
US£UGI PRODUKTY 

AUDYT ETYCZNY

Dostarcza wiedzy na temat zagro¿eñ, jakie wi¹¿¹ 

s i ê  z e  z b y t  n i s k im  po z i omem  e t y k i  

w instytucji/firmie. Rzeczowa analiza etycznego 

wym i a r u  f u n kc j onowan i a  o r gan i z ac j i ,  

przedsiêbiorstwa, spójnoœci ich celów i wartoœci 

pozwala zidentyfikowaæ potencjalne s³aboœci oraz 

zbudowaæ w³aœciwe nawyki postêpowania firmy 

i pracowników. 
Profesjonalnie przeprowadzony audyt odpowie na 

pytania, czy przestrzegane s¹ prawa pracownicze, 

czy przestrzegane s¹ zasady ochrony œrodowiska 

(zrównowa¿onego rozwoju), czy procedury 

podejmowania decyzji s¹ przejrzyste, czy istniej¹ 

regu³y przeciwdzia³ania korupcji i konfliktowi 

interesu.

Wspó³udzia³ w procesach kszta³towania kultury 

organizacyjnej i jej doskonalenia zmierza do 

osi¹gniêcia poziomu organizacji etycznie 

rozwiniêtej. Etyczna instytucja (organizacja) jest 

efektywna f inansowo, bardziej sprawna 

organizacyjnie i lepiej odbierana przez otoczenie.
 

Us³uga koncentruje siê na stworzeniu kodeksu 

etycznego jako zasadniczego elementu programu 

etycznego organizacji. Polega na zbudowaniu 

spójnego systemu norm i wartoœci, które prze³o¿¹ 

siê na pozytywny wizerunek firmy oraz budowê 

etycznych relacji miêdzy grupami interesariuszy 

wewn¹trz instytucji, firm¹ a pracownikami 

i zewnêtrznymi interesariuszami. 

PROGRAMY ETYCZNE ORAZ KODEKSY 

ETYCZNE DLA FIRM I INSTYTUCJI 

Filozofia uczy umiejêtnoœci kluczowych we wspó³czesnym œwiecie, dostarcza wiedzy 
o wartoœciach fundamentalnych dla dobrego sposobu ¿ycia i dzia³ania. Umiejêtnoœci 
kszta³towane przez filozofiê s¹ uniwersalne, dotycz¹ tak wa¿nych dzisiaj komunikowania siê, 
samodzielnoœci, zdolnoœci syntetycznego myœlenia, zauwa¿ania i rozwi¹zywania 
problemów nie zauwa¿anych przez innych. Umiejêtnoœci te wykorzystywane s¹ w wielu 
sferach ¿ycia, funkcjonowania organizacji, instytucji publicznych, organizacji 
gospodarczych. Procesowi ich kszta³towania i rozwijania s³u¿¹ dzia³ania w zakresie 
doradztwa filozoficznego, coachingu, audytów etycznych, tworzenia kodeksów etycznych 
instytucji publicznych, firm, zawodów, doradztwa w zakresie umiejêtnoœci poprawnej 
argumentacji. Pracownicy Instytutu Filozofii Uniwersytetu Œl¹skiego w Katowicach to 
wykwalifikowani szkoleniowcy, coachowie praktycy, doœwiadczeni wyk³adowcy, cz³onkowie 
komisji o charakterze doradczym. Udzielaj¹ wsparcia w zakresie doboru i wprowadzenia 
odpowiednich rozwi¹zañ w instytucjach i firmach reprezentuj¹cych szerok¹ gamê bran¿, 
dopasuj¹ lub stworz¹ optymalne procedury tak¿e w Pañstwa œrodowisku.

FILOZOFIA, ETYKA I COACHING 
DLA FIRM I INSTYTUCJI

OFERTA INSTYTUTU FILOZOFII 
UNIWERSYTETU ŒL¥SKIEGO W KATOWICACH
DLA PRZEDSIÊBIORSTW, INSTYTUCJI PUBLICZNYCH,
ORGANIZACJI I STOWARZYSZEÑ



FILOZOFIA, ETYKA I COACHING DLA FIRM I INSTYTUCJI 

 SZTUKA ARGUMENTACJI W BIZNESIE 

SZKOLENIA W ZAKRESIE STANDARDÓW 

ETYCZNYCH

COACHING FILOZOFICZNY DLA KADRY 

MENAD¯ERSKIEJ

Szkolenia w zakresie efektywnej komunikacji, 

wywierania wp³ywu, prowadzenia sporów. 

Obejmuj¹ swoim zakresem teoriê i praktykê 

argumentacji, techniki retoryczno-perswazyjne ze 

szczegó lnym uwzg lêdn ien iem erys tyk i ,  

umiejêtnoœci negocjowania i rozgrywania sporu, 

konstrukcji testów mówionych i pisanych. S¹ 

real izowane na Uniwersytecie Œl¹skim, 

w siedzibach firm oraz na wyjazdowych sesjach 

szkoleniowych. 

W oparciu o obecne we wspó³czesnym œwiecie 

wartoœci oraz o ustalony spójny system norm 

organizacji eksperci Instytutu Filozofii UŒ ucz¹ 

menad¿erów oraz grupy pracowników, jak 

kszta³towaæ wzorce etycznego zachowania 

w miejscu pracy. Szkolenia s¹ doskona³¹ okazj¹ do 

integracji pracowników. Proponujemy szkolenia 

w obszarze: a) zasad i strategii dzia³añ w zakresie 

spo³ecznej odpowiedzialnoœci; b) zasad, wartoœci i 

norm zrównowa¿onego rozwoju, c) etyki 

praktycznej (bioetyka/etyka medyczna, etyka 

zawodowa, gospodarcza, polityki, spo³eczna, 

dylematy etyczne wspó³czesnoœci, etyka ¿ycia 

codziennego). Kszta³tuj¹ one zachowania 

indywidualne i zbiorowe (instytucjonalne), daj¹ce 

pods tawy  do  fo rmowan ia  s iê  ku l t u r y  

zrównowa¿onego rozwoju i, szerzej, kultury jako 

czynnika i regulatora funkcjonowania ró¿nych 

podmiotów spo³ecznych.

Us³uga skierowana jest do osób na stanowiskach 

menad¿erskich, którym potrzeba mocnych 

fundamentów dzia³ania. Podczas spotkañ 

z coachem-filozofem, menad¿er uœwiadamia 

sobie drzemi¹cy w nim potencja³, efektywniej 

stawia czo³a trudnoœciom, analizuje swoje decyzje 

oraz postawy zawodowe w odniesieniu do innych 

ról ¿yciowych i podstawowej to¿samoœci jako 

osoby. Zyskuje tak¿e szerokie spojrzenie na swoje 

œrodowisko, lepiej realizuje zadania. Coaching 

filozoficzny ró¿ni siê od innych form coachingu 

przez mocne oparcie na logoterapii i analizie 

egzystencjalnej.

ESTETYKA W BIZNESIE

DANE KONTAKTOWE

Doradztwo z zakresu estetyki przekazu, w tym 

e tyk ie ty  au toprezen tacy jne j .  Szko len ie  

o charakterze inter- i trans-dyscyplinarnym 

obejmuj¹ce zagadnienia wp³ywu rozwoju 

popkultury medialnej na sposoby funkcjonowania 

we wspó³czesnym œwiecie. Zajêcia prowadzone 

w formie interaktywnego konwersatorium maj¹ na 

celu osadzenie typowych metod, procedur i praktyk 

zwi¹zanych z ró¿nymi sferami doradczo – 

trenerskimi w kontekœcie estetyki przekazu. Sfera 

estetyki sta³a siê ostatnio sfer¹ szczególnie istotn¹, 

zw³aszcza w perspektywie mediatyzacji kultury. 

Globalny proces estetyzacji ¿ycia codziennego – 

zjawisko szeroko analizowane we wspó³czesnej 

humanistyce - wskazuje na donios³¹ wagê 

e lementów es te tycznych w procesach 

komunikowania interpersonalnego i w zasadniczy 

sposób wp³ywa na jakoœæ tych procesów.

Instytut Filozofii

dr hab. prof. UŒ Tomasz Czakon

tel. 32 359 21 29

e-mail: tomasz.czakon@us.edu.pl 

dr hab. Mariusz Wojewoda tel. 32 359 21 29

e-mail : mariusz.wojewoda@us.edu.pl 

Biuro Wspó³pracy z Gospodark¹

tel.+ 48 32 359 22 71

e-mail: transfer@us.edu.pl

www.transfer.us.edu.pl 

OFERTA SKIEROWANA JEST ZWASZCZA DO:

firm,

radnych samorz¹dów terytorialnych,

administracji pañstwowej i samorz¹dowej,

stowarzyszeñ,

jednostek ochrony zdrowia,

zak³adów penitencjarnych,

instytucji edukacyjnych,

grup wsparcia,

osób zainteresowanych problemami filozofii 

i etyki praktycznej.
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