
 

 

 

 

 

 

X Konferencja Firmy Rodzinne  

Co wiemy o polskich firmach rodzinnych. 30 lat badań nad 

przedsiębiorczością rodzinną 

Wrocław, 13-14 września 2021 r. 

 

 

 



 

Organizatorzy 

Główny organizator: 
 

 
 

Pozostali organizatorzy: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cele konferencji:  

 Usystematyzowanie dotychczasowej wiedzy na temat polskich przedsiębiorstw 

rodzinnych – podsumowanie dotychczasowego dorobku polskich badaczy  

 Wskazanie potencjalnych nowych kierunków badań 

 Omówienie sposobów popularyzacji przedsiębiorczości rodzinnej jako 

przedmiotu dydaktyki 

 Integracja środowiska naukowego zajmującego się problematyką 

przedsiębiorstw rodzinnych oraz przedstawicieli praktyki 

 Rozważenie możliwości podjęcia współpracy w ramach projektów badawczych 

i innych przedsięwzięć 

 

 



 

Komitet naukowy 

 prof. dr hab. Łukasz Sułkowski – przewodniczący 

 prof. dr hab. Jan Klimek 

 prof. dr hab. Krzysztof Wach 

 prof. dr hab. Jerzy Węcławski 

 prof. ALK dr hab. Izabela Koładkiewicz 

 prof. UG dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik 

 prof. UŁ dr hab. Wojciech Popczyk 

 prof. WSB dr hab. Krzysztof Safin 

 prof. UMCS dr hab. Robert Zajkowski 

 dr hab. inż. Ewa Więcek-Janka 

 dr Andrzej Marjański 

 Dariusz Bednarski - Gran Thornton 

 

Wstępny program Konferencji 

 

13 września 2021, PONIEDZIAŁEK 

9:30 Otwarcie Konferencji 

10:00-12:00 Firma rodzinna wobec wyzwań przyszłości – Studium przypadku  

12:00-13:00 Lunch 

13:30-15:00 Prezentacja wybranych wyników badań – co wiemy o polskich 
przedsiębiorstwach rodzinnych 

15:00-16:00 Co się bada i publikuje „na Zachodzie” (spotkanie on-line z gośćmi 
z USA i Szwajcarii) 

16:30-19:30 Wrocław turystycznie (szczegóły wkrótce) 

20:00 Kolacja 

 

14 września 2021, WTOREK 

10:00-11:30 Prezentacja wybranych wyników badań – co wiemy o polskich 
przedsiębiorstwach rodzinnych- c.d. 

11:30-12:00 Podsumowanie i zakończenie konferencji 

12:00-13:00 Lunch 

 



 

 

Miejsce obrad i zakwaterowanie: 

Hotel Patio Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 24, 50-110 Wrocław, tel.: +48 (71) 37 50 400 

strona internetowa: www.hotelpatio.pl . 

 

Ważne terminy: 

15.07.2021 Termin rejestracji (strona internetowa konferencji) 

15.07.2021 Termin wnoszenia opłat konferencyjnych 

15.08.2021 Termin nadsyłania artykułów i/lub prezentacji na konferencję 

31.08.2021 Informacja o akceptacji artykułów i/lub prezentacji 

13-14.09.2021 X Konferencja Naukowa Firmy Rodzinne 

 

Koszty udziału w sympozjum: 

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 450 zł. Koszt uczestnictwa nie obejmuje 

noclegów, które uczestnicy winni pokryć we własnym zakresie. Organizatorzy 

rekomendują nocleg w Hotel Patio Wrocław. W recepcji hotelu na hasło  

„X Konferencja Firmy Rodzinne” Uczestnicy otrzymają zniżkę. 

Opłatę konferencyjną należy przekazać do dnia 15.07.2021 r. na rachunek bankowy: 

80 1090 2402 0000 0006 1001 1591 

z dopiskiem: X Konferencja FR oraz podaniem imienia i nazwiska uczestnika 

 

Komitet Organizacyjny 

dr Agnieszka Gasiulewicz - koordynatorka: agnieszka.gasiulewicz@wsb.wroclaw.pl  

dr Anna Motylska: anna.motylska-kuzma@wsb.wroclaw.pl  

dr Beata Żukowska: beata.zukowska@umcs.pl  

dr Ada Domańska: ada.domanska@umcs.pl  

dr Beata Żelazko: bzelaz@sgh.waw.pl 

mgr Justyna Marjańska-Potakowska: jmarjanska@san.edu.pl  

mgr Katarzyna Staniszewska: kstaniszewska@san.edu.pl  

 

Strona internetowa wydarzenia 

X Konferencja Firmy Rodzinne http://konferencja.firmyrodzinne.san.edu.pl/  
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