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Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji 

„Do Sukcesu. Akademia Firm Rodzinnych”, która 

odbędzie się dnia 7 czerwca br. w wyjątkowych 

wnętrzach Hotelu „Gorczowski” w Chorzowie.  

Do udziału w konferencji zostali zaproszeni 

przedstawiciele firm rodzinnych, którzy przedstawią 

swoje historie. Jest to wyjątkowa szansa, aby korzystać  

z doświadczenia innych, wyciągnąć wnioski z ich 

sukcesów i porażek. 

Temat zaplanowania i przeprowadzenia sukcesji 

jest bardzo ważny dla polskich firm rodzinnych. Każda 

z nich zadaje sobie na pewnym etapie działania pytanie: 

co dalej? Odpowiedź wydaje się prosta: sukcesja. Jednak 

przekazanie władzy i zarządzania przedsiębiorstwem to 

proces skomplikowany i rozłożony w czasie. Przygotowanie następcy, rodziny i całej firmy do 

przejęcia kontroli wymaga wiedzy i rzetelnego konsekwentnego działania. Podczas konferencji 

chcemy przedstawić kluczowe kwestie związane z dziedziczeniem oraz prawnymi aspektami 

sukcesji. 

Podczas Konferencji rozmawiać będziemy również o ekspansji krajowej i zagranicznej firm 

rodzinnych. Często firmy za główny cel stawiają sobie rozszerzenie działalności swojego 

przedsiębiorstwa. Wiąże się to często z przejściem od rynku lokalnego na krajowy i na rynki 

zagraniczne. Polskie przedsiębiorstwa coraz śmielej wchodzą na zagraniczne rynki. Z małych firm 

rodzinnych tworzone są marki globalne.  

Kolejnym niezwykle istotnym tematem, o którym chcemy mówić jest problem 

zabezpieczenia firm rodzinnych w czasach, kiedy relacje między członkami rodziny przestają 

sprzyjać jej dalszemu rozwojowi, a nawet zaczynają zagrażać istnieniu rodzinnego biznesu. 

Konflikty rodzinne, a nie brak następcy czy zewnętrzne czynniki „obiektywne”, są częstą przyczyną 

mniejszych szans, aby firmy rodzinne mogły przetrwać w drugim i kolejnych pokoleniach. Nie zła 

koniunktura, ani nieszczęścia losowe, błędy w zarządzaniu lub brak sukcesorów godnych 

założycieli – ale brak płaszczyzny i reguł współpracy rodziny w rozwiązywaniu sporów może 

zagrozić najlepszym biznesom.  

Zachęcam do zapoznania się z programem konferencji. 

Licząc na Państwa obecność, pozostaję z wyrazami szacunku 

Tadeusz Donocik 
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PROGRAM KONFERENCJI 

DATA: 7 CZERWCA 2017 R. 

MIEJSCE: HOTEL „GORCZOWSKI ”, CHORZÓW, UL. BATOREGO 35 

 

09:00-09:15 

Otwarcie 

Tadeusz Donocik – Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej 

Izabella ŻygIicka  – Rzecznik Praw Przedsiębiorców przy RIG 

w Katowicach, założycielka i Wspólnik Zarządzający Kancelarii 

„Adwokaci i Radcowie Prawni” Spółka Komandytowa Izabella Żyglicka 

i Wspólnicy 

09:15-10:15 

Wykład 

inauguracyjny 

„SukcesJA. Rodzice i dzieci w firmie rodzinnej,  

Czuła regulacja w przekazaniu odpowiedzialności, własności i władzy 

w biznesie.”  

Jacek Santorski – psycholog biznesu 

10:15-11:15 
„Lata najlepszych szkół czy lata praktyki – jak przygotować młode 

pokolenie do sukcesji” 

11:15-11:45 Przerwa kawowa Spotkania indywidualne 

11:45-12:45 
„Ekspansja krajowa oraz ekspansja zagraniczna – jak zbudować sieć 

biznesową” 

12:45-13:45 

 
Spotkania indywidualne 

„Stabilna firma rodzinna w burzliwym związku – jak zabezpieczyć 

swoje interesy – porady prawników” 

 

Partner merytoryczny: 

Kancelarie Bieniek S.A w Zabrzu 

13:45-14.45 

 
Spotkania indywidualne 

loteria wizytówkowa 

przerwa lunchowa 

Udział w konferencji jest bezpłatny 
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GOŚCIE SPECJALNI: 

JACEK SANTORSKI - prof. hon. Szkoły Biznesu Politechniki 

Warszawskiej, gdzie prowadzi autorską Akademię Psychologii 

Przywództwa. Uznany autorytet w zakresie psychologii społecznej  

i biznesu. Założyciel – z Dominiką Kulczyk – Grupy Firm Doradczych 

Values. Autor wielu książek, między innymi „Miłość  

i praca” i „Dobre życie”. Atrakcyjne wykłady Jacka Santorskiego  

i jego najbliższych współpracowników dostępne są na platformie 

www.appx.pl. 

WOJCIECH KRUK - prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-

Handlowej od 1996r., członek prezydium KIG, senator II, III, IV 

kadencji, przewodniczący Wielkopolskiego Sejmiku Gospodarczego. 

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu od początku lat 70-

tych związany z rodzinną firmą W.Kruk. Początkowo właściciel 

zakładu rzemieślniczego, potem po przemianach gospodarczych 

prezes, następnie przewodniczący rady nadzorczej i główny 

akcjonariusz spółki giełdowej W.Kruk S.A.  W latach 2008-2015 

wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Vistula Group, skupiającej 

takie marki jak W.Kruk, Deni Cler, Vistula i Wólczanka. Aktualnie 

swoim doświadczeniem dzieli się z młodym pokoleniem 

przedsiębiorców podczas licznych spotkań organizowanych w całym 

kraju. 

 

PARTNER MERYTORYCZNY: 

KANCELARIE BIENIEK funkcjonują na rynku komercyjnych usług 

prawniczych od roku 1990. Obecnie w skład grupy wchodzą dwie 

komplementarne korporacje merytoryczne: Kancelaria Adwokatów 

i Radców Prawnych Bieniek sp.p. oraz Kancelarie Bieniek S.A.,  

a także jedna spółka o profilu technicznym: Heicko Polska sp. z o.o. 

Pierwsza i historycznie najstarsza z organizacji specjalizuje się 

w świadczeniu pomocy prawnej. Druga z korporacji świadczy usługi 

księgowe a także doradztwo strategiczne i wsparcie w zarządzaniu 

oraz inżynierię finansową i szkolenia dedykowane głównie 

początkującym przedsiębiorcom oraz firmom rodzinnym. Trzecia 

spółka z grupy funkcjonuje w branży technicznej, jako wyłączny na rynku polskim dystrybutor 

niemieckiego producenta technik zamocowań dla budownictwa w sektorze stolarki otworowej. 

Kancelarie Bieniek to firma rodzinna prowadzona już przez drugą generację prawników. 

Długoletnia praktyka a także solidne akademickie zaplecze pozwalają z sukcesem połączyć  

w jeden organizm biznes z jego naukową podbudową. Doświadczeniem chętnie dzielimy się  

z wszystkimi, którzy poszukują właściwej inspiracji do rozwoju swoich przedsięwzięć, niezależnie 

od ich rodzaju i rozmiaru. 

http://www.appx.pl/
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Dofinansowano z budżetu Samorządu Województwa Śląskiego 
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Rejestracja 

 

TUTAJ  oraz  https://akademiafirmrodzinnych.evenea.pl/ 

Organizator: 

 

Regionalna Izba Gospodarcza  

w Katowicach 

 
 

ul. Opolska 15 | 40-084 Katowice 

www.rig.katowice.pl 

 

 Kontakt 
 

 
 

Beata Szajerska 

Specjalista ds. Realizacji  

Kluczowych Przedsięwzięć 

tel: 32 781 49 85 

bszajerska@rig.katowice.pl 

 

Let’s take this friendship to another level ! 

 Give us a like and join us at our event !  

https://akademiafirmrodzinnych.evenea.pl/
https://akademiafirmrodzinnych.evenea.pl/
http://rig.katowice.pl/aktualnosci/1697-do-sukcesu-akademia-firm-rodzinnych-dolacz-juz-dzis
mailto:bszajerska@rig.katowice.pl
https://www.facebook.com/events/307011543088031/?acontext=%7B%22ref%22%3A%222%22%2C%22ref_dashboard_filter%22%3A%22upcoming%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22dashboard%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C
https://www.facebook.com/events/307011543088031/?acontext=%7B%22ref%22%3A%222%22%2C%22ref_dashboard_filter%22%3A%22upcoming%22%2C%22action_history%22%3A%22%5b%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22dashboard%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22main_list%5C%22%2C%5C

