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WYBRANE ZAGADNIENIA:  

 

• Wellbeing w kontekście 
współczesnych wyzwań w 
organizacji 

• Wellbeing – trend czy realna 
potrzeba?  

• Kultura Wellbeingu, a 
przywództwo? 

Gość specjalny: 
Prof. ANDRZEJ JACEK BLIKLE 

Prof. Andrzej Blikle czł. Europejskiej Akademii Nauk, czł. honorowy i były 
prezes Polskiego Towarzystwa Informatycznego. W latach 1990-2010 
prezes A. Blikle Sp. z o.o. Honorowy prezes stow. Inicjatywa Firm 
Rodzinnych i C. im. Adama Smitha. „Człowiek Jakości Roku 2010”. Jego 
„Doktryna jakości” uzyskała nagrodę Najlepszy poradnik ekonomiczny w 
konkursie Economicus 2015 oraz nagrodę Kol. Nauk o Przedsiębiorstwie 
SGH Za najlepszą pracę z zakresu nauk o przedsiębiorstwie w latach 
2014-15. 

www.wsb.pl/wroclaw 
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 Celem pierwszej we Wrocławiu konferencji „Wellbeing w 

organizacji” jest dostarczenie wiedzy, inspiracji, 

innowacyjnych i praktycznych rozwiązań związanych  z 

dobrostanem pracowników, w tym: 

• przybliżenie i promowanie idei wellbeingu 

• wymiana doświadczeń i dobrych praktyk 

• nawiązanie kontaktów  biznesowych 

• pozyskanie nowych klientów 

• networking 

    Dobrze zarządzane organizacje postrzegają ludzi w organizacji 

holistycznie jako kapitał, a efektywne kierowanie ludźmi musi 

uwzględniać dbałość o stan psychofizyczny pracownika. 
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CELE WYDARZENIA:  



 
• Kadra menadżerska  

• Specjaliści z zakresu HR, CRS 

• Specjaliści  Employer Branding, Marketingu  

• Specjaliśi H&S 

• Właściciele firm sektora MŚP 

• Doradcy personalni  

• Psychologowie pracy  

• Konsultanci Zarządzania Zasobami Ludzkimi 

• Trenerzy Biznesu 

• Coachowie 

 
 

Planowana liczba uczestników: 100-200 osób 

UCZESTNICY KONFERENCJI:  

www.wsb.pl/wroclaw 



 

Centrum Pozytywnego Rozwoju oraz Wyższa 

Szkoła Bankowa we Wrocławiu  

zapraszają Państwa do wsparcia konferencji  

WELLBEING W ORGANIZACJI 

 

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W KONFERENCJI: 

• dostarczenie wiedzy oraz inspiracji w zakresie 
wdrażania kultury wellbeingu, 

• informacja o najnowszych trendach, 

• odpowiedzi na potrzeby rynku pracownika, 

• wymiana dobrych praktyk w zakresie zatrzymanie 
pracowników w organizacji, wzrost ich 
zaangażowania, motywacji i efektywności 

• networking, 

• wzmocnienie wizerunku firm dbających o 
dobrostan. 
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CEL CHARYTATYWNY 
 

      Uczestnicząc w naszej konferencji mogą Państwo 
jednocześnie oprócz uzyskania najnowszej wiedzy i 
kontaktów ze znakomitymi praktykami wesprzeć 
dzieło powstania ośrodka leczenia dzieci i młodzieży 
od uzależnień w tym między innymi: 

      od internetu, gier komputerowych, telefonów, 
alkoholu  czy substancji psychoaktywnych.  

      Jako organizatorzy postanowiliśmy, że dochód z 
konferencji przeznaczony zostanie na powstanie 
tego ośrodka.  

      Mamy nadzieję, że zechcecie Państwo 
przyczynić  się do urzeczywistniania tej szlachetnej 
idei.  

      Działanie to wpisuje w obszar CSR.  



W programie m.in.: 

Inspirujący wykład Prof. Andrzeja Jacka Blikle  

Zarządzać inaczej – turkusowa organizacja  
 

            Panel ekspertów: Wellbeing trend czy realna potrzeba?  

      Uczestnicy panelu:  

      Prof. Andrzej Jacek Blikle, Tomasz Kryszczyński praktyk MBSR 
(Mindfulness Based Stress Reduction), Babara  Wawrzynek praktyk i 
pasjonat zarządzania wellbeingiem oraz przedstawiciele organizacji 
Magdalena Kuźma - 3M, Kamila Cioś  - Google Poland Sp. z o.o., Michał 
Romanowski – Sanden Manufacturing Poland Sp. z o.o., którzy podzielą 
się doświadczeniami z zastosowania najlepszych praktyk we wdrażaniu 
wellbeingu. 

Spotkanie z praktykami  

      Dla zainteresowanych dodatkowo możliwość spotkania i porozmawiania 
z praktykami - wykładowcami pierwszych w Polsce studiów 
podyplomowych Wellbeing w organizacji realizowanych przy 
współpracy z WSB we Wrocławiu. 
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    CZYM WŁAŚCIWIE JEST WELLBEING W ORGANIZACJI?  

 
To holistyczne podejście do pracownika i jego potrzeb w miejscu 
pracy, którego fundamentami są miedzy innymi: 
 
• tworzenie kultury organizacyjnej w oparciu o wartości 
• odpowiedzialność za dobre samopoczucie pracownika i zespołów 
• dbanie o pozytywne emocje oraz dobrą atmosferę w pracy 
• poczucie sensu i wspólnoty wśród pracowników 
• zapewnienie pracownikom odpowiednich możliwości rozwoju 
• dbanie o bezpieczeństwo pracowników 
 
To wszystko tworzy całość, która warunkuje tzw. „dobrostan” 
pracowników,  a w dalszej perspektywie wpływa na ich zatrzymanie w  
organizacji, wzrost zaangażowania, motywacji i efektywności. 
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. 

Jesteśmy pewni, że udział Państwa  przedstawicieli w 

wydarzeniu podniesie jego rangę, a wymiana 

doświadczeń  i wiedzy przyniesie wymierne korzyści 

wszystkim uczestnikom. 
 

Zapraszamy także do uczestnictwa na pierwszych i 

jedynych w Polsce studiach podyplomowych 

WELLBEING W OGRANIZACJI. 
 

Studia uruchamiane przez Centrum Pozytywnego 

Rozwoju wraz z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu 

w październiku 2017 roku mają charakter praktyczny.   

Wśród wykładowców  m.in. Prof. Andrzej Jacek 

Blikle oraz Wojciech Eichelberger. 
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STUDIA PRZYGOTOWUJĄ PROFESJONALISTÓW W ZAKRESIE WDRAŻANIA 
WEELBEINGU W ORGANIZACJI   

 
Z  PRAKTYCZNYM ZASTOSOWANIEM ELEMENTÓW PSYCHOLOGII 

POZYTYWNEJ 
 

Uczestnicy zdobędą kompetencje w zakresie przygotowywania i wdrażania 
wellbeingu w organizacji.  

Dowiedzą się jak zadbać o dobrostan psychiczny i fizyczny liderów oraz 
pracowników poprzez zmniejszenie stresu, pozytywną komunikację, pozytywne 

emocje,  tworzenie poczucia sensu i wspólnoty, troskę o zdrowie i dobre 
samopoczucie w miejscu pracy.  

 
Ponadto uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie efektywnego 
przywództwa i tworzenia strategii biznesowych wykorzystujących dobrostan 

pracowników jako  podstawę kapitału organizacji.  
 

Studia nastawione na wykorzystanie aktywnych form szkoleniowych i uczenie 
przez doświadczanie, celem jest osiąganie efektu synergii poprzez wymianę 
doświadczeń pomiędzy wykładowcami - praktykami a uczestnikami studiów.  
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Dla uczestników konferencji przygotowaliśmy liczne atrakcje między 

innymi: 

• Loterie wizytówkowe, 

• Pakiety pobytowe w hotelach ze SPA, 

• Strefa wellness i masaży, 

• Pokazy innowacyjnych technologii w wellbeingu, 

• Bilety na imprezy i ciekawe wydarzenia, 

• Książki 

• oraz wiele innych, których na razie nie chcemy zdradzić  

Nagrody i niespodzianki 
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Miejsce 

WROCŁAWSKIE CENTRUM KONGRESOWE 

ul. Wystawowa 1, 51-618 WROCŁAW 

 

Partner wspierający  

 

Patronat  medialny 

 
 

Sponsor  złoty 
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Bilety  i zgłoszenia na stronie: 

https://wellbeingworganizacji.evenea.pl/ 

Strona internetowa konferencji: 

http://wellbeingworganizacji.pl/ 
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ZAPRASZAMY DO KONTAKTU: 
 

Agnieszka Czerkawska 
 Koordynator konferencji 

 
 tel. 509 422 477 

biuro@centrumpozytywnegorozwoju.pl 
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