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                                                           Komunikat nr 3 
ul. Smolna 14 lok. 7, 00-375 Warszawa 
www.firmyrodzinne.pl  sekretariat@firmyrodzinne.pl 

Trzeci zjazd firm rodzinnych 
u-Rodziny 2010 - Etyka w kryzysie 

Kędzierzyn-Koźle, 3 – 5 grudnia 2010 
 
Tegoroczny zjazd firm rodzinnych odbędzie się pod wieloznacznie brzmiącym hasłem Etyka  

w kryzysie. Ta wieloznaczność jest zamierzona, chcemy bowiem mówić zarówno o widocz-

nym na świecie kryzysie wartości — który doprowadził do kryzysu gospodarczego, ale również 

o wadze etyki, wadze etycznych zachowań przedsiębiorców i firm, w obliczu tego kryzysu. 

Oczywiście będziemy też wiele mówili o przedsiębiorczości rodzinnej, a szczególnie w kon-

tekście realizowanego obecnie przez nasze stowarzyszenie w partnerstwie z PARP programu 

Firmy Rodzinne. W czasie zjazdu uczestnicy nie tylko dowiedzą się wiele o tym projekcie, ale 

też będą mogli do niego przystąpić. 

Wzorem poprzednich dwóch zjazdów chcemy dużo czasu przeznaczyć na dyskusje, do któ-

rych inspiracji dostarczą niżej opisane prezentacje tematyczne. Podane tytuły mogą jeszcze 

ulec zmianie, ale sama tematyka, a także osoby ją przedstawiające, zostały już potwierdzone. 

Lista jest ułożona w kolejności alfabetycznej wg nazwisk wykładowców. 

 prof. Andrzej Blikle Andrzej, Jabłkowski Jan, Niezabitowska Małgorzata 

(panel), Tradycja rodzinna. 

 Chołodecki Jarosław (dyskusja moderowana), I Ty możesz być odpowiedzialny — 

rzecz na temat partnerstw lokalnych a także: O odpowiedzialności tych, co nas żywią. 

 Gläser Helmut, Od czego umierają firmy — zależność wartości od formy organizacji 

 Jakubowski Jacek, Psychologiczne aspekty sukcesji w firmie rodzinnej 

 Jan Jabłkowski, Anna i Jan Kasztelewicz, Paweł Mlicki, Dorota Simonides, 

Czy można być odpowiedzialnym częściowo? 

 prof. Witold Orłowski, Żeglowanie po wzburzonym morzu — czego mogą oczeki-

wać polskie firmy. 

 Bolesław Rok, Co w sprawie etyki robą instytucje? 

 Dorota Simonides i Stanisław Jałowiecki, Śląska tradycja rodzinna 

http://www.firmyrodzinne.pl/
mailto:sekretariat@firmyrodzinne.pl
http://www.parp.gov.pl/index/more/9612
http://firmyrodzinne.eu/
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Przewidujemy też liczne atrakcje artystyczne, kulinarne i towarzyskie. 

 

Do udziału w zjeździe zapraszamy wszystkich członków IFR z rodzinami i osobami towa-

rzyszącymi oraz wszystkich sympatyków przedsiębiorczości rodzinnej. Na uczestników cze-

kamy z kolacją w czwartek 2. grudnia, a pożegnamy się obiadem w niedzielę 5. grud-

nia. Koszty udziału w zjeździe obejmujące hotel, posiłki i część konferencyjną wynoszą od 

jednej osoby (brutto): 

 

 

czas udziału w zjeździe 

jedna osoba  

w pokoju 

dwie lub więcej 

osób w pokoju 

od czwartku (kolacja) do niedzieli (obiad)  500,- 375,- 

od piątku rano do niedzieli (obiad) 400,- 300,- 

jedna doba hotelowa (w miarę wolnych 

miejsc) 

250,- 250,- 

Dla uczestników "lokalnych"*, koszt całodniowego uczestnictwa z wyżywieniem, bez noclegu 

wynosi 100 zł 

Rezerwacje i wszystkie wpłaty należy dokonywać kontaktując się z hotelem drogą internetową  

recepcja@hotel-centralny.pl lub telefonicznie pod numerem +48 77 481-25-84. 

Hotel Centralny – Dane do przelewu: 
 

Bank Zachodni WBK S.S. o/Kędzierzyn-Koźle 
67 1090 2183 0000 0001 1424 6860 

z dopiskiem „u-Rodziny 2010” 
 

mailto:recepcja@hotel-centralny.pl
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Szczegółowy harmonogram u-Rodziny 2010 

Piątek, 03. grudnia 

10.00 – 10.30– otwarcie Zjazdu 

10.30 – 11.00 – Partnerstwo IFR i PARP, czyli Projekt Szkoleniowo-Doradczy Firmy Rodzin-

ne – o co w nim chodzi? 

11.00 – 12.00 - Od czego umierają firmy — zależność wartości od formy organizacji – 

Helmut Gläser 

12.00 – 13.00 - Śląska tradycja rodzinna – Dorota Simonides i Stanisław Jałowiecki 

13.00 – 14. 30 – przerwa obiadowa 

14.30 – 15.30 - Żeglowanie po wzburzonym morzu — czego mogą oczekiwać pol-

skie firmy? – Witold Orłowski 

15.30 – 17.00 - Panel Czy można być odpowiedzialnym częściowo? – Paweł Mlicki, 

Anna i Janusz Kasztelewicz, Jan Jabłkowski, Dorota Simonides 

17.00 – 18.00 - Znaczenie edukacji dla rozwoju Polski i Europy – Jan Olbrycht 

Sobota, 04. grudnia 

10.00 – 11.00 - O odpowiedzialności tych, co nas żywią. Dobre praktyki w sektorze 

spożywczym -  Jarosław Chołodecki 

11.00 – 12.00 - Co w sprawie etyki robią instytucje? - Bolesław Rok 

12.00 – 13.00 - Studium przypadku: partnerstwo międzysektorowe. Szukam pasji  

- warsztaty artystyczne dla dzieci rodzin dotkniętych powodzią w 

powiecie kędzierzyńsko-kozielskim. 

13.00 – 14.30 – przerwa obiadowa 

14.30 – 16.30 - Panel Tradycja rodzinna - szansa, czy zobowiązanie?  - Andrzej Bli-

kle, Małgorzata Niezabitowska, Jan Jabłkowski 

16.30 – 18.00 - Podsumowanie: Co z tego wynika - Jacek Jakubowski i Jarosław Choło-

decki 

Niedziela, 05. grudnia 

10.00 – 12.00 - I ty możesz być odpowiedzialny — rzecz na temat partnerstw lo-
kalnych – dyskusja moderowana – Jarosław Chołodecki 

12.00 – 13.00 – podsumowanie Zjazdu 
  


