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W TYM NUMERZE

Projekty:
- Firmy Rodzinne 1
- Firmy Rodzinne 2
- FBA: Skuteczny lider ma?ej firmy
- Rodzinni Rodzinnym, Rodzinni 

Przedsiebiorczym
- Barometr Firm Rodzinnych 

(Edycja I/II)
- Przewodnik po sukcesji

Partnerzy:
- Polska Agencja Rozwoju 

Przedsiebiorczo?ci
- M iasto Sto?eczne Warszawa
- KPMG
- Szko?a Biznesu Politechniki 

Warszawskiej
- PM  Doradztwo Gospodarcze
- Partnerstwa Zagraniczne

NASI PARTNERZY
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Inicjatywa Firm Rodzinnych
firmyrodzinne.pl
sekretariat@firmyrodzinne.pl

POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI?BIORCZO?CI

Projekty ?Firmy Rodzinne? i ?Firmy Rodzinne 2? to wspólne inicjatywy Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsi?biorczo?ci i stowarzyszenia Inicjatywa Firm Rodzinnych, 
maj?ce na celu podniesienie konkurencyjno?ci rynkowej firm rodzinnych

Lata realizacji: 2009-2011

Uczestnicy: oko?o 300 osób z 
ponad 100 f irm. 

Cel:  stworzenie metodologii 
edukacyjnego wsparcia f irm 

rodzinnych w obszarach, które 
stanowi? dla f irm rodzinnych 
szczególne wyzwania: dialog 
mi?dzypokoleniowy, sukcesja, 
przenikanie si? ?ycia f irmy i 
rodziny, d?ugoterminowe strategie 
f irmy rodzinnej. 

Twórcy metodologii: sami 
uczestnicy projektu przy udziale 
grupy do?wiadczonych trenerów 
pod kierunkiem Jacka 
Jakubowskiego z Grupy TROP, 
cz?onka zarz?du IFR.

W ramach programu powsta? tak?e 
nurt opowie?ci rodzinnych, co 
zaowocowa?o ksi??k? ?Moja 
historia, moja f irma? 

POBIERZ KSI??K?

POBIERZ KSI??K?

Efektem projektu by?o stworzenie programu 
studiów podyplomowych

?Family Business Administration?

wspólnie ze

 Szko?? Biznesu Politechniki Warszawskiej
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POLSKA AGENCJA ROZWOJU PRZEDSI?BIORCZO?CI

Lata realizacji: 2013-2015

Uczestnicy: oko?o 500 osób z 
ponad 200 f irm

Do drugiej ods?ony projektu 
wsparcia f irm rodzinnych 
do??czyli dwaj partnerzy: 
pozna?ska Concordia Design i 
Szko?a Wy?sza Psychologii 
Spo?ecznej.

Opracowany specjalnie dla 
biznesów rodzinnych sektora 
mikro, ma?ych i ?rednich 
przedsi?biorców, projekt Firmy 
Rodzinne 2 sk?ada si? z 
nast?puj?cych elementów:

- szkolenia i doradztwo dla 
f irm rodzinnych (kadra 
menad?erska  i pracownicy) 
(organizowane przez: IFR & 
Concordia Design)

- studia 
podyplomowe 
?Innowacyjne 
zarz?dzanie 
f irmami 
rodzinnymi? dla 
sukcesorów (SWPS)

- warsztaty dla liderów 
?rodowiska f irm rodzinnych

- spotkania mentoringowe 
?Firmy rodzinne dla f irm 
rodzinnych? w partnerstwie 
z Fundacj? Firmy Rodzinne

- portal informacyjno- 
spo?eczno?ciowy f irm 
rodzinnych 
portal.f irmyrodzine.eu

- Magazyn Firm Rodzinnych 
?RELACJE?

- kampania spo?eczna ?Firma 
rodzinna to marka?

f irmyrodzinne.eu
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SZKO?A BIZNESU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
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Stowarzyszenie Inicjatywa Firm 
Rodzinnych jest partnerem 
strategiczny Szko?y Biznesu 
Politechniki Warszawskiej, 
wspólnie z Konfederacj? 
Lewiatan

 

w programie

?Family Business Academy: 
Skuteczny lider ma?ej firmy?.

FBA ? Skuteczny Lider Ma?ej 
Firmy to jednosemestralne 
studium podyplomowe w 
zakresie zarz?dzania i 
przedsi?biorczo?ci, adresowane 
do w?a?cicieli i kadry 
zarz?dzaj?cej sektora ma?ych i 

?rednich przedsiebiorstw. 

Celem programu jest rozwój 
umiej?tno?ci menad?erskich 
osób zarz?dzaj?cych ma?ymi 
f irmami.

Program zawiera wiedz? 
uwzgl?dniaj?c? specyfik? f irm 
dzia?aj?cych w sektorze ma?ych 
i ?rednich przedsiebiorstw 
przekazan? przez ekspertów i 
praktyków.

Szczególny nacisk jest po?o?ony 
na strategiczne planowanie i 
rozwój umiej?tno?ci osobistych.

Wa?ne jest równie? dzia?anie 
networkingowe. Uczestnicy 
maj? szans? nawi?za? 
warto?ciowe znajomo?ci i 
skorzysta? z platformy wymiany 
do?wiadcze? z absolwentami 

poprzednich edycji FBA, jak 
równie? studiów MBA Szko?y.

prof. Witold Or?owski, Dyrektor 
Programowy FBA

Firmy z sektora M?P odgrywaj? we 
wspó?czesnej gospodarce nies?ychanie 
wa?n? rol? nie tylko dlatego, ?e tworz? 
miejsca pracy, kreuj? warto?? dodan? i 
p?ac? podatki. Ich kluczowa rola polega 
na tym, ?e buduj? tradycj? 
gospodarowania i przedsi?biorczo?ci, 
kszta?tuj?c w ogromnej mierze 
gospodarczy wizerunek kraju. "

STRONA DOM OWA PROGRAM U

http://www.biznes.edu.pl/fba
http://www.biznes.edu.pl/fba
http://www.biznes.edu.pl/fba
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URZ?D MIASTA STO?ECZNEGO WARSZAWA

BIULETYN INFORMACYJNY NR 3 | 2015

?RODZINNI RODZINNYM, RODZINNI PRZEDSI?BIORCZYM? to  projekt stowarzyszenia 
Inicjatywa Firm Rodzinnych realizowany we wspó?pracy z Miastem Sto?ecznym Warszawa 
na mocy porozumienia podpisanego 30 pa?dziernika 2014 r.

Projekt jest realizowany 
spo?ecznie, bazuje na 
zaanga?owaniu i potencjale 
cz?onków stowarzyszenia oraz 
wspó?pracy IFR z Miastem 
Warszawa, które u?ycza na ten cel 
sali konferencyjnej w Centrum 
Przedsi?biorczo?ci Smolna.

Jest to projekt wsparcia 
szkoleniowo-mentoringowego 
prowadzonego przez cz?onków 
stowarzyszenia 
IFR dla innych 
cz?onków IFR oraz  
przedsi?biorców 
skupionych 
wokó? Centrum 

Przedsi?biorczo?ci Smolna.

Cz?onkowie stowarzyszenia IFR, 
posiadaj?cy odpowiednie 
know-how, do?wiadczenie, 
umiej?tno?? przekazywania 
wiedzy i nauczania poprowadz? 
dla innych cz?onków IFR oraz 
przedsi?biorców z CPS szkolenia, 
warsztaty i wyk?ady. Cz??? z tych 
zaj?? b?dzie transmitowana 
online.

Harmonogram i tematy pierwszych spotka?:

- Wyk?ad inauguracyjny: ?Firma XXI wieku? Prof. Andrzej Blikle, Prezes IFR, 
3 czerwca 2015, godzina 17:00

- Komunikacja i rozwi?zywanie konfliktów w f irmie, Jacek Jakubowski, 
Grupa TROP, 17 czerwca, godzina 17:00

- Personal Branding: jakie korzy?ci mo?e przynie?? dobrze komunikowana 
marka osobista, Top Personal Branding, 19 sierpnia 2015, godzina 17:00

prof. A.Blikle, prezes IFR

Micha? Olszewski, wiceprezydent 
Miasta Sto?ecznego Warszawa

WI?CEJ O PROGRAMIE

http://firma.um.warszawa.pl/
http://firma.um.warszawa.pl/
http://firma.um.warszawa.pl/
http://firmyrodzinne.pl/o-nas/projekty-i-inicjatywy/rodzinni-rodzinnym/
http://firmyrodzinne.pl/o-nas/projekty-i-inicjatywy/rodzinni-rodzinnym/
http://firmyrodzinne.pl/o-nas/projekty-i-inicjatywy/rodzinni-rodzinnym/
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Stowarzyszenie Inicjatywa Firm 
Rodzinnych jest partnerem w 
Polsce dla europejskiego badania 
prowadzonego przez KPMG 
?Barometr Firm Rodzinnych? 

W Europie w badaniu uczestniczy 
European Family Business

Celem badania jest lepsze poznanie specyfiki dzia?alno?ci f irm 
rodzinnych ? problemów, jakie napotykaj? na rynku, zmian, których 
oczekuj?, oraz strategii, które wdra?aj? w swoich 
przedsi?biorstwach.

W Europie odby?y si? trzy edycje badania, natomiast w Polsce dwie. 
Wyniki tych bada? dostepne s? do pobrania poni?ej:

Barometr Firm Rodzinnych # 1   |   Barometr Firm Rodzinnych # 2

http://firmyrodzinne.pl/wp-content/uploads/2015/04/Barometr-firm-rodzinnych-KPMG-IFR-2014.pdf
http://firmyrodzinne.pl/wp-content/uploads/2015/04/Barometr-firm-rodzinnych-KPMG-IFR-2014.pdf
http://firmyrodzinne.pl/wp-content/uploads/2015/04/Barometr-firm-rodzinnych-KPMG-IFR-2014.pdf
http://firmyrodzinne.pl/wp-content/uploads/2015/04/Barometr-firm-rodzinnych-KPMG-IFR-2014.pdf
http://firmyrodzinne.pl/wp-content/uploads/2015/04/Barometr-firm-rodzinnych-KPMG-IFR-2014.pdf
http://www.firmyrodzinne.pl/sites/default/files/raport_kpmg_barometr_firm_rodzinnych.pdf
http://www.firmyrodzinne.pl/sites/default/files/raport_kpmg_barometr_firm_rodzinnych.pdf
http://www.firmyrodzinne.pl/sites/default/files/raport_kpmg_barometr_firm_rodzinnych.pdf
http://www.firmyrodzinne.pl/sites/default/files/raport_kpmg_barometr_firm_rodzinnych.pdf
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Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych wspó?pracuje z 
siostrzanymi stowarzyszeniami z:

- Niemiec - Die Familienunternehmer ASU
- Szkocji - Scottish Family Business Association Jane Wright
- Finlandii - Finnish Family Firms Association

W roku 2015 stowarzyszenie Inicjatywa Firm 
Rodzinnych rozpocz??o projekt wsparcia dla 
Ukrainy w ramach programu "Polska Pomoc" 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, dzi?ki 
któremu na Ukrainie powstaje ?rodowisko 
firm rodzinnych.

Rozwój inicjatywy mo?na ?ledzi? na stronie 

www.rodynnif irmy.org.ua

Ukraina zajmuje 76 pozycj? 
(2011 r.) w rankingu HDI 
(Human Development Index) 
prowadzonym przez UNDP, 
który corocznie monitoruje 
spo?eczno- gospodarczy 
rozwój pa?stw ?wiata.

Proklamowana w 1991 roku 
niepodleg?o?? Ukrainy 
zainicjowa?a proces 
d?ugotrwa?ych 
wewn?trznych przemian 

spo?ecznych, gospodarczych i politycznych. Ze 
wzgl?du na s?siedztwo i znaczenie geopolityczne 
Ukraina pozostaje wa?nym partnerem Polski w 
regionie. Od 2006 roku kraj ten jest jednym z 
priorytetowych biorców polskiej pomocy rozwojowej. 
Uzyskane w 2007 roku przez Polsk? i Ukrain? prawo 
do organizacji mistrzostw Europy w pi?ce no?nej 
EURO 2012 sta?o si? dodatkowym impulsem do 
?ci?lejszej wspó?pracy administracji obu krajów.

PARTNERSTWA ZAGRANICZNE

http://www.rodynnifirmy.org.ua/
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Stowarzyszenie Inicjatywa Firm Rodzinnych w partnerstwie z PM 
Doradztwo Gospodarcze przyczyni?o si? do powstania publikacji na 
temat sukcesji w f irmie rodzinnej, f inansowanej przez PARP w 
ramach programu Europejski Fundusz Spo?eczny.

?Przewodnik po sukcesji w firmach rodzinnych? to poradnik 
biznesowy dla przedsi?biorców rodzinnych, stworzony od 
podstaw przez PMDG, IFR, RiG w Katowicach i OSI 
Computrain. Wi?cej informacji dost?pnych jest na 
sukcesja.org, tam te? mo?na ci?gle zg?asza? ch?? 
otrzymania ?Przewodnika?, ale te? uczestnictwa w 
organizowanych przez PMDG wydarzeniach.

Wi?cej na stronie

sukcesja.org

Zespó? redakcyjny IFR: sekretariat@firmyrodzinne.pl

Sk?ad/graf ika: jakub.borowski@firmyrodzinne.pl

Zarz?d stowarzyszenia obraduje raz w miesi?cu w 
ostatni czwartek miesi?ca. Wszelkie inicjatywy i 
pomys?y zg?aszajcie drog? e-mailow? do sekretarza 
generalnego: ewa.kubel@firmyrodzinne.pl

REDAKCJA

http://sukcesja.org/

