
u-Rodziny 2008
Edukacja — Relacja — Zmiana

Kędzierzyn-Koźle, 8 – 11 listopada 2008

Patronat honorowy nad zjazdem objął 
Wicepremier i Minister Gospodarki Waldemar Pawlak

Zgłoszenia na zjazd, a także rezerwacji hotelu można dokonać na www.firmyrodzinne.pl. Informa-
cje info@firmyrodzinne.pl oraz +48-22-829-48-01 na hasło Urodziny IFR.

Mamy w Polsce około 2 milionów firm rodzinnych. Dotychczas nie było u nas organizacji reprezentującej interesy ro-
dzinnych przedsiębiorców. Dlatego w tym roku rozpoczęła działalność Inicjatywa Firm Rodzinnych (IFR) — organi-
zacja skupiająca zarówno duże, wielopokoleniowe firmy rodzinne, jak również mniejsze i te, które powstały całkiem 
niedawno. Zainteresowanie IFR pokazuje, że taka organizacja jest potrzebna. Firmy rodzinne stają wobec wspólnych 
wyzwań:  sukcesja pokoleniowa, dialog międzypokoleniowy czy „rodzinna” ścieżka awansu. Borykają się z tymi samy-
mi problemami: zmiany prawne, podatki, nowe inwestycje, decyzje technologiczne. Mają te same potrzeby: ciągłe do-
skonalenie i poszerzenie wiedzy o rynku,  na którym funkcjonują). U-Rodziny 2008 mają stawić czoło tym właśnie 
wyzwaniom. Maja uczyć (edukacja), integrować (relacja) i pomagać w doskonaleniu naszych firm rodzinnych (zmia-
na). 

Szczególną atrakcja naszych  u-Rodzin 2008 będą  zorganizowane kuluary. Polegają one na tym, że uczestnicy 
spotkania przemieszczają się swobodnie pomiędzy różnymi grupami zainteresowań tak, jakby spacerowali w kuluarach 
teatru lub konferencji. Zorganizowane kuluary wykorzystują to, czego najbardziej brakuje podczas konwencjonalnych 
konferencji: nieograniczoną wykładami okazję do spotkania i poznania innych, przedstawienia siebie i swojej firmy, 
nawiązania biznesowych i towarzyskich kontaktów, dyskusji, wymiany doświadczeń i pomysłów. W trakcie naszych 
zorganizowanych kuluarów chcielibyśmy zebrać inspiracje do zgodnego z oczekiwaniami środowiska programu działa-
nia IFR na lata 2009-2012 oraz wyłonić zespoły, które zechcą ten program realizować.

W  części edukacyjnej  u-Rodzin 2008 przewidujemy prelekcje inspiracyjne  naszych ekspertów w dziedzinach 
ważnych dla firm rodzinnych i nie tylko.  Gotowość inspirowania zapowiedzieli już (w kolejności alfabetycznej): 

dr Maria Adamska — nauczyciel akademicki z doświadczeniem menedżerskim zwłaszcza  w systemach płacowych 
firm rodzinnych; prof. Andrzej Blikle — główny udziałowiec liczącej 139 lat rodzinnej firmy cukierniczej, trener firm 
w zakresie zarządzania kompleksową jakością (TQM); Jarosław Chołodecki — doświadczony twórca więzi społecz-
nych; Katarzyna Gierczak-Grupińska — specjalistka i praktyk d.s. sprzedaży, absolwentka studium liderów zmia-
ny; Jacek Jakubowski — psycholog, animator społeczny, doradca firm rodzinnych; Robert Kozak — twórca pol-
skiego oddziału BBC, były szef Wiadomości i Teleexpressu, trener firm, szczególnie w zakresie umiejętności przywód-
czych; Jacek Santorski — psycholog biznesu , doradca firm rodzinnych; Leszek Stafiej — doradca d.s. komunikacji 
społecznej, medialnej, etyki i  budowania marki; prof. Jan Winiecki — ekonomista, znany szerokiej publiczności z 
licznych wypowiedzi medialnych na temat. wolności gospodarczej.

Gościem specjalnym u-Rodzin 2008 będzie premier Jerzy Buzek.
W programie artystycznym gościć będą:

Jacek Kleyff — piosenkarz, bard wolności, przyjedzie z koncertem; Marcin Kydryński — dziennikarz, mistrz popu-
laryzacji „muzyki świata”, poprowadzi „sjestę z Marcinem”; Tomasz Sikora — fotografik, przyjedzie z wystawą foto-
gramów; Tomasz Tomaszewski — dziennikarz, fotografik, stały współpracownik National Geographic, twórca albu-
mu o polskiej wsi  pt. Rzut beretem, przedstawi pokaz swoich fotografii (sidle-show).

Spotkanie u-Rodziny 2008 odbędzie się w dniach od 8 do 11 listopada 2008 w Hotelu Centralnym w Kędzie-
rzynie-Koźlu (Śląsk), gdzie będziemy gośćmi środowiska górnośląskich przedsiębiorców rodzinnych.

Koszt przy płatności do 29 października b.r. wynosi: 
200 zł od osoby za uczestnictwo: 
200 zł od pary za dobę hotelową z pełnym wyżywieniem:
180 zł od osoby pojedynczej za dobę z pełnym wyżywie-
niem;

Koszt przy płatności po 29 października b.r. wynosi: 
250 złotych od osoby za uczestnictwo;
250 zł od pary za dobę hotelową z pełnym wyżywieniem; 
230 zł od osoby pojedynczej za dobę z pełnym wyżywie-
niem.
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