
Celem konferencji jest rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy 
i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i uczniowskiego, 
praktyków życia gospodarczego, samorządowców oraz przedstawicieli instytu-
cji otoczenia biznesu, a także poszerzanie współpracy tych obszarów.
Zapraszamy do współpracy i udziału w konferencji!

Sesji dla młodych naukowców i doktora – WYBÓR NAJLEPSZEGO 
PRELEGENTA – nagroda o wartości 1 tysiąca złotych

PATRONAT PREZYDENTA MIASTA CZESTOCHOWY 

P. Krzysztofa Matyjaszczyka

HONOROWY PATRONAT J.M. REKTORA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ 
Prof. dr. hab. inż. Norberta Sczygiola

Konkurs plastyczno-graficzny pt. FIRMA RODZINNA MOIMI OCZAMI 

Część warsztatowa dla przedstawicieli firm 
rodzinnych dotycząca narzędziowego podejścia 
do analizy strategicznej rodzinnego biznesu

KONKURS DLA FIRM RODZINNYCH



Z poważaniem

Dr inż. Agnieszka Puto

Szanowni Państwo,
mam przyjemność zaprosić do udziału w IX Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu 
Wyzwania i perspektywy przedsiębiorczej organizacji pt. Firmy rodzinne – doświad-
czenia i perspektywy rozwoju, która odbędzie się w Częstochowie 
w dniach 21-22 listopada 2019r. 
 Konferencja została objęta Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Często-
chowa Pana Krzysztofa Matyjaszczyka oraz J.M. Rektora Politechniki Częstochowskiej 
Prof. dr hab. inż. Norberta Sczygiola. 
 Celem konferencji jest rozwój interdyscyplinarnej przestrzeni współpracy 
i wymiany doświadczeń przedstawicieli środowiska naukowego i uczniowskiego, prakty-
ków życia gospodarczego, samorządowców oraz przedstawicieli instytucji otoczenia 
biznesu, a także poszerzanie współpracy tych obszarów.
 Na dzień dzisiejszy do udziału w konferencji przyłączyły się następujące 
instytucje:

 /Invest in Czestochowa 
 /Business Centre Club – Loża Częstochowska 
 /Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A.
 /Lokalne Centrum Kompetencji Rozwoju Firm Rodzinnych 

 W tym roku uwaga zostanie skupiona na firmach rodzinnych. Zmieni się również 
formuła konferencji. Sesje naukowe zostaną uzupełnione o wystąpienia przedstawicie-
li świata biznesu, samorządu i instytucji otoczenia biznesu. 
Do udziału w Konferencji zostanie zaproszona młodzież, pragniemy promować przedsię-
biorczość u najmłodszych uczestników rynku, traktując ich jako przyszłych sukceso-
rów firm rodzinnych. 
 Jednym z istotnych punktów konferencji będzie panel dyskusyjny 
pt. „Szanse rozwoju firm rodzinnych”, którego moderatorem będzie Kanclerz Często-
chowskiej i Małopolskiej Loży BCC Pani Katarzyna Woszczyna.
 Zapraszamy również do wysłuchania wystąpienia Prof. Adama Mariańskiego pt. 
Jak zbudować wielopokoleniową firmę rodzinną?
 Pierwszy dzień Konferencji adresowany jest do wszystkich zainteresowanych, 
w szczególności środowiska naukowego oraz świata biznesu. Celem spotkania jest 
stworzenie przestrzeni do otwartego dialogu oraz wymiany opinii i doświadczeń. 
 Nowatorskim pomysłem jest zaproszenie Państwa nie tylko do wysłuchania 
wystąpień, ale również do udziału w warsztatach dotyczących poznania tajników 
i technik analizy strategicznej biznesu rodzinnego. 
 Drugi dzień Konferencji będzie miał charakter warsztatowy i skierowany jest 
do przedstawicieli świata biznesu, do osób zaangażowanych w zarządzanie firmami 
rodzinnymi. Pracownicy Instytutu Zarządzania Przedsiębiorstwem przekażą Państwu 
praktyczną wiedzę na temat wybranych narzędzi analizy strategicznej. Gwarantuje, że 
po udziale w części warsztatowej będziecie Państwo wiedzieli jak skutecznie rozwią-
zać nurtujące problemy dnia codziennego.  Udział w warsztatach będzie potwierdzony 
certyfikatem.
 Dodatkowo zapraszam do udziału w Konkursie na NAJLEPIEJ ZARZĄDZANĄ FIRMĘ 
RODZINNĄ. Otrzymanie tak zaszczytnego tytułu z pewnością wzmocni wizerunek firmy na 
rynku. 
 Imprezą towarzyszącą Konferencji jest uroczysta Gala, podczas której zosta-
nie ogłoszona lista laureatów konkursu. 
 Konferencja adresowana jest do właścicieli i pracowników firm rodzinnych.
 Zgłoszenia on-line oraz więcej informacji o konferencji znajdziecie Państwo 
na stronie www.konferencjawyzwania.pl oraz na FB @KonferencjaFirmyRodzinne
 Już dziś zapraszam do kontaktu i zapisu na konferencję. 



HARMONOGRAM: 

/08:30-09.15 
/09:15-09:45
/09:45-10:30 

/10:30-11:15 

/11:15-12:00

 

/rejestracja

/oficjalne otwarcie konferencji 

/wystąpienie Prof. Adama Mariańskiego pt. 
Jak zbudować wielopokoleniową firmę 
rodzinną?
/Panel dyskusyjny pt. „Szanse rozwoju firm 
rodzinnych” – moderator panelu Kanclerz  
Częstochowskiej i Małopolskiej Loży BCC 
Pani Katarzyna  Woszczyna
 

/Kultura organizacyjna w firmach rodzin-
nych jako wyznacznik jakości w zarządzaniu 
zasobami ludzkimi – Pani Kamila Grochowina 
- Lokalne Centrum Kompetencji Rozwoju Firm 
Rodzinnych 

WEŹ UDZIAŁ W KONKURSIE I ZDOBĄDŹ TYTUŁ NAJLEPIEJ ZARZĄDZANEJ FIRMY RODZINNEJ

Podstawowym celem konkursu jest wyróżnienie i promocja firm rodzinnych działa-
jących na terenie Polski, które skutecznie i świadomie realizują proces zarzą-
dzania strategicznego.

WAŻNE DATY:
/ 21-22 listopada 2019    /IX Konferencja Naukowa 
/ 31 października 2019    /Termin rejestracji i wniesienia opłaty

OPŁATA*:
/ 450 złotych /PAKIET BIZNES: obrady 21.11.19, bankiet, dzień warsztatowy 
22.11.19 

*Opłata obejmuje materiały konferencyjne, wyżywienie, udział w bankiecie.Nie obejmuje kosztów noclegu. 

Opłaty należy uiścić na rzecz: 
Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego 69 42-201 Częstochowa 
na konto: PL 06 1750 1211 0000 0000 0416 8728 
z dopiskiem: Firmy Rodzinne, imię i nazwisko uczestnika

22/11/2019 



DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W KONFERENCJI?
/ zdobędziesz unikatową wiedzę 
/ poznasz ludzi ze świata nauki, biznesu, samorządu i instytucji reprezen-
tujcych instytucje otoczenia biznesu 
/ pozyskasz nowe kontakty 

/ posłuchasz wybitnych znawców firm rodzinnych 
/ otrzymasz monografię dotyczącą problematyki firm rodzinnych 
/ dostęp do bezpłatnej broszury nt. analizy strategicznej firmy rodzinnej     
certyfikat uczestnictwa 
/ możesz zdobyć nagrodę Najlepiej Zarządzanej Firmy Rodzinnej

/12:00-12.15 
/12:15-14:00 
/14:00-14:30 
/14:30-16:00 
/20:00-23:00

/przerwa

/sesja plenarna

/lunch
/sesja plenarna

/bankiet wieczorny – rozstrzygnięcie 
Konkursu na NAJLEPIEJ ZARZĄDZANĄ FIRMĘ 
RODZINNĄ

/rejestracja uczestników
/Wyzwania dla firm rodzinnych w kontekście 
budowania wizerunku w środowisku opi-
niotwórczym – reklama XXI wieku – wystą-
pienie poprowadzi Pani Kamila Grochowina
/sesje szkoleniowe dla przedstawicieli 

firm rodzinnych
 

/lunch
 

/sesje szkoleniowe dla przedstawicieli 

firm rodzinnych 

/08:00-08:15 
/08:15-09.15

/09:30-12:00

/12:00-12:30 

/12:30-15:00

ORGANIZATOR

KONTAKT

Instytut Zarządzania Przedsiębiorstwem
Wydział Zarządzania 
Politechnika Częstochowska
Al. Armii Krajowej 19 b pok. 310
42-201 Częstochowa
e-mail: firmyrodzinne@wz.pcz.pl 

tel: 34 3250 389
e-mail: firmyrodzinne@wz.pcz.pl
FB: @KonferencjaFirmyRodzinne

Dr inż. Agnieszka Puto – Przewodnicząca 
agnieszka.puto@wz.pcz.pl
tel. 605 155 358

22/11/2019 


