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Akademia Sukcesora to prestiżowy program managerski dla sukcesorów.

Łączy w sobie najnowszą wiedzę z zarządzania przedsiębiorstwem oraz praktyczne aspekty jej 
za-stosowania, jak również indywidualny rozwój uczestników w trakcie trwania programu. Do 
udziału  w programie zaprosiliśmy przedsiębiorców z najbardziej podziwianych irm rodzinnych, 
którzy zgo-dzili się na podjęcie roli Mentora. Akademia Sukcesora to miejsce, gdzie biznes spotyka 
się z rodziną, a wiedza z doświadczeniem. To miejsce, w którym dowiesz się, jak zbudować swój 
autorytet i stać  się PRAWDZIWYM LIDEREM irmy rodzinnej.



Instytut Biznesu Rodzinnego 
dla Firm Rodzinnych 
Wiedza 
Ponad 90% firm w polskiej gospodarce to przedsiębiorstwa pry-
watne. Tylko 36% z nich deklaruje, że jest firmą rodzinną. Wciąż 
brak nam świadomości rodzinności – niechętnie przyznajemy 
się do pracy  z rodziną. A firma rodzinna to marka! Budujemy po-
czucie wartości marki firmy rodzinnej: mówimy  o jej zaletach i 
przewagach konkurencyjnych. Dbamy o to, by pielęgnować wie-
lopokoleniowe biznesy.

Siła rodzinności 
Szacuje się, że przedsiębiorstwa rodzinne wytwarzają około 18% 
polskiego PKB. To już nie tylko malutkie, lokalne biznesy, ale 
duże, często międzynarodowe organizacje, które niejednokrotnie 
zapewniają pracę dla większości mieszkańców swojego regio-
nu. Firmy rodzinne stanowią gigantyczny potencjał biznesowy. 
Zapewniamy im możliwość profesjonalizacji,  by mogły zdoby-
wać coraz to nowe rynki.

Trwanie 
Każda firma rodzinna staje przed tym jednym wyzwaniem – 
zmianą pokoleniową. Według badań sukcesję do drugiego po-
kolenia przetrwa wyłącznie 30% biznesów. W kolejnych pokole-
niach wskaźnik ten jest jeszcze mniejszy. Zapewniamy dostęp 
do wiedzy i narzędzi, które pozwalają firmom rodzinnym lepiej 
przygotować się do tego procesu  i przejść sukcesję z sukcesem!
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Na co dzień spotykam się z firmami rodzinnymi rozmawiając z nimi o codziennych wy-
zwaniach i kierunkach rozwoju. Widzę zaangażowanie i pasję młodych liderów, ich de-

terminację, chęć rozwoju i ogrom wysiłku, który wkładają w rozwój przedsiębiorstw rodzi-
ców. Widzę ich ogromny głód wiedzy i chęć nauki, ich ciągłe dążenie do bycia najlepszym. 
Sukcesorzy zdobywają wiedzę i doświadczenie w różny sposób,  na uczelniach, szkoleniach, 
stażach zagranicznych, w firmie rodzinnej i poza nią. 
To jednak wciąż było za mało.

Na rynku polskim wciąż brakuje programów managerskich skierowanych do młodych 
następców z firm rodzinnych. Programów, które obok kompetencji stricte biznesowych 
uwzględniałyby dynamikę biznesu prowadzonego przez rodzinę i rodzinne wartości. Dlate-
go zdecydowaliśmy się stworzyć Akademię Sukcesora – program managerski, w którym 
sukcesorzy uczyć się będą od najlepszych przedsiębiorców z firm rodzinnych! Do progra-
mu zaprosiliśmy Mentorów z największych polskich przedsiębiorstw, którzy wiedzą będą się 
dzielić zapraszając do swoich przedsiębiorstw. 

Jeśli stoisz przed sukcesją i wiesz, że chcesz rozwijać firmę swoich rodziców - ten program 
jest dla Ciebie!  Jeśli czujesz, że przyszłość należy do Ciebie i chcesz się do niej przygotować 
– ten program jest dla Ciebie! Jeśli zależy Ci nie tylko na wiedzy  teoretycznej, ale i na pozna-
niu dobrych praktyk polskich firm, które odnoszą sukcesy   – ten program jest dla Ciebie!

Zapraszam do dołączenia do Akademii Sukcesora
- grona przyszłych liderów firm rodzinnych!

dr Adrianna Lewandowska, MBA
Lider Merytoryczny Programu
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Kim jest sukcesor? 
Dla kogo jest ten program? 

Czego możesz się spodziewać?

Często pytacie, czy to dla mnie? Program świetny, wykłady ciekawe, ale czy Akademia Sukcesora 
jest programem dla mnie, jeśli jeszcze nie wiem, czy chcę przejmować kiedyś odpowiedzialność za 
prowadzenie firmy. 

Tak ten program jest dla Ciebie, jeśli w głębi serca stawiasz sobie takie pytania: Jaka jest Twoja 
ścieżka zawodowa? Czy jest nią firma rodzinna?  A może własna działalność? Albo w ogóle czujesz, 
że w biznesie się nie spełniasz.   

Ten wielowymiarowy   program  ma otworzyć Cię na prawdziwe poszukiwanie własnej życiowej drogi. 
Abyś świadomie mógł przyjąć to wyzwanie, poznasz siebie, poznasz wielu wspaniałych mentorów, 
poznasz interdyscyplinarność wyzwania, jakie pojawia się przed zarządzającymi firmą rodzinną. Na-
uczysz się mechanizmów, które dotyczą firmrodzinnych.  

Zarządzanie firmą i rozumienie rodziny  to  główna oś całego programu.
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Sukcesorzy przyszłością polskiej gospodarki
Wśród priorytetów strategicznych sukcesorów znajduje się:

sukcesorów chce wdrożyć więcej nowych technologii

sukcesorów uważa,  że należy  unowocześnić model biznesowy firmy.

sukcesorów widzi w rodzinności firmy potencjał

Gotowi do wyzwań, odważni, ciekawi świata! 
Chcą rozwijać siebie i rodzinne firmy.

Źródło: Badanie BNP Paribas i Think Thank oraz Manisfest sukcesorów na Międzynarodowym  
Kongresie Firm Rodzinnych.

53%
55%
65%
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Komu dedykowany jest 
program?
Wraz z ekspertami Instytutu Biznesu Rodzinnego pracowaliśmy 
nad programem, który dedykujemy bardzo określonej grupie 
uczestników. To kolejne pokolenie firm rodzinnych, których wła-
ściciele za cel stawiają sobie wielopokoleniowe trwanie. Takie 
wyzwanie wymaga od następców wyjątkowego przygotowania. 

Jeśli: 
• Przygotowujesz się do zmiany pokoleniowej
• Przepracowałeś już minimum rok (niekoniecznie w firmie

rodzinnej)
• Jesteś zdecydowany związać przyszłość zawodową z firmą

rodzinną
• Pragniesz się rozwijać i zdobywać nowe kompetencje
• Jesteś kreatywny i zdeterminowany, ale wciąż budujesz

własny autorytet

to Akademia Sukcesora rozwinie TWÓJ potencjał 
i przygotuje Cię na te wyzwania!

Pracujemy w zamkniętej grupie, tworząc środowisko skupione  
na realizacji celu w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze. Tworzy-
my komfortowe warunki do pracy, by móc zagwarantować mak-
simum korzyści.
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Akademia Sukcesora to wyjątkowy  
program managerski oparty na  
3 filarach, których połączenie tworzy 
unikatową kombinację. 

I
Indywidualne 

podejście:

Każdy uczestnik otrzymuje 
wyniki indywidualnego  au-
dytu kompetencji wraz z de-
dykowaną ścieżką rozwoju 

opracowaną z ekspertem.

II
Mentorzy
i eksperci:

Będziesz uczył się od założy-
cieli największych przedsię-
biorstw rodzinnych w Polsce. 
Wszystkie zajęcia mają cha-
rakter warsztatowy i projek-
towy - korzystamy z nowo-
czesnych metod nauczania! 
W rozwój kompetencji suk-
cesorów są zaangażowani 
eksperci, którzy posiadają 
szerokie doświadczenie w 
specyfice Family Business.

III
Unikalna specyfika 
przedsiębiorczości 

rodzinnej:

Bloki tematyczne odbywa-
ją się w firmach rodzinnych 
i prowadzone są przez ich 
właścicieli oraz bliskich 
współpracowników. Uczest-
nik pracuje projektowo nad 
rzeczywistym zagadnieniem 

z firmy rodzinnej.

9



Twoi opiekunowie 
Nie pozostajesz z projektem sam! 

Możesz liczyć na wsparcie aż trzech osób:

Mentor: Lider polskiej przedsiębiorczości.

Opiekun Merytoryczny: Ekspert i praktyk biznesowy.  Zawsze chętnie Ci pomoże!

Coach: Doradca do spraw Twojego rozwoju. Będzie służył pomocą w zakresie Twoich bieżących
wyzwań, rozwoju osobistego, realizacji celów.
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Organizacja programu
Aby zrealizować prestiżowy program dla sukcesorów z całej Polski, postawiliśmy na atrakcyjne for-
my spotkań, dzięki którym najbliższe miesiące zdobywania wiedzy będzie dobrze zainwestowanym 
czasem! Zjazdy odbywają się w wyjątkowych miejscach. Dbamy nie tylko o Twój komfort, ale również 
stwarzanie warunków do wymiany doświadczeń i nauki. 

Tworzymy społeczność sukcesorów z firm rodzinnych!

Zjazd I. Inauguracja programu online - 3 grudnia 2021

 Indywidualne konsultacje z psychologiem - STYCZEŃ

Zjazd III. Warsztaty w firmie rodzinnej - 11-12 marca 2022

 Zjazd IV. Warsztaty w firmie rodzinnej -  22-23 kwietnia 2022

 Zjazd V. Warsztat finansowy - 13-14 maja 2022

 Zjazd VI. Warsztaty w firmie rodzinnej - 24-25 czerwca 2022

 Zjazd VII. Warsztaty w firmie rodzinnej - 9-11 września 2022

 Zjazd VIII. Absolutorium oraz Kongres NextGeneration - 20 - 21 październik 2022
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Sprint Managerski 
Zrozumiesz, co to znaczy zarządzać firmą rodziną, stawiać czoła 
rynkowej kokurencji i łączyć rodzinność z przesiębiorczością. To tutaj 
zaczynają się wielkie zmiany w Twoim rozwoju i Twojej karierze.

Zjazdy w firmach rodzinnych
Do programu zaprosiliśmy Mentorów – przedsiębiorców rodzinnych z dłu-
goletnią tradycją biznesu, posiadających niezwykłą, unikatową wiedzę na 
temat prowadzenia firmy rodzinnej. Każdy z Mentorów będzie 
gospodarzem jednego z pięciu zjazdów. Dwudniowe zjazdy (pt-sb lub sb-
nd) odbywają się w firmie Mentora – wspólnie ją zwiedzamy, 
uczestniczymy w prelekcji Mentora, a następnie przechodzimy do tematyki 
danego zjazdu i części warsztatowej prowadzonej przez eksperta. 

Nasi Mentorzy zgodzili się przygotować dla Ciebie kilka rzeczywistych pro-
blemów z ich przedsiębiorstw. W ramach projektu opracujesz 
rozwiązanie zagadnienia i zaprezentujesz go przed Mentorem. W pracy 
pomoże Ci Opiekun Merytoryczny.

Konsultacje z Coachem
Całość programu przejdziesz pod czujnym okiem coacha, który będzie da-
wał Ci wskazówki dotyczące Twojego rozwoju. To ważne byś miał, bieżący 
feedback, mógł porozmawiać z kimś o rodzących się pytaniach, może 
wątpliwościach. Program jest podróżą, a coach będzie Ci pomagał w tym, 
byś dotarł po niej tam, gdzie są Twoje życiowe cele.
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Program

Mistrzowskie strategie metodologii Family & Business Strategy
Family & Business Strategy

Dwudniowy zjazd w Poznaniu to intensywny warsztat, którego celem jest zrozumienie dynamiki biz-
nesu i rodziny. Poczujesz i doświadczysz, co to znaczy budować firmę, stawiać wyzwania biznesowe, 
odpowiadać na wymogi rynku, czym jest model biznesowy, jak go konstruować, jak opierać przewagę 
konkurencyjną na propozycji wartości istotnej dla klienta. Równocześnie poczujesz jak na każdy biz-
nes oddziaływać może rodzina. Wejdziesz w role inwestorów, rodziców, poczujesz, jak wówczas czu-
ją się „dzieci”, gdy mają pomysł, wiedzą jak go wdrożyć, ale brakuje im czasem argumentu, czasem, 
autorytetu, a czasem pewności siebie. Czeka Cię moc merytoryki, ale też moc emocji, które otworzą 
potencjał do pracy w ciągu całego programu. To początek wielkich zmian.

Tematyka:
• Kluczowa rola zarządzania strategicznego

w czasach chaosu
• Trendy, które na nas wpływają

- potęga zmian i elastycznego zarządzania
• Stałość vs zmiana - jak budować

wygrywające strategie
• Wartości jako źródło długowieczności
• Nowoczesne modele biznesowe
• Futures thinking - inspiracja

dla  innowacyjnych strategii
• Wdrażanie strategii - spraw, by wizje nie były

tylko marzeniami

Dlaczego warto:

• Dowiesz się, jak podnieść efektywność
strategiczną Twojej firmy i konsekwentnie
realizować strategię

• Nauczysz się analizować otoczenie rynko-
we i siły oddziałujące w Twoim sektorze,
określając pozycję strategiczną przedsię-
biorstwa

• Zobaczysz, jak projektować skuteczne
modele biznesowe, łamać schematy
i budować inspirujące wizje rozwoju
jednoczące rodzinę i pracowników
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Świadome przywództwo

Każdy przywódca, powinien wiedzieć jak być wzorem dla innych i jak wykorzystywać swoje talenty i 
nabyte umiejętności, żeby skutecznie realizować cele firmy i rozwijać ja na pokolenia. Jak być 
zatem świadomym przywódcą? Okryjesz, jak zwiększyć swoją efektywność i skuteczność jako 
lidera. Dowiesz się, które obszary powinieneś rozwijać, w jaki sposób budować zaangażowanie 
pracowników oraz jak motywować i inspirować zespoły, a także  skuteczniej dbać o precyzyjną i 
przekonująca komunikację. 

Tematyka:
• Specyfika kultury organizacyjnej w firmie

rodzinnej
• Rola właściciela w kreowaniu wartości

firmy
• Rozwijanie dojrzałości i gotowości do

pełnienia roli Lidera
• Przewodzenie zespołowi w różnych fazach

jego rozwoju
• Teoria Spirali Rozwoju - Spirala Dynamiki

wg Gravesa
• Coaching i feedback - jak słuchać

pracowników i z nimi rozmawiać

Dlaczego warto:
• Dowiesz się, jakie są Twoje indywidualne 

predyspozycje przywódcze
• Będziesz potrafił podnieść własną 

efektywność i charyzmę
• Dowiesz się, jak zwiększyć umiejętność 

pozyskiwania współpracowników i 
zasobów do realizacji wizji i celów 
strategicznych

• Poznasz sposoby skutecznego 
motywowania siebie i pracowników
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Różnice pokoleniowe i role w firmie rodzinnej 
Osoby z drugiego pokolenia często wychowane w innych warunkach niż ich rodzice. Poszukują in-
nych możliwości samorealizacji, chcą inaczej określić równowagę życiową, realizować inne cele. 
Koncepcja poziomów wartości Gravesa, która tłumaczy, co powoduje, że ludzie pozornie podobni 
mogą myśleć i działać w kompletnie różny sposób. Dowiesz się, czym są poziomy świadomości,  w 
jakim światopoglądzie mogą żyć osoby wpisujące się w dany system rodziny czy biznesu, zbudo-
wać porozumienie, które pomoże wszystkim osiągnąć pożądany cel.

Tematyka:
• Zrozumienie różnic międzypokoleniowych
• Czym się różni wojownik od lidera czy glo-

balisty? Jak rozpoznać te role i przypisane
do niej wartości?

• Definiowania potrzeb wynikających
z poziomów wartości

• Charakterystyczne pojęcia związane
z wartościami – ich deficyty i nadwyżki

Dlaczego warto: 
• Indywidualne wartości motywacyjne

- zrozumiesz, dlaczego masz do nich 
akceptację i awersję

• Systemy wartości organizacji
– zrozumiesz stan swojej firmy rodzinnej

• Odkryjesz i rozwiniesz w sobie indywidualne 
predyspozycje przywódcze

• Zdobędziesz umiejętność gospodarowania 
potencjałem własnego zespołu, 
umiejętności aktywnego słuchania

• Odkryjesz i zdefiniujesz własny poziom 
wartości  i rozwoju
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Firma Rodzinna to marka - ja to marka! Jak opracować własną markę 

i  skutecznie komunikować ją światu

marka! Jak opracować własną markę i skutecznie komunikować ją światu
Marka osobista, w firmie rodzinnej staje się coraz ważniejszym narzędziem do wyróżnienia się  
w tłumie, zbudowania swojej wiarygodności, rozpoznawalności, niepowtarzalności. Stworzenie silnej 
marki osobistej, w dłuższej perspektywie czasowej, daje przewagę w działaniach marketingowych 
czy sprzedażowych i ma dzisiaj wymierną wartość rynkową. Marka, czyli Ty – definicja marki oso-
bistej, etapy jej budowania, atrybuty silnej marki, szanse i zagrożenia, wartości i zasady, marka jako 
obietnica. 

Tematyka:
• Personal branding – dlaczego w firmie

rodzinnej to ważne?
• Powierzchowność – kanony biznesowej

elegancji  i „tajemnice” kształtowania
wizerunku przez ubiór i wygląd

• Spójność – budowanie marki na auten-
tyczności, zachowania i działania budujące
zaufanie

• Wystąpienia publiczne - jak być wiarygodną
marką podczas wystąpień i konferencji

• Zasady biznesowego savoir-vivre’u jako
podstawowy czynnik budowania marki

Dlaczego warto:
• Dowiesz się w jaki sposób możesz stać 

się marką
• Przekonasz się, co składa się na Twoja 

markę osobistą
• Będziesz wiedział, jak rozmawiać, 

wzbudzać zaufanie i budować pozytywne 
relacje
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Zarządzanie konfliktem

 W przedsiębiorstwie rodzinnym, gdzie sfera zawodowa jest ściśle powiązana ze sferą rodzinną kon-
flikty są nieuniknione. Należy umiejętnie oddzielać relacje rodzinne i relacje firmowe, jednak w prak-
tyce jest to bardzo trudne do osiągnięcia. Za sprawą rozbieżnych celów i wartości obu systemów 
– rodziny i przedsiębiorstwa - może dojść do powstania potencjału konfliktu, na który składa się emo-
cjonalność rodziny i racjonalność przedsiębiorstwa. Ale konflikt może być też twórczy. Jak czerpać
korzyści z twórczej mocy konfliktów?

Tematyka:
• Jakie są główne role w firmie rodzinnej

 i związane z nimi konflikty interesów?
• Czym różnią się udziałowcy aktywni

od udziałowców pasywnych?
• Ile kohezji rodzinnej jest dobre dla rodziny

i firmy?
• Jakie konflikty związane są z kolejnymi

etapami przekazywania władzy i własności?
• Jakie są style rozwiązywania konfliktów

(dostosowanie, unikanie, kompromis,
dominacja, współpraca)?

• Sposoby reakcji ludzi w sytuacji konfliktu

Dlaczego warto: 
• Dowiesz się, dlaczego i w jakich sytuacjach 

w organizacjach i rodzinach dochodzi do 
konfliktów

• Nauczysz się, jak moderować konflikt,
kierując go na twórcze tory

• Zdiagnozujesz własny styl działania
w konflikcie

• Zdobędziesz umiejętności rozwiązywania
sytuacji konfliktowych
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Innovation management

Tradycja nie może wykluczać innowacyjności, wręcz przeciwnie! Współczesne firmy rodzinne stoją 
przed ogromnym wzywaniem: odświeżenia modelu biznesowego. Bardzo często wraz ze zmianą po-
koleniową nadchodzi też konieczność przyjrzenia się, czy wciąż jesteśmy innowacyjni? W metodyce 
service design będziesz skutecznie praktykował to,  jak skutecznie wprowadzać innowacje w firmie 
rodzinnej, nie burząc ładu i wartości.

Tematyka:
• Myślę więc działam - design thinking,  sys-

tems thinking, futures thinking
• Pomiędzy zwinnością a tradycją  - jak wpro-

wadzać zwinność w firmie rodzinnej
• Słucham i myślę o swoich klientach – servi-

ce design w praktyce

Dlaczego warto:
• Rozwiniesz umiejętności w zakresie tworze-

nia  i promocji innowacji w firmach rodzin-
nych

• Nauczysz się, jak tworzyć efektywne,
uczące się organizacje poprawiające życie
klientów
i pracowników z wykorzystaniem elemen-
tów myślenia wizualnego i systemowego

• Zobaczysz, jak projektować usługi i nowe
produkty, które mogą wprowadzić firmę
rodzinną na mistrzowski poziom rozwoju
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International management

Dla wielu firm rodzinnych rozwój oznacza również ekspansję zagraniczną i wchodzenie na nowe 
rynki. Rynek globalny stał się łatwiejszy do zdobycia i bliższy dla drugiego pokolenia niż kiedykolwiek 
wcześniej.  Jak zaplanować ekspansję międzynarodową firmy rodzinnej? Jak pozyskać wiarygod-
nych partnerów, tworzyć międzynarodowe sieci, budować relacje?

Tematyka:
• Dlaczego warto rozwijać biznes globalnie?
• Efektywne formy i modele ekspansji dopa-

sowane do skali i profilu działalności Twojej
firmy

• Wpływ różnic kulturowych i instytucjonal-
nych na Twój biznes

• Negocjacje międzynarodowe

Dlaczego warto:
• Dowiesz się, jak skutecznie wprowadzić 

Twoją firmę na rynki międzynarodowe, 
zdobywając nowych klientów i partnerów 
biznesowych

• Dowiesz się, na co uważać i na co zwracać 
szczególną uwagę negocjując z zagranicz-
nymi partnerami

• Dowiesz się jak zaplanować strategię inter-
nacjonalizacji

• Poznasz czynniki różniące firmy rodzinne 
od nierodzinnych w procesie 
internacjonalizacji
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 Siła ładu rodzinnego

 Czyli jak pracować nad ładem rodzinnym. Struktury firm rodzinnych często z upływem czasu powin-
ny być rozbudowane o narzędzia nadzoru właścicielskiego. Jak tworzyć takie mechanizmy? Family 
first czy business first? Jakich reguł przestrzegać? Jak definiować te reguły? Bogata praktyka firm 
zagranicznych pozwala przeanalizować best practices w tym obszarze.

Tematyka:
• Harmonia rodziny - zrozumieć różne role
• Znaczenie harmonii rodzinnej w rozwoju

biznesu
• Mechanizmy nadzoru właścicielskiego
• Czym jest konstytucja firmy rodzinnej– rola,

znaczenie, treść
• Governance Codex a Family Governance
• Family Office– rola i znaczenie w zarządza-

niu firmą rodzinną

Dlaczego warto:
• Dowiesz się, jakie znaczenie ma tworzenie

mechanizmów ładu rodzinnego w budowa-
niu wielopokoleniowej firmy rodzinnej

• Będziesz potrafił rysować genogram
potrzebny do analizy sukcesyjnej

• Poznasz treści i zapisy w międzynarodo-
wych rozwiązaniach firm posiadających
konstytucję

• Dowiesz się, jak konstytucja wpływa na
zachowanie trwałości wartości, którymi
kieruje się firma
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Proces sukcesji

Zaprojektuj zmianę! Na zakończenie Akademii Sukcesora, po praktycznych doświadczeniach zebra-
nych w całym roku, po analizie tego co oznacza krok w kierunku długowieczności oraz po poznaniu 
własnych zasobów i potencjałów, zaplanujesz własną ścieżkę sukcesora. 

Opracujesz kroki ważne dla Ciebie.

Tematyka:
• Sukcesja jako najtrudniejsze wyzwanie

firmy rodzinnej
• Przygotowanie firmy do zmiany

pokoleniowej
• Potencjał sukcesyjny firmy
• Interesariusze procesu sukcesji
• Etapy procesu sukcesji

Dlaczego warto:
• Nauczysz się, jak szeroko spojrzeć na te-

mat sukcesji, jakie są warianty sukcesyjne
przekazywania własności i władzy

• Zrozumiesz, jakie są korzyści i ryzyka zwią-
zane z różnymi wariantami sukcesyjnymi

• Opracujesz kroki dla Twojej firmy rodzinnej
w procesie sukcesji

• Przygotujesz się do zmiany pokoleniowej
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Komunikacja w rodzinie biznesowej

Mówi się, że wszystko jest ze sobą powiązane, że otaczają nas systemy i podsystemy, a ich 
wzajemne oddziaływanie ma wpływ na wydarzenia  zarówno w naszym życiu i jak i u innych. Tak 
jest również w przypadku rodziny, która składa się z jednostek, które mają swój system 
wewnętrzny i jednocześnie spotykają się z innymi na poziomie zewnętrznym, w procesach 
kontekstowych/sytuacyjnych. A do tego dochodzi równoległy proces – „Jestem w rodzinie i 
jednocześnie tworzymy rodzinny biznes”.

Tematyka:
• Komunikacja  w rodzinie biznesowej
• Jak komunikować swoje oczekiwania
• W jaki sposób reagować na krytykę
• Jak dawać informację zwrotną

Dlaczego warto: 
• W jaki sposób otaczające nas systemy 

wzajemnie współdziałają, jak zmienne mogą 
tworzyć zdrową synergiczną całość=system 
rodzinny zarówno w kontekście prywatnym 
jak i zawodowym

• W jaki sposób radzić sobie z problemami?
Jak budować dobre relacje w systemach 
rodzinnych z uwzględnieniem zasobów 
własnych i innych

• Poznasz nowe spojrzenie na rodziny, na 
firmy rodzinne z możliwością wykorzystania 
zasobów, które są w każdym z nas i w 
każdym systemie rodzinnym
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Eksperci współpracujący 
z Instytutem Biznesu Rodzinnego

Wiesława Machalica
Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego
Psycholog, superwizor treningu psychologicznego oraz 
trener I i II stopnia rekomendowany przez PTP (od roku 
1994, coach, certyfikowany terapeuta – praktyk Neurolin-
gwistycznego Programowania (The American Society o 
NLP Bandler & Associates), socjoterapeuta.

Jakub Tomaszewski
Dyrektor Finansowy i Operacyjny 
w Hansgrohe Polska
Specjalista w zakresie projektowania i wdrażania syste-
mów Controllingu i kontroli wewnętrznej w przedsiębior-
stwach. Od 2009 roku związany z Hansgrohe, jednej z naj-
bardziej znanych niemieckich firm rodzinnych.

Sylwia Kowalenko
Partner w sieci Lewandowska i Partnerzy
Mediator rodzinny, councellor, terapeuta systemowy  
w trakcie certyfikacji, psycholog, prawnik. Członek Wielko-
polskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Prowadzi me-
diacje rodzinne  z osobami i całymi rodzinami trwającymi 
w konflikcie.

Mateusz Kowalewski
Właściciel Hortimex
Praktyk zarządzania. Od 1994 roku pracuje  w przedsiębior-
stwie Hortimex, założonym przez jego ojca Tomasza J. Ko-
walewskiego. Rozpoczął swoją karierę w firmie rodzinnej 
od prac administracyjnych. Obecnie pełni funkcje prezesa 
oraz współwłaściciela firmy.

dr Herwig Friedag 
Partner w sieci Lewandowska i Partnerzy, Friedag Consult
Niezależny konsultant koncentrujący swoje działania na 
opracowaniu i wdrażaniu strategii z wykorzystaniem Ba-
lanced Scorecard. Wykładał gościnnie na Uniwersytecie 
Rostock, Uniwersytecie Humboldta w Berlinie i Danube 
University Krems.

dr Marta Widz
Pracownik IMD w Lozannie w Szwajcarii
Doradca i badacz firm rodzinnych. Doktor nauk ekono-
micznych wiodącego światowego Centrum Biznesu Ro-
dzinnego (Center for Family Business) na Uniwersytecie w 
St.Gallen w Szwajcarii. Pracownik naukowy Global Family 
Business Center (GFBC) w IMD w Lozannie w Szwajcarii. 

dr inż. Ewa Więcek - Janka
Pracownik Politechniki Poznańskiej
Stażystka dziewięciu staży zagranicznych na europejskich 
uczelniach. Od 2002 roku zajmuje się badaniami nad funk-
cjonowaniem przedsiębiorstw rodzinnych. Wyniki swoich 
badań zawarła w 76 publikacjach oraz referowała je na 
kilkudziesięciu konferencjach w kraju i zagranicą.

dr Alicja Hadryś
Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego
Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe związane 
z biznesem i zarządzaniem międzynarodowym. Stażystka 
staży zagranicznych na uczelniach we Włoszech oraz w 
Szwecji. Wykładowca programów managerskich na 
zagra-nicznej uczelni Lethbridge University w Kanadzie.
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Anna Bielak - Dworska
Fundacja Stajnia 
Od 2004 zaangażowana w działalność rodzinnej firmy. Ab-
solwentka studiów w zakresie zarządzania przedsiębior-
stwem, coachingu oraz Akademii Przywództwa Psycholo-
gicznego, Instytutu Badań Literackich PAN.

Roman Wieczorek
Mentor i ekspert w obszarze przywództwa
Były prezes i v-ce prezes zarządu światowego Grupy Skan-
ska SA. Pełni funkcję przewodniczącego Rady Uczelni Uni-
wersytetu Łódzkiego i jest członkiem Consilium przy Wy-
dziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. 

Szymon Trzebiatowski 
Ekspert ds. optymalizacji i efektywności biznesowej 
Finansista z wykształcenia, wieloletni praktyk controllingu 
i manager. Przez prawie 25 lat związany z największym 
prywatnym pracodawcą w Poznaniu i Wielkopolsce, Firmą 
Volkswagen Poznań sp. z o.o., w tym przez 8 lat w funkcji 
członka zarządu ds. finansowych, organizacji i IT

Marietta Lewandowska
Ekspert metodologii Service Design, 
Project Manager
Ekspert i praktyk metodologii service design – innowa-
cyjnego projektowania usług; prowadząca warsztatów i 
projektów kreatywnych design thinking. Absolwentka 
inno-wacyjnego kierunku studiów magisterskich Service 
Expe-rience Design and Innovation na University of the 
Arts w Londynie. 

Lider merytoryczny 
programu
Warsztaty prowadzą eksperci z szeroko 
pojętej dziedziny przedsiębiorczości  
rodzinnej, o niezwykłym doświadczeniu 
i praktyce biznesowej.

dr Adrianna Lewandowska, MBA 
Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego,
Partner Zarządzający  
w Lewandowska i Partnerzy
Wizjonerka polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, strateg, 
doradca, architekt sukcesu wielu polskich firm rodzinnych. 
Doradca i Partner Zarządzający w Lewandowska i Partne-
rzy, od lat wspiera firmy rodzinne w zakresie strategii roz-
woju, procesów sukcesyjnych oraz zarządzania zmianą. 
Członek IFERA, wykładowca MBA oraz licznych studiów 
podyplomowych. 

Autor książek: „Stawka większa niż biznes. Strategie roz-
woju firm rodzinnych” „Kody wartości. Czyli jak skutecz-
nie przejść sukcesję w firmie rodzinnej”, „Konstytucje 
firm rodzinnych. W kierunku długowieczności”, ,,Naro-
dziny firmy rodzinnej - jak mądrze zaplanować sukcesję  
i przekazać biznes następcom’’, ,,Strategie właścicielskie. 
Skuteczne rodziny biznesowe’’, oraz „Model BELIEFS  
- Strategiczna logika firm rodzinnych”.

Założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego. Dzieląc 
się wiedzą  i doświadczeniem, oprócz publikacji, wystą-
pień kongresowych i tworzenia praktycznych narzędzi dla 
biznesu rodzinnego, stworzyła jedyną w Polsce platformę 
wymiany myśli i doświadczeń biznesowych, jaką jest Mię-
dzynarodowy Kongres Firm Rodzinnych.

Twórca Kongresu Next Generation i Akademii Sukcesora 
– wydarzenia i programu managerskiego  dedykowanego 
wyłącznie sukcesorom.
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Mentorzy Akademii Sukcesora

Spotkasz się z przedsiębiorcami z najbardziej podziwianych firm rodzinnych, takich jak:

Zjazdy podczas V edycji programu managerskiego odbywają się 
w wybranych siedzibach przedsiębiorstw rodzinnych.
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• Zgłoszenie przez formularz na stronie akademiasukcesora.pl
• Kserokopia lub skan dyplomu ukończenia studiów I lub II stopnia
• Zaświadczenie o doświadczeniu zawodowym

– minimum rok przepracowany w przedsiębiorstwie (niekoniecznie w firmie 
rodzinnej)

Warunki przyjęcia:

Po zakończeniu terminu rekrutacji nastąpi weryfikacja złożonych przez kandydatów dokumentów i 
na podstawie uzyskanych informacji zostanie podjęta decyzja o aplikacji. 

www.akademiasukcesora.pl
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Zagwarantuj sobie miejsce

Wymagane dokumenty:





REKRUTACJA TRWA!
Napisz do nas, jeśli chcesz dowiedzieć się więcej.

 ZAGWARANTUJ SOBIE MIEJSCE!
aszymczak@ibrpolska.pl     |     +48 534 395 320



CENTRUM USŁUG
DLA RODZIN BIZNESOWYCH

Bazar Poznański
Paderewskiego 8, 61-770 Poznań
+48 61 307 14 27
info@ibrpolska.pl

www.ibrpolska.pl




