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Drogi Rodzinny Przedsiębiorco,

ostatnie półtora roku pokazało, jak bardzo wypatrywane są uścisk dłoni, spotkanie
twarzą w twarz, spotkanie z drugim człowiekiem. Wierząc, że cenniejsze niż
kiedykolwiek stały się SPOTKANIA służące wymianie doświadczeń i twórczych
pomysłów, zdecydowaliśmy się na wyzwanie organizacji VIII Międzynarodowego
Kongresu Firm Rodzinnych.

Rada Programowa Kongresu uznała, że tegoroczny temat przewodni jest tak
ważny, że nie możemy czekać – agendę skupiamy w tym roku na
odpowiedzialności właścicielskiej rozumianej jako tworzenie profesjonalnych
mechanizmów Ładu Rodziny, a więc odpowiedzialność szeroko ujmująca to,
co ważne biznesowo teraz i w przyszłości, odpowiedzialność za firmę i za rodzinę,
społeczność lokalną i szeroki kontekst globalny.
Wymiar odpowiedzialności Rodzin biznesowych będzie osią całej agendy ramowej.

Międzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych co roku organizujemy specjalnie
z myślą o budowaniu silnych rodzin oraz silnych firm rodzinnych, w trosce
o przyszłość kolejnych pokoleń, które zmieniają świat na lepsze!

Serdecznie zachęcam do udziału!

dr Adrianna Lewandowska, MBA
Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego



„Stawka większa niż BIZNES. Odpowiedzialne decyzje rodzin biznesowych”

Wśród obszarów tematycznych:

1. Kierunek: długowieczność! Fundacje firm rodzinnych

2. Mechanizmy nadzoru: relacje między Radą Nadzorczą, Zarządem a Radą 

Rodziny 

3. Alternatywy dla Fundacji rodzinnych, jak zabezpieczyć majątek przed 

rozproszeniem 

4. Konstytucyjne zasady zwiększające szansę na harmonijną przyszłość –

doświadczenia po latach

5. Diament Sukcesyjny© - międzypokoleniowa transmisja 5w: 

Wiedza ,Władza, Własność, Wartości i Wizja

6. Jak skutecznie pomnażać majątek firmy i rodziny? Family Office – best

practice

7. Jak budować kulturę organizacji nastawionej na długowieczność?  

Ponadto: 
inspirujące dyskusje i spotkania z przedsiębiorcami i ekspertami, okazja do 
nawiązywania biznesowych relacji, wieczorna gala, przyznanie nagrody 
Firma Rodzinna Roku oraz spektakl performatywny. 

Zapisz się na: 
www.kongresfirmrodzinnych.pl

W agendzie Kongresu:
najstarsza firma rodzinna na świecie: Hoshi Ryokan, 
oraz D’Addario & Company, Ovotek, Mokate, Pałucka Drukarnia 
Opakowań, Werner Kenkel

http://www.kongresfirmrodzinnych.pl/


Partnerzy merytoryczni

Partnerzy tematyczni 

Partnerzy naukowi

Partnerzy instytucjonalni

Partnerzy medialni
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