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V MFUK
Hamulcem i największą przeszkodą rozwoju jest brak gotowości społecznej,
kulturowej i technologicznej do wielopoziomowego doskonalenia
prof. D. S. Landes

Rozwój i doskonalenie systemów kierowania
Zarząd Stowarzyszenia Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania serdecznie zaprasza do
uczestnictwa w V Międzynarodowym Forum Uniwersalnego Kierowania, które odbędzie się
w dniach od 12 do 16 lutego 2014 roku w Centrum Integracyjno-Szkoleniowym i Business Center
Virako w Łodzi. Forum obejmuje następujący cykl spotkań:
Konferencja naukowa „Uniwersalny system kierowania”
Seminarium„Czas i prognozowanie w biznesie”
Seminarium”Zarządzanie rodziną, rodem i narodem”
Warsztaty „Rozwój jako zgodne doskonalenie” w firmie Laskomex - patrz wkładka.
Nasze Stowarzyszenie od lat zajmuje się badaniami nad wielopoziomowymi systemami w tym
organizacjami przyszłości oraz organizuje tematycznie związane z tym Fora Międzynarodowe.
Z nadzieją zwracamy się w stronę tych ludzi, organizacji i środowisk, które w oparciu o uniwersalne prawa starają się zaspokoić potrzeby społeczności, w których działają.
Tegoroczne Forum realizuje perspektywiczne cele dotyczące popularyzacji uniwersalnej, interdyscyplinarnej syntezy nauk i jej znaczenia dla nowych kierunków badań nad rozwojem przedsiębiorczości, biznesu i gospodarki, edukacji i psychologii, promocji zdrowia, filozofii i ogólnie życia.
Zaproszeni goście i prelegenci z radością podzielą się z Państwem swoją wiedzą
i doświadczeniem.
Gwarantujemy twórczą atmosferę, a szczegółowe informacje dotyczące imprez znajdą Państwo
na stronie www.mfuk.eu
Zarząd Stowarzyszenia i współorganizatorzy
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1

Dzień

12.02.2014

Konferencja

Perspektywa teoretyczna
Uniwersalnych Systemów Kierowania
Biedny jest nie ten, który nie ma centa, lecz ten, który nie ma marzenia
Harry Kemp

Rosnąca świadomość człowieka, będąca sednem jego natury spowodowała, że dotychczas stosowany w gospodarce model biznesowy jest coraz powszechniej kwestionowany i krytykowany.
Brakuje koncepcji holistycznych, które obejmowałyby swym zasięgiem całość działań podejmowanych w organizacjach. W jego miejsce proponuje się systemowy model społeczny. Zasada powierniczości żąda od zamożnych przedsiębiorców, aby uważali siebie za włodarzy, opiekunów społecznego majątku. Ich rolą jest pomnażanie majątku społeczeństwa poprzez zwiększenie majątku
własnego w wyniku rozsądnego zarządzania zasobami pozostającymi w ich władaniu.
Innym ważnym zagadnieniem gospodarowania jest integracja oznaczająca grupowanie, zespalanie lub scalanie przedsiębiorstwa czy elementów zbiorowości społecznej ze względu na podobieństwo celów, wspólnotę ideową, produkcję, itp.
Z dotychczasowych praktyk wynika, że należy przestrzegać pewnych praw, aby móc efektywnie
rozwijać się w dłuższym horyzoncie czasowym. Są to prawa uniwersalne, które w znaczący
sposób wpływają na kierunki rozwoju ludzkości, a także na kierunki rozwoju biznesu.
Według L.V. Beartalanffy’ego istnieją ogólne prawa uniwersalne właściwe wszystkim systemom,
bez względu na naturę elementów je tworzących, zachodzące relacje i wzajemne oddziaływania,
co sprawia że możliwe staje się zastosowanie owych praw w różnych dziedzinach i dyscyplinach
życia w tym także organizacjach oraz przenoszenie tych praw z jednej dziedziny do drugiej.
Nowoczesne systemy zarządzania powstają w przedsiębiorstwach, które nauczyły się interpretować te prawa i aktywnie na nie reagować.
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Dzień

13.02.2014

Konferencja

Perspektywa praktyczna
Uniwersalnych Systemów Kierowania
Jeden dzień może być perłą, a wiek cały może nic nie znaczyć
Gottfried Keller

Świadome organizacje, na każdym etapie swej drogi do doskonałości, próbują odkryć najskuteczniejsze sposoby osiągania przyjętych celów. Poszukiwania rozwiązań zapewniających nie tylko przetrwanie, ale i rozwój w zmiennym otoczeniu rozpoczynają się często od wykorzystania dorobku nauk o zarządzaniu. Realizacja strategii zaczyna się od intuicyjnych aspektów prowadzenia
przedsiębiorstwa a kończy na ogół na kompleksowych systemach zarządzania. Jednak te rozwiązania sięgające wyższych poziomów niż tylko twarda sfera biznesowa, są w stanie zapewnić
organizacji maksymalną efektywność oraz trwały sukces zarówno w obszarze osiąganych wyników materialnych, jak i niematerialnych.
Efekty prac naukowych z obszarów zarządzania, zdaniem autorytetów w tej dziedzinie, powstają
zbyt wolno w stosunku do dynamiki potrzeb otoczenia. Z tego powodu bardzo często nowatorskie
koncepcje w tej sferze są wynikiem szybkiej analizy i syntezy dorobku „elastycznych” organizacji, które wypracowują swoje innowacyjne systemy zarządzania w oparciu o nowe obszary wiedzy. Czym zatem są wspomniane nowe obszary wiedzy w znaczący sposób wpływające na kierunki rozwoju biznesu?
Transformacja wcześniej wspomnianych praw na grunt biznesowy przejawia się w postaci siedmiu
obszarów, które można zdefiniować jako: umiejętność kompleksowego wytyczania celów przedsiębiorstwa i doboru odpowiednich strategii do ich realizacji, uzgodnione i wdrożone zasady, skuteczne przywództwo i rozwój liderów, świadomość ciągłego doskonalenia w aspekcie grupowym,
procesowe zarządzanie, systemy komunikacji kształtujące odpowiednie relacje, aspekty działalności materialno – fizycznej.
Zastosowanie powyższej klasyfikacji pozwala na celowe i etyczne rozumienie przestrzeni rozwoju organizacji.
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Nowe spojrzenie na bezpieczeństwo.
Rozwój oraz doskonalenie relacji międzyludzkich i społecznych.

3

Dzień

Seminarium

Czas i prognozowanie w biznesie

14.02.2014
Czas się nie spieszy, to my nie nadążamy
Lew Tołstoj

Czas wyznacza rytm, tempo i długość procesów, a także wyraża związek pomiędzy przeszłością,
teraźniejszością i przyszłością. Przeszłość jest stanem świata, który już został osiągnięty.
Teraźniejszość jest tym stanem świata, który pojawia się «tu i teraz» i charakteryzuje się przejściem od tego, co znane ku nieznanemu, z przeszłości w przyszłość. Przyszłość natomiast jest
stanem, który jeszcze nie występował i z jednej strony jest nieznanym, a z drugiej budzi intuicję
i stymuluje do poszukiwań.
Umiejętność rozporządzania czasem jest jedną z najważniejszych cech człowieka. Dopóki żyjemy
w czasie, dopóty mamy możliwość coś na Ziemi zmienić. Czymkolwiek człowiek się zajmuje,
zawsze ważna będzie pełnia i harmonia współzależności pomiędzy nim a światem.
W nowoczesnym świecie prognozowanie staje się kluczowym ogniwem rozwoju. Istniejące metody dają zadowalający rezultat tylko w perspektywie krótkoterminowej. W perspektywie długoterminowej obecne metody dają tylko przybliżony wynik. Nie zapewniają przyczynowych, systemowych prognoz wielopoziomowych, spójnych i celowych. A bez tego nie można osiągnąć harmonijnego rozwoju, a tym bardziej podejmować celowych, efektywnych decyzji kierowniczych.
Prognoza rozwoju tylko wtedy będzie aktualna i wszechstronna, kiedy będzie wskazywać tendencje ogólne, ale także działania, jakie system powinien zrealizować w danym czasie. W ten sposób te ogólne tendencje, determinowane przez otaczający nas Wszechświat, powinny być realizowane w zgodzie z indywidualnym przeznaczeniem każdego systemu. Wówczas nawet jeśli system
będzie poddany najcięższym próbom, a będzie realizować swoje przeznaczenie, to zaowocuje to
przyszłymi sukcesami. I odwrotnie, jeśli będą mu dane same łatwe i przyjemne życiowe okoliczności, które nie będą realizować jego przeznaczenia, to będzie to związane z przyszłymi stratami.
Trzeba pamiętać, że prognoza to nie tylko zobaczenie przyszłych zdarzeń. Prognoza jest też widzeniem etapów Drogi ku przyszłości.
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Apteka
Nowa
Kuźnia

Natura uzdrawia - Dbajmy razem o zdrowie.
Zdrowi i zadowoleni z życia poprzez doradztwo zdrowotne.

4

Dzień

15.02.2013

Seminarium

Kierowanie rodziną, rodem
i narodem
Człowiek bez narodu jest duszą bez treści
Stanisław Brzozowski

Każdy człowiek posiada świadomość, czyli specyficzną zdolność poznania siebie i jego relacji
z otoczeniem. Tradycje uczą nas, że jest istotne, kim jesteśmy i jak siebie nawzajem traktujemy.
Bez grup społecznych, w których dokonuje się proces socjalizacji, nastąpiłoby rozszczepienie między tożsamością jednostkową, a koniecznością współżycia z innymi ludźmi.
Najważniejszym miejscem wychowywania i wzrastania od podstaw istoty ludzkiej jest rodzina.
W rodzinie zdobywa się szacunek dla własnego narodu, umiejętność pielęgnowania dziedzictwa
narodowego. Rodzinę określa się jako podstawową grupę społeczną, na której opiera się społeczeństwo. Współczesne przeobrażenia rodziny każą podchodzić do niej jak do duchowego zjednoczenia opartego na wierze w relacje społeczne i tradycje rodzinne. Poznając dzieje przodków,
przechodzimy stopniowo od rodziny do coraz większych społeczności.
Następnym szczeblem w hierarchii grup społeczności jest ród. Składa się on z wielu rodzin mających tę wspólną cechę, że można wskazać parę małżeńską, z której wywodzą się wszyscy członkowie rodu.
Z kolei każdy naród opiera się na rodach posiadających swoje archetypy, które się na niego składają, a także na pewnej idei i misji, na „sensie niematerialnym”. Jak uzdrowić rodowe programy
i odkryć przeznaczenie rodu? Jak na podstawie losów przodków określić swoje życiowe zadania?
Jaki program formuje się dla każdego pokolenia?
Naród może powstać wyłącznie jako wyraz zbiorowej woli, wolnej, nieprzymuszonej, jest tworem
człowieka i wytworem pracy pokoleń. Naród tworzy związek natury moralnej (oparty o język
i terytorium), dla zwiększenia wspólnego udziału w życiu materialnym i duchowym ludzkości.
Dzisiaj konieczne jest przywrócenie rozerwanych więzi i relacji, łączących człowieka i wielką przeszłość ludzkości (narodów i rodów) z Duchem Nowej Epoki. Seminarium przypomni bogactwo treści duchowych, które uległy wyparciu w wyniku nowożytnych starć światopoglądowych. Jest raczej
zaproszeniem indywidualnej duszy do tego, by odwróciła się od zamętu współczesności i przypomniała sobie, skąd pochodzi i gdzie bije jej źródło.
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Promowanie wartości oraz kształtowanie
świadomości ekologicznej Dzieci i ich Rodzin.

5

Dzień

Okrągły stół

Perspektywy Rozwoju Celporacji

16.02.2014
Nie ma nic potężniejszego od idei na którą nadszedł czas
Wiktor Hugo

W czasach kryzysu potrzebne jest środowisko wolnościowych przedsiębiorczych ludzi, którzy chcą
tworzyć Nowy Świat, a nie muszą, bo czynią to z przyczyn komercyjnych. Popieramy takie inicjatywy, które wspomagają, wspierają i dają oparcie biznesowe mniejszym podmiotom. Chcemy
tworzyć takie iniciatywy, które przede wszystkim powinny się skupić na tzw. społecznych aspektach celporacyjnych.
Zjawisko celporacji dopiero się urodziło i przechodzi swoje pierwsze doświadczenia. Z naszej perspektywy Celporacja to sieć wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw i organizacji, które traktują
swoją działalność jak szansę na tworzenie nowego świata pełnego szczęścia i dobrostanu.
Jej zadaniem jest nieustanne dążenie do jednoczenia ludzi wokół idei społecznego służenia, ciągłe
zdobywanie wiedzy w celu wykorzystania jej w dążeniu do doskonałości.
Celporacja jest ukierunkowana na rozwój przedsiębiorstw członkowskich, charakteryzujących się
spójnymi celami i wartościami, a tym samym rozszerza przestrzeń współpracy, przyjaźni, zaufania i szacunku. Inspiruje także wieloaspektowe wzajemne wspieranie się członków Celporacji,
wspólne odkrywanie nowych perspektyw rozwoju przedsiębiorstw i organizacji, daje możliwość
realizacji wspólnych inicjatyw we wszelkich możliwych aspektach działalności firm członkowskich.
Ważnym dla działalności Celporacji jest tworzenie produktów i usług społecznie użytecznych,
rozwój sieci biznesu społecznie odpowiedzialnego, integrację z organizacjami podobnie myślącymi, tworzenie podstaw uniwersalnej kultury organizacyjnej i pomoc w jej promowaniu.
Celporacja dba o podnoszenie poziomu wiedzy i doświadczenia członków w zakresie uniweralnego kierowania, tworzenie i realizację programu uniwersalnego coachingu i mentoringu, pomoc
w rozwoju każdego pracownika celporacji na wszystkich poziomach jego życia, tworzenie miejsc
pracy, wzajemną pomoc członków celporacji w okresach zachwianej równowagi ich organizacji.
Zapraszamy do środowiska, w którym firmy o wysokych aspiracjach będzą mogły rozkoszować
się atmosferą wzajemnego szacunku, otwartości i odpowiedzialności.
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Nawiązywanie wiarygodnych i efektywnych relacji biznesowych.
Promowanie oraz rozwój przedsiębiorstw ukierunkowanych
na osiąganie wspólnych celów i sukcesów gospodarczych.

Miejsce spotkań
Business Centre
Virako
Konferencja naukowa
Teoretyczna i praktyczna perspektywa
Uniwersalnych Systemów Kierowania

BC. Forum 76
93 – 228 Łódź, ul. Piłsudzkiego 76
GPS 51°45’45” N 19°29’8” E

Tel. do koordynatorów imprezy:
+48 42 671-88-28 , +48 42 671 88 45
+48 503 165 117, +48 502 155 172
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Centrum Integracyjno Szkoleniowe
Polskiej Akademii Uniwersalnego kierowania
Seminarium
Czas i prognozowanie w biznesie
Seminarium
Zarządzanie rodziną, rodem i narodem
Okrągły Stół
Perspektywy Rozwoju Celporacji

Centrum Integracyjno Szkoleniowe
90 – 031 Łódź, ul. Nowa 20
GPS 51°45’0” N 19°28’56” E

Tel. do koordynatorów imprezy:
+48 42 671-88-28 , +48 42 671 88 45
+48 503 165 117, +48 502 155 172
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Dopóki czas macie, dobro czyńcie
Św. Paweł

Stowarzyszenie Polska Akademia Uniwersalnego Kierowania to organizacja społeczna, której celem jest popularyzowanie i rozwój szeroko rozumianego kierowania, czyli zarządzania dowolnymi systemami na wielu poziomach ich funkcjonowania. Takimi systemami mogą być: człowiek, jego rodzina, zespół, przedsiębiorstwo, organizacja, państwo, itd.
Celem Stowarzyszenia jest promowanie samorządów społecznych, produkcyjnych i terytorialnych, współpracy organizacji pozarządowych z biznesowymi, wspieranie społecznej aktywności obywateli
i zachęcanie ich do brania na siebie odpowiedzialności za otoczenie, oraz
konsolidacja ludzi zainteresowanych rozwojem interdyscyplinarnej syntezy nauk.
Tworzenie celowych grup projektowych, wymiana programów działania,
wsparcie doradcze, organizacja przedsięwzięć oświatowych
i naukowych to niepełna lista możliwych wspólnych działań.
Dużo uwagi poświęcamy projektowaniu i tworzeniu produktów pomagających poprawić jakość życia i wesprzeć rozwój ich użytkowników, wzbogacając ich doświadczenie oraz integrację ze środowiskiem. Produkty te, to
przede wszystkim szkolenia, edukacyjne
programy komputerowe, podręczniki i prezentacje.
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