
Zakres tematyczny

Zakres tematyczny konferencji porusza zagadnienia związane z zarządzaniem firmami 

rodzinnymi, w szczególności obejmuje następujące obszary problemowe:

·  konkurencyjność firm rodzinnych
·  międzynarodowe problemy zarządzania 

firma rodzinną
·  znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej 

w gospodarkach krajowych
·  warunki funkcjonowania firm rodzinnych 

w Polsce i UE
·  dylematy sukcesji w firmie rodzinnej
·  strategie sukcesji i rozwoju firm rodzinnych
·  strategie rozwoju firm rodzinnych
·  zarządzanie biznesem rodzinnym
·  rola biznesu rodzinnego w gospodarce

·  przedsiębiorczość w zarządzaniu 
przedsiębiorstwem rodzinnym

·  zarządzanie personelem w firmach 
rodzinnych

·  problemy kadrowe
·  problemy z kulturą organizacyjną firm 

rodzinnych
·  innowacje i zarządzanie zmianą w firmach 

rodzinnych
·  źródła finansowania biznesu rodzinnego
·  marketing w przedsiębiorstwach rodzinnych
·  sektor MŚP jako dominujące środowisko 

funkcjonowania firm rodzinnych

Theme of the Conference

The scope of the Conference addresses to the management of family businesses, particularly 

the following problem areas:

·  competitiveness of family businesses
·  international issues of family business 

management
·  the importance of family entrepreneurship in 

national economies
·  conditions of family businesses functioning 

in Poland and the EU
·  dilemmas of succession in family 

businesses
·  managing a family business
·  the role of family enterprises in the 

economy
·  entrepreneurship in family business 

management
·  personnel management in family 

businesses
·  staffing issues
·  issues of organizational culture of family 

businesses
·  innovation and change management 

in family businesses
·  sources of financing family businesses
·  marketing in family enterprises
·  SME sector as the dominant environment 

for family businesses
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Calendar
1 November  2016 - deadline for registration paper or abstract
15 November 2016 - deadline for abstracts approval
14 January 2017 - deadline for submitting papers in accordance with the editorial requirements
28  January 2017 - deadline for registration
27 March 2017 - deadline for paying the conference fees
17-18 May 2017 - Family Business Conference

Calendar

do 31 stycznia 2017 - termin nadsyłania zgłoszeń
do 7 lutego 2017 - przesłanie gotowych tekstów zgodnych w wymogami edytorskimi
20 marca 2017 - wniesienie opłaty konferencyjnej
17-18 maja 2017 - Konferencja 

The submitted papers, after a positive review, will be published in the monograph “Firmy 
rodzinne” (Family businesses) in the series “Przedsiębiorczość i Zarządzanie” (14 points).

We are planning to print the monograph before the Conference and therefore we kindly ask to 
send complete papers in accordance with the editorial requirements published on the 
Conference website. Please note that papers submitted after the deadline will not be included 
in the current issue of the monograph.

Zgłoszone referaty, po pozytywnej recenzji, zostaną opublikowane w numerze tematycznym 
"Firmy rodzinne" czasopisma Przedsiębiorczość i Zarządzanie (miło nam poinformować, że 
zgodnie z wykazem MNiSW z 23.12.2015 r. wydawnictwo uzyskało 14 pkt. MNiSW).

Planujemy wydanie monografii przed terminem konferencji. W związku z tym prosimy
o nadsyłanie pełnych tekstów referatów zgodnie z podanymi na stronie www konferencji 
wymogami edytorskimi. Uprzedzamy, że artykuły nadesłane po tym terminie nie zostaną 
umieszczone w bieżącej monografii Konferencji.

It is a pleasure for us to invite you to the 6th ‘Family Businesses’ Scientific Conference. 

The objective of the Conference is the development of the interdisciplinary area for cooperation 
and exchange of experience of scholars and economic practi-tioners as well as expanding 
the cooperation of the two domains. 

The formula of the Conference is based on the integration of the academic faculty achievements 
with the experience of business practitioners managing family businesses as well as 
on the confrontation of Polish and foreign experiences. 

We do hope that the Conference will also be the place to establish and strengthen contacts to 
facilitate starting joint scientific research. We would appreciate it if you could inform your 
colleagues about our initiative. Your participation in the conference will be a great honor for us.

Serdecznie zapraszamy do udziału w VI Konferencji Naukowej „Firmy Rodzinne”. 

Celem konferencji jest rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy i wymiany doświadczeń 
przedstawicieli środowiska naukowego i praktyków życia gospodarczego, a także poszerzanie 
współpracy tych dwóch obszarów.

Formuła konferencji została oparta o integrację osiągnięć środowiska akademickiego 
z doświadczeniami praktyków gospodarczych zarządzających przedsiębiorstwami rodzinnymi 
a także konfrontacji doświadczeń polskich z doświadczeniami przedstawicieli z innych krajów. 

Mamy nadzieję, że Konferencja stanie się również miejscem do nawiązania i wzmocnienia 
kontaktów ułatwiających podjęcie wspólnych badań naukowych. Prosimy także 
o powiadomienie swoich współpracowników o naszej inicjatywie. Państwa udział w Konferencji 
będzie dla nas dużym wyróżnieniem.
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