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„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 VI Międzynarodowym Forum Uniwersalnego Kierowania, które odbędzie się  
w dniach od 11 do 15 lutego 2015 roku w Centrum Integracyjno-Szkoleniowym w Łodzi. 

Forum obejmuje następujący cykl spotkań:

• Konferencja naukowa „Rozwój Uniwersalnego Systemu Kierowania receptą na globalny kryzys”,
• Seminarium „Współtwórczość istotą filozofii życia”,
• Praktyka medytacyjna w Słonecznym siedlisku.

Nasze Stowarzyszenie od lat zajmuje się badaniami wielopoziomowych systemów, w tym  
organizacji 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 wykładowcy 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



Konferencja

Rozwój
Uniwersalnego Systemu Kierowania 
receptą na globalny kryzys

Dzień1
11.02.2015

„Najlepszym sposobem przewidywania przyszłości jest jej tworzenie” 
Peter Drucker 

Charakterystyczną cechą gospodarki każdego kraju jest jej cykliczność i związane z nią wzrosty i spadki ko-
niunkturalne, a kryzysy są jej nieodłącznym elementem. Globalizacja doprowadziła do bardzo dużej otwar-
tości gospodarek, co powoduje przenoszenie się pomiędzy nimi wszelkich zjawisk ekonomicznych zarów-
no tych pozytywnych, jak i tych negatywnych. Kryzys, jako nieodłączny element gospodarki kapitalistycz-
nej, jest zjawiskiem pozytywnym, ale stanowi wyzwanie dla pojedynczych podmiotów gospodarczych i ca-
łych gospodarek narodowych.

Pod pojęciem kryzysu kryją się zarówno załamania gospodarcze, jak i naturalne recesje. Powody powsta-
nia kryzysów są różne, tak samo jak ich przebieg i skutki. W związku z tym współcześnie potrzebujemy no-
wych rozwiązań i narzędzi do monitorowania, opanowywania i wychodzenia z kryzysów. Tegoroczne Forum 
ma na celu przybliżenie pojęcia szeroko rozumianego kryzysu, a także przedstawienie uniwersalnych me-
tod przewidywania i zapobiegania mu, jakim niewątpliwie jest właściwe kierowanie państwem, gospodar-
ką, firmą, rodziną, jak i swoim życiem. Zaproponowane rozwiązania mogą zapewnić maksymalną efektyw-
ność oraz trwałą stabilność zarówno w obszarze osiąganych wyników materialnych, jak i niematerialnych.

Świadome organizacje, na każdym etapie swej drogi do doskonałości, próbują odkryć najskuteczniejsze spo-
soby osiągania przyjętych celów. Poszukiwania rozwiązań zapewniających nie tylko przetrwanie, ale i roz-
wój w zmiennym otoczeniu rozpoczynają się często od poszukiwania i wykorzystania nowych rozwiązań w 
dziedzinie zarządzania. Kierowanie jest formą świadomego, celowego i dowolnego zachowania się (działa-
nia). Istotą procesu kierowania, czy też węziej zarządzania, jest dążenie do zapewnienia równowagi funk-
cjonalnej organizacji i takiego wykorzystania posiadanych zasobów, aby dostosować się do wymogów oto-
czenia. Właściwe kierowanie decyduje o stopniu elastyczności funkcjonowania organizacji, szczególnie w 
otoczeniu coraz bardziej niestabilnym i niepewnym. 

Proces kierowania dotyczy zarówno podmiotów stricte biznesowych nastawionych na zysk, jak i organizacji 
społecznych, których celem jest kształcenie, świadczenie usług socjalnych czy dbałość o bezpieczeństwo pu-
bliczne. Rosnąca świadomość człowieka będąca sednem jego natury spowodowała, że dotychczas stosowany 
w gospodarce model biznesowy jest coraz powszechniej kwestionowany i krytykowany. Przedstawimy kon-
cepcje holistyczne, które obejmują swym zasięgiem całość działań antykryzysowych podejmowanych w or-
ganizacjach. Realizacja strategii zaczyna się od intuicyjnych aspektów prowadzenia przedsiębiorstwa a koń-
czy na ogół na kompleksowych systemach kierowania.
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Przyszło nam żyć w czasach, w których tak naprawdę liczy się tylko odniesienie szeroko pojętego sukcesu, 
który głównie rozumiany jest jako sukces finansowy. W naszym słowiańskim, humanistycznym społeczeń-
stwie ludzie uganiają się za wieloma różnymi materialnymi rzeczami sądząc, że w nich znajdą sens. Jaki jest 
sens życia? Jak mogę odnaleźć cel, spełnienie i zadowolenie z życia? Wielu ludzi ciągle się zastanawia czym 
jest sens życia i co jest dla człowieka źródłem świadomości. Jednakże kiedy ludzie ci zrealizują postawione 
sobie cele, okazuje się, że nadal odczuwają pustkę, której nic nie jest w stanie wypełnić. Pewien baseballista, 
powiedział: „ Żałuję, iż nikt mi nigdy nie powiedział, że gdy dotrę do szczytu, nic tam nie będzie. Wiele ce-
lów okazuje się płytkimi dopiero całe lata po tym, jak zacząłeś ich pożądać.” Ludzie spoglądają na całe swo-
je życie i zastanawiają się, czemu ciągle odczuwają pustkę, czemu ich związki rozpadły się, choć osiągnęli w 
życiu to, czego pragnęli. Profesor pedagogiki, ksiądz Alfred Läpple zauważył, że:

„Na początku filozofii stoi człowiek, który pragnie się zorientować w zagadkach swego wewnętrznego i ze-
wnętrznego świata (…), który trudzi się, aby z kalejdoskopu szczegółów wydobyć główne zarysy tego, co 
wspólne i ogólne”. 

Właśnie podczas seminarium spróbujemy przybliżyć uczestnikom istotę współtwórczości, pod pojęciem któ-
rej kryją się zarówno umiejętność tworzenia nowej rzeczywistości, jak i spojrzenie na świat w sposób kre-
atywny, odwaga przedstawiania swego zdania i w końcu otwartość na świat. Nasza propozycja seminarium 
stanowi pewną alternatywę i jest skierowana do osób, dla których liczy się coś więcej i które są gotowe po-
szerzać swoją świadomość, odkryć w sobie zdolność współtworzenia, kreatywność, czy w końcu odważyć się 
na odkrycie własnego przeznaczenia. 

Historia pokazuje, że to brak synchronizacji między cyklami koniunkturalnymi państw jest największym za-
grożeniem dla krajów, ich nierozważna polityka, brak odpowiedniego lokalnego i międzynarodowego nad-
zoru oraz spekulacje. 

Należy pamiętać, iż działania, których podstawą jest znajomość i zrozumienie rzeczywistości są skutecz-
niejsze niż te oparte na fałszywych koncepcjach czy „myśleniu życzeniowym”. W związku z tym ludzkość 
potrzebuje gotowych recept wyjścia z kryzysu, które będą uwzględniać różne obszary i poziomy wspólnej 
twórczości.

Seminarium

Współtwórczość istotą filozofii życiaDzień3
13.02.2015

Dzień4
14.02.2015

Dzień5
15.02.2015

„Żadne przeznaczenie nie jest lepsze od innego, tylko człowiek 
musi uszanować to, które w sobie nosi”

Jorge Luis Borges 

„Prawdziwa wiedza - to znajomość przyczyn”
Francis Bacon
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Dzień5
15.02.2015

„Biedny jest nie ten, który nie ma centa, lecz ten, który nie ma marzenia”
Harry Kemp

„Wszystkie wymiary społecznego bytu (...) opierają się ostatecznie na podstawowym wymiarze etycznym: 
prawda-zaufanie-wspólnota”

Jan Paweł II 

W Nowej Epoce wszystko będzie dążyć do jednoczenia i integracji, a różnice będą się zacierać - zaczyna-
jąc od granic państw, integracji i zgodności zakładów wytwórczych, umiłowania pokoju przez różne kultury.

Zaczną być bardziej aktualne następujące kierunki działalności ludzi:

• Formowanie (12-tej) Cywilizacji Słowian z dwunastu narodów słowiańskich i północnych.

• Tworzenie nowej formacji społeczno-ekonomicznej opartej na kolektywnej współwłasności i konsen-
susie.

• Tworzenie kolektywnej strategii w oparciu o system samorządu społecznego - tworzenie Miast Słońca i 
Centrów Obywatelskich jako przykładów siedlisk przyszłości w nowej formacji społeczno-ekonomicznej 
opartej na współwłasności, zgodzie i konsensusie.

• Rozwój niestandardowego myślenia i nowych sfer działalności zawodowej.

• Formowanie zdrowego stylu życia i nauka sztuki relacji.

Żyjemy obecnie w zatomizowanym społecznie świecie. Przeważa indywidualizm, egotyzm, konkurencja, 
walka o „sukces”. Nawet postawy indywidualne zostają zunifikowane do określonych, komercyjnych wzo-
rów kulturowych. Sukces jest rozumiany jako najwyższa z możliwych skala konsumpcji dóbr materialnych i 
rozrywek. Taka postawa zarówno u jednostek, jak i całych społeczności, nawet narodów prowadzi do wypa-
lenia poczucia więzi z innymi ludźmi, zerwania relacji z Naturą, do alienacji i rozczarowania. Następuje de-
gradacja sfery tego co ogólnie nazywamy duchowością. 

Idea szukania prawdy i autentyzmu w życiu, dążenia do braterstwa, równości i wolności - szczęścia realizo-
wanego poprzez działanie w harmonijnych, wspierających się grupach - zaczyna być coraz bardziej podsta-
wową potrzebą człowieka.

Praktyka medytacyjna

Centra obywatelskie,
habitaty czy słoneczne siedliska?
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Zasadniczym dążeniem staje się próba przywrócenia sobie i innym poczucia zgody i jedności ze światem, in-
tegralnej całości, a co za tym idzie poczucie działania w tej całości istnienia. Dlatego postępuje reaktywacja 
małych społeczności lokalnych, a w ekoosadach adaptowane są wszelkie etyczne i pożyteczne techniki eks-
perymentowania włącznie z duchowym rozwojem.

”Nigdy nie jest za późno, aby uczyć się patrzeć, widzieć i czytać swoje środowisko..., aby stać się jego czę-
ścią, a nie być jedynie przelotnym gościem czy przechodniem.” (Lawrence Kreisman)

W terminologii nauk przyrodniczych „habitat” jest rozumiany jako „środowisko, w którym zespoły poszcze-
gólnych gatunków organizmów znajdują najdogodniejsze warunki życia”. Można scharakteryzować pew-
ne podstawowe cechy habitatu człowieka, rozumiejąc go jako część środowiska naturalnego i kulturowego.

„Habitat” w systemie organizacji siedlisk ludzkich przybiera najczęściej postać jednostki, na którą składa się 
przestrzeń o określonych rozmiarach i związana z nią grupa społeczna o pewnej liczebności. Wyniki badań z 
zakresu socjologii, psychologii i ekologii pokazują, że jednostka ta liczy od 3 do 150 rodzin (gospodarstw), 
przy czym relacje między tymi rodzinami mają cechy sąsiedztwa domowego. Charakteryzuje się to m.in. 
tym, że dzieci znają się nawzajem, a dorośli znają się z imienia. Habitat jest więc bardziej filozofią, jest sta-
łą dyskusją na temat formowania środowiska, jak również próbą tworzenia teoretycznych podstaw do wska-
zywania problemów, którymi należy się zajmować przy samodzielnej budowie siedlisk 

Organizacja wspólnot wokół tego typu inicjatyw, grup osób, które kolektywnie posiadają rozległą wiedzę 
i doświadczenia, zorientowanych na cel zbudowania tego rodzaju wspólnoty, ma głębokie uzasadnienie.

Sloneczne siedlisko, inaczej znane jako miasto słońca może tworzyć swoistą „nową jakość”, koncepcję ide-
alnego zbioru ludzi, którym pomagają się samorządzić mędrcy, żyjący według porządku czystej natury.

Wielu ludzi instynktownie dąży do posiadania ziemi, pragnie uciec od miejskiej bieganiny, chaosu, brudu. 
Każdy w głębi serca czuje, że obecnie miasta nie są dobrym miejscem do życia. Jednak sam akt zakupu 
działki niczego nie rozwiązuje. Owszem, pojawia się kontakt z naturą, więcej spokoju, jednak w praktyce 
wciąż powielamy te same schematy, te same wzory, korzystamy z utartych przestarzałych rozwiązań. Czę-
sto nadal wykonujemy męczącą pracę, jeździmy na zakupy, mamy dwa telefony komórkowe. Czy można 
to nazwać zmianą stylu życia? Czy nasza cywilizacja, nasza planeta skorzysta na takim postępowaniu? Roz-
wój następuje wraz ze zmianą świadomości. Miarą rozwoju cywilizacji jest nie postęp technologiczny, lecz 
kultura i duchowość.

Trzeba więc zaprowadzić porządek we własnym wnętrzu, w kręgu przyjaciół, w myślach, emocjach, przywró-
cić harmonię w rodzinie i na fizycznym planie. Aby to zrobić, jak pokazała praktyka wielu ludzi, wystarczy 
czyste dążenie, marzenie… Jednym z takich potężnych dążeń, tkwiących w każdym człowieku, jest chęć 
tworzenia własnej przestrzeni.

Podążanie drogą do zapewnienia każdej rodzinie bezpieczeństwa, samowystarczalności i niezależności (fi-
nansowej, żywnościowej, surowcowej) jest naturalne. Zwłaszcza, gdy grupy rodzinne łączą się w większe ko-
lektywy, tworząc słoneczne siedliska, uczestnicząc w procesie tworzenia nowych, perspektywicznych i kre-
atywnych modeli rozwoju cywilizacyjnego.
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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 rozumiane-
go 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 pozarządo-
wych z biznesowymi, wspieranie społecznej aktywności obywateli  
i zachęcanie ich do brania na siebie odpowiedzialności za otoczenie, oraz 
konsolidacja ludzi zainteresowanych rozwojem szeroko rozumianej interdy-
scyplinarnej syntezy nauk. 

Tworzenie celowych grup projektowych, wymiana programów dzia-
łania, wsparcie doradcze, organizacja przedsięwzięć oświatowych  
i naukowych to  niepełna lista możliwych wspólnych działań. 

Dużo uwagi poświęcamy projektowaniu i tworzeniu produktów po-
magających poprawić jakość życia i wesprzeć rozwój ich użytkow-
ników, wzbogacając ich doświadczenie oraz integrację ze środo-
wiskiem. Produkty te, to przede wszystkim szkolenia, edukacyjne  
programy komputerowe, podręczniki i  prezentacje.


