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Hasło tegorocznego zjazdu firm rodzinnych wybraliśmy na ostatnim spotkaniu uczestników projektu Firmy Rodzinne re-
alizowanego przez nasze stowarzyszenie w partnerstwie z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.  

Wzorem poprzednich trzech zjazdów chcemy dużo czasu przeznaczyć na dyskusje i warsztaty, wzajemne poznawanie 
się, wymianę doświadczeń i nawiązywanie kontaktów. Program merytoryczny zjazdu obejmie pięć sesji tematycznych 
zorganizowanych według jednolitej formuły: dyskusja panelowa + dyskusje w grupach warsztatowych. Tematy sesji są 
następujące: 

1. Firma rodzinna w społeczności lokalnej – moderator Café Marzenie 

2. Budowanie firmy rodzinnej — panel właścicieli; bezpieczeństwo rodziny w firmie rodzinnej – moderator Kata-
rzyna Gierczak Grupińska 

3. Finanse w firmie rodzinnej – moderator dr Maria Adamska 
4. Zarządzanie w oparciu o wartości – moderator prof. Andrzej Jacek Blikle 
5. Podsumowanie zjazdu i co dalej – zarząd IFR 
 

Do udziału w zjeździe zapraszamy wszystkich członków IFR z rodzinami i osobami towarzyszącymi, firmy rodzinne nie-
zrzeszone w IFR, oraz wszystkich sympatyków przedsiębiorczości rodzinnej. Na uczestników czekamy z kolacją w czwar-
tek 10 listopada, a pożegnamy się obiadem w niedzielę 13 listopada. Otwarcie zjazdu 2011.11.11 o godz. 11:11. Koszty 
udziału w zjeździe (nocleg, wyżywienie, bal), bez opłaty konferencyjnej,  dla jednej osoby wynoszą: 

czas udziału w zjeździe – nocleg + wyżywienie cena za osobę 
jedna os. 

w pokoju/os 
dwie lub więcej 
os. w pokoju/os 

od czwartku (kolacja) do niedzieli (obiad) śniadania + 5 posiłków + 50 dopłata 
bankiet 

897,- 599,- 

od piątku rano do niedzieli (obiad) śniadania + 4 posiłki + 50 dopłata bankiet 648,- 449,- 

jedna doba hotelowa (w miarę wolnych miejsc) śniadania + 3 posiłki + 50 bankiet 399,- 300,- 

opcja bez noclegu -  100 zł/dzień catering + opłata konferencyjna 100zł*/250zł 

* Opłata konferencyjna 250 zł, dla członków IFR z opłaconymi składkami — 100 zł.  Uczestnicy, którzy wniosą pełną 
opłatę konferencyjną, a do 20 listopada 2011 przystąpią do IFR, będą mieli zaliczone 150 zł na poczet wpisowego  
i pierwszej składki. 
 
Uczestnicy otrzymują fakturę za koszty pobytu z Hotelu  i rachunek za opłatę konferencyjną z IFR. 
Dzieci od 4-12 lat 50% ceny, do 3 lat bezpłatnie, dzieci do lat 3 — bezpłatnie, dzieci od 4 do lat 12 — 50% ceny. Możliwe 
jest zorganizowanie odpłatnej opieki dla dzieci. 
 
Zapraszamy już dziś do wypełnienia formularza rejestracyjnego do wyboru w wersji: .doc lub .pdf 

http://u-rodziny.pl/download/Formularz_rejestracyjny_u-rodziny2011.doc
http://u-rodziny.pl/download/Formularz_rejestracyjny_u-rodziny2011.pdf
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SESJA 2 – PANEL WŁAŚCICIELSKI – PIĄTEK 11.11.2011 – PLAN SZCZEGÓŁOWY 
 

nr godzina treść 
imię i nazwisko  
prowadzącego reprezentuje uwagi 

1 14:00 - 15:30 

Solange Olszewska - Solaris, 
Grzegorz Grupiński - Gelg, 
Izabela Wałkowska - Plastwil, 
Andrzej Jacek Blikle - A.Blikle, 
Marta Stefańczyk - Cafardini, 
Magdalena Kwiatkiewicz  - 
YES, Radosław Jarecki - Wool-

star Katarzyna Gierczak Grupińska 
stowarzyszenie 
IFR   

2 15:30 - 16:00 przerwa rozmowy w toku       

3 16:00 - 16:30 

Bezpieczeństwo rodziny a 
forma gospodarcza biznesu 

Zofia Drohomierska - Poże-
gnanie z Afryką, Hubert Masio-
ta - Masiota – adwokaci i rad-

cowie prawni,  wspiera Katarzy-
na Gierczak Grupińska 

swoje doświad-
czenie i wiedzę w 
temacie   

4 16:30 - 17:00 

Ochrona osobista w firmie 
rodzinnej 

Roman Kużmiński - specjalista 

od ochrony osobistej w Solaris, 
Rzecznik policji w Poznaniu 
podinsp. 
Andrzej Borowiak, wspiera 

Katarzyna Gierczak Grupińska 

swoje doświad-
czenie i wiedzę w 
temacie   

5 17:00- 18:30 Przerwa i rozmowy w toku       

6 18:30 - 19:00  

występ dzieci z zespołu ta-
necznego Marynia Wronki Katarzyna Gierczak Grupińska Wronki   

7 19:00 Uroczysta kolacja   
 

  

8 20:00 - 21:30 

Mentoring Rodzina Makiewi-
czów Pan Olaf Makiewicz Katarzyna Gierczak Grupińska 

firma rodzinna 
Makiewiczów 
właścicieli Olandii   

9 21:30 

smakowanie wina i uroczyste 
świętowanie 11 listopada 

Olaf Makiewicz + Maciej Wil-
czynski Firmy Rodzinne   
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SESJA 3 – PANEL FINANSE W FIRMIE RODZINNEJ – SOBOTA - 10:00-13:00 
 

nr godzina treść imię i nazwisko prowadzącego reprezentuje uwagi 

1 10:00 - 10:05 

Rozpoczęcie sesji, powitanie, 
przedstawienie programu i 
prelegentów dr Maria Adamska 

stowarzyszenie 
IFR   

2 10:05 - 10:20 

Specyfika finansów przedsię-
biorstw rodzinnych dr Alicja Winnicka-Popczyk Uniwersytet Łódzki film 

3 10:20 - 10:50 

Jak oszacować i zabezpieczyć 
potrzeby kapitałowe firmy? 

Maciej Richter – Partner Zarzą-
dzający , Przemysław Hewelt – 
Menedżer 

Zespół Doradztwa 
Gospodarczego 
Grant Thornton, 
Grant Thornton 
Frąckowiak Sp. z 
o.o.   

4 10:50 - 11:10 Czy warto się zadłużać? dr Maria Adamska 
stowarzyszenie 
IFR   

5 11:10 - 11:30 Dyskusja       

6 11:30 - 12:00 Przerwa       

7 12:00 - 12:20 

Finansowe bezpieczeństwo 
firmy i rodziny w długiej per-
spektywie Wiesław Borawski 

Agencja Allianz 
Borawski Wiesław 
& Wspólnicy   

8 12:20 - 12:30 Kiedy warto myśleć o sukcesji Konrad i Katarzyna Pacek 

Wielkie Wina Kon-
rad Pacek i Syno-
wie 

firma rodzinna 
zaproszona 
przez W. Boraw-
skiego 

9 12:30 - 12:40 - - firma rodzinna w trakcie ustaleń 

10 12:40 - 13:00 

Rozwiązania podatkowe dla 
firm rodzinnych – bezpieczeń-
stwo majątku osobistego, 
optymalizacja podatkowa, 
trwałość firmy rodzinnej 

Dariusz Bednarski - Partner 
Zarządzający, Rafał Śmigórski -  
Tax Partner 

Grant Thornton, 
Grant Thornton 
Frąckowiak Sp. z 
o.o.   

11 13:00 - 13:15 Dyskusja, zakończenie sesji dr Maria Adamska 
stowarzyszenie 
IFR   

 

SESJA 3 – PANEL FINANSE ZARZĄDZANIE W OPARCIU O WARTOŚCI – SOBOTA – 
14:00-17:00 
 

nr godzina treść 
imię i nazwisko 
prowadzącego 

1 14:00 - 17:00 Wartości rozumiane jako wzorce postępowania takie jak uczciwość, rzetelność, solidar-
ność itp. powinny stanowić podstawę działania każdej firmy, a w tym i firmy rodzinnej. W 
trakcie naszego panelu chcemy razem z uczestnikami ustalić kilka wartości najważniej-
szych z punktu widzenia firmy rodzinnej, a następnie opracować, metodą pracy w gru-
pach zaproponować zasady dobrych praktyk realizujących te wartości. W ten sposób 
przygotowany materiał zostanie opracowany przez wyłonioną spośród uczestników ko-
misję, a następnie przedstawiony w niedzielę dla uzyskania akceptacji zjazdu. Chcieliby-
śmy, aby ten materiał stał się punktem wyjścia do dyskusji na forum całego IFR wiodącej 
do stworzenia Kodeksu Dobrych Praktyk Firmy Rodzinnej. 

Andrzej Blikle i 
Jacek Jakubowski 
stowarzyszenie IFR 
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PROGRAM OGÓLNY U-RODZINY 2011       (AKTUALIZACJA DOKUMENTU 0611.2011) 

czwartek godziny UWAGI 

Kolacja – spotkanie z właścicielami Olandii 18.00 
 

 
  

piątek   
śniadanie 7.00 do 10.00 

 
Uroczyste rozpoczęcie u-Rodzin 11.11 do 11.45 prof. A.Blikle, gość honorowy, Fundacja Firm Rodzinnych 

Firma rodzinna w społeczności lokalnej (zwierzęce 
S.O.S.) 

11.45 do 13.00 Café Marzenie 

obiad we dworze 13.00-14.00 
 

Panel Właścicielski: Solaris, Gelg, Plastwil, A.Blikle, 
Cafardini, YES Biżuteria, Wool Star 

14-15.30 Moderator Katarzyna Gierczak Grupińska 

przerwa - rozmowy w toku 15.30-16.00 
 

Panel - pytania do właścicieli + bezpieczeństwo 
rodziny a forma gospodarcza biznesu – Zofia 
Drohomirecka i Hubert Masiota 
+ ochrona osobista w firmie rodzinnej – Komen-
da Wojewódzka Policji w Poznaniu i specjalista ds. 
bezpieczeństwa w firmie Solaris 

16.00 - 17.00 
 

Kolacja + Bankiet 18.30 
 

Spotkanie mentoringowe z rodziną właścicieli Olandii  20.00 Moderator Katarzyna Gierczak 

Polski wieczór artystyczny: Święto Niepodległo-
ści, śpiewanie pieśni przy akompaniamencie 

23:00 
spotkamy się z rodziną która zarządza folwarkiem Olandią i 

wspólnie uczcimy święto 11 listopada. 

 
  

sobota 
  

śniadanie 7.00 do 10.00 
 

Panel finansowy 10.00 do 11.30 Moderator dr Maria Adamska 

Przerwa 11.30 do 12 
 

Druga część panelu 12.00 do 13.00 
 

Obiad 13.00 do 14.00 
 

Panel: Zarządzanie w oparciu o wartości 14.00-15.30 Moderator prof. Andrzej Blikle, Jac Jakubowski 

Przerwa - rozmowy w toku  15.30-16.00 
 

Panel - druga część panelu 16.00 do 17.00 
 

Kolacja z uroczystym balem firm rodzinnych 

18.30 

Bal który poprowadzi Anna Polowczyk, wokalistka o nie-
przeciętnym głosie z zespołem. Panie będą mogły sprawdzić 
czy kolie Firmy Rodzinnej jubilerskiej YES z Poznania, pasu-

ją do ich oczu i temperamentu.  

 
  

niedziela 
  

śniadanie 7.00 do 10.00 
 

Panel - Podsumowanie zjazdu i co dalej – Inicjatywa 
Firm Rodzinnych 

10.00 do 11.30 
 

Przerwa 11.30 do 12 
 

Druga część panelu 12.00 do 13.00 
 

obiad 13.00 do 14.00 
 

wyjazd 
  

 

http://pl-pl.facebook.com/cafe.marzenie
http://www.yes.pl/

