskusja panelowa na
temat prezentowanego modelu. W pierwszej części wystąpią: prof. dr hab. Jerzy Hausner, prof. dr hab.
Andrzej Blikle oraz przedstawiciele firmy Kamsoft Podlasie sp. z o.o. i Marco sp. z o.o. które zarządzane są
w sposób turkusowy. W drugiej części dyskusję panelową poprowadzi Profesor Jerzy Hausner, a głos zabiorą
przedstawiciele sektora gospodarczego oraz administracji publicznej. Wprowadzanie nowych rozwiązań
wymaga licznych rozmów i dyskusji. Takie jest również założenie organizowanego wydarzenia, by na forum
podmiotów, zainteresowanych poprawą efektywności pracy w swoich organizacjach, zaprezentować ideę
„turkusowych organizacji”, a następnie omówić zalety i wady nowatorskiego modelu zarządzania organizacją.

9. 19 maja 2017, Zakopane, Hotel Nosalowy Dwór
Firma-Idea: nowe podejście do wartości w biznesie

Prelegenci:
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dr Bartłomiej Biga, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,
Mateusz Zmyślony, Dyrektor Kreatywny OEES
Maciej Łukowski - Członek Zarządu Jeronimo Martins Polska S.A
Blanka Fijołek - Samsung Electronics Polska, Jakub Wygnański- Fundacja Stocznia
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Cezary Stypułkowski – Prezes mBank S.A
Piotr Voelkel – założyciel Grupy Vox
prof. dr hab. Andrzej Blikle
prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska – Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, prof. dr hab.
Krzysztof Obłój – Akademia Leona Koźmińskiego, Uniwersytet Warszawski

Opis seminarium:
Seminarium odbędzie się w ramach 45. Sympozjum Naukowego z cyklu „Współczesna Gospodarka
i Administracja Publiczna” w Zakopanem, które jest cyklicznym wydarzeniem organizowanym dla studentów
Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Gospodarzem dnia będzie dr Bartłomiej Biga z Wydziału
Gospodarki i Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Na przykładzie firm
omawiana będzie koncepcja Firmy-Idei.

10. 3 czerwca 2017, Lublin, Lubelskie Centrum Konferencyjne
Demokratyzacja demokracji miejskiej

Prelegenci:
◊
◊
◊
◊

Edwin Bendyk, Tygodnik „Polityka”,
prof. dr hab. Jerzy Hausner – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. Hoffman
Prezydent Krzysztof Żuk + dyskusja

11. 12 czerwca 2017, Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny
Zarządzanie procesami w firmie-idei

Prelegenci:

in
bl
Lu

aw
a
sz
W
ar

kó
w

prof. dr hab. Jerzy Hausner - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
prof. UEK dr hab. Andrzej Kozina - Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Prof. dr hab. Wojciech Dyduch
Prof. AWF dr hab. Wojciech Cieśliński
Judyta Kwaśniewska
Małgorzata Klimczyk
Prof. UJ dr hab. Roman Batko
Dr Marek Rutkowski
Prof. UEK dr hab. Paweł Cabała
Dr Natalia Potoczek
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Opis seminarium:
Prezentacja i analiza specyficznych problemów z zakresu zarządzania procesami w Firmie-Idei
i sposobów ich rozwiązywania, uwzględniając zarówno identyfikację i ocenę realizowanych procesów,
jak i ich projektowanie i doskonalenie. Przedstawione będą z jednej strony modele i koncepcje ogólne,
odzwierciedlające szczególne cechy Firmy-Idei jako obiektu analizy (a zwłaszcza kwestie wartości, relacji,
współdziałania i integracji), a z drugiej – problemy i narzędzia wykorzystywane dla celów realizacji procesów
w poszczególnych obszarach jej funkcjonowania.

12. 14-15 września 2017, Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie,
ul. Wawrzyńca 15
Surowce i energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna

Prelegenci:
◊ TBC – w trakcie rozmów

Opis seminarium:
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Seminarium Surowce i energia a gospodarka o obiegu zamkniętym i niskoemisyjna jest dwudniowym
spotkaniem poświęconym problematyce rozwoju miast i gospodarki miejskiej w oparciu o koncepcję
gospodarki o obiegu zamkniętym. W pierwszym dniu konferencji, którego gospodarzem będzie Małopolska
Szkoła Administracji Publicznej i Fundacja GAP, szczególny nacisk położony zostanie na kwestie
funkcjonowania firm komunalnych – ich rola w realizacji potrzeb mieszkańców, efektywność technologiczna
i finansowa, nowe modele biznesowe i kierunki rozwoju. Drugi dzień poświęcony będzie głównie kwestiom
ochrony środowiska oraz technologicznym aspektom gospodarki o obiegu zamkniętym i jego gospodarzem
będzie Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk

