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ŚCIEŻKA: PRAWA CZŁOWIEKA W BIZNESIE 
 
Przestrzeganie praw człowieka w praktyce prowadzenia biznesu nie jest przedmiotem regularnej i 

domyślnej refleksji. Sfera ta poddawana jest analizie najczęściej w przypadku skłaniających się ku 

autokracji lub wręcz dyktaturze ustrojów państwowych. Jest to bez wątpienia ogromne percepcyjne 

ograniczenie, bowiem przestrzeganie praw człowieka w świecie biznesu jest zasadniczym elementem 

etycznej działalności przedsiębiorstw i wspólnym mianownikiem odpowiedzialności władz 

publicznych, firm oraz członków organizacji biznesowych. Fundamentalnym wyzwaniem w tej sferze 

jest budowa spójnego środowiska aksjologicznego w przedsiębiorstwach tzn. uwspólnianie wartości 

indywidualnych pracowników oraz kanonu wartości wyznawanych przez organizację jako wspólnotę i 

jednostkę gospodarczą. Wartości te winny być w sposób czytelny identyfikowane przez pracowników 

(oraz innych interesariuszy firmy) z konkretnymi postawami oraz zachowaniami, odzwierciedlającymi 

uzgodnione wartości oraz podstawowe prawa człowieka. Co szczególnie istotne, istnieje konieczność 

budowy w organizacji sprawnie funkcjonujących narzędzi zapobiegawczych oraz naprawczych w 

zakresie przekraczania praw człowieka oraz naruszania uzgodnionych w firmie wartości.  

Poruszając tę tematykę omówimy najważniejsze aktualnie wyzwania dla praw człowieka w kontekście 

biznesu. Zastanowimy się w gronie ekspertów m. in. nad tym, jak rozwój nowych technologii tworzy 

ryzyko ograniczenia prawa do prywatności pracowników. Poddamy analizie sferę prawa do wolności 

słowa przysługującego każdemu pracownikowi w konfrontacji z różnymi politykami czy w sytuacji 

publicznej polemiki ze strategią firmy. Omówimy politykę równościową w organizacjach oraz stan 

ochrony praw pracowniczych, mających swe źródło w prawach człowieka. W tym 

kontekście  przeanalizujemy tzw. kompas dla biznesu, czyli wytyczne ONZ ds. praw człowieka i 

zastanowimy się jak regulacje te mają się do praktyki biznesowego życia. Przyjrzymy się również jak 

COVID-19 zmienił model pracy, uwydatniając potrzeby modyfikacji prawa pracy, a także zastanowimy 

się jak niezbywalne prawo do życia winno się przekładać na oczekiwania wobec biznesu w sferze 

ochrony środowiska naturalnego. Przyglądniemy się wracającemu do łask modelowi. spółdzielczości, 

czyli środowisku, gdzie prawa człowieka są respektowane na wysokim poziomie, ale przywołamy i 

omówimy także przykłady modeli biznesowo-organizacyjnych podatnych na łamanie praw człowieka.  

 



 

ŚCIEŻKA: WIARYGODNOŚĆ EKONOMICZNA 
 
Wiarygodność ekonomiczna wynika z przestrzegania reguł, które państwo ustala i których 

przedstawiciele państwa muszą przestrzegać. Kluczowe znaczenie mają w tym obszarze reguły 

fiskalne, mające m.in. ograniczać możliwość arbitralnego podnoszenia podatków oraz wzrostu 

wydatków. Reguły te ograniczają możliwość nadmiernego powiększenia długu publicznego.  

W przypadku naszej gospodarki jest to szczególnie istotne, ponieważ nie mamy tak dużych 

oszczędności krajowych jak państwa wysoko rozwinięte. Rozmawiać będziemy o tym, że 

nieskuteczność czy niska skuteczność reguł, w tym reguł fiskalnych, nie wynika zazwyczaj z tego, jak 

są skonstruowane, ale z tego, kto i jak się nimi posługuje lub do nich odnosi. Podczas ścieżki poruszona 

zostanie także kwestia wiarygodności przedsiębiorstw, ich strategii CSR-owych czy strategii ESG. 

Tematycznie ścieżka nawiązywać będzie do raportu Indeks wiarygodności ekonomicznej państwa, 

którego premiera przewidziana jest podczas VII Kongresu Open Eyes Economy. W skład ekspertów 

raportu wchodzą wybitni polscy ekonomiści oraz analitycy.   
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ŚCIEŻKA: KLIMATYCZNA REGENERACJA MIASTA 

 
Wyraźnie odczuwalne zmiany klimatyczne i ich skutki wymagają prowadzenia racjonalnej polityki 

przestrzennej na rzecz zrównoważonego rozwoju miasta. Pojęcie regeneracji bierze pod uwagę 

przestrzenne skutki procesów wytwarzania, wymianę, konsumpcję i recykling w rozbudowanej tkance 

miejskiej. Połączenie pojęcia regeneracji miast z adaptacją do zmian klimatu określa nowy wymiar, 

wskazując na konieczność całościowego spojrzenia na procesy rozwoju miast w długoterminowej 

perspektywie trwania w nowych i zaskakujących warunkach i wyzwaniach – nie tylko klimatycznych. 

Celem dyskusji w tym bloku będzie omówienie strategii adaptacyjnych w obszarze polityki miejskiej, 

między innymi na przykładzie transportu i telekomunikacji. Przeanalizujemy również społeczny  

i instytucjonalny wymiar regeneracji miast. Zastanowimy się jak kształtować kompetencje ekologiczne 

mieszkańców i odpowiemy sobie na pytanie czy i w jaki sposób kultura może być dźwignią 

regeneracyjną rozwoju miast. 

 
 
ŚCIEŻKA: MŁODZI W MIEŚCIE 

 

Dzisiaj miasto dla młodych nie jest już tylko przestrzenią do uczenia się czy wzajemnego poznawania, 

ale przede wszystkim miejscem do aktywnego uczestnictwa w jego przemianach. Młode osoby są nie 

tylko częścią miasta, ale kreatorami przestrzeni w wielu obszarach, m.in. w obszarze 

architektonicznym, społecznym, czy aktywistycznym. Potencjał młodych przejawia się już nie tylko w 

oczekiwaniach, ale działaniach na rzecz atrakcyjnej i przyjaznej przestrzeni miejskiej, pozbawionej 

przeszkód i barier, czy funkcjonalnego zagospodarowania dla każdego z pokoleń. Potencjał tej grupy 

przejawia się również w chętnym wytwarzaniu nowych form dialogu społecznego, przy wykorzystaniu 

nowoczesnych technologii i kanałów komunikacji.  

 

Podczas tej ścieżki wspólnie z przedstawicielami i przedstawicielkami młodego pokolenia oraz 

ekspertami zastanowimy się jak budować miasto przyjazne potrzebom młodych osób z poszanowaniem 

innych pokoleń. Przeanalizujemy do jakiego stopnia możliwa jest koegzystencja młodych i seniorów 

bez barier generacyjnych, a także sprawdzimy czy szybkie życie faktycznie zachęca do przeprowadzki 

do dużych miast.   
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ŚCIEŻKA: DESIGN THINKING W TRANSFORMACJI KU NIEZNANEMU 
 
Design thinking to metoda, która zyskuje coraz większą popularność. Pozwala proponować rozwiązania 

„uszyte na miarę”, poprzez pogłębioną analizę problemów i potrzeb klienta – tych oczywistych, jak  

i tych nieuświadomionych. Takie podejście buduje nowy wymiar kultury biznesu, która w centrum 

zainteresowania stawia człowieka. Myślenie projektowe to proces składający się z kilku etapów, ale czy 

przejście przez nie w konkretnej kolejności gwarantuje upragniony sukces? 

W ramach tej ścieżki poprowadzimy dyskusję na temat budowania pozytywnego employee experience 

poprzez analizę różnych sposobów włączania pracowników w kształtowanie środowiska pracy. 

Omówimy wady i zalety ko-kreacji w kontekście projektowania usług. Zastanowimy się czy 

empatyczna organizacja jest wyzwaniem na rzeczywistość hybrydową, a także krok po kroku dowiemy 

się jak budować i wzmacniać dobre wrażenia i doświadczenia pracownika. Poruszymy również kwestię 

nowego trendu – pożyczania, a nie kupowania, który stał się ciekawym modelem biznesowym.  

 
 

ŚCIEŻKA: GREEN DEAL – ENERGIA, ŻYWNOŚĆ, ZDROWIE 
 
Europejski Zielony Ład to wzór i zarazem program bardzo ambitnej i kompleksowej koncepcji budowy 

nowego, zrównoważonego rolnictwa w Europie. Program ten jest europejską odpowiedzią na globalne 

zagrożenia, zwłaszcza te związane ze zmianami klimatu i potrzebą wdrożenia zasad zrównoważonego 

rozwoju i bardziej opłacalną gospodarką. Machina ruszyła, a jak w praktyce przyspiesza zielona 

rewolucja? 

Omówimy założenia i kwestie ogólne na temat EZŁ, jako rewolucyjnego i cywilizacyjnego przełomu  

w rozwoju UE oraz wzorcotwórczego charakteru tej koncepcji dla innych części świata, poszukamy 

powiązań z problemami globalnymi, poznamy podstawy aksjologiczne EZŁ, przyjrzymy się nowym 

rolom państw i organów UE. 

Zajmiemy się również rozwinięciem głównych obszarów problemowych, m.in. takich jak bardziej 

efektywne wykorzystanie zasobów, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej oraz 

zmniejszenie poziomu zanieczyszczeń.  

 
 

 
 
 
 



 

ŁAD MIĘDZYNARODOWY I SESJE PLENARNE 
 
 

Wartości, ideologie i zasady moralno-etyczne mają w sferze stosunków międzynarodowych duże 

znaczenie. Poglądy i przekonania ludzi są równie ważne jak ich zachowania i czyny. Ludzkie emocje,  

a nie tylko ich światopogląd, nie pozostają bez wpływu na decyzje podejmowane przez polityków. 

Żyjemy w czasach, w których zaciera się granica między polityką wewnętrzną a zagraniczną. Liczą się 

nie tylko koncepcje i strategie, ale też sposoby sprawowania władzy wewnątrz państw. 

Jedną z przyczyn zaburzonego porządku globalnego stanowi słabość przywództwa w dzisiejszym 

świecie. W polityce państw demokratycznych kluczowe są wartości istotne dla ludzkiej godności i 

wolności. Wymaga to przewartościowania naszego sposobu myślenia o polityce zagranicznej i zmiany 

w podejściu do tego, jak formułować cele oraz jakimi środkami wolno posługiwać się dla osiągania tych 

celów, a także w jaki sposób określać granice w ich realizacji. 

 
ŚCIEŻKA SPECJALNA: OPEN EYES TO UKRAINE 
 
Współczesna sytuacja polityczna między Polską a Ukrainą opiera się na kilku kluczowych czynnikach, 

w szczególności na bezpieczeństwie, współpracy handlowej i gospodarczej, czy migracji zarobkowej. 

Horyzont naszych możliwości powinien zmierzać ku dalszemu rozwojowi współzależności, opartej na 

wzajemnych korzyściach. Handel, inwestycje, partnerstwo projektowe, zbliżenie kulturowe i wzajemna 

pomoc. Na tym właśnie powinny skupić się nasze kraje.  

Celem tej sesji będzie zacieśnianie relacji polsko-ukraińskich w atmosferze dialogu i stawiania na to, co 

nas łączy. W ramach panelu nie zabraknie inspirujących wykładów przybliżających kulturę ukraińską. 

Porozmawiamy o kluczowych kwestiach gospodarczych, społecznych oraz politycznych.  

 


