
6—7 marca 2019 
Wrocław



www.lubuskie.pl

www.umwd.pl



1

Rada programowa
2. Kongresu Firm
Rodzinnych

Rada programowa

Krzysztof Safin
przewodniczący rady programowej 
dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego 
w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu 

Marek Ignor
prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju

Iwona Makowiecka
kierownik Biura Regionalnego Polsko-Niemieckiej Izby
Przemysłowo-Handlowej (AHK Polska)

Marek Pasztetnik
prezes Zachodniej Izby Gospodarczej

Zbigniew Sebastian
prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej

Beata Staszków
prezes zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Katarzyna Tarnowiecka
dyrektor Wydziału Promocji Gospodarczej i Inwestycyjnej
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego



2

2. Kongres Firm
Rodzinnych 
„Ciągłość i zmiana”

W ślad za tymi osiągnięciami i znaczeniem nie idą żadne 
przywileje podatkowe, prawne czy finansowe. Co więcej, 
nawet identyfikacja tego typu przedsiębiorstw w pol-
skim społeczeństwie jest niska, choć rosnąca. Zwykle 

firmy rodzinne są synonimem raczej niszowych i  schyłkowych biznesów, 
a  nie filarów gospodarki. Tymczasem rzeczywistość jest zgoła odmienna. 
Stanowią one fenomen, którego cechy charakterystyczne są przedmiotem 
opisów i analiz. Podziw budzi zwłaszcza ich długowieczność i odporność na 
kryzysy, konkurencyjność, społeczne zaangażowanie, kontynuowanie trady-
cyjnych sposobów produkcji przy innowacyjnych strategiach działania. 

Przedsiębiorstwa rodzinne nazywane są biznesami z „ludzką twarzą” nie 
tylko dlatego, że bardzo często ich nazwy to nazwiska założycieli lub właści-
cieli, ale również ze względu na familijne stosunki wewnętrzne. Dostrzega 
się jednak też ich podstawowe słabości związane na przykład z konfliktami 
wewnątrzrodzinnymi, sukcesją i trudnościami z finansowaniem rozwoju. 

Firmy rodzinne nie oczekują specjalnego traktowania, ale dostrzeżenia 
ich roli i specyfiki. Potrzebę promocji i zauważania problemów firm rodzin-
nych potwierdził 1. Kongres Przedsiębiorstw Rodzinnych. Ogromne zain-
teresowanie pierwszą edycją sprawiło, że w dniach 6—7 marca 2019 roku 
organizujemy we Wrocławiu jego kolejną odsłonę. 
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prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Safin, prof. nadzw. WSB

Kierownik Zespołu Badawczego Przedsiębiorczości i Zarządzania, dyrektor Centrum Biznesu 
Rodzinnego w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Przewodniczący Komitetu Przedsię-
biorstw Rodzinnych Krajowej Izby Gospodarczej. Inicjator idei Kongresu Firm Rodzinnych oraz 
kategorii „Sukcesja z sukcesem” w prestiżowym Konkursie „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospo-
darcza". Ekspert w zakresie przedsiębiorczości i działalności firm sektora MSP ze szczególnym 
uwzględnieniem przedsiębiorczości rodzinnej oraz aktywności ekonomicznej i przedsiębior-
czości młodych ludzi. Pionier badań nad przedsiębiorczością rodzinną w Polsce. Autor i współ-
autor kilkudziesięciu artykułów i książek, m.in.: Przedsiębiorstwa rodzinne – istota i zachowania 
strategiczne (2007), Zarządzanie firmą rodzinną. Kluczowe wyzwania (2018), oraz podręcznika 
Zarządzanie małą firmą (2002). Kierownik projektu badawczego „Strategie sukcesyjne polskich 
przedsiębiorstw rodzinnych” oraz projektów szkoleniowych i doradczych dla firm rodzinnych. 
Twórca programu Akademia Biznesu Rodzinnego, członek Komitetu Naukowego konferencji 
„Firmy Rodzinne” organizowanej przez Społeczną Akademię Nauk w  Łodzi oraz konferencji 
„Edukacja dla przedsiębiorczości” organizowanej przez Akademię Ignatianum w  Krakowie. 
Współpracuje z instytutami badawczymi kilku uczelni europejskich, m.in. Instytutem Przedsię-
biorstw Rodzinnych w Witten (Niemcy), FH w Schmalkalden (Niemcy) i Centrum Biznesu Ro-
dzinnego Uni w St. Gallen (Szwajcaria). Jest członkiem stowarzyszenia Förderkreis Gründungs-
-Forschung e.V., członkiem grupy roboczej FGF-Arbeitskreis „Familienunternehmen”.

Kongres, zgodnie z intencją organizatorów i uczestników pierwszej edy-
cji, ma mniej oficjalny, a bardziej praktyczny charakter – interesuje nas, jak 
pomóc (małym i średnim) przedsiębiorstwom rodzinnym odnaleźć się w dy-
namicznie zmieniającym się otoczeniu. Chcemy to osiągnąć, prezentując 
trendy, pokazując i wdrażając rozwiązania stosowne do warunków i specy-
fiki funkcjonowania polskich przedsiębiorstw rodzinnych, a także zwracając 
uwagę na szanse i zagrożenia dla ich rozwoju. 

Zmieniające się warunki związane są z  otwierającymi się w  ramach 
procesów globalizacji nowymi rynkami. Rośnie waga problemów regulacji 
prawnych i podatkowych, obciążeń fiskalnych. Nie mniej ważne są problemy 
wewnętrzne związane głównie z  procesami transformacji międzypokole-
niowej i wchodzeniem na rynek sukcesorów założycieli z początku okresu 
transformacji. 

W związku z tym druga edycja odbywa się pod hasłem „Ciągłość i zmia-
na”, ponieważ chcemy wskazywać, jak bazując na dotychczasowych osią-
gnięciach, nadążać za niezbędnymi zmianami.

Kongres jest okazją do zidentyfikowania współczesnych zmian i wyzwań 
stojących przed firmami rodzinnymi oraz wskazania na sposoby radzenia 
sobie z nimi. Udział zaproszonych gości – głównie właścicieli i menedżerów 
przedsiębiorstw rodzinnych, a także specjalistów: konsultantów, doradców, 
naukowców, a przede wszystkim obecność samych przedsiębiorstw rodzin-
nych – gwarantuje możliwość zdobycia wiedzy, wymiany poglądów, a także 
nawiązania kontaktów z przedsiębiorstwami znajdującymi się w podobnej 
sytuacji biznesowej czy rodzinnej. 

2. Kongres Firm Rodzinnych
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Wyższa Szkoła Bankowa
we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu od ponad 20 lat z powodzeniem 
kształci wysokiej klasy specjalistów i menedżerów. WSB we Wrocławiu jest 
uczelnią akademicką, największą niepubliczną uczelnią na Dolnym Śląsku. 
W ofercie znajdują się studia I i II stopnia, jednolite studia magisterskie, stu-
dia podyplomowe, studia MBA oraz szkolenia. Uczelnia posiada uprawnienia 
do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekono-
mia. Dzięki aktywnej współpracy ze środowiskiem biznesowym jest ważnym 
uczestnikiem życia gospodarczego regionu.

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 29–31, 53-609 Wrocław 
tel. 71 359 46 46
www.wsb.pl/wroclaw

Centrum Biznesu Rodzinnego

Centrum Biznesu Rodzinnego jest inicjatorem i głównym organizatorem 
Kongresu Firm Rodzinnych. Powstało w 2015 roku w Wyższej Szkole Banko-
wej we Wrocławiu. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi przedsiębiorstw 
rodzinnych, którym doradza i zapewnia dostęp do praktycznej, popartej ba-
daniami wiedzy. CBR identyfikuje problemy o charakterze strategicznym dla 
firm rodzinnych, określa trendy oraz szanse i zagrożenia. Posiadaną wiedzę 
CBR upowszechnia w publikacjach oraz uczestnicząc w spotkaniach i kon-
ferencjach.

Centrum Biznesu Rodzinnego
Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
ul. Fabryczna 14, bud. H, 50-036 Wrocław 
tel. 71 722 34 23 
e-mail: cbr@wsb.wroclaw.pl

Organizatorzy

Organizatorzy Kongresu
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Organizatorzy

C entrum Biznesu Rodzinnego powstało z potrze-
by dostarczania przedsiębiorstwom rodzinnym 
praktycznej wiedzy zbudowanej na rzetelnych 

i  naukowych podstawach. CBR drogą badań własnych, 
kontaktów z  przedsiębiorcami, współpracy z  partnerami 
z uniwersytetów z Witten, St. Gallen czy Wiednia identy-
fikuje podstawowe problemy głównie o charakterze stra-
tegicznym, trendy, zagrożenia i  szanse dla rozwoju firm 
rodzinnych. Dzielimy się tą wiedzą ze wszystkimi, którzy 
chcą z nami współpracować. Pomagamy w sprawach waż-
nych dla firm rodzinnych (jak np. sukcesja), lecz nie roz-
wiązujemy problemów indywidualnych, jednostkowych.  
Te pozostawiamy instytucjom z nami współpracującym. 

Nasze rozwiązania, wnioski z badań i obserwacje przeka-
zujemy w  czasie wizyt studyjnych, wykładów otwartych, 
warsztatów, szkoleń czy podczas Kongresu Firm Rodzin-
nych, którego jesteśmy pomysłodawcą i głównym organi-
zatorem. Przez artykuły naukowe, popularne i publikacje 
zwarte docieramy do właścicieli i  sukcesorów firm ro-
dzinnych. Gromadzimy wiedzę, którą w  formie praktycz-
nej kierujemy do przedsiębiorstw rodzinnych, właścicieli, 
menedżerów i  sukcesorów. Pomagamy pogłębiać wiedzę 
sukcesorom biznesów rodzinnych. CBR pełni rolę centrum 
wiedzy, wymiany doświadczeń i kompetencji i jest dostęp-
ne dla każdego, komu jest bliska problematyka firm ro-
dzinnych.

prof. nadzw. dr hab. Krzysztof Safin
dyrektor Centrum Biznesu Rodzinnego

Z inicjatywy Centrum i przy 
wsparciu WSB we Wrocławiu 
został przygotowany pierw-
szy w Polsce podręcznik dla 
przedsiębiorców poświęcony 
kluczowym wyzwaniom 
w obszarze zarządzania 
biznesem rodzinnym –  
Zarządzanie firmą rodzinną 
(2018). Nasi eksperci są jego 
głównymi autorami.
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Urząd Marszałkowski 
Województwa Dolnośląskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego to instytucja samorzą-
du terytorialnego, której jednym z zadań jest pobudzanie aktywności go-
spodarczej, podnoszenie poziomu konkurencyjności i innowacyjności przed-
siębiorstw i społeczności regionalnej. Dolny Śląsk aktywnie wspiera rozwój 
przedsiębiorczości i innowacyjności, o czym świadczą środki przeznaczane 
na ten cel, m.in. w ramach regionalnego programu operacyjnego. Gospodar-
ka odgrywa także ważną rolę w Strategii Rozwoju Województwa Dolnoślą-
skiego 2030.

I deą przyświecającą organizacji drugiej edycji Kon-
gresu Firm Rodzinnych jest dalsze wspieranie ro-
dzinnych przedsiębiorstw, zarówno tych mikro-, jak 

też  małych i średnich, w procesach decyzyjnych, zmianach 
organizacyjnych i wyzwaniach pokoleniowych związanych 
ze specyfiką firmy prowadzonej przez rodzinę.  

Tegoroczny motyw przewodni Kongresu, „Ciągłość 
i zmiana”, sugeruje merytoryczną ofertę dwóch dni kon-
gresowych. Skupimy się na kwestiach przedsiębiorstwa 
rodzinnego jako MARKI, odniesiemy się również do spe-
cyfiki implementacji innowacyjnych rozwiązań oraz pro-
cesów internacjonalizacji w firmach rodzinnych. Wyraża-
my głębokie przekonanie, że przedstawione rozwiązania 
przez praktyków – przedsiębiorców rodzinnych będących 
gośćmi Kongresu – ułatwią sprostanie napotykanym pro-
blemom i wyzwaniom.

To właśnie firmy rodzinne stanowią o sile regionalnej 
gospodarki, dzięki której Dolny Śląsk jest tak dynamicznie 
rozwijającym się województwem. Ich sumienność i  rze-
telność pracy sprawiają, że od wielu lat region należy do 
czołówki polskich ośrodków gospodarczych.

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 
Departament Gospodarki 
ul. Walońska 3–5, 50-413 Wrocław
tel. +48 71 776 95 93 
e-mail: gospodarka@dolnyslask.pl 
www.umwd.dolnyslask.pl 

Marcin Gwóźdź
wicemarszałek województwa 
dolnośląskiego

Organizatorzy
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Organizatorzy

Dolnośląska Izba Gospodarcza

Od prawie 29 lat Dolnośląska Izba Gospodarcza jest jedną z wiodących or-
ganizacji samorządu gospodarczego w Polsce. Wspieramy firmy w obszarach 
ich aktywności biznesowej, a także działamy na rzecz integracji środowi-
ska przedsiębiorców. Reprezentujemy interesy podmiotów gospodarczych 
wobec władz i instytucji państwowych i samorządowych. Z firmami człon-
kowskimi dzielimy się naszym doświadczeniem, kapitałem wiedzy i siecią 
kontaktów.

F irmy rodzinne, od początku działalności DIG, czyli 
od roku 1990, były i  są w  Izbie licznie reprezen-
towane. Izba wspierała biznes rodzinny w okresie 

powstawania gospodarki wolnorynkowej, towarzyszyła mu 
w rozwoju, a teraz stara się odpowiadać na bieżące wyzwa-
nia, takie jak rozwój organizacji, sukcesja czy internacjona-
lizacja. Warto pamiętać, że firmy rodzinne często powstają 
z pasji i determinacji, a te wartości zawsze znajdą w Dolno-
śląskiej Izbie Gospodarczej zrozumienie i szacunek. Znając 
specyfikę i trudności stojące za tym biznesem, przekazuje-
my wiedzę oraz wskazujemy najlepsze rozwiązania. Dzięki 
dedykowanym spotkaniom i szkoleniom integrujemy śro-
dowisko i umacniamy markę przedsiębiorstw rodzinnych. 
Zapraszamy do współpracy.

Dolnośląska Izba Gospodarcza
ul. Świdnicka 39, 50-029 Wrocław
tel. +48 71 344 78 25
e-mail: biuro@dig.wroc.pl
www.dig.wroc.pl 

Zbigniew Sebastian
prezes Dolnośląskiej Izby Gospodarczej 
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Zachodnia Izba Gospodarcza –  
Pracodawcy i Przedsiębiorcy

Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy to organiza-
cja samorządu gospodarczego, która została powołana dla ochrony i re-
prezentowania interesów gospodarczych zrzeszonych w niej podmiotów, 
upowszechniania zasad etyki w działalności gospodarczej, a także dla  
wspierania rozwoju przedsiębiorczości. Obecnie Izba zrzesza blisko 400 
członków – przedsiębiorców, którzy reprezentują różnorodne branże od-
zwierciedlające strukturę gospodarczą regionu.

M isją Zachodniej Izby Gospodarczej – Praco-
dawcy i Przedsiębiorcy jest ochrona i repre-
zentowanie interesów pracodawców i przed- 

siębiorców. Izba wspiera inicjatywy mające na celu pobu-
dzenie rynku pracy i rozwój przedsiębiorczości. ZIG orga-
nizuje specjalistyczne szkolenia i spotkania z ekspertami, 
pomaga w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i spo-
łecznych, od 15 lat jest głównym organizatorem Konkur-
su „Dolnośląski Gryf – Nagroda Gospodarcza”. W  ramach 
Konkursu przyznawana jest nagroda w kategorii „sukcesja 
z sukcesem”, jest to kategoria dedykowana firmom rodzin-
nym, które są przykładem pomyślnego przebiegu sukce-
sji w firmie. Izbia wspiera i docenia biznes rodzinny, fir-
my rodzinne zrzeszone w ZIG mają możliwość wymiany 
doświadczeń w  ramach przestrzeni społecznościowej na 
nowoczesnym portalu ZIG.pl. 

Zachodnia Izba Gospodarcza – Pracodawcy i Przedsiębiorcy 
ul. Ofiar Oświęcimskich 41/43, 50-059 Wrocław
tel. +48 71 795 06 56
e-mail: biuro@zig.pl
www.zig.pl

Marek Pasztetnik
prezes Zachodniej Izby Gospodarczej

Organizatorzy
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Polsko-Niemiecka Izba 
Przemysłowo-Handlowa 
(AHK Polska)

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska) jest oficjalną 
reprezentacją gospodarki niemieckiej w Polsce. Od ponad 20 lat działamy 
na rzecz rozwoju polsko-niemieckich relacji gospodarczych, tworząc trwałą 
platformę kontaktów, organizując spotkania biznesowe, fora i konferencje 
gospodarcze, a także giełdy kooperacji dla przedsiębiorców. Poza główną 
siedzibą w Warszawie obecni jesteśmy we Wrocławiu, Poznaniu i na Śląsku. 

O d kilku lat obserwujemy wzmożone zaintere-
sowanie polskich firm, w tym firm rodzinnych,  
rynkiem niemieckim. To właśnie dla nich roz-

winęliśmy pakiet usług w zakresie doradztwa rynkowego, 
oferując m.in. pomoc przy wprowadzeniu firmy, produktu 
i  usługi na rynek niemiecki, weryfikację i  sprawdzenie 
wiarygodności finansowej potencjalnych kontrahentów 
w  Niemczech oraz kompleksowe wsparcie firmy na im-
prezach targowych. W ramach usług prawnych pomagamy 
m.in. w  otwarciu przedsiębiorstwa/spółki w  Niemczech, 
sporządzaniu oraz sprawdzaniu umów gospodarczych 
czy odzyskaniu podatku VAT. Osobom zainteresowanym 
pomagamy też uzyskać potwierdzenie kwalifikacji zawo-
dowych. Ważną rolę spełnia działający przy AHK Polska 
dwujęzyczny Sąd Arbitrażowy.

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa (AHK Polska)
Wrocławskie Biuro Regionalne
pl. Solny 20, 50-063 Wrocław 
tel. +48 71 794 83 35
e-mail: pbw@ahk.pl
wwww.ahk.pl

Iwona Makowiecka
kierownik Biura Regionalnego

Organizatorzy
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Dolnoślaski Fundusz Rozwoju

Dolnośląski Fundusz Rozwoju to wyspecjalizowana regionalna instytucja 
finansowa w całości należąca do samorządu województwa dolnośląskiego. 
Wspiera mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, realizując w ten sposób 
wizję rozwoju gospodarki Dolnego Śląska. W praktyce zadaniem spółki jest 
organizowanie programów wsparcia dla dolnośląskich firm przy wykorzy-
staniu finansowych instrumentów zwrotnych, tj. pożyczek, gwarancji, porę-
czeń, instrumentów quasi-kapitałowych i kapitałowych. Tylko w 2018 roku 
dolnośląskie firmy skorzystały z pożyczek na kwotę 200 mln zł. Fundusz  
finansuje również start-upy i przedsięwzięcia o dużym potencjale wzrostu.

D olnośląskim przedsiębiorcom, którzy chcą fi-
nansować swoją działalność, oferujemy na ko-
rzystnych warunkach pożyczki obrotowe, inwe-

stycyjne oraz hipoteczne, a  także poręczenia kredytów, 
leasingów, transakcji faktoringowych i wadialnych. Funk-
cjonujemy w  ramach samorządowych struktur publicz-
nych, a naszym zadaniem jest zbudowanie trwałego, wie-
loletniego systemu finansowania zwrotnego firm sektora 
MŚP. Zwracamy więc szczególną uwagę na to, aby proce-
dury były z perspektywy przedsiębiorcy proste i  transpa-
rentne, a w szczególnych przypadkach wspomagamy wła-
ściwą obsługą i doradztwem. W tym celu współpracujemy 
z  siecią Regionalnych Pośredników Finansowych, mają-
cych doświadczenie w  udzielaniu finansowania firmom 
i w doradztwie.

Dolnośląski Fundusz Rozwoju
ul. Duńska 9 (bud. „Delta”), 54-427 Wrocław
tel. +48 71 736 06 20
biuro@dfr.org.pl
www.dfr.org.pl

Marek Ignor
prezes Dolnośląskiego Funduszu Rozwoju

Organizatorzy
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Związek Pracodawców
Polska Miedź

Związek Pracodawców Polska Miedź to samorządna organizacja praco-
dawców, która powstała w 1996 roku z inicjatywy KGHM Polska Miedź S.A. 
Związek początkowo miał charakter stowarzyszenia branżowego, a obec-
nie zrzesza 120 firm z różnych sektorów gospodarki, zatrudniających ponad  
35 tysięcy pracowników. Zadaniem Związku jest ochrona i reprezentowanie 
interesów pracodawców. 

N asza struktura pozwala na współpracę firm 
w duchu społecznej odpowiedzialności bizne-
su, przy poszanowaniu różnorodności intere-

sów bez względu na wielkość, strukturę czy formę prawną. 
Naszym zadaniem jest ochrona praw i  reprezentowanie 
interesów zrzeszonych pracodawców. Jednym z  elemen-
tów poprawiających konkurencyjność jest stałe podnosze-
nie kompetencji. ZPPM organizuje konferencje, seminaria 
i szkolenia, z których skorzystało ponad pięć tysięcy osób. 
Pomagamy uzyskiwać wiedzę pozwalającą na budowanie 
przewagi rynkowej. Mamy ogromny potencjał intelektual-
ny ze względu na wsparcie naszego założyciela – Grupy 
Kapitałowej KGHM – i innych firm członkowskich posiada-
jących unikalne kompetencje. Oprócz organizacji różnego 
rodzaju form rozwoju, skutecznie upowszechniamy także 
dobre praktyki zarządzania.

Związek Pracodawców Polska Miedź
ul. Chopina 2, 59-300 Lubin
tel. +48 76 847 85 85 (86)
e-mail: sekretariat@pracodawcy.pl
www.pracodawcy.pl

Beata Staszków
prezes zarządu Związku Pracodawców
Polska Miedź

Organizatorzy
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Jeżeli istnieje sposób, by zrobić coś lepiej... znajdę go.
Thomas A. Edison

Statystyczny obraz 
firm rodzinnych w świetle 
opinii przedsiębiorców

Wybrane cechy wyróżniające firmy rodzinne na tle pozostałych 
przedsiębiorstw

Źródłem danych w  prezentacji są wybrane wyniki badania ankietowego 
„Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MŚP”, zrealizowane-
go w skali całego kraju na przełomie lat 2017 i 2018 przez resort statystyki 
publicznej. Po raz pierwszy w sposób kompleksowy i w skali masowej podję-
to próbę zbadania uwarunkowań sukcesów w działalności przedsiębiorstw, 
w szczególności w odniesieniu do przedsiębiorstw rodzinnych.

Łącznie w badaniu brało udział 44,9 tys. respondentów, reprezentujących 
przedsiębiorstwa sektora niefinansowego o liczbie pracujących 10–249 osób, 
czyli „małe” (10–49 pracujących) i „duże” (50–249 pracujących). Wśród bada-
nych przedsiębiorstw wyróżniono firmy rodzinne.Małgorzata

Wojtkowiak-Jakacka 

Absolwentka Akademii 
Ekonomicznej im. Oskara 
Langego we Wrocławiu,  
dr nauk ekonomicznych, od 
2010 roku dyrektor Urzędu 
Statystycznego we Wrocła-
wiu, członek wielu organi-
zacji pozarządowych, w tym 
Polskiego Towarzystwa Sta-
tystycznego i Trzebnickiego 
Stowarzyszenia „Uśmiech 
dziecka”; współzałożycielka 
Stowarzyszenia Aktyw-
ność Kobiet; ambasadorka 
„Aktywności Kobiet” na 
Dolnym Śląsku; współorga-
nizatorka pierwszych kon-
kursów Aktywności Kobiet 
na Dolnym Śląsku. 

Statystyki GUS
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Statystyki GUS
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Czy Państwa przedsiębiorstwo można określić
jako przedsiębiorstwo rodzinne?

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0

Mazowieckie
Dolnośląskie

Zachodniopomorskie
Lubuskie

Pomorskie
Warmińsko-mazurskie

Śląskie
Małopolskie

Kujawsko-pomorskie
Świętokrzyskie

Lubelskie
Podkarpackie

Opolskie
Wielkopolskie

Podlaskie
Łódzkie

Spośród 44,9 tys. 
respondentów 
33,9% deklarowało, 
iż prowadzi 
przedsiębiorstwo
rodzinne. 

łódzkie
podlaskie 

wielkopolskie
opolskie

podkarpackie
lubelskie

świętokrzyskie
kujawsko-pomorskie

małopolskie
śląskie

warmińsko-mazurskie
pomorskie

lubuskie
zachodniopomorskie

dolnośląskie
mazowieckie

lubuskie
dolnośląskie

opolskie

31,3%
30,2%
37,1%
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Statystyki GUS

Różnice między przedsiębiorstwami małymi i dużymi 

 Jaki jest główny rynek, na którym działają
 firmy rodzinne? 

lubuskie

dolnośląskie

opolskie

lubuskie

dolnośląskie

opolskie

lokalny

regionalny

krajowy

międzynarodowy

Polska

Polska

10–49
pracujących

33,5%

32,5%

40,2%

35,4%

23,5%

21%

20,1%

27,4%

50–249
pracujących

firmy
nierodzinne

firmy
rodzinne

32,3%

31,9%

35%

30,2%

14,8%

15,9%

16%

17,3%

22,1%

32%

28,5%

34,8%

30,8%

20,2%

20,5%

17,7%
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Czy sposób działania Państwa przedsiębiorstwa bazuje 
na dominującej roli lidera?

Czy w perspektywie najbliższych 3 lat planuje się 
przekazać firmę członkom rodziny? 

lubuskie

dolnośląskie

opolskie

lubuskie

dolnośląskie

opolskie

Polska

Przekazanie 
firmy 

czlonkom 
rodziny 

(Polska)

62,2%

56,2%

57,3%

56,1%

19,9%

19,3%

15,5%
17,4%

3,9%

3%

2,8%
3,2%

43,9%

43,5%

44,4%

23,1%

44,3%

55,7%

niefirmy
rodzinne

firmy
rodzinne

firmy
nierodzinne

firmy
nierodzinne

tak

Dla 56,1% firm rodzinnych sposób 
działania przedsiębiorstwa bazuje 
na dominującej roli lidera, 
a w przypadku nierodzinnych –  
dla 44,3%.

Zdaniem 64,9% respondentów 
bazowanie na kontynuacji 
rodzinnych tradycji, wizerunku 
firmy było istotnym czynnikiem dla 
rozwoju firmy i osiągania sukcesu.

Statystyki GUS

Źródła
Opracowanie na podstawie badania eksperymentalnego GUS „Uwarunkowa-
nia rozwoju przedsiębiorczości w sektorze MŚP” w ramach projektu „Statysty-
ka dla polityki spójności”, współfinansowanego ze środków Programu Opera-
cyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020. Raport z badania „Uwarunkowania 
rozwoju przedsiębiorczości w  sektorze MŚP” wraz z  tablicami wynikowymi 
zastał zamieszczony na stronie internetowej GUS: www.stat.gov.pl/statysty-
ka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci.
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36% firm w Polsce jest WYRAŹNIE rodzinnych 
i świadomych własnej tożsamości.

Dominującymi branżami dla przedsiębiorstw 
rodzinnych w Polsce są:
• handel hurtowy i detaliczny 32,2% 
• przetwórstwo przemysłowe 16,3% 
• budownictwo 11,9%
• działalność profesjonalna 10,6%.

Forma prowadzenia działalności:
• osoba fizyczna 70,5%
• Spółka cywilna 13,6%
• Sp. z o.o. 10,1%
• Sp. jawna 4,7%
• Sp. komandytowa 0,4%
• Sp. partnerska 0,2%
• Sp. akcyjna 0,2%.

% udziałów firmy w rękach rodziny:
• 92% rodzin biznesowych w Polsce posiada większościowe 

udziały w firmie; są to mikro- i małe firmy
• pakiet własnościowy poniżej 25% posiadają firmy duże 

i średnie, tj. ok. 3,4% firm rodzinnych.

Właścicielami przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce  
w większości są mężczyźni (69%), jednak w blisko 1/3 
firm właścicielami są kobiety. Jest to zgodne ze świa-
towymi trendami.

Prawdziwe bogactwo to nie to, ile twoja praca pozwoli ci 
zarobić, ale to, kim cię uczyni.

Steve Jobs

Rodzinny biznes w firmach

Rodzinny biznes w firmach

Źródła
FIRMA RODZINNA TO 
MARKA raport Instytutu 
Biznesu Rodzinnego. Raport 
zawiera podsumowanie 
wyników prac badawczych 
realizowanych w okresie 
luty 2016 – październik 
2016, w ramach projektu 
Statystyka firm rodzinnych 
realizowanego z grantu 
udzielonego przez Komisję 
Europejską (692654-
18/12/2015).
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Rodzinny biznes w firmach

Zasięg firm rodzinnych:
• lokalny 36% 
• regionalny 24% 
• krajowy 26% 
• europejski 12% 
• globalny 2%

Kierunki eksportu przedsiębiorstw rodzinnych:
• Niemcy 48% przedsiębiorców rodzinnych
• Francja 17% przedsiębiorców rodzinnych
• Czechy, Słowacja, Chiny i Rosja.

Najważniejsze wartości firm rodzinnych 
według rodzin biznesowych:
• jakość 28% 
• uczciwość 23% 
• rzetelność 17% 
• profesjonalizm 11% 
• spokój 5% 
• inne 16%.

Sukcesja
• Czy Państwa przedsiębiorstwo przeszło sukcesję: w zakresie 

zarządzania? TAK 14% 
• Czy Państwa przedsiębiorstwo przeszło sukcesję: w zakresie 

własności? TAK 14%
• Czy rozmawiacie Państwo z potencjalnymi sukcesorami na 

temat przyszłej sukcesji? TAK 43% 

Firmy prywatne w Polsce: 2 mln 300 tys. 

Firmy z tożsamością rodzinną: 828 tys. firm rodzinnych. 

Firmy z tożsamością rodzinną wytwarzają: 322 mld zł 
(18% PKB). 

57% firm rodzinnych planuje sukcesję w przeciągu 5 lat.

57% firm planujących sukcesję generuje przychód 183, 54 miliarda złotych. 
Według światowych badań tylko ok. 30% firm potrafi przejść z pierwszego 
do drugiego pokolenia. Czyli… zagrożonych jest 70% z nich, a tym samym 
kapitał o wartości 128,5 miliarda złotych! 
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Człowiek, który podjął decyzję, by zwyciężyć, nigdy nie 
powie „niemożliwe”.

Napoleon Bonaparte

Rodzinny biznes na giełdzie

Rodzinny biznes na giełdzie

Na warszawskiej giełdzie, na koniec 2016 roku, notowanych było 176 spółek 
rodzinnych, co stanowi blisko 20% wszystkich wówczas notowanych spółek. 
Na Głównym Rynku GPW, na koniec 2016 roku były 82 spółki rodzinne, a na 
NewConnect 94 spółki.

C o piąta spółka notowana na GPW (Głównym Rynku i  New-
Connect) to spółka rodzinna – definicję rodzinności spełnia 
176 z 893 podmiotów. Przez pięć lat przychody spółek rodzin-
nych notowanych na Głównym Rynku GPW wzrosły o 51,6%,  

a spółek nierodzinnych spadły o 6,9%. 
W latach 2012–2016 zadebiutowało na GPW 77 spółek rodzinnych i po-

zyskały one w ramach emisji 950 mln zł finansowania na rozwój. 
Skalkulowany na potrzeby raportu „Indeks 

WIG-Rodzinne”, złożony z  dziesięciu najwięk-
szych spółek rodzinnych notowanych na Głów-
nym Rynku GPW, wzrósł w latach 2012–2016 
o  31,7%. W  tym samym czasie WIG20 spadł 
o 16,5%.

Łączna kapitalizacja wszystkich 176 spółek 
rodzinnych wyniosła na koniec 2016 roku po-
nad 35 mld zł. Od 2012 roku wzrosła ona łącz-
nie o 147,1%.

Najlepiej zarabiającymi firmami rodzinny-
mi w  Polsce są: Transfer Multisort Elektronik, 
Eko-Okna, Grupa Oknoplast oraz notowane 
na Głównym Rynku GPW: Briju (firma z bran-
ży biżuterii, przychody w  2016 roku wyniosły  
683,7 mln zł) oraz Atal (spółka sektora dewelo-
perskiego, której przychody w 2016 roku osią-
gnęły wartość 506,8 mln zł).
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Rodzinne biznesy w liczbach

Rodzinny biznes na giełdzie

Świat
Firmy rodzinne stanowią 2/3 wszystkich przedsiębiorstw na świecie. Firmy 
rodzinne tworzą od 70% do nawet 90% światowego PKB rocznie. Ponad 
85% start-upów zakładanych jest w oparciu o  kapitał rodzinny. 35% firm 
z listy Fortune 500 to przedsiębiorstwa rodzinne. 

Europa
Firmy rodzinne to 65–80% wszystkich firm w UE. Firmy rodzinne generu-
ją około 80% europejskiego PKB, a  ich udział w zatrudnieniu w  sektorze 
prywatnym oscyluje na poziomie 40–50%. Co więcej, tworzą 85% nowych 
miejsc pracy w UE. Według szacunków EUROPEAN FAMILY BUSINESS pań-
stwami, w których udział podmiotów posiadających własność prywatną jest 
największy w Europie, są: Słowacja, Cypr i Estonia (90% wszystkich podmio-
tów w państwie to firmy rodzinne). Najmniejszy odsetek przedsiębiorczości 
rodzinnej przypadał zaś na Łotwie (58%) oraz na Litwie (38% wszystkich 
podmiotów gospodarczych). 

Polska
Polskie firmy rodzinne stanowią 75% wszystkich podmiotów w Polsce (po-
dobnie jak w  Irlandii, Islandii, Francji, Niemczech oraz Portugalii). Ponad  
2,3 mln przedsiębiorstw w polsce jest własnością prywatną, z czego 828 tys. 
firm działających w Polsce deklaruje, że są przedsiębiorstwami rodzinnymi. 
W 2015 roku odsetek firm rodzinnych działających ponad 20 lat na rynku 
wyniósł 43%, co oznacza wzrost o 23 punkty procentowe w porównaniu do 
roku 2010.

Źródło
Analiza Spółek Rodzinnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Luty 2018 roku, 
raport przygotowany przez firmę Grant Thorton.
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Łukasz Grass
Redaktor naczelny Business Insider Polska, autor książek Najlepszy. Gdy sła-
bość staje się siłą i Trzy mądre małpy, twórca Akademii Triathlonu. Od 2016 
jest redaktorem naczelnym Business Insider Polska, serwisu biznesowo-
-informacyjnego, który w  ciągu 3 lat od pojawienia się na rynku stał się 
drugim najpopularniejszym serwisem biznesowym w  Polsce i  pierwszym 
z  rodziny Business Insidera w  Europie. Miesięcznie czyta go około 6 mln 
unikalnych użytkowników. Grass prowadzi autorski program „Na Czasie” oraz 
„Kawa z Prezesem”. Oba programy poruszają kwestie związane z nowocze-
snym biznesem, przywództwem i rozwojem osobistym. W latach 2001–2016 
był dziennikarzem radiowym i telewizyjnym. Pracował m.in. w Radiu Tok FM, 
jako zastępca redaktor naczelnej Ewy Wanat, szef informacji, prowadzący 
„Poranek Tok FM”. Przez 6 lat był związany z TVN24, gdzie prowadził ma-
gazyn „Polska i Świat”, „Magazyn 24 Godziny”, „Cały Ten Świat”, serwisy in-
formacyjne. Od 2009 roku uprawia amatorsko triathlon, startując głównie 
na dystansach Ironman 70.3 (2 km pływania, 90 km jazdy rowerem i 21 km 
biegu) oraz Ironman (ok. 4 km pływania, 180 km jazdy rowerem i 42 km bie-
gu). Jest współzałożycielem największego w Polsce serwisu internetowego 
dla triathlonistów. 

Prowadzenie 
Kongresu
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INSPIRACJE  

INTERNACJONALIZACJA 
I NOWE RYNKI 

INNOWACYJNOŚĆ

PRZEDSIĘBIORSTWO 
RODZINNE JAKO MARKA
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Pomysły są powszechnym towarem. Wprowadzanie ich  
w życie nim nie jest.

Michael Dell, Dell cEo

Inspiracje, które stały się legendą 
światowych biznesów

Inspiracje, które stały się legendą światowych biznesów

Google – studencki projekt z Uniwersytetu Stanforda
Założycielami Google są Larry Page i Sergey Brin. Obaj spotkali się na reno-
mowanym Uniwersytecie Stanforda. Dwóch geniuszy połączyła koncepcja 
wyszukiwarki internetowej. To, co dla nas jest codziennością, wtedy było 
nowatorską ideą – Page i Brin napisali pracę pod tytułem Anatomia dużej 
hipertekstowej wyszukiwarki sieciowej. 

Nazwa firmy pochodzi bezpośrednio od słowa „googol”, oznaczającego 
liczbę 10 do setnej potęgi. Jednak podczas rezerwacji domeny, Larry po-
pełnił błąd i tak przez przypadek powstała nazwa Google. Oficjalnie firma  
Google powstała w 1998 roku. Z intuicyjnych pomysłów założycieli zrodziły 
się śmiałe idee, usługi jak poczta Gmail, mapy Google Earth, chmury danych 
czy serwis blogowy Blogger. Google kojarzy się głównie z wyszukiwarką 
internetową, ale warto wiedzieć, że najpopularniejszy system operacyjny  
Android na urządzenia mobilne też jest własnością tego giganta. 

Jednym z najważniejszych elementów wyszukiwarki jest algorytm Page- 
Rank, który nadaje indeksowanym stronom określone wartości liczbowe, 
oznaczające ich jakość. Wprawdzie został opracowany przez Page’a i Brina, 
ale patent na niego należy do Uniwersytetu Stanforda. Za ekskluzywną  
licencję na korzystanie z niego Google przekazał uczelni 1,8 mln akcji. 

Amazon powstał nie z zamiłowania do książek, lecz właściwie wykorzysta-
nej informacji
Jeff Bezos rozpoczął pierwsze prace nad stworzeniem księgarni interneto-
wej w 1994 roku. Był wówczas 30-letnim analitykiem finansowym i ideal-
nie wykorzystał informacje o tym, że liczba użytkowników Internetu rosła 
o 2–3% w skali miesiąca. Jak prawdziwy analityk sporządził listę popular-
nych produktów i wybrał z nich te, których jest szczególnie dużo – książ-
ki. Jego biznesplan powstawał podczas podróży z żoną z Nowego Jorku do 
Seattle. Bezos wiedział, że jeśli ma stworzyć markę, która będzie stabilna 
i silna, musi postawić na inwestycje. 
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Inspiracje, które stały się legendą światowych biznesów

Jedną z pierwszych inwestycji był zakup ochraniaczy na kolana dla za-
łogi pakującej książki do wysyłki. Zamówień spływało bowiem tak dużo,  
że większość dnia zespół spędzał, klęcząc na podłodze. Bezos dokonywał 
również bardziej racjonalnych inwestycji – w sprzęt i funkcjonalne uspraw-
nienia witryny. Jednocześnie spodziewał się, że klientom zajmie nieco czasu 
przyzwyczajenie się do nowego modelu zakupów, stąd też pierwsze zyski 
planował osiągnąć dopiero po 4–5 latach od założenia firmy. W jego biz-
nesie najważniejsze jest trzymanie w ryzach kosztów. Podczas niektórych 
posiedzeń zarządu lubił np. pozostawić przy stole konferencyjnym jedno pu-
ste miejsce, informując innych, że tutaj siedzi najważniejszy uczestnik tego 
spotkania, czyli klient. I to ten klient jest prawdziwym szefem Amazona, a on 
sam pełni funkcję tylko jego ochroniarza, dbając o jego interesy.

LEGO – dwa podstawowe klocki LEGO 2×4 można połączyć na 24 różne spo-
soby, przy trzech klockach ilość kombinacji wzrasta do 1060, a przy sześciu 
to 915103765 możliwości
Grupa LEGO została założona w 1932 roku przez Ole Kirka Christiansena. 
Firma była przekazywana z ojca na syna i teraz należy do Kjelda Kirka Kri-
stiansena, wnuka jej założyciela.  

Historia marki LEGO sięga małego rodzinnego zakładu stolarskiego 
w Billund. W latach 30. XX wieku Christiansen sprzedawał swoje drewnia-
ne zabawki, chodząc „od drzwi do drzwi”. Pierwszą zabawką, jaką wystrugał,  
była drewniana kaczka. Mężczyzna zrobił ją, żeby zająć czymś dzieci. Musiał 
coś wymyślić, ponieważ miał na głowie dużo obowiązków. Starał się odbu-
dować warsztat, który spłonął, i jednocześnie sam zajmował się dziećmi po 
śmierci żony. W 1947 roku twórca LEGO stwierdził, że warto oprócz drewna 
wykorzystać do produkcji zabawek również tworzywa sztuczne. 

W 1954 roku Godtfred, syn założyciela firmy, określił, jakie cechy 
powinna posiadać odpowiednio zaprojektowana zabawka, 

która zrewolucjonizuje system zabaw. Pośród kryteriów 
takich jak wysoka jakość pojawiły się też wymogi, 

aby zabawka była przyjazna dla dzieci obu płci, do-
stępna dla szerokiego grona odbiorców nieogra-
niczonych limitem wieku oraz aby całość składa-
ła się z wielu elementów tworzących jedną, dla 
każdego inną całość. Nazwa „LEGO” pochodzi 
z połączenia dwóch duńskich słów „leg godt”, co 

oznacza „baw się dobrze”. Motto Ole Kirka Chri-
stiansena to: „tylko najlepsze jest wystarczająco 

dobre”. 
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Na podstawie
etuo.pl, socialpress.pl, mambiznes.pl, redakcja Forbes, gandalf.com.pl
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O siągnięcia wielu firm rodzinnych w tworzeniu nowych 
produktów, innowacyjnych rozwiązań biznesowych czy 
w budowaniu relacji z otoczeniem lokalnym są wręcz 
legendarne. Chociaż źródła tych sukcesów są różne, to 

z reguły wiążą się z charyzmą właścicieli, pomysłowością i zaangażowa-
niem ich rodziny i pracowników, a także otwartością na nowe wyzwania.

W czasie panelu chcemy odwołać się do tych oryginalnych i często 
spektakularnych sukcesów firm rodzinnych, które mogą zainspirować 
innych. Nie chodzi przy tym o pokazywanie rozwiązań, które można po 
prostu skopiować, lecz o impuls do zmian, udoskonalania czy szukania 
nowych koncepcji. 

Inspirujące mogą być sposoby współdziałania przedsiębiorstw, 
oryginalne modele sukcesji, postrzeganie produktu (formy) i sposobu 
produkowania, a także docierania do klientów. Ciekawe przykłady firm, 
osobowość ich właścicieli oraz opowiadane z pasją historie rodzinne 
i biznesowe to źródło nowej wiedzy dla wielu uczestników kongresu.

KACZMARSKI GROUP to grupa firm pomagających przedsiębiorcom 
w utrzymaniu płynności finansowej. Tworzą ją m.in.: Krajowy Rejestr 
Długów Biuro Informacji Gospodarczej, promująca etykę Rzetelna 
Firma, firma windykacyjna Kaczmarski Inkasso i  Kancelaria Prawna 
Via Lex oraz spółka faktoringowa NFG. KG wspiera też konsumentów: 
ChronPESEL.pl pomaga w uniknięciu kłopotów związanych z wyłudze-
niami na skradzione dane osobowe, a ChronPrawoDoJazdy.pl pozwala 
na utrzymanie mobilności po utracie prawa jazdy za przekroczenie 
prędkości w terenie zabudowanym.

Dominika Cebrat 
dyrektor Biura w Regionalnym Oddziale Detalicznym we Wrocławiu 
PKO Banku Polskiego

INSPIRACJE

Panele

Partner Panelu

Prowadzenie
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Martin Kaczmarski 
prezes zarządu Kaczmarski Group 

Jakub Kostecki
prezes Kaczmarski Inkasso

Grzegorz Inglot
wiceprezes INGLOT USA, doradca zarządu do spraw e-commerce, PR, 
marketingu oraz rozwoju międzynarodowego w INGLOT

Oskar Zięta
CEO Zieta Prozessdesign

Paweł Zwierz
Fabryka Naczyń Kamionkowych „Manufaktura” Sp. j. Smoleński & Zwierz

Panele

Uczestnicy

Dominika Cebrat
Dyrektor Biura w Regionalnym Oddziale Detalicznym we Wrocławiu 
PKO Banku Polskiego. Posiada 20-letnie doświadczenie w bankowości 
na różnych stanowiskach, ale zawsze w PKO Banku Polskim. Zajmuje 
się wsparciem procesów sprzedażowych w Banku, jej pasją jest od-
powiadanie na potrzeby klientów. Absolwentka Wydziału Informaty-
ki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, studiów podyplomowych 
z bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz studiów 
MBA prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową we Wrocławiu oraz 
Franklin University. 

PKO Bank Polski jest niekwestionowanym liderem polskiego sektora 
bankowego. Po trzech kwartałach 2018 roku jego skonsolidowany zysk 
netto wyniósł 2,73 mld zł, a wartość aktywów sięgnęła ponad 306 mld 
zł. Bank jest podstawowym dostawcą usług finansowych dla wszystkich 
segmentów klientów, osiągając najwyższe udziały w rynku depozytów 
(17,9%), kredytów (17,7%), w rynku leasingowym (12%) oraz w rynku 
funduszy inwestycyjnych niededykowanych (17,2%). Posiadając ponad 
8,7 mln kart płatniczych, bank jest największym wydawcą kart debeto-
wych i kredytowych w Polsce z udziałem w rynku na poziomie ponad 
21%. Dzięki rozwojowi narzędzi cyfrowych, w tym aplikacji IKO, która 
na koniec III kwartału 2018 roku miała 2,88 mln aktywnych aplikacji, 
PKO Bank Polski stał się najbardziej mobilnym bankiem w Polsce. Sil-
ną pozycję Banku wzmacniają spółki Grupy Kapitałowej. Dom Makler-
ski PKO Banku Polskiego jest liderem pod względem liczby i wartości 
transakcji IPO i SPO na rynku kapitałowym. Efektywna realizacja stra-
tegii wzrostowej sprawiła, że PKO Bank Polski na koniec 2017 roku był 
najcenniejszą spółką notowaną na GPW w Warszawie.
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Martin Kaczmarski
Przedsiębiorca i  menedżer. Z  wykształcenia logistyk. Od 2008 roku 
członek Rady Nadzorczej Krajowego Rejestru Długów. Od 2014 roku 
prezes zarządu Kaczmarski Group. Głównym celem rozwijanego przez 
niego biznesu jest ograniczenie ryzyka w relacjach między przedsię-
biorcami oraz pomoc konsumentom m.in. w przypadku wyłudzeń na 
skradzione im dane osobowe. Otwarty na wdrażanie innowacji. Zain-
westował m.in. w NFG – oferujący eFaktoring mikroprzedsiębiorcom, 
i Mikroflor – producenta m.in. nawozu wapiennego Mikrocalc (połą-
czenia wapna, kwasów humusowych i bakterii). Pomysłodawca Chron-
PESEL.pl – platformy pomagającej unikać konsumentom konsekwen-
cji związanych z wyłudzeniami na skradzione im dane osobowe.

Jakub Kostecki
Prezes zarządu Kaczmarski Inkasso Sp. z o.o. Sp. k., najstarszej polskiej 
firmy windykacyjnej. Z wykształcenia ekonomista. Od początku kariery 
zawodowej związany z branżą zarządzania wierzytelnościami. Od paź-
dziernika 2008 roku wiceprezes zarządu Krajowego Rejestru Długów 
Biura Informacji Gospodarczej SA. Od listopada 2015 pełni obecną 
funkcję, kierując spółką Kaczmarski Inkasso wchodzącą w skład Kacz-
marski Group. Wielokrotnie zaliczany przez prasę finansową do gro-
na top menedżerów branży finansowej. Aktywnie uczestniczy w życiu 
branży windykacyjnej jako członek Rady Polskiego Związku Zarządza-
nia Wierzytelnościami (PZZW).

Grzegorz Inglot
Wiceprezes INGLOT USA, a  także doradca zarządu do spraw e-com- 
merce, PR, marketingu oraz rozwoju międzynarodowego w  INGLOT 
(spółka dominująca). Jest również dyrektorem projektu Jennifer Lopez 
Inglot. Ukończył studia magisterskie o specjalności Ekonomia Przed-
siębiorstwa na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszaw-
skiego. Od siedemnastego roku życia jest związany z firmą rodzinną 
INGLOT, która produkuje kosmetyki kolorowe. Przedsiębiorstwo po-
siada 850 punktów sprzedaży w osiemdziesięciu pięciu krajach. Przez 
dwanaście lat zdobywał doświadczenie w  większości działów firmy. 
Poza INGLOT pracował również w zespole fuzji i przejęć PwC, zarzą-
dzał marką obuwniczą 3i na rynku warszawskim. Otworzył własny pro-
jekt zakładający stworzenie profesjonalnych salonów kosmetyczno-fry-
zjerskich dla dzieci. W wolnych chwilach gra w tenisa, pływa i uprawia 
sporty zimowe – narciarstwo i snowboarding.
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Oskar Zięta 
Architekt, designer, artysta i  innowator. CEO założonej przez siebie 
w 2010 roku firmy Zieta Prozessdesign, zajmującej się rozwojem wła-
snych, innowacyjnych technologii stabilizacji blachy m.in. FiDU i 3+. 
Uzyskał tytuł doktora na ETH w Zurychu. Prowadzi zajęcia w Scho-
ol of Form w  Poznaniu. Laureat wielu prestiżowych nagród. Autor 
technologii deformacji metalu za pomocą ciśnienia wewnętrznego – 
FiDU, twórca rzeźb NAWA oraz WIR. Jego stołek PLOPP (Polski Ludowy  
Obiekt Pompowany Powietrzem) to ikona designu z 2008 roku, mani-
fest technologii FIDU, obecny w licznych muzeach świata, m.in. w mo-
nachijskiej Pinakotece czy Centrum Pompidou.

Mając ponad 35 lat doświadczenia, skupiamy się na ciągłym rozwoju. 
Sukces odniesiony lokalnie sprawił, że podjęliśmy decyzję o rozsze-
rzeniu działalności marki i wprowadzeniu jej na rynek międzynaro-
dowy. Od roku 2006 mapa naszych lokacji stale się zwiększa, a salony 
INGLOT otwierane są w najbardziej prestiżowych miejscach. Dziś en-
tuzjaści makijażu mogą znaleźć nas na sześciu kontynentach w po-
nad 800 lokalizacjach, poczynając od londyńskiej Oxford Street, przez 
Piazza del Duomo w Mediolanie, Times Square w Nowym Jorku, aż po 
Grand Canal Shoppes w Las Vegas.

Zieta Prozessdesign to marka i studio projektowo-inżynieryjne założo-
ne przez Oskara Ziętę w 2010 roku. Interdyscyplinarny zespół tworzy 
innowacyjne rozwiązania, zgodne z potrzebami współczesnych i przy-
szłych odbiorców, bazujące na własnej technologii stabilizacji stali 
sprężonym powietrzem (FiDU). Procesy produkcyjne inspirują i  pro-
wadzą do osiągania niespotykanych rezultatów i obiektów. Można je 
wykorzystywać w przemyśle, motoryzacji, drogownictwie; można nimi 
aranżować przestrzenie mieszkalne i  biurowe oraz oglądać w  skali 
makro jako rzeźby i instalacje artystyczne. Pierwszym obiektem, który 
na trwałe zapisał się w zbiorowej świadomości i od 10 lat jest ikoną 
designu, był stołek PLOPP. Najbardziej rozpoznawalną rzeźbą prze-
strzenną wykonaną w  technologii FiDU jest NAWA na wyspie Dalio-
wej Ostrowa Tumskiego we Wrocławiu, natomiast najwyższą instalacją 
na świecie wykonaną w technologii free formingu jest instalacja WIR 
w Galerii Północnej w Warszawie.
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Paweł Zwierz
Właściciel rodzinnej firmy Manufaktura w Bolesławcu. Od prawie 25 lat 
zajmuje się tematyką wzornictwa przemysłowego i sztuki użytkowej. 

Manufaktura w Bolesławcu jest jednym z nielicznych polskich produ-
centów wywodzących się z obszaru, na którym tradycja ręcznej, ma-
nufakturowej pracy nie została przerwana. W ostatnich latach firma 
dynamicznie inwestuje w  swój rozwój poprzez współczesny design. 
Współpraca z wieloma znanymi projektantami, takimi jak Anna Orska, 
Oskar Zięta, Dorota Koziara, Magdalena Gazur czy Bartek Mejor, zaowo-
cowała nową interpretacją tradycji: połączeniem ręcznej, artystycznej 
pracy z efektami kreatywnych poszukiwań designerów, nowymi pro-
pozycjami zdobień, form, funkcji i typologii kamionkowych wyrobów. 
To pozwala kolejnym pokoleniom klientów nie tylko w  Polsce, lecz 
również w USA, Japonii, na Dalekim Wschodzie i w Europie Zachodniej 
na nowo zachwycać się tym naturalnym materiałem, funkcjonalnością 
oraz urodą wykonanych z niego naczyń czy przedmiotów dekoracyj-
nych. Design „makes the difference” – takie hasło przyświeca Manufak-
turze w Bolesławcu na każdym etapie działania. Tworzenie własnego, 
współczesnego wzornictwa to nie tylko sposób na rozwój i pozyskanie 
nowych grup odbiorców, ale także na odróżnienie się od konkurencyj-
nych firm. 

Panele
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Oszczędność napędza innowacyjność, tak jak inne 
ograniczenia. Jedynym sposobem wydostania się z ciasnego 
pudełka jest wymyślenie sobie drogi na zewnątrz.

Jeff Bezos, cEo i założyciel Amazona

Internacjonalizacja

Internacjonalizacja

Internacjonalizacja to umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa
Z tym pojęciem łączy się wiele zagadnień związanych z funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Formy internacjonalizacji 
to m.in. międzynarodowa rejestracja znaków towarowych, uzyskanie cer-
tyfikatów, zezwoleń, dopuszczenie do obrotu na rynkach zagranicznych.  
To także procedura ochrony własności intelektualnej w systemie międzyna-
rodowym – rejestracja patentów, udział w specjalistycznych targach, misjach 
gospodarczych, konferencjach czy też międzynarodowych stowarzyszeniach 
branżowych. Internacjonalizacją biznesu są również powiązania kapitałowe, 
zagraniczne inwestycje, zatrudnianie międzynarodowego personelu, two-
rzenie przedstawicielstw i  oddziałów zagranicznych, umowy franczyzowe, 
współpraca w sferze B+R, domena zagraniczna i strona internetowa w róż-
nych językach. Do tego obszaru wlicza się także sprzedaż 100% udziałów, 
akcji zagranicznemu inwestorowi i wyjście właścicieli z biznesu; uzyskane 
w ten sposób środki finansowe mogą być wykorzystane do uruchomienia 
kolejnych przedsięwzięć. 

Dzięki uczestniczeniu w  procesie internacjonalizacji przedsiębiorstwo 
zdobywa wiedzę, kompetencje i doświadczenie międzynarodowe. Zderzając 
się z różnorodnymi warunkami działania, różnicami kulturowymi i prawny-
mi, odmiennym otoczeniem instytucjonalnym, czy choćby wielorakimi pre-
ferencjami konsumentów, mamy do czynienia z procesem „uczenia się przez 
eksport”. Przedsiębiorstwo staje się bardziej otwarte i elastyczne.

Internacjonalizacja przedsiębiorstwa wymaga m.in. nowych kompeten-
cji menedżerskich i pracowniczych, opracowania skutecznych strategii oraz 
sposobów wejścia firmy na rynki zagraniczne i działalności na nich, stworze-
nia odpowiedniego modelu biznesowego aktywnego i skutecznego zarzą-
dzania ryzykiem występującym w środowisku międzynarodowym.
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Instytucje pomocne w procesie internacjonalizacji
• PARP – Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – Programy pomocowe
• PAIiIZ – Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych
• KUKE – Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych
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Internacjonalizacja

9 maja 2019 roku w Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej będzie ogłoszony konkurs na dotacje 
dla przedsiębiorstw zainteresowanych procesami internacjonalizacji. Będzie to konkurs: 1.4.B. – 
zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych 
oraz zwiększenie ekspansji na rynki zewnętrzne: a) projekty wdrażające długoterminowe (kom-
pleksowe) strategie biznesowe, b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowa-
dzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw.

Przydatne linki dla przedsiębiorców
• www.poland-export.pl 

Kompendium informacji na temat eksportu.
• www.trade.gov.pl

Portal Promocji Eksportu z informacjami o sposobach finansowania, pro-
gramach wspierających przedsiębiorców, zagranicznych instytucjach.

• www.ec.europa.eu/solvit
Portal dla obywateli UE z informacjami dotyczącymi wsparcia dla firm 
działających za granicą oraz sposobów rozwiązywania sporów z admini-
stracją, powstałych w wyniku niewłaściwego stosowania przepisów UE. 

• www.europa.eu/youreurope/citizens
Informacje na następujące tematy: prowadzenie działalności gospodar-
czej w  Europie, pomoc w  sprawach administracyjnych, sprzedaż poza 
granicami Polski, wsparcie finansowe, zamówienia publiczne, wymaga-
nia dotyczące produktów, ochrona środowiska, prawo pracy.

• www.madb.europa.eu
Unijna baza danych udostępniająca takie informacje, jak: stawki celne 
w różnych krajach, procedury obowiązujące podczas odpraw celnych, sta-
tystyki wymiany towarowej, bariery handlowe, wymogi sanitarne i fitosa-
nitarne (SPS), wymogi związane ze źródłami pochodzenia towarów.

• www.ibrkk.pl
• www.kig.pl 
• www.gochina.gov.pl
• www.pfrr.pl
• www.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/polskie_placowki/placowki

• BGK – Bank Gospodarstwa Krajowego 
• WPHI – Wydziały Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad i Konsulatów RP 
• KIG – Krajowa Izba Gospodarcza
• COIE – Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera 
• Enterprise Europe Network
• Regionalne programy operacyjne – dotacje unijne. Dzięki wielostron-

nemu wsparciu przedsiębiorcy mają możliwość kompleksowego przy-
gotowania do wejścia na rynki zagraniczne bez ponoszenia zbędnego 
ryzyka. Dofinansowanie może sięgać do 80% wydatków kwalifikowal-
nych, co oznacza, że wkład własny przedsiębiorstwa to jedynie 20%.
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K luczowe zagadnienia panelu: Przyczyny ekspansji – roz-
wój technologiczny, poszukiwanie rynków zbytu, optyma-
lizacja podatkowa, percepcja biznesu, zwiększenie war-
tości. Wybór regionu – podyktowany przyczyną ekspansji, 

zachęty do zakładania spółek, przyjazny klimat inwestycyjny, stabilność 
polityczna/ekonomiczna, rozwiązania prawne, koszty ludzi i działal-
ności, wykształcenie, wykonalność orzeczeń. Planowanie ekspansji – 
przygotowanie analizy rynkowej, analizy finansowej, analizy prawnej, 
zidentyfikowanie partnerów. Strategia ekspansji – znalezienie partnera, 
rozwój od podstaw, akwizycja. Koordynacja projektu – znalezienie do-
radcy. Udane i nieudane ekspansje – case study.

WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr jest niezależną polską kancela-
rią prawną z siedzibą w Warszawie i biurem w Poznaniu. Doradzamy 
przedsiębiorcom w ich polskiej i międzynarodowej ekspansji: mamy 
doświadczenie w projektach transgranicznych (w tym na rynku ame-
rykańskim i brytyjskim), oferujemy także wsparcie naszych niemiecko-, 
włosko- i francuskojęzycznych ekspertów. Wiemy, z jakimi wyzwania-
mi mierzą się biznesy rodzinne, a dzięki liczącemu ponad sto osób 
zespołowi zapewniamy obsługę prawną każdego rodzaju projektu. 
Wśród naszych klientów znajdują się m.in. podmioty z sektora FMCG 
(w tym e-commerce), produkcji, transportu i logistyki, sektora lotni-
czego, energetycznego czy budowlanego. Niezmiennie dbamy o eks-
percką jakość świadczonych usług, z wyobraźnią stosując innowacyjne 
rozwiązania prawne.

Tamara Surman
dyrektor ds. relacji biznesowych w kancelarii WKB, Wierciński, Kwie-
ciński, Baehr

INTERNACJONALIZACJA
I NOWE RYNKI

Partner Panelu

Prowadzenie
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Tamara Surman 
Dyrektor ds. relacji biznesowych w kancelarii WKB, Wierciński, Kwieciń-
ski, Baehr. Ma ponad 15-letnie doświadczenie na stanowiskach kierow-
niczych, gdzie rozwijała kompetencje w zakresie budowania strategii 
biznesowych, rozwoju biznesu, marketingu, komunikacji i zarządzania 
kryzysem. Pełniła m.in. funkcje doradcy zarządu w spółce Industrie- und 
Finanzkontor w Liechtensteinie, wiceprezesa zarządu Wydawnictwa 
Zwierciadło, a także dyrektora zarządzającego agencji doradztwa strate-
gicznego – MDI Strategic Solutions. Zrealizowała szereg projektów dla 
dużych polskich i międzynarodowych firm m.in. z branży energetycz-
nej, telekomunikacyjnej, farmaceutycznej, finansowej czy wydobywczej.  
Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim.

Agnieszka Wiercińska-Krużewska 
Założycielka i partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. 
Jest doświadczonym prawnikiem transakcyjnym, doskonale znającym 
potrzeby biznesu. Nadzoruje prace dla klientów, także w zakresie eks-
pansji międzynarodowej oraz sektora prywatnego. Kieruje zespołem 
prawa własności intelektualnej i TMT. Specjalizuje się w ochronie i eg-
zekwowaniu praw własności intelektualnej (w  tym praw autorskich, 
własności przemysłowej i tajemnic handlowych), branży multimediów 
i  telekomunikacji, ochronie danych osobowych, umowach informa-
tycznych, regulacjach dotyczących nowych technologii i cyberbezpie-
czeństwa, sprawach konsumenckich, nieuczciwej konkurencji, reklamie 
i marketingu, a także ochronie dóbr osobistych.

Agnieszka Wiercińska-Krużewska
założycielka i partner w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

Joanna Mularczyk
starszy specjalista, Zespół Sprzedaży Finansowania Handlu, Departa-
ment Bankowości Transakcyjnej Banku Gospodarstwa Krajowego

Przemysław Leśniewski
firma Runoland 

dr Agnieszka Turyńska
koordynator / Coordinator Enterprise Europe Network West Poland, 
Wrocławskie Centrum Transferu Technologii

Piotr Kaczmarek
prezes zarządu Unilight Polska Sp. z o.o., właściciel

Agnieszka Rąpała
założycielka Marki i Biura Podróży Rapala

Uczestnicy
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Joanna Mularczyk
Starszy specjalista, Zespół Sprzedaży Finansowania Handlu, Departa-
ment Bankowości Transakcyjnej BGK. Absolwentka Międzynarodowych 
Stosunków Gospodarczych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie ze 
specjalizacją rynki Środkowej i Wschodniej Europy (CEE). Z Bankiem 
Gospodarstwa Krajowego związana od września 2014 roku. Obecnie 
zajmuje się produktami trade finance, przede wszystkim finansowa-
niem pośrednim.

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, którego 
misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz 
sektora publicznego w realizacji jego zadań. Zgodnie ze Strategią na 
Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jednym ze strategicznych zadań 
Banku Gospodarstwa Krajowego jest wsparcie polskich przedsię-
biorstw na arenie krajowej i międzynarodowej. W ofercie BGK przed-
siębiorcy znajdą m.in.: finansowanie handlu, finansowanie ekspansji 
i inwestycji zagranicznych, program DOKE – mechanizm stabilizacji 
oprocentowania kredytów eksportowych.

Firma Runoland powstała w roku 1992. Jesteśmy polską firmą rodzin-
ną. Nasz zakład produkcyjny znajduje się w mieście Góra, w wojewódz-
twie dolnośląskim. Jest to niewielka miejscowość, otoczona żyznymi 
glebami, skąd pozyskujemy najwyższej jakości płody rolne. Produkuje-
my ekologiczne oraz konwencjonalne przetwory owocowe, warzywne 
oraz farsze. Jak sama nazwa wskazuje, Runoland zajmuje się również 
przetwórstwem runa leśnego pochodzącego z chemicznie czystych, 
nieskażonych terenów borów dolnośląskich.

Przemysław Leśniewski
Syn założyciela firmy Runoland – Bogusława Leśniewskiego. Do ro-
dzinnego biznesu dołączył na stałe 13 lat temu. Wykształcenie zdo-
był na Wydziale Zarządzania i Ekonomiki Usług w Szczecinie, po czym 
przeprowadził się do Leszna. Pracował kilka lat za granicą, dzięki cze-
mu biegle posługuje się językiem angielskim. W pracy obecnie zajmu-
je się głównie handlem zagranicznym. Poszukuje nowych rozwiązań 
technologicznych, a także nadzoruje procesy produkcyjne. Przy dosko-
naleniu jakości produktów chętnie wykorzystuje sugestie konsumen-
tów. Interesuje się sportem, ekologią oraz polityką.
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dr Agnieszka Turyńska 
Koordynator / Coordinator Enterprise Europe Network West Poland. Po-
siada wieloletnie doświadczenie w  pracy w  obszarze komercjalizacji, 
transferu technologii i europejskiej polityki innowacji. Przez szereg lat 
pracowała w Komisji Europejskiej, Dyrektoriat Przedsiębiorczości i Prze-
mysłu, pełniła funkcję Kierownika Działu Współpracy Międzynarodowej 
na Uniwersytecie w Alicante, a  od 2009 roku koordynuje prace pro-
jektu EEN West Poland (Enterprise Europe Network) we Wrocławskim 
Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej. Jest to jedno 
z  najskuteczniejszych przedsięwzięć wspierających międzynarodowy 
transfer technologii oraz działalność MŚP na rynkach zagranicznych.  

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT) Politechniki Wro-
cławskiej jest najstarszym w Polsce uczelnianym centrum transferu 
technologii, istnieje od 1995 roku. Działalność koncentruje na ko-
mercjalizacji wyników badań naukowych, wspieraniu innowacyjnej 
przedsiębiorczości oraz rozwijaniu współpracy międzynarodowej, go-
spodarczej i naukowej. WCTT jest członkiem Enterprise Europe Ne-
twork (EEN) – największej na świecie sieci wsparcia biznesu, powoła-
nej przez Komisję Europejską. Obejmuje ona swoim zasięgiem ponad 
60 krajów, 600 organizacji i 3000 ekspertów świadczących usługi dla 
przedsiębiorstw. Jako ośrodek sieci oraz koordynator konsorcjum EEN 
w zachodniej Polsce oferujemy małym i średnim firmom bezpłatne, 
specjalistyczne wsparcie w działaniach na rynku międzynarodowym.

Firma Unilight Polska Sp. z o.o. powstała w 2004 roku. To przedsię-
biorstwo rodzinne z kapitałem polskim (100%). Jesteśmy firmą pro-
dukcyjno-handlową, nasz zakład położony jest w Żernikach Wrocław-
skich. Zajmujemy się produkcją różnego rodzaju pojemników z gazem. 
Są to gazy do zapalniczek, gazy kampingowe oraz gazy techniczne. 
Nasza sprzedaż opiera się w 85% na eksporcie do krajów europej-
skich, USA oraz Izraela.

Piotr Kaczmarek
Prezes zarządu Unilight Polska Sp. z o.o., właściciel. Absolwent Uni-
wersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz podyplomowych stu-
diów MBA na tej samej uczelni (2001). Pracę menedżerską rozpoczął 
jako dyrektor handlowy w firmie Rackowski DLT – Generalny Dystrybu-
tor produktów VARTA w 1995 roku. Następnie założył oddział angiel-
skiej firmy Ronson Int. Ltd jako dyrektor handlowy – członek zarządu 
w 2000 roku. Cztery lata później założył Unilight Polska Sp. z o.o., którą 
zarządza do dzisiaj. Jego pasją jest sport; był zawodowym piłkarzem 
nożnym i jako zawodnik Ślęzy Wrocław oraz Varty Namysłów przez 12 
lat występował na arenach pierwszoligowych..
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Agnieszka Rąpała 
Założycielka marki i Biura Podróży Rapala. Pracę w turystyce rozpoczę-
ła w małym opolskim biurze podróży, szybko jednak otworzyła własne. 
Przeszła wszystkie szczeble we własnej firmie i obecnie wciąż prze-
mierza kraje i kontynenty w poszukiwaniu niezapomnianych miejsc. 
Pasjonatka Azji Południowo-Wschodniej, szczególnie Birmy. Laureat-
ka nagrody Agent Roku oraz Świdnickich Gryfów 2018 w kategoriach 
Osobowość Roku i Lider Mikro Przedsiębiorczości. Biega, fascynuje się 
zdrowym odżywianiem i psychologią. 

Biuro Podróży Rapala powstało w 1993 roku w Świdnicy. Po 10 la-
tach otworzyliśmy oddział w  Dzierżoniowie. Z  małej lokalnej firmy 
Biuro Podróży Rapala stało się marką rozpoznawalną na Dolnym Ślą-
sku. Początkowa działalność agencyjna przerodziła się w działalność  
touroperatora. Dziś Rapala tworzy własne, autorskie programy wyjaz-
dów i  spełnia marzenia swoich klientów o  poznaniu całego świata. 
„Szyjemy” wyprawy dedykowane dla naszych klientów, a  serwis VIP, 
jaki wdrażamy, stał się podwaliną do nowej marki AR Travel Concierge.

I deą „Loży Konsulów” jest przedstawienie uczestnikom Kongre-
su krajów, które reprezentują konsulowie honorowi. Kongres 
ma charakter regionalny i jest skierowany głównie do przed-
siębiorstw z naszego regionu. Wiemy oczywiście, że to amba-

sady udzielają pomocy i porad. Doszliśmy jednak do wniosku, że kon-
sul honorowy – często przedsiębiorca, menedżer, prawnik, co istotne 
działający na tym terenie – będzie mógł w sposób praktyczny zachęcić 
do aktywności na rynkach zagranicznych, wskazać na bariery i ryzyka, 
przedstawić dobry adres do pomocy i wsparcia tym, którzy będą zain-
teresowani. Liczymy, że dzięki ambasadom będzie można dostarczyć 
uczestnikom również materiały informacyjne o gospodarce i reprezen-
towanym kraju.

LOżA KONSULóW

Mirosław Brycki 
dyrektor Centrum Bankowości Przedsiębiorstw we Wrocławiu PKO 
Bank Polski S.A.

Prowadzenie
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Mirosław Brycki
Absolwent Uniwersytetu w Sztokholmie w zakresie Bankowości i Fi-
nansów oraz programu MBA w Donau University w Kremsie a/d Donau 
w Austrii. Wieloletni menedżer w bankowości korporacyjnej oraz deta-
licznej. Zarządzał strukturą oddziałów detalicznych na terenie regionu 
wrocławskiego. Budował bankowość korporacyjną w południowo-za-
chodniej Polsce. Doświadczony specjalista w strukturyzowaniu trans-
akcji inwestycyjnych, w tym M&A, w krajach CEE oraz w Austrii. Bie-
gle posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Pasjonat nowych 
technologii, ambasador płatności bezgotówkowych oraz programów 
edukacji finansowej dla dzieci i młodzieży.

Panele

Tomasz Szpikowski
konsul honorowy Republiki Korei

Jesús García-Nieto Moreno
konsul honorowy Królestwa Hiszpanii

Arkadiusz Jan Ignasiak
konsul honorowy Republiki Czeskiej

Uczestnicy

Tomasz Szpikowski 
Ukończył Zarządzanie Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we 
Wrocławiu. Współzałożyciel firmy Work Service S.A., której przez 10 lat 
był prezesem zarządu. Obecnie prezes zarządu i współwłaściciel spółki 
Bergman Engineering zatrudniającej inżynierów do dużych projektów 
technicznych oraz centrów R&D. Anioł biznesu, inwestuje w polskie 
start-upy – innowacyjne technologie lub rozwiązania. Wspiera przed-
siębiorczość wśród studentów – ekspert Akademii Biznesu AKME przy 
Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Fundator Fundacji MAIO, 
która propaguje i wspiera rodzinę i system pieczy zastępczej. Od 2014 
roku jako konsul honorowy Republiki Korei zajmuje się promocją roz-
woju współpracy politycznej, kulturalnej, naukowej i gospodarczej po-
między Republiką Korei a Polską, w szczególności Dolnym Śląskiem. 
Prywatnie pasjonuje się motoryzacją, biega i gra w tenisa.

ul. Leona Petrażyckiego 57
52-434 Wrocław 
tel. 71 738 39 72, 508 040 367 
e-mail: beata.chelpa@korea-consul.wroc.pl

브로츠와프 주재 대한민국 명예 
Honorowy Konsulat Republiki Korei
Honorary Consulate of the Republic of Korea
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Jesús García-Nieto Moreno 
Hiszpański przedsiębiorca. W przeszłości zajmował się internacjona-
lizacją i prowadzeniem biznesu na rzecz hiszpańskiej rodzinnej firmy 
z branży górniczej w Meksyku oraz rozwijaniem i prowadzeniem biz-
nesu innej rodzinnej hiszpańskiej firmy w Polsce działającej w branży 
deweloperskiej. Od kilku lat prowadzi własną firmą obsługującą za-
granicznych inwestorów w Polsce.

Arkadiusz Jan Ignasiak 
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Radca praw-
ny. W 2013 roku jako partner dołączył do zespołu ECh&W Kancelaria 
Prawna Sp. k., od 2016 roku – wspólnik. Ekspert w zakresie doradztwa 
prawnego w obszarze logistyki i transportu, ze szczególnym uwzględ-
nieniem transportu kolejowego. Specjalizuje się także we wsparciu 
prawnym procesów inwestycyjnych, w tym pozyskiwaniem funduszy 
inwestycyjnych, partnerów biznesowych, dalszym rozwojem przedsię-
biorstw oraz doradztwem przy sprzedaży i zakupie spółek. Od 2010 
roku pełni funkcję konsula honorowego Republiki Czeskiej we Wrocła-
wiu. Działa na rzecz współpracy między przedstawicielami Republiki 
Czeskiej a Dolnym Śląskiem. Przedsiębiorca, biegle włada językiem 
angielskim, zna czeski i rosyjski. 

Panele

ul. Ludwika Rydygiera 2a/15
50-249 Wrocław
tel. +48 669 505 300
e-mail: konsulat@fira.pm

Konsulat Honorowy Królestwa Hiszpanii

Konsulat Honorowy Republiki Czeskiej
ul. Szkocka 5/2
54-402 Wrocław
tel. 71 350 97 00
e-mail: wroclaw@honorary.mzv.cz
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Nie martwi mnie ktoś, kto oferuje ceny o 5% niższe. Niepokoi 
mnie ktoś, kto może zaoferować lepsze doznania dla klienta.

Jeff Bezos, cEo i założyciel Amazona

Innowacja to także ulepszanie
Według podręcznika Oslo Manual innowacja jest to wdrożenie nowego lub 
istotnie ulepszonego produktu (wyrobu lub usługi), nowego lub istotnie 
ulepszonego procesu, nowej metody marketingu lub nowej metody organi-
zacji w zakresie praktyk biznesowych, organizacji miejsca pracy bądź relacji 
ze środowiskiem zewnętrznym. 

P rodukty (wyroby i usługi), procesy i metody (techniczne, organi-
zacyjne i marketingowe) są innowacjami, jeśli są nowe lub istot-
nie ulepszone przynajmniej z punktu widzenia wdrażającego 
je przedsiębiorstwa. Oznacza to, że definicja innowacji według 

podręcznika Oslo Manual obejmuje pełne spektrum nowości – od nowości 
na skalę światową, poprzez nowości w skali rynku, na którym działa przed-
siębiorstwo, po nowości tylko z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa.

Innowacja to po prostu zmiana na lepsze, jest zauważalna z perspektywy 
klienta i ma służyć rozwiązywaniu jego problemów. Bierze się z obserwacji 
środowiska, które nas otacza, analizowania i wyciągania wniosków na przy-
szłość. Innowacje możemy zatem także rozumieć jako ulepszanie tego, co 
już funkcjonuje, lub też nadawanie zupełnie nowego kształtu czy sensu roz-
wiązaniom już istniejącym. Takie podejście promuje Thomas Wedell-Wedell- 
sborg – ekspert w dziedzinie zarządzania innowacją. Zaleca, aby właściciele 
firm, liderzy stworzyli drogę prowadzącą do zaszczepienia innowacyjności 
w DNA miejsca pracy. Proponuje przedsiębiorcom organizację ekosystemu 
skłaniającego pracowników do codziennego przejawiania zachowań inno-
wacyjnych, tak aby stały się ich nawykiem. Te zachowania to koncentracja, 
kontakt, modyfikacja, selekcja oraz dyplomacja, wytrwałość.

By być innowacyjnym, należy nieustannie coś zmieniać. Nie zawsze trze-
ba wynaleźć coś innego, coś czego jeszcze nie ma. Można jednak znaleźć 
nowy powód do korzystania z istniejącego rozwiązania. Dobrym przykładem 
są tu firmy taksówkarskie, które wprowadziły nowy format dla usługi trans-
portu i nowy powód korzystania z ich taksówek. Zmieniła się relacja klient–
przewoźnik, która obecnie jest oparta na zaufaniu. Pasażer otrzymuje nową 
strefę komfortu. Będąc ich klientem i korzystając z aplikacji, widzimy, kto 

Innowacja to także ulepszanie
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po nas przyjedzie, jakie ma oceny, gdzie aktualnie się znajduje, nie musimy 
kontrolować, jak dojedzie do naszego celu. 

Zaczynając od diagnozy problemów i rozpoznawania potrzeb klientów, 
poszukiwania nowego formatu, koncepcji dla swoich produktów, czy też 
usług, możemy znaleźć w firmie innowację i ją wprowadzić. Ważne, aby cie-
kawie zakomunikować klientowi nowe powody, dla których powinien kupić 
nasz produkt bądź skorzystać z naszych usług.

W latach 20. ubiegłego stulecia brytyjski chemik William Owen stworzył 
na bazie glukozy napój przywracający energię osobom chorym. Dziś jest to 
popularny napój izotoniczny, polecany sportowcom. W tym przypadku waż-
na okazała się zmiana sposobu patrzenia na produkt i wprowadzenie go na 
zupełnie nowy rynek.

Innowacyjność  na rynku produktów spożywczych
Rynek produktów spożywczych jest jednym z najbardziej innowacyjnych. Ob-
serwujemy stały wzrost zarówno obrotu produktami żywnościowymi i napo-
jami, jak również wzrost innowacyjności w obszarze pozytywnego wpływu 
żywności na zdrowie. 

Zestawienie TOP 15 najbardziej innowacyjnych kategorii produktów

Świat 2016 r.

Napoje bezalkoholowe

Nabiał

Dania gotowe

Mrożonki

Przekąski

Produkty mięsne

Ciastka

Napoje alkoholowe

Płatki zbożowe

Desery

Produkty czekoladowe

Inne świeże niemleczne

Przyprawy i sosy

Makarony, ryż, skrobia

Lody

                                         9%

                           6,6%

                           6,6%

                          6,4%

                        6,2%

                4,8%

               4,7%

       3,4%

       3,3%

      3,2%

      3,1%

    3%

   2,9%

  2,7%

 2,6%
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Przed producentami żywności stoją nowe wyzwania, które wynikają zarów-
no z demografii, jak i urbanizacji. Konsumenci w krajach zachodnich w dal-
szym ciągu będą wybierać żywność wysokiej jakości, natomiast kraje szyb-
ko rozwijające się przejdą od produktów nieprzetworzonych do produktów 
przetworzonych (co oznacza zarazem więcej przetwórstwa i opakowań). 
Globalny wzrost liczby ludności o około 30% do roku 2050 (9,7 mld) oraz 
postęp urbanizacji zwiększą światowy popyt na żywność o 60–70% do roku 
2050. Z kolei starzenie się ludności w krajach zachodnich spowoduje wzrost 
popytu na produkty dedykowane osobom w podeszłym wieku.

Źródła
Autor: FoodFakty.  
Prezentowane powyżej 
materiały udostępnione 
zostały przez organizatorów 
targów SIAL 2018. 

Rozkład kategorii produktowych w Polsce pod kątem innowacyjności w 2017 r.

Europa 2016 r.
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Dania gotowe

Napoje bezalkoholowe

Nabiał

Mrożonki

Produkty mięsne 

Przekąski

Ciastka

Napoje alkoholowe

Produkty czekoladowe

Makarony, ryż, skrobia

Lody

Przyprawy i sosy

Płatki zbożowe

Desery

Dżemy, soki owocowe

Płatki śniadaniowe

Ciastka

Soft drinks

Makarony, ryż

Herbaty, herbaty ziołowe

Przekąski

Wyroby czekoladowe

Wyroby mięsne

Nabiał

Dania gotowe

Innowacja to także ulepszanie
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Europa 2016 r.

Panele

F irmy rodzinne, jak dowodzą historycy przedsiębiorczości, są 
nie tylko predystynowane do innowacyjności, lecz są rze-
czywiście twórcami większości najważniejszych wynalaz-
ków ubiegłego wieku. Stosunkowo rzadko potrafią te od-

krycia równie skutecznie wdrażać do swojej działalności biznesowej. 
Chociaż ogromny odsetek firm rodzinnych to doskonale zarządzane 
nowoczesne struktury, wiele z nich przedkłada bezpieczeństwo trady-
cyjnych metod, procedur i procesów nad ryzyko niepowodzenia nowo-
czesnych rozwiązań.

Wyzwania i osiągnięcia współczesności zmuszają jednak do zmia-
ny modeli biznesowych i  filozofii działania. Współpraca z  nowocze-
snymi firmami z Zachodu, ale także z Polski, zmusza do posługiwania 
się podobnymi językami, systemami komunikacji i wymiany danych. 
Perfekcyjność wykonawcza czy atrakcyjność cenowa przy automaty-
zacji procesów (w tym także zamówień) może nie być wystarczającym 
źródłem przewagi konkurencyjnej.

Główne problemy niniejszego panelu to: rewolucja technologicz-
na – konsekwencje dla firmy rodzinnej (dla współpracy zewnętrznej 
i  procesów wewnętrznych); innowacyjność w  zarządzaniu firmą ro-
dzinną outsourcing/obsługa procesów biznesowych; innowacyjne 
systemy wspierania zarządzania przedsiębiorstwem; innowacyjność 
w praktyce –źródła inspiracji; finansowanie – innowacyjne narzędzia.

Związek Pracodawców Polska Miedź to samorządna organizacja 
pracodawców, która powstała w  1996 roku z  inicjatywy KGHM Polska  
Miedź S.A. Związek początkowo miał charakter stowarzyszenia bran-
żowego, a obecnie zrzesza 120 firm z  różnych sektorów gospodarki,  
zatrudniających ponad 35 tysięcy pracowników. Zadaniem Związku 
jest ochrona i reprezentowanie interesów pracodawców. 

Beata Staszków 
prezes zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź

Rafał Szkop
menedżer ds. Analiz, Legislacji i Współpracy Międzynarodowej 
w Związku Pracodawców Polska Miedź

INNOWACYJNOŚĆ

Partner Panelu

Prowadzenie
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prof. dr hab. inż. Edward Chlebus
Pracownik Wydziału Mechanicznego Politechniki Wrocławskiej od 
1972 roku. Przez trzy kadencje w latach 1993–1999 oraz 2005–2008 
pełnił funkcję dyrektora Instytutu Technologii Maszyn i  Automaty-
zacji PWr oraz kierownika Centrum Doskonałości CAMT Politechniki 
Wrocławskiej, a od 2008 roku również kierownika Międzynarodowego 
Centrum Badawczego Fraunhofera CAMT-FPC przy Politechnice Wro-
cławskiej, w  obszarze technologii laserowych i  inżynierii produkcji. 
W  latach 2008–2016, Dziekan Wydziału Mechanicznego PWr. Jest 
twórcą i pierwszym prezesem Dolnośląskiego Parku Innowacji i Na-
uki DPIN. Odbył wielomiesięczne staże naukowe za granicą. Otrzymał 
nagrody Prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia naukowo-
-techniczne (2001, 2007, 2009) oraz Złote Medale na Targach w No-
rymberdze i  Brukseli. Członek wielu gremiów eksperckich przy EC 
(Manufuture, FoF. PPP). Opublikował 540 prac naukowych w tym 360 
publikacji i 6 książek, wypromował 38 doktorów nauk technicznych, kie-
rował kilkudziesięcioma projektami międzynarodowymi i krajowymi.

Wprowadzenie

Beata Staszków 
Prezes zarządu Związku Pracodawców Polska Miedź. Menedżer z po-
nad 20-letnim doświadczeniem pracy w Polsce i w Wielkiej Brytanii. Po 
ukończeniu studiów MBA, rozpoczęła pracę jako konsultant biznesowy 
i interim menedżer w firmach potrzebujących wsparcia w czasie kom-
pleksowych procesów restrukturyzacyjnych. W latach 2010–2016 pra-
cowała jako konsultant biznesowy, trener i coach w firmach Catalyst, 
Workstream Consulting, Career Intelligence i  Mentor EU w Wielkiej 
Brytanii. Od 2016 roku prezes zarządu Związku Pracodawców Polska 
Miedź. Jej pasją jest czytanie literatury i słuchanie muzyki poważnej. 

Rafał Szkop
Menedżer ds. Analiz, Legislacji i Współpracy Międzynarodowej w Związ-
ku Pracodawców Polska Miedź. Ekspert z dziedziny prawa, stosunków 
przemysłowych, B+R, innowacyjności oraz przemysłu 4.0. Prezes Eu-
ropejskiej Platformy Technologicznej Zrównoważonego Rozwoju Su-
rowców Mineralnych (z ramienia KGHM Polska Miedź S.A.). Członek 
Komitetu ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Euromines. Stale współpracuje 
z Komisją Europejską w tematyce surowcowej. Współautor kilku arty-
kułów w publikacjach krajowych.
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Jerzy Nadolny
prezes zarządu Mine Master Sp. z o.o.

Bogdan Plata
prezes zarządu INNPACT Sp. z o.o. 

Jacek Pietraszkiewicz
prezes zarządu NavSim Polska Sp. z o.o.

Uczestnicy

Panele

Jerzy Nadolny
Prezes zarządu Mine Master Sp. z o.o. W 1980 roku ukończył Politech-
nikę Wrocławską na Wydziale Organizacji, Informatyki i Zarządzania. 
Pracował w Hucie Miedzi Legnica. Od 1988 roku dyrektor ds. ekono-
micznych ZUG Lena, a od 1991 dyrektor naczelny. Po przekształceniach 
w 1993 roku prezes w Boart Lena (później Boart Longyear), produku-
jącej maszyny górnicze. Po wykupie menedżerskim w 2006 roku został 
współwłaścicielem i prezesem firmy, działającej od tej pory pod nową 
nazwą – Mine Master. Jego szczególną pasją jest żeglarstwo. W 2005 
roku otrzymał tytuł Mistrza Polski w klasie Omega Sport.

Bogdan Plata
Prezes zarządu INNPACT Sp. z  o.o. Związany z branżą informatyczną 
ponad 25 lat. W czasie swojej działalności odpowiadał za projekto-
wanie i  dostarczanie systemów informatycznych wspierających pro-
cesy obsługi klienta oraz zarządzanie danymi pomiarowymi w wielu 
firmach energetycznych. Uczestnik wdrożeń mających na celu sprawne 
przeprowadzenie procesu konsolidacji systemów pracujących w łączo-
nych firmach energetycznych. Zdobyte doświadczenie podczas realiza-
cji złożonych projektów pozwoliło mu na zbudowanie firmy doradczej 
INNPACT, która pomaga klientom na uwolnionym rynku energii, do-
starczając wiedzę oraz innowacyjne rozwiązania zapewniające opty-
malizację kosztów i zużycie mediów energetycznych.

Mine Master Sp. z o.o. jest producentem maszyn wiercących i kotwią-
cych. Sprzęt przeznaczony jest głównie do skał twardych i prac wy-
dobywczych w niemetanowych kopalniach metali nieżelaznych (m.in. 
miedzi, cynku, niklu), choć firma z sukcesem wprowadza modyfikacje 
swoich produktów i sprzedaje je do górnictwa skał miękkich np. soli, 
czy łupków bitumicznych. Specjalnością Mine Master są wozy produ-
kowane w ścisłej współpracy z klientem dostosowane do specyficz-
nych warunków pracy. 
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Jacek Pietraszkiewicz
Prezes zarządu rodzinnej spółki JADMAR i jej spółki córki NavSim Pol-
ska. Od lat 1993 i 2007 związany z obiema. Wykorzystując żeglarską 
pasję oraz korzystając z zaplecza JADMAR, założył w 2007 r. spółkę 
zależną NavSim Polska. Od początku jest jej prezesem oraz szefem 
działu badań i rozwoju. Korzysta z wykształcenia zdobytego we wro-
cławskich Lotniczych Zakładach Naukowych (mechanik lotniczych 
przyrządów pokładowych). Projektuje, bada i wdraża swoje pomysły 
na bardzo wymagającym rynku nawigacji morskiej. Projektował sys-
temy nawigacyjne dla Portu Gdynia i świnoujskiego Gazoportu. Jest 
ekspertem Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich, człon-
kiem polskich zespołów NCSR (bezpieczeństwo i ratownictwo) i MASS 
(statki bezzałogowe) przy Międzynarodowej Organizacji Morskiej.

NavSim Polska Sp. z o.o., założona w 2007 roku przez zarząd rodzinnej 
firmy JADMAR Sp. z o.o., działa na profesjonalnym rynku morskim w ob-
szarze „e-navigation”. Początkowo rozwijała oprogramowanie kanadyj-
skiej firmy NavSim Technology. Po zakupie jej udziałów tworzy własne 
oprogramowania IV generacji. Wdrożyła systemy nawigacyjne na pro-
mach pasażerskich PŻM. W 2014 roku firma weszła w skład konsorcjum, 
projektując nowoczesny system nawigacyjny dla potrzeb wprowadzania 
i manewrowania gazowcami w świnoujskim Gazoporcie. Tworzy inno-
wacyjne systemy nawigacyjne, pozwalające na manewrowanie statkami 
w portach, praktycznie bez jakiejkolwiek widzialności optycznej. Wszyst-
kie statki LNG wchodzące do Świnoujścia korzystają z  technologii  
NavSim. W styczniu 2019 roku firma zakończyła budowę systemu nawi-
gacyjnego dla Portu Gdynia, przy pomocy którego został wprowadzony 
największy do tej pory statek handlowy, jaki kiedykolwiek wpłynął do 
Gdyni. Skutecznie wdraża i komercjalizuje swoje produkty elektroniczne 
w  Polsce, Danii, Wielkiej Brytanii, USA i  na platformach wiertniczych.

INNPACT to jedna z największych w Polsce niezależnych firm dorad-
czych w dziedzinie optymalizacji kosztów mediów energetycznych 
oraz producent oprogramowania dziedzinowego. Od 2009 roku do-
świadczeni konsultanci INNPACT doradzają klientom, w jaki sposób 
mogą obniżyć koszty mediów energetycznych. Firma oferuje komplek-
sowe podejście do zagadnienia optymalizacji kosztów, wykorzystując: 
doświadczenie, wiedzę, zaawansowane modele analityczne oraz wła-
sne narzędzia informatyczne. Firma zrealizowała ponad tysiąc projek-
tów optymalizacyjnych, które przyniosły naszym klientom ponad 35 
mln zł oszczędności. Z dużym powodzeniem organizuje grupy zaku-
powe energii elektrycznej i paliwa gazowego o łącznym wolumenie 
przekraczającym 1300 GWh. Wykonała także kilkadziesiąt wdrożeń 
projektów informatycznych o różnej skali złożoności.
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Gdyby trzeba było podzielić firmę, to oddałbym majątek, 
halę produkcyjną i wyposażenie, a sobie zatrzymałbym 
markę – i tak wyszedłbym na tym o wiele lepiej.

John Stuart, naczelny dyrektor korporacji Quaker

Noblesse oblige. 
Twoja firma to Twoje dobre imię

Noblesse oblige. Twoja firma to Twoje dobre imię

M arka szanowana przez ludzi ma lojalnych klientów, którzy 
sami wielokrotnie są jej rzecznikami w formie sponta-
nicznych rekomendacji. Najsilniejszym skojarzeniem fir-
my rodzinnej jest nazwisko rodowe założyciela umiesz-

czone w nazwie firmy. Kolejnym cennym wyróżnikiem jest kryjąca się za 
nazwiskiem unikalna historia. Dzięki niej łatwiej zapamiętujemy tożsamość 
firmy, bo budzi nasze emocje. Marka firmy osadza się w fabule, którą mo-
żemy sobie wyobrazić, wokół której gromadzimy wszystkie doświadczenia, 
opinie, skojarzenia i korzyści wynikające z używania jej produktów. Pozwala 
nam się trwale przywiązać do danego producenta, usługodawcy. Z kolei sil-
ne przywiązanie do rodzinnego przedsiębiorstwa, poszanowanie dla warto-
ści i tradycji rodzinnych, chęć przejęcia i dalszego rozwoju produkcji przez 
kolejne pokolenia pozwala ją na jego ciągłą obecność na rynku.

Długowieczne biznesy rodzinne w świecie
W rankingu długowieczności firm wygrywa Japonia. Około 100 tys. japoń-
skich przedsiębiorstw liczy sobie ponad 100 lat, a prawie sto ponad 600 lat. 
Wśród tamtejszych przedsiębiorców dominujące jest przekonanie, że zaufa-
nie i harmonia są równie ważnym celem jak zysk, a dla wielu przedsiębior-
ców nawet nieco istotniejszym. 

Japonia. Hotel Hoshi Ryokan
Najdłużej prowadzonym rodzinnym biznesem na świecie jest japoński Hotel 
Hoshi Ryokan, który działa od 1300 lat. Houshi Ryokan to hotel nad gorącym 
źródłem. Powstał w 718 roku w Awazu w centralnej Japonii. Od początku 
swojego istnienia należy do jednej rodziny i uznawany jest za najstarszy 
hotel świata oraz spa, jak również najdłużej nieprzerwanie działające przed-
siębiorstwo świata. Ogród i niektóre części hotelu mają dziś 400 lat. Hotel 
Houshi zawsze przechodził w ręce najstarszego syna, a obecny właściciel 
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należy do 46. pokolenia, któremu przypadł w udziale ten obowiązek. Nie-
stety, jego jedyny syn niedawno zmarł, dlatego najprawdopodobniej po raz 
pierwszy w historii Ryokan przejmie kobieta, czyli jego córka. 

Kanada. Molson Coors Brewing 
Założony w Montrealu w 1786 roku Molson Coors Canada jest najstarszym 
browarem w  Ameryce Północnej i  nadal produkuje piwo w  oryginalnym 
browarze. Krótko po przybyciu do Montrealu w 1782 roku John Molson do-
strzegł potencjał rynkowy piwa w ówczesnej brytyjskiej kolonii. Ceny win, 
rumu i porto wzrosły, napływający imigranci angielscy i irlandzcy szczegól-
nie lubili piwo. Kiedy Molson był pełnoletni, wykorzystał pieniądze odzie-
dziczone po rodzicach na zakup małego browaru, który ciągle rozwijał. John 
Molson zawarł partnerstwo z trójką dzieci. Molson jest największym browa-
rem w Kanadzie i piątym co do wielkości na świecie. Eric Molson, w szóstym 
pokoleniu rodziny, przeszedł na emeryturę w 2009 roku, jednak jego syno-
wie Andrés i Geoff nadal aktywnie zajmują się sprawami firmy jako członko-
wie rady dyrektorów. John Molson pisał: „Moje piwo jest popularniejsze niż 
moje najbardziej optymistyczne oczekiwania”. Marka Molson jest dziś jedną 
z najlepiej znanych marek w Kanadzie.

Francja. Winnica Château de Goulaine
Najstarszym europejskim przedsięwzięciem jest winnica w  dolinie Loary 
w  okolicy Nantes – Château de Goulaine. To najstarszy znany producent 
wina, jaki nadal istnieje. Założona została około 1000 roku i funkcjonuje do 
dzisiaj. W tym to roku powstał prawdopodobnie zamek rodziny markiza de 
Goulaine. W pobliskiej winnicy wytwarzano początkowo wino tylko w ce-
lach konsumpcyjnych dla rodziny. Obecnie słynie ona z doskonałych win, 
sprzedawanych na całym świecie. Uważa się, że jest trzecim najstarszym 
komercyjnym przedsiębiorstwem na świecie.

Polska. Pracownia Ludwisarska Jana Felczyńskiego w Przemyślu
Powstała w 1808 roku firma ZF Fleczyński specjalizuje się w wyrobie dzwo-
nów i sztuki ludwisarskiej. Saga rodu, bo tak należałoby nazwać dzieje ośmiu 
pokoleń ludwisarzy przemyskich, rozpoczęła się w  Kałuszu – tam Michał 
Felczyński założył pierwszą w  tej części Europy odlewnię dzwonów. Sam  
nauki pobierał najprawdopodobniej u niemieckich lub włoskich odlewni-
ków. Po śmierci Michała w  1866 roku pracę kontynuowało jego czterech 
synów, a następnie wnukowie. Silna tradycja przejmowania firmy z ojca na 
syna nie dawała możliwości podjęcia innego zajęcia. W 1979 roku Jan Fel-
czyński reaktywował odlewnię przy ul. Słowackiego 46 pod nazwą „Odlew-
nia i Naprawa Dzwonów Jana Felczyńskiego”. Spod jego ręki wyszły nie tylko 
dzwony nagradzane na lokalnych i  międzynarodowych targach. Od 2010 
roku rodzinną tradycję rzemieślniczą kontynuuje i rozwija Piotr Olszewski, 
prawnuk Jana Felczyńskiego. Przedsiębiorstwo wykonuje dzwony dla naj-
ważniejszych, największych i najbardziej znanych kościołów i sanktuariów. 

Noblesse oblige. Twoja firma to Twoje dobre imię

Źródło
Family Business Magazine, Forbes, 
Cytowanie: Kuta K., Matejun M.,  
Miksa P., Długowieczność firm 
rodzinnych, „Przegląd Nauk 
Ekonomicznych”, nr 26/2017,  
s. 91-102, Wikipedia



47

J ak wynika z obserwacji zachowań konkurencyjnych przedsię-
biorstw, w poszukiwaniu atrybutów unikalności odwołują się 
one coraz częściej do swojego rodzinnego charakteru. Dotyczy 
to nie tylko firm małych i  lokalnych, lecz również korporacji 

międzynarodowych (np. Johnson&Johnson). Przyjmuje się, że ro-
dzinny charakter przedsiębiorstwa kojarzony z tradycją, pozamaterial-
nymi wartościami, atmosferą życzliwości, nie anonimowości dobrze 
oddaje współczesne trendy konsumenckie. Z drugiej strony, zwłaszcza 
w krótkiej historii polskiej przedsiębiorczości odwoływanie się do tra-
dycji rodzinnej budzi obawy postrzegania przez klientów takiej firmy 
jako rynkowego amatora, konserwatysty bądź podmiotu bez rozwo-
jowych perspektyw. Celem panelu jest zaprezentowanie rozwiązań 
dotyczących budowania marki firm rodzinnych, zgodnych z obecnymi 
trendami konsumenckimi. Zastanowimy się, czy „rodzinność” firmy to 
wartość marketingowa, czy przeszkoda w zdobywaniu klientów. Prze-
analizujemy, w jaki sposób cechy przedsiębiorczości rodzinnej, jej uni-
kalne walory, zasoby oraz wizerunek właścicieli jako liderów, stwarzają 
przewagi konkurencyjne, a także służą kreowaniu marki. Przyjrzymy się 
przykładom skutecznych strategii marketingowych opartych na atry-
butach rodzinnego charakteru biznesu.

Jako wiodąca globalna organizacja świadczymy profesjonalne usługi 
doradcze. W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania 
i rozwiązywanie kluczowych problemów. Jesteśmy siecią firm działają-
cą w 158 krajach. Zatrudniamy ponad 250 tys. osób, które dostarczają 
naszym klientom najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biz-
nesowego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W Polsce PwC posiada  
8 biur regionalnych – w Warszawie, Łodzi, Gdańsku, Poznaniu, Wro-
cławiu, Katowicach, Krakowie i Rzeszowie, oraz Financial Crime Unit  
w Gdańsku i dwa Service Delivery Center w Katowicach i Opolu. PwC 
w Polsce zatrudnia ponad 4700 osób.

Marta Marczak 
PwC

PRZEDSIĘBIORSTWO 
RODZINNE JAKO MARKA

Partner Panelu

Prowadzenie

Panele
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Marta Marczak 
Z wykształcenia socjolog, od 15 lat strateg marketingowy. Bada-
jąc zmieniające się zjawiska kulturowe oraz potrzeby konsumentów, 
wspiera budowanie silnych, angażujących marek. Autorka strategii 
pozycjonowania oraz innowacji produktowych dla wielu wiodących 
marek w sektorze FMCG. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako 
Brand Manager w firmie spożywczej, następnie jako strateg i partner 
w Stratosferze, obecnie w PwC odpowiada za Zespół Strategii Marki. 

Agnieszka Blacheta 
Dyrektor zarządzająca Huty Szkła Kryształowego Julia w Piechowi-
cach. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w rodzinnej firmie 
Kolglass, zajmującej się sprzedażą szkła kryształowego. W zarządzanej 
przez siebie firmie wdrożyła innowacyjne rozwiązania biznesowe, od-
budowała markę JULIA, oraz zainicjowała działalność huty w branży 
usług turystycznych. Jest entuzjastką wprowadzania nowych trendów 
wzorniczych w szkle kryształowym.

Agnieszka Blacheta
dyrektor zarządzająca Huty Szkła Kryształowego Julia w Piechowicach

Janusz Prus
prezes PPH VITBIS sp. z o.o.

Błażej Prus
dział eksportu PPH VITBIS sp. z o.o.  

Uczestnicy

Kolglass to firma rodzinna założona w 1990 roku przez Ryszarda Ko-
lata. Od 2006 roku, jako właściciel Huty Szkła Kryształowego JULIA 
w Piechowicach, prowadzi działalność produkcyjną, handlową i tury-
styczną. Obecnie pod marką JULIA, sprzedaje swoje wyroby na rynku 
krajowym i wielu rynkach zagranicznych: między innymi w Brazyli, 
USA, Maroku, Francji i krajach Bliskiego Wschodu. Hutę Julia wyróż-
nia unikalny, manufakturowy charakter produkcji. Jej tradycje sięgają  
1843 roku.

Panele
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Janusz Prus
Absolwent Wydziału Mechanicznego Akademii Rolniczej we Wrocła-
wiu w 1976 roku. W 2002 roku uzyskał stopień doktora nauk ekono-
micznych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Od początku lat 
80. związany ze Spółdzielnią Vitrum w Złotoryi, której Prezesem zo-
stał w 1985 roku. Założyciel i Prezes Spółki Vitbis ze Złotoryi. W la-
tach 2001–2011 Przewodniczący Federacji Pracodawców Polski Za-
chodniej, od 2009 roku do chwili obecnej członek Rady Społecznej 
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Legnicy. Dwukrotnie uho-
norowany Złotym Krzyżem Zasługi oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi. 
Prywatnie interesuje się historią sztuki, antykami, podróżami i piłką 
nożną, jest opiekunem 2 kotów.

Błażej Prus
Absolwent Wydziału Zarządzania, Informatyki i Finansów Uniwersyte-
tu Ekonomicznego we Wrocławiu w 2009 roku. W 2014 roku uzyskał 
stopień doktora nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym we Wrocławiu. Studiował także Antropologię Kultury na Uniwer-
sytecie Wrocławskim. Od lat nastoletnich związany ze Spółką Vitbis. 
Od 2010 roku zajmuje się sprzedażą eksportową firmy. Od 2016 roku 
wykładowca akademicki w  Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej 
w Legnicy. Prywatnie interesuje się kuchnią, reportażami i historią lu-
dową, jest opiekunem psa i kota. 

PPH Vitbis Sp. z o.o. powstała w 1992 roku na bazie likwidowanej 
Spółdzielni Pracy Wyrobów Szklanych i Mineralnych „VITRUM” w Zło-
toryi. Od początku działalności firma wyspecjalizowała się w produk-
cji szklanych ozdób choinkowych (bombek). Jest największym praco-
dawcą na terenie powiatu złotoryjskiego. Obecnie zatrudnia około 
250 osób i sprzedaje około 25 mln bombek rocznie. Głównymi od-
biorcami produktów są sieci handlowe i dystrybutorzy z Europy Za-
chodniej, USA oraz sieci handlowe w Polsce. Firma jest największym 
producentem bombek w Polsce i jednym z największych w Europie.
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P rzedsiębiorstwa (biznesy) rodzinne na całym świecie funkcjonu-
ją od lat. Chociaż w Polsce ze względów politycznych i historycz-
nych ich życiorysy są krótsze, to także w naszym kraju możemy 
spotkać biznesy rodzinne o tradycji wielopokoleniowej. Dlacze-

go więc dopiero teraz mówi się o tym tak głośno i intensywnie, skoro zmiany 
generacyjne i sukcesje odbywają się w rytmie cyklu życia ludzi, a więc co rok, 
co miesiąc i co dzień? 

To obecnie wzmożone zainteresowanie wielu obserwatorów wiąże się 
z historią polskiej transformacji. Uznaje się, że skoro zmiana pokoleniowa 
następuje co 20–25 lat, to założyciele firm z  początku lat 90. (początku 
okresu polskiej transformacji) wchodzą lub są w wieku sukcesyjnym i obec-
nie powinniśmy mieć do czynienia z przekazywaniem biznesów kolejnym 
pokoleniom. To pierwszy mit.

Uważniejsze przyjrzenie się statystykom z tamtych lat nie pozwala na 
tak jednoznaczne wnioski. Nawet bez sięgania po bardzo szczegółowe sta-
tystyki zauważymy, że skala potencjalnych sukcesji nie jest tak duża. Jeśli 
dodatkowo uwzględnimy śmiertelność przedsiębiorstw, to skala sukcesji 
przypadająca na obecne lata jest mniejsza, niż się przyjmuje.

Jest to jedno z wielu uproszczeń, mitów i nieuprawnionych uogólnień, 
które towarzyszą dyskusji o sukcesji i przedsiębiorstwach rodzinnych w Pol-
sce w ogóle. Nie pozwalają one spojrzeć na ich problemy w odpowiednich 
proporcjach i z dystansem dającym możliwość wyciągania wniosków istot-
nych z perspektywy przedsiębiorstw rodzinnych i gospodarki. Warto zatem 
zwrócić uwagę na niektóre z nich.

Mit istnienia imperatywu trwania przedsiębiorstwa, czyli przekazywania 
i  przejmowania przedsiębiorstwa przez kolejne pokolenia. W  związku z  tym 
członkowie rodzin właścicieli przedsiębiorstw (założycieli) na wzór wędrow-
nych ptaków posiadają utrwaloną dziedzicznie skłonność do wędrówki i powro-
tów do określonych miejsc (gniazd) niezależnie od okoliczności zewnętrznych.  

W ciągu ostatnich kilku lat można zauważyć wyraźny wzrost zainteresowa-
nia w Polsce przedsiębiorstwami rodzinnymi. Motywów takiego przypływu 
miłości do przedsiębiorstw rodzinnych ze strony naukowców, dziennikarzy, 
prawników, doradców, finansistów jest z pewnością wiele, lecz jeden z pod-
stawowych można zawrzeć w haśle „sukcesja”. Dla niektórych są to ciekawe  
i spektakularne przypadki przekazywania wielkich majątków, dla innych nowy  
rynek aktywności doradczej, mediacyjnej, dla kolejnych ciekawe pole badaw-
cze, dla jeszcze innych perspektywiczne źródło wpływów podatkowych. 

prof. nadzw. 
dr hab. Krzysztof Safin
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Ten mit jest szkodliwy, bo jeśli się go przyjmie jako bezwzględnie prawdzi-
wy, to konsekwencją będzie uznanie sukcesji za proces naturalny, związany 
z uwarunkowaniami biologicznymi, którym należy się interesować, gdy „przyj-
dzie czas”, ergo właściciel będzie stary, a  sukcesor dojrzały i doświadczony.

Mit ten rodzi również przekonanie, że każde przedsiębiorstwo ma po-
tencjał sukcesyjny, tzn. że jest co i komu przekazać. Tymczasem tak nie jest. 
Znaczna część przedsiębiorstw charakteryzuje się niskim potencjałem suk-
cesyjnym. Na potencjał sukcesyjny składają się potencjał rodzinny (najbliż-
sza rodzina, tzn. w najbliższym kręgu rodzinnym są osoby, które mogą być 
potencjalnymi sukcesorami ze względu na ich wiek, zdrowie psychiczne i fi-
zyczne, predyspozycje i zainteresowanie) oraz „masa sukcesyjna” (material-
ne i niematerialne zasoby przedsiębiorstwa, do których zaliczamy również 
wartości, modele, idee biznesowe, etos pracy), a także związane z nimi prawa 
i obowiązki, które mogą stać się przedmiotem transferu. Nawet uproszczona 
analiza tych dwu wielkości wykaże, że nie wszystkie przedsiębiorstwa będą 
interesującą alternatywą zawodową dla młodego człowieka. Niektóre z nich 
będą mieć jedynie wartość sentymentalną dla założyciela i będzie dużym 
nadużyciem, rodzajem szantażu emocjonalnego, nakłanianie potencjalnych 
sukcesorów do ich przejęcia. 

Analiza taka uświadamia również, że firma rodzinna dla potencjalnego 
sukcesora bardzo często jest tylko jednym z wielu równorzędnych warian-
tów w planowaniu kariery.

Sukcesja jest rodzajem gry o sukcesora. W tej grze nestor nie ma w więk-
szości przypadków uprzywilejowanej pozycji. Na jego niekorzyść działa rów-
nież demografia – liczba dzieci w rodzinie. 

W związku z  tym sposoby perswazji, w  tym nagrody, muszą być atrak-
cyjniejsze, a praktyki sukcesyjne bardziej wyszukane. Prawdopodobieństwo 
przeciągnięcia sukcesora na swoją stronę będzie tym większe, im więcej do 
zaproponowania będzie mieć właściciel. Oferta właściciela będzie obejmo-
wać nie tylko wartości materialne, które najłatwiej przekazać, zwłaszcza gdy 
są duże, ale również określone wartości związane z firmą lub przez nią reali-
zowane (wolność, możliwość kontynuowania dzieła, poczucie przynależno-
ści do określonej społeczności itp.). Potencjalny sukcesor poświęca z kolei 
rozpoczętą karierę, wysokie zarobki czy socjalny komfort. Ta zależność bę-
dzie wyraźnie widoczna z perspektywy kolejnego mitu.

Mit formalnego planowania sukcesji polegający na tym, że proces sukcesji 
jest pewnym agregatem problemów, które en bloque można rozwiązać przy 
pomocy dobrze zaplanowanego procesu. To planistyczne podejście wymu-
sza niejako traktowanie sukcesji „jednowymiarowo” jako proces obejmujący 
transfer składników formalnych (własność, prawa) i traktowany najczęściej 
jako problem prawny albo finansowy, ewentualnie organizacyjny. 

Tymczasem sukcesja to kompleks zagadnień, na który składają się nie tyl-
ko własność i władza, a więc elementy o charakterze formalnym, widocznym 
(w  rejestrach sądowych, aktach notarialnych), lecz również elementy nie-
uświadamiane i  trudne do identyfikacji, zaniedbywane, traktowane często 
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jako oczywiste i przez to bezwartościowe. Zaliczyć do nich można budowaną 
przez lata (pokolenia) wiedzę, często unikalną, jak również doświadczenia 
pozwalające na tworzenie niepowtarzalnych i  trudnych do naśladowania 
wyrobów i usług, ale też sposobów zarządzania, radzenia sobie w określo-
nych sytuacjach itp. Kolejnym elementem tego sukcesyjnego kompleksu są 
wartości rozumiane w kategoriach aksjologicznych, leżące u podstaw two-
rzenia biznesu i/lub rodziny, definiujące postrzeganie pracy, pracowników, 
klientów, które są wytyczną zachowań nie tylko biznesowych, stanowią bo-
wiem rodzaj filtrów niedopuszczających określonych działań, słów, postaw 
do codziennej praktyki rodziny i firmy. Wartości i wiedza często są przeka-
zywane i przejmowane mimo – a nawet wbrew – woli uczestników proce-
su. Wartości przejmuje się w toku długiego procesu socjalizacji w rodzinie 
i przedsiębiorstwie. Jest to proces przebiegający przez całe życie i w zasa-
dzie niezależnie od planów sukcesyjnych, zwykle odbywający się mimo woli. 

Te cztery elementy nie są i nie mogą być przekazywane równocześnie, 
gdyż wiążą się z  różnymi długościami okresu ich absorpcji. Przekazanie 
własności może być dokonane aktem jednorazowym (umowa, akt notarial-
ny, testament itp.). Jednak władza wynikająca z własności lub z nadania to 
nie tylko formalne sprawowanie funkcji, lecz również autorytet (dla załogi, 
otoczenia) niezbędny do pełnego korzystania z jej uprawnień, stąd zbudo-
wanie go wymaga dłuższego czasu faktycznego przejęcia. Z kolei wartości 
są tymi elementami procesu sukcesji, które sukcesor albo rozumie i rozpo-
znaje niemal automatycznie, „od zawsze”, albo z trudem i być może nigdy nie 
będą one zintegrowane z systemem jego wartości. Jednakże im sukcesor jest 
dłużej związany z przedsiębiorstwem, im relacje rodzinne są bliższe i  bez-
pośrednie, tym większe jest prawdopodobieństwo przyswojenia tych zasad 
i wartości. Jeśli jednak potencjalny sukcesor ich nie zna, nie rozumie, nie czuje, 
a co gorsza nie akceptuje, to żaden plan sukcesyjny nie będzie skuteczny .

Mit niechęci potencjalnych sukcesorów do przejmowania rodzinnych bizne-
sów. W ślad za alarmistycznymi stwierdzeniami, że „zalewa nas fala sukcesji”, 
pojawiają się kolejne, że brak jest następców („Puls Biznesu” z 14.05.2014). 
Jako główny dowód wymienia się tu wyniki badań międzynarodowych, 
w myśl których w Polsce mniej niż 7% młodych ludzi pochodzących z ro-
dzin biznesowych ma zamiar przejąć biznes rodziców zaraz po studiach, 
drugie tyle w  terminie późniejszym. W komentarzach nie dodaje się jed-
nak, że badania dotyczyły tylko studiujących (nie wszyscy sukcesorzy stu-
diują, wielu już nie studiuje, wielu nie będzie). Jeśli dodatkowo przyjąć, że 
studenci mają 19–22 lata, to ich rodzice mają około 40–50 lat i  są albo 
założycielami albo (co też możliwe) sukcesorami z  krótkim stażem. Trud-
no więc oczekiwać, że sukcesja jest w  ich rodzinach tematem rozmów. 
Chcemy zwrócić uwagę, że problem jest innej natury. Nie ma problemu 
sukcesji, sukcesorów, jest problem ścieżek kariery współczesnych mło-
dych ludzi, jest problem dojrzałości polskiej przedsiębiorczości i polskich 
przedsiębiorstw oraz  problem świadomości przedsiębiorczości rodzin-
nej. Z  różnych badań wynika, że istnieją różnice pomiędzy praktycznym  
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a symbolicznym (światopoglądowym) rozumieniem przedsiębiorczości ro-
dzinnej. Światopoglądowe znaczenie rodzinności przenika do praktyki dzia-
łania przedsiębiorstwa dopiero w miarę trwania przedsiębiorstwa (drugie 
pokolenie właścicieli). W  przypadku Polski oznacza to, że zaledwie około 
40% właścicieli identyfikuje swoją firmę jako rodzinną (dla przykładu w Ja-
ponii to ponad 90%) i  odsetek ten się nie zmienia od lat 90. ubiegłego 
wieku. Wyjaśnienie konsekwencji tego mitu połączymy z mitem następnym.

Mit skuteczności tradycyjnej i  dominującej logiki sukcesyjnej. Tradycyjny 
i gremialnie powielany model sukcesji sprowadza się do tego, że sukcesor 
(zwykle syn) „wchodzi w buty ojca”. Oznacza to, że przejmuje on wszystko 
w stanie oferowanym przez seniora/seniorów – branżę, produkt, struktury, 
kluczowy personel, model biznesu. Ewentualne zmiany będzie mógł wpro-
wadzić za jakiś czas, gdy presja rodziców, pracowników, interesariuszy osłab-
nie. Skuteczność tej ścieżki jest coraz mniejsza. Jeśli więc wziąć pod uwagę 
niski potencjał sukcesyjny polskich przedsiębiorstw i oczekiwanie utrzyma-
nia status quo w firmie, to brak zainteresowania biznesem rodziców ze strony 
dzieci nie może dziwić. Ich skumulowana wiedza i doświadczenia zdobyte 
w procesie socjalizacji w  rodzinie biznesowej kierowane są raczej na za-
kładanie własnych biznesów. Jest to dowód na konieczność opracowania 
i wdrażania nowych, innowacyjnych modeli biznesowych. 

Jednym z nich jest tzw. model sukcesji założycielskiej. To podejście do 
sukcesji opiera się na zmianie ról uczestników procesu. Senior nie staje się 
oferentem swojego biznesu, a  sukcesor nie jest oblatem (przyjmującym 
ofertę). W nowej koncepcji junior jest założycielem własnego biznesu, a se-
nior finansuje (współfinansuje) jego powstanie. Przedsiębiorstwo seniora 
jest rynkiem dla firmy juniora i pierwszym jego klientem. W uproszczeniu 
– senior nie mówi: „Synu, przejmij firmę”, tylko: „Synu, pomogę ci sfinanso-
wać założenie własnego biznesu-start-upu”. Taka forma postępowania może 
doprowadzić do wzrostu samodzielności i dojrzałości biznesowej sukcesora, 
bliskiej współpracy z  nestorem przy zachowaniu tego, co najcenniejsze – 
swobody obu stron biznesu, a z czasem zintegrowania obu biznesów (po-
wstanie grupa przedsiębiorstw) bądź przejęcia.

Fetyszyzowanie procesu sukcesji. W myśl tego mitu uznaje się, że dobrze 
przeprowadzona sukcesja (w domyśle dobrze zaplanowana) jest panaceum 
na wszelkie bolączki przedsiębiorstwa, zaś brak planistycznego podejścia 
sprawia, że firmy rodzinne upadają. Na dowód prawdziwości takiego twier-
dzenia przytacza się badania, w myśl których do drugiego pokolenia jest 
w stanie dotrwać 30% firm, a do trzeciego zaledwie 13%. Jednak to nie pro-
ces sukcesji bądź jego brak jest tu głównym problemem. Przedsiębiorstwa 
nie upadają, dlatego że brak jest sukcesora lub źle przeprowadzony został 
proces sukcesji, ale dlatego, że powód trwania firmy przestał być aktualny. 
Brak pomysłu na biznes i  źle zbudowany model biznesowy są pierwotną 
przyczyną trudności w przekraczaniu kolejnych granic wieku. Sukcesja nie 
jest celem. Sukcesja jest tylko środkiem do realizacji strategicznych celów 
przedsiębiorstwa i rodziny właścicieli.



Warsztaty

Krajowa Izba Gospodarcza jest największą niezależną organizacją 
biznesu w Polsce. Powstała w 1990 roku. Reprezentuje przedsię-
biorców, łącząc ponad 150 organizacji biznesowych, 65 Izb bran-
żowych, 59 Izb regionalnych, 18 Izb bilateralnych i 14 pozostałych 
organizacji (stowarzyszenia, związki pracodawców, fundacje).

Komitet Przedsiębiorstw Rodzinnych jest strukturą wewnętrzną 
Krajowej Izby Gospodarczej. Celem Komitetu jest animowanie 
działań promocyjnych, informacyjnych, edukacyjnych i szkolenio-
wych, a także działań o charakterze eksperckim zwiększających 
prestiż, znaczenie oraz bezpieczeństwo funkcjonowania firm ro-
dzinnych w Polsce.

Krajowa Izba Gospodarcza
Komitet Przedsiębiorstw Rodzinnych

Patron warsztatów SUKCESJA

Krajowa Izba Gospodarcza
ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa 
tel. +48 22 630 96 00
e-mail: kig@kig.pl  
www.kig.pl
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Patron warsztatów SUKCESJA

Prowadzenie
Eksperci Fundacji Firmy Rodzinne i Centrum Biznesu Rodzinnego

Sukcesja w ujęciu prawnym to proces wchodzenia następcy w prawa i obowiązki poprzedni-
ka. W odniesieniu do przedsiębiorstwa rodzinnego procesu nie da się ograniczyć do prostych 
czynności notarialno-sądowych. Rozpoznanie modelu biznesu, wartości i relacji właścicielskich 
oraz zintegrowanie ich z osobowością sukcesora i nową pozycją seniorów wymagają wielu lat 
aktywnego zaangażowania wszystkich uczestników. Jeśli weźmie się pod uwagę ograniczenia 
procesu związane z  formą organizacyjno-prawną, to obraz złożoności będzie w miarę pełny. 
Konieczne jest zrozumienie zróżnicowanego charakteru tego procesu, jego konsekwencji dla 
przyszłości biznesu i losów rodzin właścicielskich, a także uwarunkowań jego skutecznej reali-
zacji. Warsztat poświęcony sukcesji to praktyczny trening, podczas którego głównym zadaniem 
jego uczestników będzie prześledzenie różnych (rzeczywistych) ścieżek i modeli tego procesu 
wraz z poszukiwaniem optymalnych rozwiązań.

Fundacja Firmy Rodzinne (FFR) powstała w 2011 roku. Organizacja bezin-
teresownie wspiera firmy rodzinne, tworząc przestrzeń do wzajemnej wy-
miany doświadczeń i integracji środowiska firm rodzinnych. Udziela znaku 
„Drzewko Firma Rodzinna”. Jest to znak rozpoznawczy na etykietach, pół-
kach sklepowych, stronach internetowych i w katalogach. Posługują się nim 
firmy, które są dumne ze swojego rodzinnego charakteru. Można dołączyć 
do tego grona, aplikując na stronie internetowej: www.ffr.pl/dolacz. Fun-
dacja organizuje Spotkania Mentoringowe. Namawiamy przedsiębiorców 
do dzielenia się swoją wiedzą, do udzielania wskazówek i przestrzegania 
przed potencjalnymi błędami, które można popełnić przy prowadzeniu firmy. 
Realizujemy projekt międzynarodowy Early Warning Europe we współpracy 
z PARP. Jego celem jest wspieranie firm, które mają kłopoty lub się ich spo-
dziewają. Stworzyliśmy sieć mentorów, czyli przedsiębiorców, którzy dzielą 
się swoim doświadczeniem, jak wychodzić z trudności. Prowadzimy projekt 
Zdrowa Firma Rodzinna. To wachlarz działań umożliwiających stworzenie 
w firmie środowiska przyjaznego zdrowiu. Tworzymy raporty „Polacy o fir-
mach rodzinnych”. Od pięciu lat co rok pytamy 1000 osób, co myślą o fir-
mach rodzinnych. Wyniki badań są inspiracją do dalszych działań Fundacji.

SUKCESJA

Warsztaty

Centrum Biznesu Rodzinnego jest inicjatorem i głównym organizatorem 
Kongresu Firm Rodzinnych. Powstało w 2015 roku w Wyższej Szkole Banko-
wej we Wrocławiu. Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi przedsiębiorstw 
rodzinnych, którym doradza i zapewnia dostęp do praktycznej, popartej ba-
daniami wiedzy. CBR identyfikuje problemy o charakterze strategicznym dla 
firm rodzinnych, określa trendy oraz szanse i zagrożenia. Posiadaną wiedzę 
CBR upowszechnia w publikacjach oraz uczestnicząc w spotkaniach i kon-
ferencjach.
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Prowadzenie
Marta Marczak – PwC

Marta Marczak 
Z  wykształcenia socjolog, od 15 lat strateg marketingowy. Badając zmie-
niające się zjawiska kulturowe oraz potrzeby konsumentów, wspiera budo-
wanie silnych, angażujących marek. Autorka strategii pozycjonowania oraz 
innowacji produktowych dla wielu wiodących marek w sektorze FMCG. Do-
świadczenie zawodowe zdobywała jako Brand Manager w firmie spożywczej, 
następnie jako strateg i partner w Stratosferze, obecnie w PwC odpowiada 
za Zespół Strategii Marki.

MARKA

Warsztaty

Marka rozumiana jest najczęściej jako nazwa, termin, znak, symbol lub połączenie tych ele-
mentów, których celem jest rozpoznanie towarów lub usług sprzedawcy i odróżnienie ich od 
ofert konkurencji. Marka to instrument budowania relacji z nabywcą za pomocą połączenia 
wartości funkcjonalnych i wartości dodanych. Nadanie charakteru unikatowości i  rozpozna-
walności własnej marce nie jest łatwe. Przedsiębiorstwo rodzinne ze swej istoty dysponu-
je szerokim spektrum wyróżników, które mogą stanowić element przewagi konkurencyjnej. 
W procesie budowy marki nie ma automatycznych i uniwersalnych rozwiązań. Proces ten ma 
wybitnie zindywidualizowany charakter. Celem warsztatu jest poszukiwanie tych elementów 
charakteryzujących uczestniczące w nim firmy rodzinne, które mogą stać się fundamentem ich 
własnej marki. Porozmawiamy o identyfikacji marek firm rodzinnych z wartościami, które chcą 
reprezentować. Spojrzymy na efektywność dotychczasowych kampanii marketingowych oraz 
przeanalizujemy, czy wpisują się w aktualne trendy.  
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Prowadzenie
Kancelaria Prawna i Mediacyjna Grażyna Górska

Grażyna Górska
Mediator, prawnik, trener, wykła-
dowca akademicki (m.in. w Wyższej 
Szkole Bankowej we Wrocławiu, 
Oddział w Opolu), wiceprezes zarzą-
du Stowarzyszenia Mediatorów Cy-
wilnych. Doświadczony i  skuteczny 
mediator (wpisany na listę mediato-
rów w Opolskim Centrum Arbitrażu 
i Mediacji, mediator w Ośrodku Me-
diacji przy Okręgowej Izbie Radców 
Prawnych we Wrocławiu). Prowadzi 
mediacje sądowe i  pozasądowe 
w  sprawach cywilnych, gospodar-
czych, pracowniczych, rozwodowych, 
z  udziałem firm rodzinnych. Mediator stały wpisany na listę stałych me-
diatorów w  sprawach cywilnych przy Sądach Okręgowych we Wrocławiu,  
Opolu, Sieradzu i  Świdnicy. Certyfikowany trener i  egzaminator Fundacji 
VCC (Vocational Competence Certyficate). Współpracuje z Centrum Biznesu 
Rodzinnego oraz Zachodnią Izbą Gospodarczą we Wrocławiu. Właścicielka 
Kancelarii Mediacyjnej i Prawnej Grażyna Górska w Oławie. Organizatorka 
corocznych ogólnokrajowych Oławskich Konferencji Mediacyjnych, które 
obecnie są jednym z ważniejszych wydarzeń mediacyjnych w kraju. Autorka 
publikacji dotyczących mediacji.

MEDIACJE

Warsztaty

Firmy rodzinne z uwagi na przenikanie się sfery rodziny i biznesu są szczególnie narażone na 
sytuacje konfliktowe. Skutki nierozwiązanych konfliktów mogą mieć daleko idące konsekwen-
cje, doprowadzając nie tylko do podziału lub upadku firmy, ale także do rozpadu rodziny. W sy-
tuacji braku możliwości samodzielnego rozwiązania konfliktu niezwykle cenna może okazać 
się pomoc bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej (mediatora). Celem warsztatów jest przed-
stawienie uczestnikom korzyści płynących z mediacji i  jej przydatności w prowadzeniu firm 
rodzinnych od strony praktycznej: poprzez ćwiczenia i symulacje mediacji, wskazanie spraw, 
w których warto mediować, i analizę konkretnych przypadków. Uczestnicy poznają specyfikę 
konfliktów w firmach rodzinnych i możliwe sposoby ich rozwiązywania, a także rolę i zadania 
mediatora poprzez praktyczny trening mediacji. Zakres tematyczny warsztatów: specyfika kon-
fliktów w firmie rodzinnej, sposoby rozwiązywania konfliktów, interwencja mediatora w kon-
flikt, symulacja mediacji, mediacja w firmach rodzinnych.
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Prowadzenie
Marek Ignor – Dolnośląski Fundusz Rozwoju

Wprowadzenie do tematyki warsztatów: Ewa Nowak-Iskra – dyrektor Regionu Dolnośląskiego, 
Bank Gospodarstwa Krajowego – „Bank Gospodarstwa Krajowego jako instytucja uzupełniająca 
rynek finansowy – bezpośrednie i pośrednie finansowanie inwestycji MŚP”

Marek Ignor 
Ekonomista. Absolwent Uniwersy-
tetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 
na tej samej uczelni ukończył studia 
doktoranckie w  obszarze finansów. 
Doświadczony menedżer, przedsię-
biorca i doradca. Jako przedsiębiorca 
rozpoczynał w 1993 roku. Od 2000 
roku piastuje funkcje w  zarządach 
spółek oraz jako doradca zarzą-
dów. Współpracował lub doradzał 
w procesach restrukturyzacji i kon-
solidacji wielu przedsiębiorstw. Od 
wielu lat doradza małym i średnim 
firmom. Pomysłodawca i  inicjator 
programów wspierania przedsiębiorczości, doskonale znający problematy-
kę sektora MŚP. Obecnie jako prezes spółki Dolnośląski Fundusz Rozwoju 
realizuje strategiczny dla województwa dolnośląskiego program wsparcia 
małych i  średnich przedsiębiorstw za pomocą zwrotnych instrumentów  
finansowych.

FINANSOWANIE FIRM

Warsztaty

Większość firm rodzinnych (ok. 70%), które zalicza się przede wszystkim do sektora MŚP, korzy-
sta z finansowania działalności gospodarczej ze środków własnych. Z przeprowadzonych wśród 
polskich przedsiębiorców badań wynika, iż podają oni dwa główne powody tego stanu rzeczy: 
brak takiej potrzeby oraz niechęć do zadłużania. Problem jest jednak bardziej złożony. Propo-
nujemy w dyskusji, aby przedstawić przedsiębiorcom następujący aksjomat – koszt kapitału 
własnego jest zawsze wyższy niż koszt kapitału obcego. Chcemy też przedstawić inne formy 
finansowania biznesu, oprócz tych tradycyjnych związanych z sektorem bankowym. W sytuacji 
braku odpowiedniego finansowania firmy rodzinne mogą narażać się na stagnację, a to ozna-
cza regres w biznesie i – czasami – porażkę. Oczywiście właściwe finansowanie nie jest jedy-
nym problemem firm, jednak świadome wykorzystywanie i dobieranie narzędzi finansowych 
może pomagać, w szczególności w planach rozwojowych. Celem warsztatu jest edukacja oraz 
pokazanie szans i zagrożeń, jakie niesie ze sobą finansowanie kapitałem obcym. Dzięki formule 
networkingowej warsztatów przedsiębiorcy będą mogli porozmawiać z doradcami i praktyka-
mi w zakresie skorzystania z różnych form finansowania, jakie oferuje DFR.
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Prowadzenie
Michał Lorenz – BizCode Sp. z o.o.

Michał Lorenz 
Założyciel i członek zarządu firmy BizCode. Od ponad 20 lat zaangażowa-
ny w budowanie informatycznych rozwiązań do zarządzania przedsiębior-
stwem. Posiada unikalną wiedzę z zakresu analizy biznesowej, kontrolin-
gu, zarządzania finansami i procesami produkcyjnymi w przedsiębiorstwie. 
Jest specjalistą w prowadzeniu projektów. Związany z wdrożeniami systemu 
SAP Business One od początku jego wprowadzenia na polski rynek (2002). 
Uczestniczył w wielu projektach polskich i zagranicznych. Jest posiadaczem 
licznych certyfikatów i wyróżnień nadawanych przez SAP, producenta opro-
gramowania do zarządzania przedsiębiorstwem.

INNOWACYJNOŚĆ

Warsztaty

Firmy rodzinne są mistrzami w efektywnym prowadzeniu działalności gospodarczej, prekurso-
rami wielu rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. Budowana przez lata pozycja firmy 
rodzinnej jest gwarantem stabilności w obliczu każdego kryzysu. Zmieniające się otoczenie 
biznesowe stawia przed przedsiębiorcami coraz to nowe wyzwania. Jak się wśród nich nie zgu-
bić? Jak zwiększyć efektywność zarządzania? Jak wykorzystać pełny potencjał pracowników? 
Czy można automatyzować przetwarzanie informacji? Jak i kiedy wykorzystać pojawiające się 
możliwości technologiczne? Co zrobić, by nie zamknąć sobie drogi rozwoju? Jak uzyskać wgląd 
w działalność firmy w każdym momencie, niezależnie od miejsca, w którym się przebywa? Jak 
zapewnić menedżerom dostęp do ważnych informacji tworzących spójny obraz przedsiębior-
stwa? To tylko niektóre z pytań cisnących się na usta niemal codziennie. Zajęcia praktyczne 
będą przeprowadzone przy wykorzystaniu oprogramowania SAP Business One. Każdy chętny 
uczestnik warsztatów bezpośrednio będzie mógł się zapoznać się z systemem SAP Business 
One i wdrożyć automatyczną obsługę procesu biznesowego.
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Prowadzenie
Aleksandra Libiszowska – WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr

POMOC PUBLICZNA I FUNDUSZE 
UNIJNE DLA FIRM RODZINNYCH

BEZPIECZNE WYDATKOWANIE ŚRODKóW UNIJNYCH NA INNOWACJE

Warsztaty

W  trakcie warsztatu omówione zostaną źródła i  perspektywy finansowania innowacyjnych 
rozwiązań dla biznesu na najbliższe lata. Przedstawione zostaną najważniejsze obowiązki 
i uprawnienia beneficjenta wynikające z umowy o dofinansowanie, a także potencjalne kon-
sekwencje związane z  niewłaściwą realizacją projektu. Prowadzący wyjaśnią, w  jaki sposób 
bezpiecznie wydatkować środki unijne, jak postępować w okresie trwałości projektu, a także 
jak przygotować się do kontroli odpowiednich instytucji. Przedstawione zostaną również pod-
stawowe regulacje dotyczące pomocy publicznej, mające znaczenie dla możliwości ubiegania 
się o dofinasowanie ze środków funduszy UE.

Aleksandra Libiszowska 
Adwokat, counsel w kancelarii WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr. Specja-
lizuje się w prawie pomocy publicznej, funduszy unijnych i zamówień pu-
blicznych finansowanych ze środków europejskich. Doradza kompleksowo 
beneficjentom funduszy (w  tym na etapie pozyskiwania dofinansowania 
i przy realizacji projektów) oraz podmiotom odpowiedzialnym za ich wdra-
żanie. Ma unikalne doświadczenie praktyczne, które zdobyła, pełniąc stano-
wisko dyrektora departamentu prawnego w  instytucji pośredniczącej we 
wdrażaniu krajowych programów operacyjnych. W  ramach swojej działal-
ności zawodowej prowadziła szkolenia dla beneficjentów, uczestniczyła 
w  procesie legislacyjnym dotyczącym nowelizacji ustawy wdrożeniowej, 
przeprowadzała kontrole zgodności realizacji projektów z zasadami udzie-
lania zamówień finansowanych ze środków unijnych. 
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