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konferencja FIRMA-IDEA:
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1. FIRMA-IDEA – TRANSFORMACJA MODELI BIZNESOWYCH
Prowadzenie: Dorota Sobieniecka-Kańska, Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu

10.00 – 10.15
Powitanie gości: Marzenna Rycharska, Prezes Regionalnego Oddziału w Bydgosz-
czy PIBR; Krzysztof Burnos, Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów PIBR

10.15 – 10.45 
Wyspy i archipelagi, czyli wspólnoty wartości
Mateusz Zmyślony, Dyrektor Kreatywny OEES, Grupa ESKADRA

10.45 – 12.15 
Transformacja biznesu przez design 
Zuzanna Skalska, założycielka 360 Inspiration,
współzałożycielka School of Form w Poznaniu

12.15 – 13.00 Przerwa

2. EKONOMIA WARTOŚCI – WYCENA NIEUCHWYTNEGO

13.00 – 13.20 
Rachunkowość zobowiązań FIRMY-IDEI wobec społeczeństwa
dr hab. Konrad Grabiński, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

13.20 – 14.40

Panel dyskusyjny: Ekonomia wartości – wycena nieuchwytnego
Prowadzenie: Ewa Sowińska,  Wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów 
PIBR, Członkini Rady Programowej OEES

Mówcy – przedstawiciele nauki i biznesu:
dr Anna Maria Karwowska, Prezes Zarządu KarStanS sp. z o.o.
dr Barbara Stepnowska, MBA Politechnika Gdańska
dr Andre Helin, Prezes Zarządu BDO 
Dorota Oleniuk, Dyrektor regionalny ds. Korporacyjnych ING Banku Śląskiego SA
Jacek Gdański, Wiceprezes Zarządu Polski Gaz Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych 
Krzysztof Kudeń, Prezes Zarządu ITMasters

14.40 – 15.00
Loża mentorów:
dr hab. Konrad Grabiński,  Zuzanna Skalska,  Krzysztof Burnos

15.00 – 15.30 
Podsumowanie:
prof. dr hab. Jerzy Hausner, Przewodniczący Rady Programowej OEES,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

27 września 2018, godz. 10.00, wstęp wolny

Centrum Kongresowe Opera Nova, Bydgoszcz, ul. Marszałka Focha 5

Program konferencji
FIRMA-IDEA:
Ekonomia wartości –
wycena nieuchwytnego 

Czasem jest tak, że to, co się liczy, nie da się policzyć,
a to, co daje się policzyć – nie liczy się.

Albert Einstein

Zarządzanie i prowadzenie biznesu to sztuka ciągłego podejmowania decyzji. Czasami 
warto jednak wstrzymać na chwilę natłok mniejszych i większych doraźnych wyborów, 
aby zastanowić się nad dylematami najbardziej fundamentalnymi – dla sukcesu firmy, 
ale i dla nas jako osób.

Czy biznes rzeczywiście musi wybierać pomiędzy rentownością a oparciem na wartoś-
ciach? Czy społeczne zobowiązania przedsiębiorstwa da się zaksięgować? Czego mene-
dżerowie mogą nauczyć się od dizajnerów, a jakie lekcje dać im może filozof-fenomeno-
log? Jak wycenić nieuchwytne, a jak uchwycić, co cenne?

Wszystkie te fascynujące pytania, i wiele jeszcze bardziej frapujących, będziemy zadawać 
sobie podczas kolejnej już konferencji z cyklu Open Eyes Economy on Tour  2018 Przysta-
nek Bydgoszcz. Czy znajdziemy na nie odpowiedzi? Nawet jeśli, to z pewnością nie będą 
to proste i uniwersalne recepty. Ale prawdziwi liderzy wiedzą, że liczy się nie tylko cel, ale 
i proces doń prowadzący.

Tego dnia w Bydgoszczy obalimy mury dzielące często naukę, sztukę i biznes. Zapraszam 
więc do otwierania oczu – i głowy! – podczas OEE on Tour.

W imieniu Regionalnej Rady w Bydgoszczy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów
Marzenna Rycharska

MARZENNA
RYCHARSKA
Prezes Regionalnego Oddziału
Biegłych Rewidentów Bydgoszczy

Biegły rewident, specjalizuje się w badaniach 
sprawozdań finansowych oraz planów prze-
kształceń; doradza w procesach fuzji, przejęć 
i przekształceniach spółek prawa handlowego. 
Posiada długoletnie doświadczenie zdobyte 
w firmach produkcyjnych, usługowych i han-
dlowych, w tym z udziałem kapitału zagranicz-
nego, na stanowisku głównego księgowego 
i dyrektora finansowego. Jest prezesem Kance-
larii Biegłych Rewidentów AUDYT sp. z o.o. oraz 
firmy księgowo-doradczej Exponents sp. z o.o.. 
Miłośniczka podróży i dance aerobik.



OTWÓRZ OCZY
NA BŁĘKITNĄ REWOLUCJĘ!

Jeśli jeszcze o niej nie słyszałeś, czas 
nadrobić zaległości, bo Open Eyes Economy 
to dziś prawdziwy must know. Druga edycja 
kongresu „otwartych oczu” odbyła się 
14 i 15 listopada 2017 roku w ICE Kraków, 
gromadząc tych, którzy rozumieją, że nad-
szedł czas na fundamentalną zmianę 
w naszym myśleniu o ekonomii – że przy-
szła pora na gospodarkę opartą na war-
tościach społecznych. 

To prawdopodobnie jedyny polski kongres 
ekonomiczny łączący w sobie jednocześnie 
coś z biennale sztuki, festiwalu, konferen-
cji naukowej i społecznej debaty. OEES to 
wielkie wydarzenie intelektualne – fuzja idei, 
tygiel pomysłów i prawdziwa współczesna 
agora. To także wielkie przedsięwzięcie lo-
gistyczne, bo OEES 2 zgromadził 200 pre-
legentów i prawie 2 tysiące uczestników z 
całego świata. Były wśród nich doskonale 



Open Eyes Economy ON TOUR to cykl 
mniejszych wydarzeń o charakterze 
merytorycznym, które odbywają się we 
wszystkich większych polskich i w wybra-
nych europejskich miastach.

Tematyka tych spotkań jest zróżnicowana, 
ale zawsze w pełni zgodna z założeniami 
Open Eyes Economy. 

Warto śledzić kalendarz OEE ON TOUR, by ze-
tknąć się z energią i świeżością tego sposobu 
myślenia we własnym mieście i w ciągu całego 
roku.

W roku 2018 r. odbędą się również pierwsze 
europejskie edycje OEE ON TOUR.  Ich celem 
jest nawiązywanie i rozwijanie międzynaro-
dowych inicjatyw i kontaktów. Prowadzą one 
do sprawnego, dwustronnie korzystnego 
transferu idei, przepływu inspiracji i wymia-
ny doświadczeń. 

Wspólne Otwieranie Oczu to świetna inwe-
stycja dla firm, instytucji publicznych, samo-
rządów. Bezpośrednie zaangażowanie nie-
uchronnie owocuje dostępem do pomysłów 
i rozwiązań wcześniej niedostrzeganych. 

Warto osobiście się o tym przekonać pod-
czas wydarzeń:

Open Eyes Economy Satellite 2018
 
1. Forum Gorzowski archipelag rozwoju, 

Gorzów Wielkopolski, Filharmonia
 Gorzowska, 21 września 2018
2. Kongres Economy of a Water City,
 Wrocław, Centrum Kongresowe,
 24–25 września 2018

znane postaci – Robert Biedroń, Elżbieta 
Bieńkowska czy Jerzy Owsiak. Przez dwa 
dni dyskutowali ze sobą wybitni przedsię-
biorcy, naukowcy, politycy, artyści, działacze 
społeczni i przedstawiciele wielu innych śro-
dowisk. Jako że OEES ma być źródłem nowej 
energii w myśleniu o ekonomii, organizatorzy 
zadbali o świeżą i dynamiczną formułę. I tak 
na przykład uczestnicy brali udział w slam 
battles (pojedynkach intelektualnych wzoro-
wanych na potyczkach raperów) czy w Q&A 
sessions – sesjach, podczas których można 
było zweryfikować wiedzę mówców i zgłębić 
poruszane przez nich tematy. Bo o to chodzi 
w OEES – o starcie perspektyw, twórczy fer-
ment i swobodną, otwartą dyskusję. Widać 
wyraźnie, że formuła kongresu odzwierciedla 
jego filozofię.

A jak to się zaczęło? Otóż pewnego dnia 
spotkali się profesor ekonomii Jerzy Hausner 
i dyrektor kreatywny Mateusz Zmyślony. 
Wychodząc od swoich wieloletnich do-
świadczeń zawodowych, panowie doszli do 
wniosku, że konieczna jest fundamentalna 
zmiana naszego myślenia o ekonomii. Wszy-
scy czujemy, że coś się kończy. Tradycyjne 
surowce powoli się wyczerpują, dochodzi 
do katastrof ekologicznych i zmian klimatu, 
a rozwarstwienie ekonomiczne i zderzenia 
kultur sprzyjają niepokojom społecznym. 
Dawniej powiedzielibyśmy: „Potrzeba wię-
cej władzy, kapitału, technologii, produk-
cji i konsumpcji”. Dziś to już nie wystarcza. 

„Potrzebujemy nowego podejścia, nowej 
ścieżki, która pozwoli nam zachować świat w 
niezniszczonym stanie i rozwijać go” – pisze 
profesor Hausner we wstępie do Open Eyes 
Book 2. Takim rozwiązaniem jest EKONO-
MIA OTWARTYCH OCZU. Na co powinniśmy 
je otworzyć? Przede wszystkim na fakt, że w 
społeczeństwach nowej generacji zysk jest 
osiągalny tylko w ścisłym powiązaniu z kultu-
rą, rozwojem, innowacyjnością, uczciwością 
i zaufaniem. EKONOMIA OTWARTYCH OCZU 
to biznes, który nie abstrahuje od wartości, 
lecz czyni z nich fundament swojego rozwo-
ju. To znacznie więcej niż CSR, bo tu wartości 
nie są dodatkiem czy ozdobnikiem – są pod-
stawą zarówno wyborów konsumenckich, 
jak i działań biznesowych. To już nawet nie 
zmiana – to „błękitna rewolucja”, utrzymana 
w żywej kolorystyce kongresu i rozprzestrze-
niająca się błyskawicznie dzięki możliwoś-
ciom, jakie daje nam internet. Open Eyes 
Economy to ruch intelektualny, który stawia 
czoła największym problemom społecznym 
współczesnego świata. Co robią jego przed-
stawiciele? Działają, ale też słuchają – otwie-
rają się na ludzi z różnych środowisk, agre-
gując ich wiedzę, myśli oraz doświadczenia. 
Właśnie po to jest OEES!

OEES bardzo szybko na stałe wpisał się w pano-
ramę środkowoeuropejskich kongresów. Przed 
nami trzecia edycja – 20 i 21 listopada 2018 
roku ponownie spotkamy się w ICE Kraków. 

OPEN EYES ECONOMY W TRASIE

Open Eyes Economy on Tour 2018
 
1. Międzynarodowa konferencja Gospodarka 

obiegu zamkniętego – racjonalne gospo-
darowanie zasobami, Kraków, Muzeum 
Armii Krajowej, 18-19 września 2018

2. Konferencja Ekonomia wartości – wycena 
nieuchwytnego, Bydgoszcz, Centrum

 Kongresowe Opery Nova, 27 września 2018
3. Międzynarodowe seminarium Kultura 

jako podstawowy mechanizm rozwoju 
miasta, Kraków, Międzynarodowe

 Centrum Kultury, 5 października 2018
4. Konferencja Kierunki rozwoju małych 

miast i obszarów wiejskich w kontekście 
kształtowania gospodarki okrężnej,

 Olsztyn, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, 
10 października 2018

5. Seminarium Firma-Idea: zarządzanie
 systemami złożonymi, Katowice,
 Uniwersytet Śląski, 17 października 2018
6. Konferencja Idea Uniwersytetu i Uniwer-

sytet-Idea, Poznań, Uniwersytet Adama 
Mickiewicza, 19 października 2018

7. Seminarium Zarządzanie Firmą-Ideą 
– systemy, strategie, modele, zasady, 
Kraków, Uniwersytet Ekonomiczny,

 26 października 2018

Wniosek? OEES-owy pociąg rozpędził się na 
dobre i nie zamierza zwalniać. W 2018 roku 
znów będzie inspirował, łączył, zachęcał do 
dyskusji. Organizatorzy z pewnością zadbają 
o to, by kolejna edycja dała uczestnikom to, 
czego mają prawo oczekiwać po dobrym kon-
gresie – ekscytującą przygodę intelektualną 
i prawdziwy twórczy namysł nad naszą rzeczy-
wistością. Zatem… Open your eyes!

Zapraszamy, więcej na oees.pl



PRELEGENCI



KRZYSZTOF

BURNOS

Jest biegłym rewidentem z bogatym doświadczeniem z zakresu rachunkowości oraz badania 
sprawozdań finansowych zgodnie ze standardami krajowymi i międzynarodowymi.

Ukończył Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny oraz Studium Prawa Podatkowego WPiA na 
Uniwersytecie Łódzkim, gdzie podjął również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania.

Od 2005 roku jest prezesem spółki audytorskiej Elma PolAudit Sp. z o.o. W latach 2011-2015 
członek Krajowej Rady Biegłych Rewidentów oraz przewodniczący Komisji ds. rozwoju usług 
biegłego rewidenta w sektorze MŚP. Zasiadał w Komisji ds. standaryzacji usług świadczonych 
przez biegłych rewidentów, wspierając perspektywę sektora MŚP w procesie wdrażania 
Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej w Polsce. Od 2003 roku uczestniczył 
w pracach Komisji ds. współpracy międzynarodowej reprezentując KRBR w międzynarodo-
wych gremiach. Do 2011 roku był członkiem grupy roboczej FEE ds. sektora MŚP i MŚFA 
działającej przy Federacji Europejskich Księgowych (FEE). Obecnie jest członkiem Forum FEE
ds. sektora MŚP i MŚFA oraz grupy roboczej FEE ds. ładu korporacyjnego
i prawa spółek.

Prezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów PIBR

Nikogo, jak sądzę, nie trzeba przekonywać o korzyściach płynących z rozległej wiedzy ogólnej. 
Uważam, że jest ona szczególnie cenna w naszej profesji: pozwala lepiej rozumieć bardzo różne
modele biznesowe, widzieć zjawiska w szerszym kontekście, precyzyjniej zauważać 
wzorce i odstępstwa od nich.

Nabiera to kluczowego znaczenia wobec rosnącej roli czynników pozafinansowych w wyce-
nie przedsiębiorstw. Aby właściwie ocenić ryzyka związane z działalnością opartą na analizie 
danych czy korzyści płynące z dobrego wizerunku firmy jako pracodawcy, musimy swoją 
ekspercką wiedzę i doświadczenie z zakresu rachunkowości uzupełnić swoistą erudycją 
społeczną, technologiczną, biznesową.

Trudno mi wyobrazić sobie lepszą okazję do budowania tych kompetencji niż konferencje 
z cyklu Open Eyes Economy on Tour. Spotkania audytorów ze światem biznesu i nauki przy-
noszą nowe perspektywy i inspiracje – przynajmniej
niżej podpisanemu biegłemu rewidentowi.

Krzysztof Burnos



JACEK

GDAŃSKI

Ukończył Krajową Szkołę Administracji Publicznej w Warszawie, jest magistrem skandyna-
wistyki na Uniwersytecie Gdańskim.

Jako manager z wieloletnim doświadczeniem zarządzania finansami oraz ekspert w zakresie 
rachunkowości, sprawozdawczości finansowej i audytu, pełnił m.in. funkcję Dyrektora 
Pionu Rachunkowości RUCH S.A., Wiceprezesa ds. Finansowych w PKO Inwestycje oraz 
Zastępcy Prezesa NFOŚiGW ds. Finansowych. Był członkiem komitetów audytu i rad nadzor-
czych m.in. Nordea Life&Pensions, PKO Życie TU S.A., PKO TU S.A. Przez wiele lat związany 
z Ministerstwem Finansów, angażował się we wdrażanie standardów sprawozdawczości 
i rewizji finansowej. Obecnie jest członkiem Komisji Nadzoru Audytowego.

Jego pozazawodową pasją są szachy – zdobył tytuł Szachowego Arcymistrza Międzynarodowej 
Federacji FIDE, był wielokrotnym mistrzem i reprezentantem Polski.

Wiceprezes Zarządu Polski Gaz
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych

Pełna i rzetelna wycena oraz jasna prezentacja majątku  to od lat  Święty Graal w świecie 
standardów rachunkowości. Jednak nieuchwytne mogą być nie tylko aktywa, kapitał społeczny 
czy oddziaływanie na środowisko. Coraz częściej dla zarządzających oraz inwestorów kluczowa 
staje się wiarygodna wycena ryzyka.

Ostatnie lata przyniosły dynamiczny  przyrost regulacji i rozwój standardów raportowania 
ryzyka.  Trend wyznaczają regulatorzy  instytucji finansowych, a zwłaszcza banków. Równolegle 
narasta presja na tworzenie struktur zapewniających zgodność z przepisami. Warto więc 
zadać sobie pytanie , czy w podobnym kierunku nie powinny zmierzać podmioty ze sfery 
niefinansowej.  Rzetelne odzwierciedlenie kosztu ryzyk operacyjnych i  strategicznych ma 
znaczący wpływ nie tylko na postrzeganie danego przedsiębiorcy, lecz również  gospodarki 
jako całości. Jak pokazują ostatnie miesiące, brak  adekwatnego systemu zarządzania ryzykiem 
w pojedynczym podmiocie  może prowadzić do szoku na poziomie rynku finansowego.

Jacek Gdański



DR HAB. KONRAD

GRABIŃSKI

Jest członkiem European Accounting Association (EAA), International Association for 
Accounting Edycation and Research oraz Stowarzyszenia Księgowych w Polsce – w latach 
2011-16 był Prezesem Zarządu Oddziału Terenowego w Krakowie.

Jest uczestnikiem międzynarodowego programu Deloitte Scholar prowadzonego przez Deloitte 
oraz International Association for Accounting Education and Research.

Był kierownikiem studiów podyplomowych Krakowskiej Szkoły Biznesu na kierunku Ra-
chunkowość i Finanse (2003-2013). Z ramienia Krakowskiej Szkoły Biznesu prowadził projekt 
edukacyjny przy współpracy z Narodowym Bankiem Polskim: „Mechanizmy funkcjonowania 
strefy euro”. 

Aktywnie publikuje, prowadzi badania naukowe, współpracuje z biznesem raz uczelniami 
zagranicznymi (m.in. w USA i Wielkie Brytanii).  

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

POMIAR ZOBOWIĄZAŃ SPOŁECZNYCH ZGODNIE Z KONCEPCJĄ FIRMA-IDEA

Koncepcja Firma-Idea jest związana z nowym sposobem myślenia o roli firmy w gospodarce. 
Teoria Firmy-Idei rozwija się na różnych polach związanych m.in. z ochroną praw autorskich, zarządzania 
zasobami ludzkimi, sposobem zarządzania jednostką i in. Jednym z istotnych obszarów roz-
woju jest pomiar rachunkowy zasobów jednostki związanych z koncepcją Firmy-Idei, 
a zwłaszcza z identyfikacją i pomiarem zobowiązań społecznych. Dotychczasowy brak uję-
cia w rachunkowości wszystkich zobowiązań społecznych nie oznacza, że w rzeczywistości 
one nie występują. Bardziej ograniczone spojrzenie na rzeczywistość gospodarczą zakłada, 
że jednostka identyfikuje i rozlicza się tylko z takich zobowiązań, których wypełnienia nie 
może uniknąć. Uznawanie innych, zw. społecznych zobowiązań w partykularnym rozumieniu 
danej jednostki bardzo często jest uznawane nie tylko za niewłaściwe, ale również za grzech 
niegospodarności. W rezultacie wiele jednostek gospodarczych nie czuje się odpowiedzialna 
za los lokalnych społeczności oraz otoczenia jednostki. Bardziej świadomi przedsiębiorcy ro-
zumieją, że istnienie ich firmy oraz jej przyszłość jest uzależniona od przyszłości środowiska 
i społeczności w którym funkcjonują, w tym dostawców, odbiorców, pracowników i innych 
interesariuszy jednostki.

Od wielu lat można zaobserwować trend akumulacji kapitału w największych korporacjach 
międzynarodowych. Dane Banku Światowego wskazują, że wśród 100 najpotężniejszych 
ekonomicznie podmiotów na świecie 31 to rządy krajów, a aż 69 to korporacje prywatne. 
Powstaje zatem pytanie, czy wzrost bogactwa firm prywatnych powinien wiązać się ze zwięk-
szeniem ich odpowiedzialności za lokalne społeczności i środowisko. Otoczenie gospodarcze, 
w tym analitycy giełdowy, przygotowują obecnie już przynajmniej kilka ratingów dotyczą-
cych oceny wypełniania zobowiązań społecznych przez największe spółki giełdowe na świe-
cie, a do najpopularniejszych można zaliczyć: Bloomberg ESG Data Service, DowJones Sustaina-
bility Index (DJSI) oraz Thomson Reuters ESG Research Data oraz indeksy syntetyczne takie 
np.. jak MSCI KLD 400 Social Index. W rezultacie wypełnianie zobowiązań społecznych jest 
coraz ważniejszym kryterium przy dokonywaniu decyzji inwestycyjnych. 

Dr hab. Konrad Grabiński



PROF. DR HAB. JERZY

HAUSNER

Jest profesorem doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych, profesorem zwyczajnym, 
pracownikiem Katedry Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
społecznym Pełnomocnikiem Rektora ds. Kultury i Sportu. Należy do Polskiego Towarzystwa 
Ekonomicznego, Komitetu Nauk Ekonomicznych PAN oraz Komitetu Nauk o Pracy i Polityce 
Społecznej.

Od 2014 r. działa w Bruegel, Brussels European and Global Economic Laboratory.

W latach 2001–2005 był posłem na Sejm IV kadencji oraz ministrem w rządach Leszka Millera  
i Marka Belki, w latach 2003–2005 wiceprezesem Rady Ministrów, członkiem
Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010–2016.

W 2004 otrzymał Nagrodę Kisiela, a w 2005 Nagrodę im. Władysława Grabskiego przyznaną 
przez Konfederację Lewiatan

Przewodniczący Rady Programowej OEES,
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Rynek jest społecznym urządzeniem (instytucją), która ma przede wszystkim umożliwiać 
wymianę dóbr. Produkcja bez rynku nie może się rozwijać. Ale rynek, tym samym, to przestrzeń 
przepływów. Ich intensyfikacja pobudza rynek i aktywność gospodarczą. Rynek jest w konse-
kwencji przestrzenią transakcji i oportunizmu. Uczestniczący w niej aktorzy mają tak ukie-
runkowaną orientację. Co nie znaczy, że muszą być w tej orientacji zamknięci. Rynek nie obej-
muje bowiem całej przestrzeni gospodarczej. Część z niej zajmuje aktywność inwestycyjna 
i wytwórcza. Nie może być ona oderwana od rynku, ale też nie cała przebiega w przestrzeni 
rynku. W dominującej części dokonuje się w przestrzeni obok rynkowej, w której relacje między 
jej uczestnikami są inaczej kształtowane niż na rynku – podlegają innym nierynkowym regułom, 
nie mają ona ściśle komercyjnego charakteru.

Problem zaczyna się wtedy, kiedy różnego rodzaju organizacjom nadaje się formę wewnętrznego 
rynku, co dotyczy tak przedsiębiorstw, jak np. uniwersytetów czy teatrów, komercjalizując je. 
Takie uregulowanie działalności wytwórczej prowadzi do wzmacniania transakcyjnej i opor-
tunistycznej orientacji aktorów gospodarczych. Współcześnie jest w szczególności podłożem 
korporacyjnego oportunizmu, tak po stronie menedżmentu, jak i pracowników.

Instrumentalizacja wartości egzystencjalnych jest konieczna dla prowadzenia działalności 
gospodarczej. Problem w tym, czy instrumentalizacja prowadzi w konsekwencji do podtrzy-
mywania wartości egzystencjalnych, czy ich niszczenia. Jeśli do ich niszczenia, to dany system 
gospodarowania staje się rabunkowy i niepodtrzymywalny.

Aby instrumentalizacja wartości prowadziła do podtrzymywania wartości egzystencjalnych 
niezbędne jest dostrzeżenie różnicy między rachunkiem wyniku i rachunkiem wartości. 
Niestety stosowane w praktyce systemy rachunkowe tego drugiego wymiaru gospodarowania 
nie obejmują i nie dostrzegają. Dzieje się tak, bowiem w księgach rachunkowych ujawnia się 
przede wszystkim transakcyjny wymiar gospodarowania a marginalizuje wymiar zasobowy. 
Tak ustawiona księgowość skłania do wąsko- i krótkowzroczności.    

Jeśli nawet uwzględnia się w rachunku wymiar zasobowy, to tylko cząstkowo. Podstawowa miara 
rachunku wyniku, jaką jest zwrot z kapitału (return on equity) odnosi się do wykorzystania 
zasobu, ale tylko kapitału finansowego, czyli najbardziej płynnego składnika wykorzystywanego 
zasobu. W konsekwencji wzmacnia płynnościową i transakcyjną orientację menedżerów.  

Rachunkowość wyniku skłania do instrumentalizacji wartości. Pozwala ocenić krótkookre-
sową efektywność (opłacalność) prowadzonej działalności gospodarczej. W jej przypadku 
kluczowe pytanie dotyczy tego „jak mierzyć?”. Jeśli wynik jest celem i miarą powodzenia dzia-
łalności gospodarczej, to inne pytania takie jak „co mierzymy?” oraz „po co mierzymy?” tracą 
znaczenie.

Prof. Dr hab. Jerzy Hausner



DR ANDRE

HELIN

Ukończył Copenhagen Business School, M. Sc. (Econ.). Jest biegłym rewidentem posiadającym 
uprawnienia do badania sprawozdań finansowych i doradztwa gospodarczego.

Jest założycielem i prezesem firmy audytorsko-konsultingowej BDO sp. z o.o. W czasie dwu-
dziestoletniej praktyki w naszym kraju, współtworzył polski rynek kapitałowy. Brał udział 
w pracach związanych z wyceną przedsiębiorstw, prywatyzacją i wprowadzaniem do pub-
licznego obrotu takich podmiotów jak m.in.: Śląska Fabryka Kabli S.A., Budimex S.A., Echo 
Investment, Dom Development S.A., Mostostal Warszawa, J.W. Construction S.A., Polimex-
-Mostostal S.A. 

Jest wieloletnim członkiem Komisji ds. standardów rewizji finansowej przy Krajowej Izbie Bie-
głych Rewidentów. Opiniował w sprawach legislacyjnych z zakresu audytu i rachunkowości. 
Był doradcą Prezesa NBP oraz Rady Polityki Pieniężnej. Jest autorem i współautorem 
kilkunastu podręczników z dziedziny rachunkowości i finansów. Jego „Komentarz do ustawy 
o rachunkowości” od lat jest bestsellerem sprzedaży (obecnie dostępne jest siódme 
wydanie książki).

Prezes Zarządu BDO

Polska gospodarka powinna przejść do kolejnej fazy rozwoju. Nie może bazować tylko 
na taniej sile roboczej i dostawach podwykonawców. Musi być innowacyjna i czerpać 
z nowych technologii – słyszymy praktycznie każdego dnia. Aby te założenia mogły się 
spełnić, potrzebne są zmiany w obszarze sprawozdawczości. Kluczowe w tym zakresie 
jest to, aby sprawozdania finansowe były w stanie ująć i mierzyć te czynniki, które mają 
decydujący wpływ na innowacyjność i dostosowanie się do zmieniających się warunków. 
Będą to chociażby: przedsiębiorczość, przywództwo, relacje socjalne, systemy zarządcze 
i organizacyjne, które są obecne w każdej firmie.

Dziś głównym problemem rachunkowości jest zarówno identyfikacja tych czynników, jak 
i ich pomiar. Rachunkowość nie dysponuje obiektywnymi kryteriami pomiaru tych wartości 
tak jak jest to np. w przypadku aktywów finansowych czy składników majątku trwałego. 
Równocześnie na rynku widać ogromną potrzebę rozwoju narzędzi do wspomnianych 
pomiarów. Próbą takiego narzędzia jest zintegrowane sprawozdanie finansowe.

BDO w Danii co roku sporządza sprawozdanie finansowe, które wycenia omawiane czynniki. 
Oczywiście nie jesteśmy w stanie zmierzyć ich dokładnie, więc robimy to dość ogólnikowo, 
stosując sygnalizację świateł – jak na drodze – ze światłami: zielonym, żółtym i czerwonym. 
Dzięki temu mierzymy stopień przedsiębiorczości, przywództwa, programów edukacyjnych, 
systemów organizacyjnych, którymi dysponuje firma. Taka ocena dokonywana jest każdego 
roku w formie samooceny pracowniczej. Zapewne w przyszłości znajdziemy bardziej 
precyzyjne metody „wyceny nieuchwytnego”.

Dr Andre Helin



DR ANNA MARIA

KARWOWSKA

Przez wiele lat kierowała Zakładem Finansów Wydziału Nauk Ekonomicznych UMK w Toruniu. 
Jest wieloletnim wykładowcą i wychowawcą wielu pokoleń ekonomistów. 

Prowadziła procesy prywatyzacyjne znanych toruńskich firm. Kierowała restrukturyzacjami 
przedsiębiorstw państwowych. Wspomagała opracowania strategii i restrukturyzacji przed-
siębiorstw prywatnych. 

Nadal, prowadząc firmę konsultingową, doradza strategicznie przedsiębiorstwom małego 
i średniego biznesu. Założona w 1990 roku firma KarStanS zajmuje się również szaco-
waniem wartości przedsiębiorstw, specjalizując się w doborze właściwej metodologii dla 
oszacowania wartości niematerialnych.

Prezes Zarządu KarStanS sp. z o.o.

Sądzę, że nadeszły czasy odmienności gospodarowania. Pozostanie biznes idealnie spra-
wujący się w mniejszych rozmiarach i jego ekspansja byłaby zagrożeniem dla firmy. Taki 
biznes buduje swoją markę poprzez zaufanie, jakość, wiarygodność, wynajdowanie nowych 
produktów i wycena tej marki może oprzeć się o analizę jego kosztów, bądź analizę jego 
dochodów.

Ale jednocześnie nadeszły czasy biznesu niemal perfekcyjnie skalowanego, czyli takiego, 
którego produkty nie wymagają dalszej modyfikacji, a system sprzedaży i dystrybucji jest 
niemal zautomatyzowany. Wycena  marki tego produktu wymaga oszacowania czegoś nie-
uchwytnego, a o sile ekonomicznej firmy decyduje faktyczne skalowanie. Jednak skalowanie 
oznacza, że w takiej firmie istniejące wartości organizacyjne,  intelektualne,  etyczne można 
wykorzystać do innej dalszej ekspansji gospodarczej. Jest to niewątpliwa wartość firmy.

Istnieje jeszcze jeden ważny wymiar gospodarowania. Firmy muszą  przejść drogę od gospodarki 
oportunistycznej do relacyjnej, zrezygnować z doraźnych korzyści, a skupić się na długofa-
lowych skutkach gospodarowania i wzajemnych relacjach wewnętrznych i zewnętrznych. 
Oznacza to zmianę zarządzania, podejścia do pracowników, otwartości na udostępnianie 
myśli technologicznej, relacje z kontrahentami (w tym np. blockchain), otwartość na potrzeby 
otoczenia biznesu, otwartość na  rzeczywistą odpowiedzialności biznesu.. Najczęściej oznacza 
to zwiększenie kosztów i zmniejszenie zysków.

Czy ostanie się tradycyjne rozumienie marki i jej wartości?

Dr Anna Maria Karwowska



KRZYSZTOF

KUDEŃ

Ukończył Wydział Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Przeszedł wszystkie szczeble zawo-
dowego rozwoju, od Handlowca do Dyrektora Sprzedaży i Marketingu włącznie. 

Posiada 13-letnie doświadczenie jako trener i doradca. Świadczy swoje usługi dla PwC oraz 
innych uznanych ośrodków szkoleniowych. Bogata praktyka pozwala mu trafnie diagno-
zować i zrozumieć rzeczywiste problemy zespołów i organizacji, by finalnie podnosić je na 
wyższy poziom efektywności.

Przeszkolił ponad 1500 menedżerów oraz blisko 3000 specjalistów; na liście jego klientów 
znajdują się min: Grupa Kapitałowa PGE, PEKAES, Nivea, Procter & Gamble, L’Oreal, Bank 
Millennium,  Pekao S.A., Bank BPH, NBP, Polimex-Mostostal, Asseco Poland, PGNiG, PZU, 
PZU Życie czy PKN Orlen.

Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu IT Masters – firmy, która dostarcza rozwiązań 
generujących wymierne oszczędności finansowe oraz inne korzyści w obszarze zarządza-
nia kadrami IT przedsiębiorstwa. Chce stworzyć optymalne warunki do rozwoju kadr infor-
matycznych, by najlepsi specjaliści zostawali w Polsce.

Prezes Zarządu ITMasters

Steve Jobs w czasach gdy pełnił funkcję CEO Apple zwykł mawiać „Większość pracodawców 
zatrudnia zdolnych ludzi by mówić im, co mają robić. My zatrudniamy zdolnych ludzi, 
by mówili nam, co my mamy robić”.

„Empowerment” – czytane, jako mądre, racjonalne dzielenie się władzą, delegowanie 
uprawnień,  wyzwalanie w ludziach kreatywności, to zadania nowoczesnych menedżerów 
odnoszących dzisiaj sukcesy na konkurencyjnych rynkach. Świadomi menedżerowie starają 
się wybierać pomiędzy rentownością a wartościami, ale tylko nieliczni z nich w praktyce 
rzeczywiście hołdują społecznym wartościom. Mówimy dzisiaj o różnych biznesach umo-
cowanych społecznie, dedykowanych zwykłym ludziom, opartym na wartościach, a często 
zapominamy o tym, że załoga przedsiębiorstwa to część tego samego społeczeństwa, ma-
jąca te same potrzeby i oczekiwania przestrzegania wielu wartości. Ludzkie wartości dnia 
codziennego takie jak szacunek, wyrazy uznania, empatia – czytana jako współodczuwanie, 
decydowanie i wpływanie na swoją pracę, często spychane są na dalszy plan. Wewnątrz 
przedsiębiorstw rozgrywa się codzienne odsysanie decyzji z niższych poziomów zarządzania 
i przesuwane ich na wyższe poziomy zarządzania. Poszczególne procesy pozbawiane są 
„właścicielstwa procesowego”, gdzie pracownicy/menedżerowie odpowiadają za etapy lub 
całe procesy, są pozbawiani decydowania i wpływu na te procesy.

Czy taki styl zarządzania to uroda polskich przedsiębiorstw, które płacą ceną za stosun-
kowo młody, nowy kapitalizm liczony od roku 1989, czy to indywidualne wybory CEO oraz 
podległych im menedżerów? Odpowiedź na to pytanie może wcale nie okazać się prosta, 
ale na pewno warto społeczne zobowiązania przedsiębiorstwa odnieść również do tej części 
społeczeństwa, której przedsiębiorcawypłaca wynagrodzenia.

Krzysztof Kudeń



DOROTA

OLENIUK

Absolwentka Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Ukończyła, podyplomowe 
studia menedżerskie w Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu.  

Od początku prawie 30-stoletniej kariery zawodowej związana z bankowością, cały czas 
będąc blisko klienta korporacyjnego. Zanim trafiła do ING, szlify zdobywała w Citi Banku 
Handlowym S.A. (dawniej Banku Handlowym) i Pekao S.A., w wydziale operacji zagranicznych 
oraz obsługi i finansowania podmiotów gospodarczych.

Bardzo dobrze zna specyfikę działalności przedsiębiorstw. Swobodnie porusza się w pro-
duktach finansowych dedykowanych dla firm. Zna specyfikę lokalnego rynku oraz podej-
muje działania, aby go aktywnie wspierać np. poprzez organizowanie szkoleń i konferencji 
dla przedsiębiorców. Współpracując z lokalnymi uczelniami, promuje kooperację nauki 
i biznesu. 

Dyrktor regionalny ds. Korporacyjnych ING Banku Śląskiego SA

„Dopiero znajomość wszystkich kontekstów pozwala na podjęcie rozsądnego działania.”
 
W dzisiejszym pędzącym świecie, pogoni za dobrami materialnymi, na wartość firmy musimy 
spojrzeć nie tylko przez pryzmat produktu, technologii, rynku.

To również filozofia prowadzenia działalności gospodarczej. Do biznesu musimy podchodzić 
długookresowo, dlatego przedsiębiorstwo musi tworzyć zespół ludzi, który inspiruje 
do działania i dla którego najważniejsi są ludzie – klienci, współpracownicy, kooperanci. 
W realizacji celów pomagają wspólne dla wszystkich pracowników, począwszy od staży-
stów po członków zarządu,  wartości i zachowania. To tworzy kulturę organizacyjną, której 
fundamenty oparte są na uczciwości, odpowiedzialności i szacunku. Pożądane zachowania 
to podejmowanie inicjatywy, skuteczne działanie, wspieranie i inspirowanie ludzi do bycia 
krok do przodu, zarówno w życiu codziennym , jak i w działalności gospodarczej.

Połączenie biznesu i wartości jest w obecnej rzeczywistości kluczowe dla efektywnego funk-
cjonowania przedsiębiorstwa dzisiaj oraz tworzenia jego podwalin na przyszłość. Nasz 
wzrok powinien sięgać o wiele dalej niż nasze działania. Wszystko na powierzchni płynie 
z nurtem. Tylko to, co jest głęboko , ma siłę płynąc pod prąd.

Dorota Oleniuk



ZUZANNA

SKALSKA

założycielka 360 Inspiration,
współzałożycielka School of Form w Poznaniu

Urodzona w Warszawie, od 1992 roku mieszka w Holandii. Studiowała w Design Academy 
w Eindhoven oraz Królewskiej Akademii Sztuki i Projektowania w Den Bosch. 

Od 2001 w VanBerlo, w którym odpowiadała za stworzenie działu trendów i ich implementacji 
w procesy projektowe we wzornictwie przemysłowym. Od 2007 roku pod egidą marki 
360Inspiration, która w 2014 roku stała się niezależną firmą pod zarządem Skalskiej. Przez 
ponad siedem lat była członkiem zarządu Dutch Design Week w Eindhoven (DDW). Dziś 
zajmuje tam miejsce w radzie doradczej. 

Na swoim koncie ma liczne nagrody - designu (Red Dot i IF Design Award) i otrzymane 
od lokalnej społeczności (6. miejsce w rankingu 50-ciu najbardziej wpływowych kobiet na 
miasto i region Eindhoven, tytuł Expat Top 10 – dla osób, które przyczyniły się do rozwoju 
miasta Eindhoven).

Od roku 2006 jest wykładowcą na Uniwersytecie Technicznym w Eindhoven na Wydziale 
Wzornictwa Przemysłowego. Wykłada również na Parsons The New School w Nowym 
Jorku. Wspólnie z Li Edelkoort i Piotrem Voelkel stworzyła wyższą szkołę designu – School 
of Form w Poznaniu.

ROZUMIENIE TRENDÓW POMAGA W TRANSFORMACJI BIZNESU

Mimo ciągłych i coraz szybszych zmian otoczenia biznesowego wiele firm nadal tkwi w przeko-
naniu, że potrzebne są jedynie kosmetyczne zmiany, by utrzymać się na rynku. Takie drobne 
usprawnienia bieżącej działalności mogą okazać się jednak niewystarczające, zgubne zarówno 
dla pracowników  jak i klientów.

Od ponad 20 lat pracuję z globalnym biznesem, przy czym w Polsce dopiero ostatnie 5 lat. 
Kiedy porównuję moje polskie doświadczenia z zagranicznymi, dochodzę do wniosku, 
że w Polsce kadra zarządzająca stanowi największą przeszkodę na drodze rozwoju przedsię-
biorstw. To właśnie ci, którzy w połowie lat dziewięćdziesiątych kończyli wyższe uczelnie, teraz 
zajmując wysokie stanowiska, spoczęli na laurach. Nie rozumieją, że największym hamulcem 
rozwoju biznesu jest ich krótkowzroczność, brak inspiracji, ogólne lenistwo i awersja do inte-
lektualnego rozwoju. Oczywiście uogólniam, są prezesi i właściciele, którzy uczą się patrzeć 
na swój biznes na nowo. To jednak nadal wyjątki. Aby rozpocząć przemianę samego siebie 
(transformację), bo od tego zaczyna się innowacja firmy, zarządzający musi umieć wychodzić 
poza swoją strefę komfortu. Często oznacza to skok w przepaść. Wymaga pogodzenia się 
z sytuacją, w której nie ma jasnych odpowiedzi na nieustannie pojawiające się pytania. 
Na tym etapie potrzebne są odwaga, mentalna otwartość na zmiany i chęć nauki.

W tym mogą pomóc trendy. Rozpoznanie trendów pomaga wyrwać się z tej niepewności. 
Nie chodzi przy tym o trendy rozumiane jako zmiany rynkowe inspirowane działaniami 
marketingowo-sprzedażowymi. O tego rodzaju trendach piszą magazyny modowe czy pisma 
kobiece. Trendy w szerszym znaczeniu oznaczają przede wszystkim głębokie zmiany 
w świadomości, odsłaniają nowe obszary wiedzy, nieoczywiste informacje pobudzające wy-
obraźnię. Trend działa jak kij włożony w mrowisko generuje niejednoznaczne połączenia 
idei, daje ekstremalne możliwości. Znajomość trendów może być rzeczywistym motorem 
transformacji przedsiębiorstw.

Zuzanna Skalska



DOROTA

SOBIENIECKA
-KAŃSKA

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim, została stypendystką Goethe Institut 
w Monachium oraz Mander College of Higher Education w Bedford (Wielka Brytania).

Zasiada w Radzie Konsultacyjnej przy Wydziale Ekonomii i Zarządzania Politechniki Gdańskiej, 
należy do Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw Ministerstwa Gospodarki. 
Doradza firmom i instytucjom w zakresie PR. Wykłada PR, media relations i etykę biznesu 
w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Managerów, Wyższej Szkole Administracji i Biznesu 
im. E. Kwiatkowskiego w Gdyni, Wyższej Szkole Bankowej w Toruniu i Bydgoszczy. 
Należy do Stowarzyszenia Polskich Mediów oraz Federation Internationale des Journalistes 
et Ecrivains du Tourisme przy UNESCO.

W przeszłości była kierownikiem literackim Teatru Muzycznego pod dyrekcją Jerzego Gruzy, 
dziennikarką i redaktor naczelną „Głosu Wybrzeża”, Prezesem Zarządu wydawnictwa 
Baltic Press oraz dyrektorem Biura Zarządu Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Dyrektor Gdańskiego Klubu Biznesu
Wykładowca, doradca PR i CSR. 

I znów spotykamy się  na konferencji Open Eyes Economy on Tour, podobnie jak rok temu 
w Bydgoszczy. Nasza tura ma wiele przystanków: Gdańsk, Poznań, Gorzów Szczecin...

Ta odsłona OEE jest  jak zwykle wyjątkowa. 

Mowa będzie oczywiście o ekonomii wartości, ale mówców mam zaszczyt zapowiedzieć wybit-
nych. Mateusza Zmyślonego dyrektor kreatywny OEES, Zuzannę Skalską polsko-holenderską 
badaczkę trendów ekonomii społecznej, no i prof.Jerzego Hausnera. To wszak osoby-firmy, po-
wszechnie znane i nie wymagajace reklamy. Podejmą  wymagający i wazny temat transformacji 
modeli biznesowych.

W drugiej części konferencji  dajemy głos przedstawicielom nie tylko  nauki, ale  i biznesu. 
Panel poprowadzi niezawodna Ewa Sowińska, ekonomistka propagująca wiedzę na temat 
ekonomii wartości. Konsekwentnie i z uporem  przekonująca, że prawdziwą wartość okre-
ślają nie tylko liczby – a nieuchwytne też da się  końcu porachować...

Zapraszamy Państwa bardzo gorąco do udziału w konferencjach i seminariach organizo-
wanych przez Polską Izbę Biegłych Rewidentów, której  Krajowa Rada doskonale rozumie 
szeroki kontekst  społeczny zjawisk gospodarczych. Rozumie i poprzez intensywne działania 
edukacyjne propaguje.

Dorota Sobieniecka-Kańska
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Posiada ponad 20-letnie doświadczenie pracy w firmach audytorskich. Od 2009 roku 
pełni funkcję Partnera w ESO Audit. Jest członkiem Rady Konsultacyjnej przy Wydziale 
Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej, członkiem Rady Programowej Politechniki 
Gdańskiej oraz przewodniczącą Rady Programowej Fundacji Forum Mentorów.
Należy do Gdańskiego Klubu Biznesu.
We wcześniejszych latach piastowała stanowisko członka Zespołu ds. Społecznej  
Odpowiedzialności Przedsiębiorstw powołanego przez Ministra Gospodarki
oraz Członka Zarządu PricewaterhouseCoopers.
Jest laureatką nagrody „Ludzie, którzy zmieniają biznes” przyznanej przez Forum 
Odpowiedzialnego Biznesu za działalność w latach 2015-2016.

Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości 
Finansowej. Inicjuje spotkania integrujące pomorskie środowisko biznesowe, 
popularyzując zagadnienia humanizowania biznesu, społecznej odpowiedzialności 
przedsiębiorstw oraz wspierania rozwoju talentów.

W 2014 roku skończyła studia podyplomowe w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej
i od tego czasu zajmuje się także coachingiem biznesu oraz life coachingiem.
Należy do Stowarzyszenia Profesjonalnych Mówców.

Wiceprezes Krajowej Rady Biegłych Rewidentów PIBR,
Członkini Rady Programowej OEES

Przed odpowiedzią na pytanie, czy można „wycenić nieuchwytne”, trzeba zastanowić się, 
czy warto to zrobić. Z jednej strony można bowiem uznać, że liczą się – dosłownie! – tylko 
klasyczne aktywa i pasywa. Z drugiej – że wartościom takim jak odpowiedzialność społecz-
na, reputacja czy dbałość o środowisko naturalne nie można przyczepiać metek z cenami. 
Sama widzę tę sprawę praktycznie: ponieważ dla rosnącej liczby interesariuszy coraz waż-
niejszy staje się stosunek przedsiębiorstwa do swoich  zobowiązań wobec społeczności, 
w której działa, naszym zadaniem jako biegłych rewidentów jest ułatwić im podejmowanie 
decyzji inwestycyjnych. Musimy zatem wycenić te wymiary funkcjonowania firmy i postawić 
je w tym samym rzędzie, co dane finansowe.

Ten sposób całościowego myślenia o biznesie jest podstawą raportowania zintegrowane-
go, w którym finansowe i pozafinansowe informacje o przedsiębiorstwie budują jego kom-
pleksowy obraz na potrzeby szerokiego kręgu odbiorców. Samorząd biegłych rewidentów 
angażuje się w wiele inicjatyw propagujących takie podejście, wychodzące poza wąskie, 
ograniczone do osiągania zysku finansowego rozumienie sensu istnienia przedsiębiorstw. 
OEES On Tour Przystanek Bydgoszcz to jeden
z ciekawszych takich projektów.

A kiedy nieuchwytne stanie się policzalne, wszystkim nam będzie żyło się lepiej.

Ewa Sowińska
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W pracy dydaktycznej koncentruje się na aspektach związanych z zarządzaniem projektami, 
szczególnie w ujęciu międzynarodowym. Prowadzi zajęcia ze studentami z Europy, Azji 
i Afryki.

Jest autorką artykułów związanych z zarządzaniem kompleksową jakością TQM oraz 
zarządzaniem projektami w przedsięwzięciach pozabiznesowych, tym sportowych. Jej aktu-
alne zainteresowania badawcze koncentrują w obszarze kultury i sztuki oraz na aspektach 
przedsiębiorczości artystów. 

MBA Politechnika Gdańska

Czy różnorodność jest wartością współczesnych organizacji? W jaki sposób uchwycić wartość 
różnorodności? Czy rzeczywiście różnorodność wpływa na sukcesy organizacji? 

W XXI wieku  doświadczamy rewolucji 4.0. gospodarki współdzielenia, automatyzacji, 
Internetu ludzi i rzeczy, Internetu usług. Świata ,który zaczął przypisywać inteligencję maszy-
nom, budynkom czy urządzeniom AGD. Świata rosnących asymetrii społecznych, przy jedno-
czesnym wzroście gospodarek. Wraz z rosnącym zapotrzebowaniem zwiększania konkuren-
cyjności, innowacyjności czy udziału w rynku, wiele firm skierowało swoje zainteresowanie 
w kierunku kompetencji ludzi, budowania katalogu umiejętności niezbędnych w czasach 
transformacji cyfrowej.

A przecież to już w XVII wieku  John Lock, filozof i ekonomista, w teorii poznania  stwierdzał, 
że źródłem pomysłów jest doświadczenie ludzi i jego zrozumienie. On tez odnosił się do istoty 
wspólnego działania. Problemem natomiast jest, jak to określił profesor Szlendak, przejście 
na poziom systemu i uruchomienie pokładów zbiorowej kreatywności. Bo jak wiemy z literatury 
przedmiotu, kreatywność wymaga integracji ludzi, zespołów i ich myśli. A to z kolei przekłada 
się na umiejętności menadżerów w zakresie tworzenia zespołów , rozwiązywania konfliktów czy 
umiejętnej komunikacji – radzenia sobie z wyzwaniami i problemami pracy w zespole.

Najnowsze badania Financial Times FT’s Skills Gap survey (3.09.2018). którego celem było 
uchwycenie najważniejszych kompetencji pracowników organizacji XXI wieku wskazują, że naj-
łatwiej pozyskać pracowników, którzy mają umiejętności pracowania w zespole, znajomości 
rachunkowości czy języków obcych. Najtrudniej zaś pracodawcom jest dotrzeć do kandydatów 
m.in. po studiach MBA, którzy posiadają umiejętności wpływania na innych, myślenia strate-
gicznego czy rozwiązywania złożonych problemów. Takich, którzy nie boją się przeciwności 
i wyjść ze strefy komfortu. Zatem w jaki sposób zmieniać ten stan rzeczy? W jaki sposób uru-
chamiać pokłady zbiorowej kreatywności? Sanget Chowla, Prezes GMAC stwierdza, że szkoły 
biznesu powinny właściwie dobierać kandydatów do tworzonych grup np. MBA, które powinny 
być zróżnicowane. A to pozwoli  studentom pracować z innymi, którzy nie są tacy sami jak oni 
sami, doświadczać kompletnie odmiennych, nieznanych sytuacji innych firm czy instytucji.

Wiele organizacji publicznie zadeklarowało swoje zaangażowanie w działania Różnorodności 
i jej inkluzji (Diversity & Inclusion), jako kluczowe dziś kwestie w budowaniu kapitału społecz-
nego i intelektualnego. Różnorodność pracowników – ich wykształcenie, doświadczenie, wiek 
oraz szacunek dla indywidualnych różnic są fundamentem, na którym budowana (tak się 
mówi) jest przewagą konkurencyjną i innowacyjności firm. 

Przychodzi taki moment na powiedzenie sprawdzam, czy rzeczywiście tak jest. Czy nie jest 
to kolejna nowomowa, klisza XXI wieku.
Czy i w jaki sposób organizacje przełożyły Różnorodność na realizację strategii, w jaki sposób 
włączają różnorodność do planu  rozwoju firm i wpływu jej na innowacyjność? 
Praca zespołowa jest normą naszych czasów. Ale na ile homogeniczność zespołów jest 
wystarczająca dla wzrostu organizacji? Idąc drogą  Idei prof. Jerzego Hausnera, warunkiem 
rozwoju przyszłych społeczeństw i gospodarek  są Wyspy i Archipelagi, gdzie każda wyspa 
musi być świadoma swej odrębności i odmienności, ale wiązać swoje działanie z tym, co robią 
inni i kim są. 

Należy zatem wyjść poza homogeniczność, aby sprostać przyszłym wyzwaniom stawianym 
przez gospodarkę 4.0.

Dr Barbara Stepnowska
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Jest strategiem, doradcą i ekspertem w dziedzinie komunikacji społecznej, reklamy, mar-
ketingu miejsc i wielkich wydarzeń. Posiada 25-letnie doświadczenie w branży. Założył 
ESKADRĘ – jedną z czołowych na polskim rynku, niezależnych firm zajmujących się marke-
tingiem. Obecnie jest jej Dyrektorem Kreatywnym. 

Pracował dotąd m.in. dla takich marek jak Polska, Kraków, Małopolskie, Pomorskie, Śląskie. 
Pozytywna Energia, Żywiec, Kołobrzeg, Warszawa, Opolskie, Toruń, Sopot… i ponad 30 innych 
tego rodzaju. Został odznaczony przez Ministerstwo Gospodarki medalem „Za zasługi dla 
Turystyki”. Był autorem zwycięskiej strategii i kampanii promującej polsko-ukraińską kan-
dydaturę do UEFA EURO 2012. Doradzał i tworzył kampanie komunikacji społecznej dla 
instytucji publicznych, m.in. Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego, Minister-
stwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Sportu. 

Jest współautorem wielu nagradzanych projektów marketingowych (m.in. EFFIE, Kreatura, 
Golden Arrow, Złote Spinacze, Boomerang), trzykrotnie zdobył międzynarodową nagrodę 
Globe Awards (za kampanie dla marek Żywiec, Idea i Kraków).

Jest również aktywnym wykładowcą, trenerem, autorem ponad setki opracowań i publi-
kacji z zakresu marketingu. Spełnia się również jako podróżnik, propagując ideę „social 
travelling”, czyli przemierzania świata z misją społeczną.  

Dyrektor Kreatywny OEES, Grupa ESKADRA

Postępowe społeczeństwo poszukuje wspólnych wartości, alternatywnych wobec wartości 
dotąd dominujących w relacjach międzyludzkich. Te „nowe” wartości to np. ekologia, zrów-
noważony rozwój, tolerancja, wolność słowa, sztuka współczesna, nauka etc. 

Konserwatywna część społeczeństwa skupia się wokół wartości istniejących od dłuższego czasu, 
takich jak religie czy wychowanie patriotyczne. Społeczeństwo konsumpcyjne próbuje definio-
wać się poprzez trendy, mody i statusy posiadania.  Społeczeństwo cyfrowe skupia się wokół 
influencerów, wytwarza społeczności „gameingowe”,  „youtube’owe” i inne im podobne. 

Prędkość zachodzenia zmian społecznych, szybkość zanikania dotychczasowych obyczajów 
- dom z rodziną wielopokoleniową vs. opuszczone gniazdo, małżeństwo  cywilne i kościelne 
vs. wolny związek, pary vs. single, patriarchat vs. emancypacja kobiet, konserwatyzm vs. 
tolerancja, rasizm vs. otwartość, odpływ wiernych z kościołów etc. – powodują tworzenie 
się deficytów wartości. W miejsce starych wartości pojawiają się nowe, niekoniecznie wy-
starczająco szybko. 

Większość ludzi nie nadąża za zbyt szybkim postępem, który wywołali... sami ludzie. Wy-
twarza to liczne napięcia i rodzi konflikty, takie jak te między populistami i liberalnymi 
demokratami, rowerzystami i kierowcami, Szyszko-drwalami i ekologami, jedzącymi mię-
so i veganami. W tak dynamicznej przestrzeni społecznej i w warunkach globalizacji oraz 
powszechnego i natychmiastowego dostępu do wiedzy i do informacji, w nowych, interne-
towych realiach społeczności, których nie dotyczą dotychczasowe granice, zasady i ograni-
czenia. Wyspy (dotąd samotne) mogą bardzo łatwo tworzyć Archipelagi (dotąd niemożliwe 
lub trudne do utworzenia).  Media społecznościowe i narzędzia cyfrowe dają możliwość 
zrzeszania się wokół idei - i tak powstają wspólnoty wartości, o których porozmawiamy. 

Mateusz Zmyślony
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