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INFORMACJA PRASOWA 
Warszawa, 24.10.2012 r. 

 

VII Edycja Konkursu VERBA VERITATIS rozstrzygnięta 

 

18 października 2012 roku odbyło się ogłoszenie uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie 

nagród w konkursie na najlepszą pracę z zakresu etyki biznesu VERBA VERITATIS. Była to już siódma 

edycja Konkursu, którego inicjatorami i organizatorami są Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych 

w Polsce i Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ośmioosobowa kapituła Jury, na czele której 

– tradycyjnie już – stanął dr Bolesław Rok, postanowiła nagrodzić 3 prace oraz przyznać  

3 wyróżnienia. Każdy z Laureatów otrzymał nagrodę pieniężną (łączna pula nagród w tegorocznej 

edycji wyniosła 8.000 zł) oraz cenne nagrody książkowe – między innymi z odręcznym wpisem prof. 

Muhammada Yunusa oraz prof. Dr hab. Jerzego Hausnera. 

 

Pierwsze miejsce zajął Bartłomiej Węgrzyn, autor pracy magisterskiej pt. „Najlepsze praktyki  

w zarządzaniu organizacją – na przykładzie firm Semco i General Electric oraz zgromadzeń zakonnych 

benedyktynów i jezuitów”, napisanej pod kierunkiem prof. UEK dr hab. Janiny Filek z Uniwersytetu 

Ekonomicznego w Krakowie. „Paradoksalne na pozór zestawienie metod zarządzania w dwóch 

zgromadzeniach zakonnych i dwóch dobrze prosperujących firm o zaskakująco podobnej strukturze 

organizacyjnej pokazuje, że etyka biznesu i ład korporacyjny nie ograniczają się tylko do świata 

biznesu, lecz są uniwersalne dla wszelkiej działalności ludzkiej. Bardzo interesujące i odkrywcze 

spojrzenie” – ocenia Przewodniczący Jury, Bolesław Rok. 

 

Laureatem drugiego miejsca został Pan Grzegorz Świątek z Uniwersytetu Ekonomicznego  

we Wrocławiu, za pracę magisterską pt.: „Raport Społeczny Na Przykładzie Wydziału Ekonomii, 

Zarządzania I Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu”. Autor podjął się trudnej próby 

przeniesienia teorii tworzenia raportów społecznych w praktykę, która wciąż w małym stopniu 

rozpowszechniona jest w Polsce, zwłaszcza w odniesieniu do takich instytucji jak uczelnie wyższe. Pan 

Węgrzyn w ocenie Jury z sukcesem podjął się próby opracowania konkretnej procedury dla 

konkretnej organizacji i pokazał, iż teorię da się przekuć w narzędzie do praktycznego zastosowania. 

 

W tegorocznej edycji konkursu większym niż dotychczas powodzeniem cieszyły się również prace 

podyplomowe, które także objęte są regulaminem i mogą być zgłaszane do konkursu. Jury dostrzegło 

wartość jednej z nich i postanowiło nagrodzić trzecim miejscem pracę podyplomową Pani Małgorzaty 

Zygarlickiej z Politechniki Opolskiej pt. „Etyka biznesu w krajach azjatyckich: Chiny i Indie”. Jak ocenia 

Krzysztof Grabowski, członek Jury, „Coraz więcej osób próbuje zrozumieć Indie i Chiny przede 

wszystkim w obszarze rozwoju gospodarczego i perspektyw tego rozwoju. Autorka pokazuje że nie da 

się zrozumieć gospodarki w tamtej części świata, o ile nie pozna się specyficznych zasad etyki  

i odpowiedzialności biznesu. W dobrze napisanym eseju potrafiła pokazać te dwie wielkie gospodarki 

światowe z całkiem innej strony.” 
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Wśród trzech wyróżnionych przez Jury prac znalazły się: 

- praca licencjacka Pani Anny Chwałczyńskiej z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu: „Fair Trade 

– teoria i praktyka”, 

- praca magisterska Pani Izabelli Witkowskiej z Uniwersytetu Gdańskiego: „Ocena efektywności 

inwestycji w kapitał ludzki”, 

- praca magisterska Pani Katarzyny Wróblewskiej z Uniwersytetu Warszawskiego: „Społeczna 

Odpowiedzialność Biznesu w procesie rekrutacji na przykładzie firmy z branży telekomunikacyjnej”. 

 

Uroczystość ogłoszenia wyników miała miejsce podczas XII Konferencji Prakseologiczno-Etycznej  

w Warszawie, organizowanej przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych wspólnie  

z Towarzystwem Naukowym Prakseologii, Akademią Leona Koźmińskiego oraz Instytutem Filozofii  

i Socjologii PAN. 

 

VII edycja Konkursu VERBA VERITATIS odbyła się pod Patronatem Honorowym Komisji Nadzoru 

Finansowego, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Forum 

Odpowiedzialnego Biznesu, Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Rzecznika Praw 

Obywatelskich. Partnerami Konkursu są: Centrum Finansowe Banku BPS S.A. oraz Provident Polska 

S.A. Patronat medialny objął serwis csr.pl. 

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy i już dziś zapraszamy też do kolejnej edycji konkursu, 

która odbędzie się w 2013 roku – mówi Andrzej Roter, Dyrektor Generalny KPF.  

 

Wszelkie informacje o konkursie dostępne są na stronie internetowej www.kpf.pl. 

 


