
 
Deklaracja Jedności Przedsiębiorców –  

nowa forma partnerstwa biznesowego 
 

 

Wśród przedsiębiorców wzrasta zapotrzebowanie na odkrywanie i budowanie kapitału 

biznesowego w oparciu o katolicki system wartości – w odpowiedzi na to, z inicjatywy 

Fundacji Dzieła Chrześcijańskiego Biznesu, powstała „Deklaracja Jedności 

Przedsiębiorców”. Będzie można ją podpisać w dniach 5 i 6 listopada br. w Poznaniu, 

podczas konferencji „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”.  

 

Rangę wydarzenia jak i samej deklaracji, której powstanie leży u źródeł organizacji 

konferencji podkreślają takie osoby i podmioty życia obywatelskiego zaangażowane w sukces 

przedsięwzięcia jak m.in.: Jarosław Cybulski, prezes i współwłaściciel firmy KRYSTYNA 

JANDA Sp. z o.o. (firma jest patronem strategicznym konferencji); Frank Brandenberg, 

prezes organizacji chrześcijańskich przedsiębiorców z Niemiec; Duszpasterstwo 

Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” (współorganizator), ks. dr Rafał Ostrowski, znany 

głównie z prowadzenia rekolekcji motywacyjnych w całej Polsce. 

 

PPooddppiissaanniiee  DDeekkllaarraaccjjii  jjeesstt  wwyyrraazzeemm  wwoollnneejj  wwoollii  ii  aakktteemm  aabbssoolluuttnniiee  ddoobbrroowwoollnnyymm,,  nniioossąąccyymm  

zzaa  ssoobbąą  eeffeekkttyy  dduucchhoowwee  ii  śśwwiiaattooppoogglląąddoowwee.. Mówi o tym tekst Deklaracji: Przedsiębiorcy 

uznają Jezusa Chrystusa Panem i Zbawicielem całego świata. Przyjmują jego władzę i 

zobowiązują się przestrzegać w swojej działalności prawa bożego, które wyjaśnia Kościół 

Katolicki. Podejmują współpracę na polu poznania bożych zasad obowiązujących w 

działalności gospodarczej oraz wprowadzania ich w życie. 

 

Dlaczego warto podpisać Deklarację? 

 

- jest dobrowolnym aktem woli obecnego bądź przyszłego przedsiębiorcy, 

 

- zawarte w niej zasady sprzyjają budowaniu relacji partnerskich tak osobowych jak i 

instytucjonalnych, 

 

- odnosi się do trwałych wartości i zasad współżycia społecznego, które mają zapewnić 

harmonię działań na gruncie społeczności lokalnych, regionalnych, państwowych i 

międzynarodowych, 

 

- pozytywnie oddziałuje na rzeczywistość gospodarczą i pomaga w krótkim czasie znaleźć 

uczciwych partnerów biznesowych, którzy kierują się podobnymi zasadami jak ty i twoja 

firma, 

 

- osoby i firmy podpisujące deklarację tworzą społeczność, która jest wstanie współpracować 

z sobą w oparciu o wcześniej wypracowane sprawdzone rozwiązania i wspólnie przewidywać 

ich efekty w oparciu o boże zasady życia, 

 



- współpraca z partnerami podpisującymi deklarację służy pomnażaniu kapitału ludzkiego i 

materialnego w twojej firmie.  

 

Wszyscy zainteresowani zapoznaniem się z Deklaracją Jedności Przedsiębiorców, mogą 

odwiedzić stronę internetową: http://deklaracjajednosci.pl/ 
 

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej dedykowanej konferencji:  

http://www.brfh.pl 

 

SSzzcczzeeggóółłoowwee  iinnffoorrmmaaccjjee  ww  sspprraawwiiee  zzaappiissóóww  nnaa  kkoonnffeerreennccjjęę  mmoożżnnaa  uuzzyysskkaaćć    

uu  ppaannii  KKaarroolliinnyy  KKrrzzyywwddyy  ((rreejjeessttrraaccjjaa@@bbrrffhh..ppll  ,,  tteell..  660033  772288  884488))..  

  

WW  kkwweessttiiaacchh  mmeeddiiaallnnyycchh  pprroossiimmyy  oo  kkoonnttaakktt  zz  ppaanneemm  DDoommiinniikkiieemm  GGóórrnnyymm    

((mmaarriiaahh@@wwpp..ppll,,  tteell..::  669955--773322--339933))  

  

  

PPAATTRROONNAATT  SSTTRRAATTEEGGIICCZZNNYY::  

  

  
  

PPAARRTTNNEERRZZYY  WWYYDDAARRZZEENNIIAA::  

  

                                      
  

  

                                                                                      
  

  

               
  

  

PPAARRTTNNEERR  WWSSPPIIEERRAAJJĄĄCCYY::  
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PPAATTRROONN  OOBBSSZZAARRUU  TTEEMMAATTYYCCZZNNEEGGOO  „„BBÓÓGG””::  

    

  
  

  

  

PPAATTRROONNII  MMEEDDIIAALLNNII::                

                                                                                                                      
  

                                                   
           

                                                            
  

                                        
  

                                            
  

GGŁŁÓÓWWNNYY  OORRGGAANNIIZZAATTOORR::  

  
  

WWSSPPÓÓŁŁOORRGGAANNIIZZAATTOORRZZYY::  

  

                                      

 
 


