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W Wydarzeniu mogą brać udział wyłącznie przedstawiciele przedsiębiorstw rodzinnych. Organizator zastrzega sobie

prawo do odmowy przyjęcia Zgłoszenia.

Mamy  przyjemność  zaprosić  Państwa  na  trzecią  już  edycję  wyjątkowego  wydarzenia  znanego  powszechnie  pod  nazwą

Forum Na Wzgórzach. Ten odbywający się raz w roku zjazd przedstawicieli przedsiębiorstw rodzinnych wpisał się na stałe

w wiosenny kalendarz i gromadzi coraz więcej uczestników, którzy w dającej kameralny klimat przestrzeni hotelu Wzgórza

Dylewskie dr Ireny Eris dyskutują o największych wyzwaniach stojących przed prywatnym biznesem.

Przedstawiane historie największych i najlepiej rozpoznawalnych polskich firm stanowią niespotykaną porcję doświadczeń

oraz inspiracji. Podczas naszego spotkania o swoich przygodach i spostrzeżeniach opowiadają bezpośrednio sami twórcy

biznesów rodzinnych, dzieląc się z Państwem wskazówkami oraz przestrzegając przed drogami prowadzącymi na manowce.

Forum  na  Wzgórzach  to  również  panele  przygotowane  przez  ekspertów  –  praktyków  doświadczonych  w  bieżącym

doradztwie przedsiębiorcom oraz spółkom rodzinnym, a także założycielom międzypokoleniowych firm. W ramach swoich

wystąpień  przybliżą  oni  główne problemy związane z przygotowaniem oraz przeprowadzeniem sukcesji  w Polsce,  a

także omówią rozwiązania wspierające bezpieczeństwo  oraz efektywność  takich procesów. Niezależnie od oficjalnych

wystąpień,  wspomniani  specjaliści  pozostają  do Państwa dyspozycji  podczas całego wydarzenia,  dzięki  czemu będą  oni

mogli odpowiedzieć na ewentualne pytania (w tym te nieoczywiste) stawiane podczas rozmów kuluarowych.

Do  udziału  w  Forum  na  Wzgórzach  zaproszeni  zostali  także  przedstawiciele  instytucji  finansowych,  a  nawet  Giełdy

Papierów  Wartościowych  w  Warszawie  S.A.,  aby  nasze  wydarzenie  miało  charakter  maksymalnie  kompleksowy  oraz

przynosiło Państwu szeroki obraz tego, jak może wyglądać udana sukcesja w rodzinnym biznesie.

Do zobaczenia w czerwcu na Wzgórzach Dylewskich!

Forum kierowane jest wyłącznie do właścicieli i sukcesorów w firmach rodzinnych.

Wysoka Wieś 22, Ostróda  

1 ‑ 2 czerwca 2023

Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie

III Forum na wzgórzach - biznes
rodzinny
2495 zł netto do 2 czerwca 



Ze  względu  na  charakter  wydarzenia,  osoby  reprezentujące  firmy  doradcze,  kancelarie  prawne,  banki,  dealerów

samochodowych, dostawców IT, fundusze inwestycyjne, a także instytucje sektora publicznego mogą uczestniczyć w Forum

wyłącznie na zaproszenie Organizatora.

Cena forum zawiera udział w spotkaniu wieczornym (1 czerwca) oraz udział w forum (2 czerwca).

Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie przygotował dla uczestników specjalną ofertę na pobyt. Po przyjęciu i

potwierdzeniu zgłoszenia udziału w forum otrzymają Państwo link do rezerwacji noclegu – UWAGA BRAK MIEJSC

NOCLEGOWYCH W HOTELU!
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PROGRAM 

Czwartek, 1 czerwca

20:00 
Otwarcie spotkania

 Grzegorz Nawacki, Redaktor naczelny, Pulsu Biznesu 

20:05 
Uroczyste przywitanie gości

 Henryk Orfinger, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dr Irena Eris S.A. 

 Patricia Deyna, Prezes, Bonnier Business Polska 

 Marek Dietl, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych 

20:15 
Rozmowy kuluarowe przy lampce wina i whisky

Deustacja whisky prowadzona przez ambasadora marek prestige Dariusza Fabrykiewicza

Strefa Chivas Regal XV – dedykowany bar, na którym będzie możliwość spróbowania wyśmienitych koktajli na bazie

15 letniej whisky Chivas Regal XV i nie tylko!

Selekcja win przygotowana specjalnie na spotkanie Pulsu Biznesu

Winnica Zbrodzice

Winnica Zbrodzice zaczynała jako jedna z pierwszych w Polsce. Wino to dla nich pasja, którą przekuwają w najwyższą

jakość. Są jedną z najstarszych winnic w kraju, a wieloletnie doświadczenie pozwala im produkować wino najwyższej klasy.

Sposób uprawy, dbałość o szczegóły, stawianie na ekologię, bezustanne szukanie nowych rozwiązań procentują. Wina

Winnicy Zbrodzice cieszą się uznaniem, a enoturystyka przyciąga wielu miłośników winnych szlaków.

Piątek, 2 czerwca

Przedkonferencyjny starter! Spotkanie uczestników forum w niezobowiązującej atmosferze przy lampce wina i
whisky

III FORUM NA WZGÓRZACH - BIZNES RODZINNY

(21868) 22 333 97 77   konferencje@pb.pl  



10:00 
Otwarcie forum, przywitanie uczestników

 Grzegorz Nawacki, Redaktor naczelny, Pulsu Biznesu 

10:05 
Otwarcie forum, przywitanie uczestników

 Henryk Orfinger, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dr Irena Eris S.A. 

10:10 
PANEL DYSKUSYJNY: ,,Różne drogi sukcesji”

 Moderator: Grzegorz Nawacki, Redaktor naczelny, Pulsu Biznesu 

 dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz, Przewodnicząca Rady Nadzorczej i Współwłaścicielka, Adamed Pharma S.A. 

 Artur Kazienko, Prezes zarządu, Kazar Group 

 Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu, Enel-Med 

▪ Czy uszczęśliwić na siłę? - Zalety członka rodziny jako następcy w biznesie

▪ Czy naturalnym następcą musi być członek rodziny

▪ Kiedy zewnętrzny manager może okazać się lepszą opcją

▪ IPO a może zewnętrzny inwestor

11:00 
Sukcesja z sukcesem. Jak to zrobiliśmy?

 Tadeusz Dulian, Doradca firm rodzinnych, Family Business Advisor 

 Wojciech Wróbel, Właściciel, Mercedes Wróbel 

▪ Bariery sukcesyjne, nasze rozwiązania, czynniki sukcesu procesu

▪ Nowy model decyzyjny w spółce zarządzanej przez braci i kuzynów

▪ Zarządzanie kryzysem i nagła sukcesja. Jak się uczyć i wyciągać wnioski?

▪ Szczerze? Co nam nie wyszło?

11:45 
Przerwa na kawę

12:00 
Przygotowanie bezpiecznej sukcesji

 dr Radosław L. Kwaśnicki, Senior Partner, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci 

 Karol Maciej Szymański, Partner Zarządzający, RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i

Adwokaci 

 Paweł Orłowski , Notariusz, Prezes Ultima Ratio, Elektroniczny Sąd Polubowny 

▪ Jak skutecznie przekazać majątek w ramach testamentu
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▪ Ograniczenie ryzyka sporów między spadkobiercami (zachowek, rozliczenie dokonanych darowizn, wydziedziczenie)

▪ Zabezpieczenie interesów założyciela oraz rodziny w spółce (przed rozszerzeniem grona wspólników, zatrudnieniem

menedżera, utworzeniem fundacji rodzinnej, przystąpieniem inwestora zewnętrznego czy IPO itd.)

▪ Warunki przystąpienia do (dotychczas) zamkniętej spółki rodzinnej przez „obcych”

▪ Mechanizmy korporacyjne ograniczające ryzyko konfliktów (dziś, jutro i pojutrze…)

▪ A gdy pojawią się nieporozumienia…

12:45 
Rozmowa: „Od rzemieślnika do dużego przedsiębiorcy - przestroga Wojciecha Kruka”

 Moderator: Grzegorz Nawacki, Redaktor naczelny, Pulsu Biznesu 

 Wojciech Kruk , Przedsiębiorca, były właściciel marki W.Kruk, inwestor w firmie Ania Kruk 

13:15 
Rozmowa: Giełda jako jedna z dróg sukcesji

 Moderator: Grzegorz Nawacki, Redaktor naczelny, Pulsu Biznesu 

 Marek Dietl, Prezes Zarządu, Giełda Papierów Wartościowych 

 Henryk Orfinger, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Dr Irena Eris S.A. 

13:45 
Sukcesja – jak zrobić to dobrze?

 Anna Olewnik Mikołajewska, Prezes Zarządu, Grupa Olewnik 

14:15 
Lunch

15:00 
Fundacja rodzinna w Polsce - nowa jakość dziedziczenia i ochrony aktywów przez pokolenia

 Anna Turska-Tomczykowska, Partner Zarządzający, Kancelaria Ożóg Tomczykowski 

 Paweł Tomczykowski, Partner Zarządzający, Prezes Zarządu, Kancelaria Ożóg Tomczykowski 

▪ Czym jest fundacja rodzinna? Dla kogo jest dobra / kiedy należy rozważać jej założenie i na jak długo?

▪ Zakres dozwolonej działalności gospodarczej fundacji i konsekwencje jego przekroczenia.

▪ Opodatkowanie wnoszenia aktywów do fundacji, opodatkowanie samej fundacji, fundatora i beneficjentów

▪ Porównanie polskiego projektu ustawy o fundacji rodzinnej z rozwiązaniami zagranicznymi

▪ Rewolucja w przepisach regulujących zachowek: jego miarkowanie, zrzeczenie się prawa do zachowku

16:15 
PANEL DYSKUSYJNY Na rozstaju dróg. Zmiana sukcesyjna to zmiana całej organizacji

 Moderator: Ewelina Grzelak, Doradca Firm Rodzinnych, PwC Polska 

 dr Irena Eris, Dyrektor ds. Badań i Innowacji, Dr Irena Eris S.A. 
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 Adam Sowa, Prezes zarządu, Cukiernia Sowa 

 Henryk Owsiejew, Przewodniczący Rady Nadzorczej, Malow 

Planowanie sukcesji i wdrażanie tego planu w firmie, wiąże się z wieloma strategicznymi

decyzjami i wymaga dobrego zarządzania. To wieloetapowy proces, który angażuje nie tylko rodzinę założycielską, ale też

całą organizację, w różnych obszarach.

Jak wobec tego:

▪ Świadomie zarządzać zmianą w organizacji

▪ Zachować wierność wypracowywanym przez lata wartościom, a jednocześnie rozwijać organizację i być elastycznym

wobec zmian

▪ Prowadzić komunikację

17:05 
Rozmowa: Nasza Historia – case study Grycan

 Moderator: Grzegorz Nawacki, Redaktor naczelny, Pulsu Biznesu 

 Elżbieta Grycan, Wiceprezes zarządu, GRYCAN 

 Zbigniew Grycan, Prezes zarządu, GRYCAN 

▪ W jaki sposób skalować firmę ze średniej na dużą

▪ Spełniaj swoje marzenia

▪ Przyglądaj się konkurencji ale idź własną drogą

17:45 
Zakończenie forum
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PRELEGENCI 
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dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz
Przewodnicząca Rady Nadzorczej i Współwłaścicielka Adamed Pharma S.A. 

dr n. med. Małgorzata Adamkiewicz – inicjatorka prac nad innowacjami w Polsce.

Promotorka polskiej przedsiębiorczości poprzez współpracę nauki z biznesem oraz

rozwoju gospodarki poprzez innowacje i ekspansję międzynarodową. W ramach

działalności społecznej rozwija i wspiera młode talenty. Przewodnicząca Rady

Nadzorczej i Współwłaścicielka Adamed Pharma S.A. – jednej z największych polskich

firm farmaceutyczno-biotechnologicznych, która powstała dzięki polskiej myśli

naukowej oraz innowacyjności. Adamed oferuje produkty pacjentom z kilkudziesięciu

krajów na świecie. Od 2001 r. przeznaczył ok. 2 mld zł na inwestycje i działalność

badawczo-rozwojową. Firma niezmiennie angażuje się społecznie – ostatnio na pomoc

Ukrainie, w tym leki i środki pomocy medycznej przeznaczyła 13 mln zł.

Współwłaścicielka i Członek Zarządu Adamed Technology – firmy, która inwestuje

w projekty typu startup głównie z branży medycznej. Powołała Fundację Adamed,

która od wielu lat wspiera wybitnie uzdolnioną młodzież. Do programu naukowo-

edukacyjnego ADAMED SmartUP zarejestrowało się ok. 60 tys. uczniów.

Z wykształcenia jest lekarzem endokrynologiem, posiada II stopień specjalizacji

z chorób wewnętrznych. Pełni funkcję Członka Zarządu Polskiej Rady Biznesu, należy

do Business Centre Club. Pomysłodawczyni i współwłaścicielka jednego

z najnowocześniejszych w Polsce centrów konferencyjno-szkoleniowych - Narvil pod

Warszawą. Została odznaczona w 2013 roku Złotym Krzyżem Zasługi Prezydenta

Rzeczpospolitej Polskiej a w 2019 roku Medalem 100-lecia Odzyskania Niepodległości

przyznawanym osobom zasłużonym dla polskiej gospodarki. 

dr Irena Eris
Dyrektor ds. Badań i Innowacji Dr Irena Eris S.A. 

Doktor farmacji. Założycielka firmy Dr Irena Eris. Od początku jej istnienia zajmuje się

kreacją nowych produktów i zarządza procesem ich powstawania. Prekursorka

holistycznego podejścia do piękna, które tworzą kosmetyki, profesjonalna pielęgnacja

w Kosmetycznych Instytutach Dr Irena Eris oraz dbałość o zrównoważony wypoczynek

w Hotelach SPA na Wzgórzach Dylewskich, w Krynicy-Zdroju i w Polanicy-Zdroju.

Laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Stworzona przez nią marka -

Dr Irena Eris - jako jedyna z Polski została zaproszona do prestiżowego Comité Colbert

– stowarzyszenia najbardziej luksusowych światowych marek, gdzie wciąż jest jedyną

marką kosmetyczną nie pochodzącą z Francji. 
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Adam Rozwadowski
Prezes Zarządu Enel-Med 

Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Gdańskiej ,w roku 1984 zakłada Biuro

Projektowania i Realizacji Inwestycji Elektroenergetycznych ENEL.W roku 1993

otwiera Centrum Medyczne ENEL-MED .Wprowadzając system abonamentowej opieki

medycznej dla przedsiębiorstw,Centrum staje się jedną z największych

i najnowocześniejszych firm w tym obszarze.W roku 2011 wprowadza ENEL-MED

na Giełdę Papierów Wartościowych.Po udanej sukcesji, firmą rodzinną zarządzają

synowie.Aktywnie działa w organizacjach firm rodzinnych, piastując aktualnie

stanowisko Prezesa Zarządu Family Business Network Poland.Rekreacyjnie uprawia

sport, podróżuje i oddaje się pasji uprawiania 2 ha ogrodu. 

Artur Kazienko
Prezes zarządu Kazar Group 

Przedsiębiorca i ekspert rynku mody z blisko 30-letnim doświadczeniem w branży,

specjalista od negocjacji i zarządzania strategicznego. Od początku swojej kariery

zawodowej związany z branżą odzieżową, jeden z założycieli firmy Kazar w 1990 r.

Twórca sukcesu marki Kazar i Kazar Studio na rynku polskim i zagranicznym, pod jego

zarządem firma stała się liderem w branży i zdobyła wiele prestiżowych nagród m.in.

Gazele Biznesu, Superbrands, Fashion Retailer of the Year czy Solidny Pracodawca

Roku. 

Henryk Orfinger
Przewodniczący Rady Nadzorczej Dr Irena Eris S.A. 

Absolwent Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Współwłaściciel Grupy

Dr Irena Eris.  W latach 1999-2019 Przewodniczący Rady Głównej Konfederacji

Lewiatan. Od 2019 r. Pierwszy Wiceprezydent Konfederacji Lewiatan. Twórca

i wieloletni Prezes Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego. Od 2006 do 2011

współtworzył i pełnił funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia „Zachodniomazurska

Lokalna Organizacja Turystyczna”, którego celem jest wspomaganie rozwoju turystyki

w zachodniej części Mazur. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia

Polski (2004r.) oraz Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2014r.) Od 2018 r.

przewodniczący Prezydium Rady Firm Rodzinnych przy Konfederacji Lewiatan.

Członek Rady Fundacji „Jesteśmy Razem. Pomagamy!” oraz Rady Biznesu przy

Instytucie Biznesu Rodzinnego. Od grudnia 2020 członek Rady Gospodarczej –

Zespołu Doradców ds. Gospodarczych przy marszałku Senatu Rzeczypospolitej

X kadencji. Laureat wielu nagród i wyróżnień z obszaru przedsiębiorczości, działalności

społecznej oraz na rzecz firm rodzinnych. 
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Zbigniew Grycan
Prezes zarządu GRYCAN 

Elżbieta Grycan
Wiceprezes zarządu GRYCAN 

Właścicielka marki Grycan – Lody od pokoleń. Jedna z najbardziej cenionych kobiet

biznesu w Polsce, a także niekwestionowana ekspertka w dziedzinie tworzenia nowych

smaków lodów i komponowania deserów lodowych. Pasję cukierniczą ma w genach,

od dziecka obserwowała przy pracy swojego ojca – legendarnego szefa pracowni

cukierniczej Hotelu Bristol. Od ponad 42 lat wspólnie z mężem Zbigniewem

z sukcesem prowadzi biznes cukierniczy. W 1980 roku przejęli warszawską lodziarnię,

Zieloną Budkę, którą rozwinęli do ogólnopolskiego przedsiębiorstwa

o międzynarodowym zasięgu. Po sprzedaży firmy Państwo Grycanowie powołali

do życia markę Grycan- Lody od pokoleń, która dziś posiada największą w Europie

rodzinną sieć lodziarnio-kawiarni, liczącą już ok. 140 lokali, a marka Grycan jest

liderem rynku lodów familijnych w Polsce. 

Adam Sowa
Prezes zarządu Cukiernia Sowa 

Bydgoszczanin, przedsiębiorca, Mistrz Piekarstwa i Cukiernictwa, współwłaściciel

Cukierni Sowa sp. z o.o. Urodził się 12 marca 1957 roku w Bydgoszczy, gdzie się

wychowywał i kształcił. Ukończył budownictwo na bydgoskiej ATR. W 1982 roku

dołączył do słodkiego interesu rodziców, Feliksa i Stanisławy Sowa. Rok później, idąc

w ślady ojca, zdobył dyplom Mistrza Cukiernictwa. Od 1990 roku rozwijał wraz z żona

Małgorzatą rodzinny biznes, przekształcając niewielką firmę cukierniczą w duże

przedsiębiorstwo. W 2010 roku, kultywując tradycję wielopokoleniowego biznesu,

zaprosił do spółki dzieci – córkę Aleksandrę, Mistrzynię Piekarstwa i Cukiernictwa

oraz syna Michała, absolwenta Zarządzania. Obecnie spółka zatrudnia ponad 1000

pracowników, a sieć tworzy ponad 160 sklepów w 62 miastach w Polsce i zagranicą.

Świadomy przedsiębiorca zaangażowany społecznie. Wspiera finansowo lokalną

kulturę oraz środowiska związane ze sportem. Otwarty na drugiego człowieka,

aktywnie włącza się w różnego rodzaju akcje charytatywne. Laureat licznych nagród,

odznaczeń i wyróżnień, m.in. Medalu 100-lecia Niepodległości (2018 r.), Polskiej

Osobowości Cukierniczej i Bydgoszczanina roku (2004 r.). Za swoją działalność został

uhonorowany także najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym – Szablą Kilińskiego. 
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Wojciech Kruk
Przedsiębiorca, były właściciel marki W.Kruk, inwestor w firmie Ania Kruk 

Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej od 1996r., członek prezydium

KIG, senator II, III, IV kadencji, wiceprezydent Sejmiku Gospodarczego Województwa

Wielkopolskiego oraz przewodniczący Wielkopolskiej Rady Trzydziestu (WR30)

działającej przy Marszałku Województwa Wielkopolskiego. Absolwent Akademii

Ekonomicznej w Poznaniu. Początkowo właściciel zakładu rzemieślniczego, potem

po przemianach gospodarczych prezes, następnie przewodniczący rady nadzorczej

i główny akcjonariusz spółki giełdowej W. Kruk S.A. W latach 2008-2015

wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Vistula Group, skupiającej takie marki jak W.

Kruk, Deni Cler, Vistula i Wólczanka. Aktualnie swoim doświadczeniem dzieli się

z młodym pokoleniem przedsiębiorców podczas licznych spotkań organizowanych

w całym kraju. 

Marek Dietl
Prezes Zarządu Giełda Papierów Wartościowych 

Marek Dietl jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł doktora

nauk ekonomicznych uzyskał w Instytucie Nauk Ekonomicznych PAN. Podczas studiów

doktoranckich odbył staż w University of Glasgow. Od 2012 r. jest adiunktem Szkoły

Głównej Handlowej w Warszawie (SGH). W latach 2012-2013 odbył staż

na Uniwersytecie Ekonomicznym w Essex. Ukończył także specjalistyczne dwuletnie

studia w zakresie finansów EY Executive Studies in Finance. W latach 1999-2008

Marek Dietl pracował w międzynarodowej firmie doradczej Simon-Kucher & Partners,

w której przeszedł wszystkie szczeble kariery od praktykanta do prokurenta i lidera

warszawskiego biura. W latach 2008-2012 pracował w Krajowym Funduszu

Kapitałowym, najpierw jako menedżer inwestycyjny, następnie jako zastępca

dyrektora inwestycyjnego. Marek Dietl zdobył doświadczenie w ponad dwudziestu

Radach Nadzorczych, Komisjach Rewizyjnych, Komitetach Inwestycyjnych

(Selekcyjnych) m.in. Atende S.A., Banku Gospodarstwa Krajowego, BSC Drukarnie

Opakowań S.A., Mercator Medical S.A., Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,

PZU Witelo FIZAN. Marek Dietl podejmował również działalność społeczną

i ekspercką jako: Doradca Prezydenta RP, Doradca Prezesa Urzędu Regulacji

Energetyki, mediatora w sądzie polubownym przy Komisji Nadzoru Finansowego,

Radzie Edukacji Ekonomicznej Narodowego Banku Polskiego, ekspert Business Centre

Club oraz Instytutu Sobieskiego. Kierował zespołami ds. Instrumentów Finansowych

powołanymi przez Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. 
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Wojciech Wróbel
Właściciel Mercedes Wróbel 

Właściciel Grupy Wróbel, jednej z największych firm motoryzacyjnych w Polsce.

Dealer marek Mercedes-Benz oraz Mazda. Menadżer z dyplomem MBA uzyskanym

z wyróżnieniem na Politechnice Wrocławskiej i Central Connecticut State University.

Z wykształcenia psycholog, studia wyższe ukończył na Uniwersytecie SWPS.

Wrocławianin z urodzenia, z wyboru i z przekonania. Od 2019 roku Konsul Honorowy

Gruzji we Wrocławiu. Z konsekwencją angażuje się w budowanie i umacnianie relacji

Polska – Wschód. Założyciel Fundacji Kaukaskiej. Jest dożywotnim członkiem rady

Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Należy do rady

programowej Forum G2 – Gospodarka i Geopolityka, w Studium Europy Wschodniej

Uniwersytetu Warszawskiego prowadzi zajęcia dotyczące międzynarodowej

współpracy gospodarczej. Swoim doświadczeniem związanym z budowaniem

i rozwijaniem firm rodzinnych dzieli się na konferencjach biznesowych i wykładach.

Członek zarządu Family Business Network Poland (FBN Poland), stowarzyszenia

zrzeszającego największe firmy rodzinne w Polsce. Jest inicjatorem, współautorem

i promotorem Akademii Firm Rodzinnych prowadzonej przez Instytut Heweliusza

wspólnie z FBN Poland. Współzałożyciel i wiceprezes stowarzyszenia absolwentów

studiów MBA PWr – Business Club B4. Laureat nagrody “Osobowość roku 2022”,

przyznawanej przez Fundusz Regionu Wałbrzyskiego. Angażuje się w działalność

filantropijną i społeczną. 

Tadeusz Dulian
Doradca firm rodzinnych, Family Business Advisor 

Doradca firm rodzinnych CFBA (Certified Family Business Advisor), członek Family

Firm Institute w Bostonie oraz Dyrektor ds. Rozwoju w Corporate Connections.

Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie dla polskich firm rodzinnych

w zakresie planowania sukcesyjnego, budowania ładu rodzinnego, w szczególności

poprzez wdrażanie Konstytucji Rodzinnych. Prowadzi projekty doradcze dla firm

rodzinnych w oparciu o polskie doświadczenia oraz metodologię wiodącego

brytyjskiego doradcy sukcesyjnego Petera Leacha. Moderator i panelista

na konferencjach i kongresach poświęconych firmom rodzinnym, autor komentarzy

prasowych oraz radiowych. 
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dr Radosław L. Kwaśnicki
Senior Partner RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i
Adwokaci 

Senior Partner w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy, którą

założył w 2008 r. Wcześniej zaś, począwszy od 2001 r., współpracował z krajowymi

i międzynarodowymi kancelariami prawnymi. Posiada tytuł naukowy doktora nauk

prawnych oraz uprawnienia zawodowe radcy prawnego. Ekspert w dziedzinie prawa

spółek, w tym ładu korporacyjnego oraz prawa grup spółek. Specjalizuje się także

w sporach właścicielskich, rynku kapitałowym oraz zawodowo przewodniczy walnym

zgromadzeniom. Doradza w różnorodnych aspektach tworzenia i rozwijania firm

rodzinnych (tworzenie zasad ładu rodzinnego, zarządzanie i ochrona majątku

prywatnego) oraz klientów indywidualnych (High-Net-Worth Individuals). Prawnik

rekomendowany w licznych konkursach i rankingach, zarówno w kraju jak i zagranicą,

m.in. w Rankingu „Rzeczpospolita” w dziedzinie „Prawa spółek i prawa handlowego”,

Legal 500 w dziedzinie Dispute Resolution, Private Client oraz Commercial, Corporate

and M&M, Global Law Experts, Forbes oraz European Legal Experts. Pełni Funkcję

sędziego Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.,

arbitra krajowego i międzynarodowego [m.in. w Sądzie Arbitrażowym przy Krajowej

Izbie Gospodarczej, sądzie Arbitrażowym przy Konfederacji Lewiatan, Sądzie

Polubownym (Arbitrażowym) przy Związku Banków Polskich]. Orzekał

w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym przy Międzynarodowej Izbie Handlowej –

ICC w Paryżu. Posiada kilkunastoletnie praktyczne doświadczenie w pełnieniu funkcji

członka lub przewodniczącego rad nadzorczych spółek krajowych i zagranicznych.

W szczególności w latach 2014-1019 pełnił funkcję członka, a następnie

wiceprzewodniczącego rady nadzorczej PKN ORLEN S.A., a także wielu spółek

z większościowym udziałem prywatnym. Obecnie zasiada, jako członek niezależny,

m.in. w radach nadzorczych spółek publicznych Sanok Rubber Company (wskazany

przez zagraniczny fundusz) oraz Creotech Instruments (jako przewodniczący). Ma

bogate doświadczenie legislacyjne. Pełnił m.in. funkcję Koordynatora Merytorycznego

w Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej przy Ministerstwie

Aktywów Państwowych dedykowanej nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2022

r. dot. m.in. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności nadzoru.

W ramach prac Komisji stał na czele Zespołu przygotowującego przepisy o radach

nadzorczych. Jest także współautorem nowelizacji Kodeksu spółek handlowych z 2020

r. w zakresie szerszego zastosowania zdalnych posiedzeń rad nadzorczych i zarządów

oraz e-zgromadzeń właścicielskich. Współautor podręczników i komentarzy oraz

publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego. W jego

dorobku widnieje ponad 600 publikacji, w większości poświęconych prawu spółek m.in.

współautor (red.) komentarza do zmian w Kodeksie spółek handlowych wydanego

przez C.H. Beck w ramach serii Duże Komentarze Becka. 
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Grzegorz Nawacki
Redaktor naczelny Pulsu Biznesu 

Absolwent wydziału dziennikarstwa w Collegium Civitas. Od marca 2006 r. dziennikarz

„Pulsu Biznesu”, od lutego 2011 r. zastępca redaktora naczelnego, od maja 2016 r.

redaktor naczelny pb.pl, od marca 2019 r. redaktor naczelny „Pulsu Biznesu”. Zajmuje

się tematyką rynku kapitałowego, sektora finansowego, funduszy inwestycyjnych.

W 2009 r. został uznany „Dziennikarzem Roku” przez Izbę Zarządzających Funduszami

i Aktywami. W 2007 r. zdobył nagrodę „Debiut Roku” w konkursie organizowanym

przez Polską Izbę Ubezpieczeń. Inicjator akcji #jedzjabłka, za którą otrzymał nagrodę

branży public relations PRoton. Ponadto #jedzjabłka uznano za Wydarzenie Roku i na

jego ręce trafiła nagroda Innovation Award 2015, przyznawana przez Stowarzyszenie

Komunikacji Marketingowej SAR. 

Patricia Deyna
Prezes Bonnier Business Polska 

Paweł Orłowski
Notariusz, Prezes Ultima Ratio, Elektroniczny Sąd Polubowny 

Notariusz z długoletnim doświadczeniem, członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia

Notariuszy Rzeczpospolitej Polskiej, mediator sądowy, prezes i arbiter Ultima Ratio –

Pierwszego Elektronicznego Sądu Polubownego przy Stowarzyszeniu Notariuszy

Rzeczpospolitej Polskiej, a także w okresie od 2018 roku do 2021 roku członek Rady

Izby Notarialnej w Warszawie. Przed odbyciem aplikacji i asesury notarialnej Paweł

Orłowski odbył również aplikację sędziowską, a wcześniej pracował w instytucjach

rynku finansowego oraz w Biurze Prawnym Krajowego Depozytu Papierów

Wartościowych S.A. 
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Karol Maciej Szymański
Partner Zarządzający RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i
Adwokaci 

Partner Zarządzający w Kancelarii RKKW – KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy.

Zajmuje się doradztwem w zakresie prawa spółek i prawa rynku kapitałowego.

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiada przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. tytuł

Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu o Nr 9/2014.

Recommended Lawyer by Legal 500 EMEA 2021 i 2022 (w obszarze Private Client).

Od 2012 r. pełni funkcje członka rad nadzorczych (w tym delegowanego do stałego

indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych) oraz komitetów audytu wielu

spółek publicznych reprezentujących różnorodne sektory gospodarki. Pełnił funkcje

interim managera w podmiocie dominującym międzynarodowej grupy kapitałowej.

Aktualnie wykonuje tymczasowy zarząd przymusowy w rozumieniu ustawy z dnia

13.4.2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu

agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, ustanowiony

wobec spółki Novatek Green Energy sp. z o.o. Ekspert Zespołu do spraw zwiększenia

efektywności rad nadzorczych oraz Zespołu do spraw prawa koncernowego

wchodzących w skład Komisji do spraw reformy nadzoru właścicielskiego powołanej

przy Ministerstwie Aktywów Państwowych. Współautor nowelizacji Kodeksu spółek

handlowych z 2020 r. oraz współautor projektu tzw. dużej nowelizacji Kodeksu spółek

handlowych dot. prawa grup spółek („holdingowego”) oraz poprawy efektywności rad

nadzorczych. Autor, a także współautor, publikacji poświęconych praktycznym

aspektom prawa gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz

prawa rynku kapitałowego. Współautor komentarza do zmian w Kodeksie spółek

handlowych pod red. prof. dr. hab. Andrzeja Szumańskiego, dr. Radosława L.

Kwaśnickiego oraz dr. Filipa Ostrowskiego wydanego przez C.H.Beck w ramach serii

Duże Komentarze Becka. Wykładowca podczas licznych konferencji i seminariów

dotyczących prawa gospodarczego. 

Paweł Tomczykowski
Partner Zarządzający, Prezes Zarządu Kancelaria Ożóg Tomczykowski 

Posiada ponad 20 lat doświadczenia w zakresie doradztwa podatkowego. Świat

podatków to jego pasja, dlatego poza regularnym wspieraniem klientów angażuje się

w wiele inicjatyw jako członek International Fiscal Association, International Tax

Planning Association oraz Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Specjalizacją

Pawła są podatki dochodowe, planowanie podatkowe i doradztwo w zakresie sukcesji.

Doradza klientom z sektora private client w tworzeniu, rozwijaniu i bezpieczeństwie

prawno-podatkowym firm, przede wszystkim rodzinnych. Bierze czynny udział

w pracach związanych wdrożeniem do polskiego systemu prawnego instytucji polskiej

fundacji rodzinnej. Jest pomysłodawcą i organizatorem dwóch wydarzeń

dedykowanych przedsiębiorcom – Kongresu Sukcesja.pl oraz Kongresu Biznes360.pl. 
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Anna Turska-Tomczykowska
Partner Zarządzający Kancelaria Ożóg Tomczykowski 

Od kilkunastu lat kompleksowo wspiera klientów w zakresie planowania podatkowego

i sukcesyjnego; wielokrotnie wyróżniana w rankingach branżowych. Jest członkiem

Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan. Specjalizacją Anny są projekty dotyczące

planowania podatkowego oraz reorganizacji aktywów zarówno polskich

i międzynarodowych grup kapitałowych. Doradza właścicielom firm w procesach

restrukturyzacyjnych obejmujących połączenia, akwizycje, podziały oraz

przekształcenia. Jest autorką wielu publikacji z zakresu sukcesji w biznesie oraz

prelegentem na wielu konferencjach dedykowanym firmom rodzinnym. 

Ewelina Grzelak
Doradca Firm Rodzinnych PwC Polska 

Ewelina ma ponad 15 lat doświadczenia we współpracy z firmami rodzinnymi w Polsce

i za granicą, zajmuje się wsparciem w zakresie rozwoju przedsiębiorstw oraz sukcesji

w polskich firmach. Jest współautorką polskiej edycji badania firm rodzinnych, badania

sukcesorów oraz współzałożycielką prowadzonego przez PwC Klubu Sukcesora. Swoją

karierę zawodową rozpoczynała w Herefordshire & Worcestershire Chamber

of Commerce w Wielkiej Brytanii, gdzie również zajmowała się wsparciem firm

rodzinnych. Jest członkiem zespołu ds. planowania sukcesji w PwC oraz osobą

całościowo odpowiedzialną za współpracę PwC z wieloma polskimi firmami

rodzinnymi. Ewelina odpowiada również za działania PwC w województwach

podlaskim i lubelskim, współpracuje blisko z lokalnym biznesem z tych regionów,

prowadzi liczne warsztaty i szkolenia dla przedsiębiorców rodzinnych. Mama

żywiołowego 10-latka, miłośniczka gór, muzyki folkowej, podróży i ciekawych rozmów

– nawet tych bardzo długich. 
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Anna Olewnik Mikołajewska
Prezes Zarządu Grupa Olewnik 

Prezes Zarządu rodzinnej Grupy Olewnik Doktor nauk rolniczych. W rodzinnej Grupie

Olewnik odpowiada za rozwój, strategię oraz nadzór nad Spółkami produkcyjnymi.

Od ponad 15 lat związana z sektorem FMCG w zakresie zarządzania, marketingu i CSR.

Współtwórca wielu strategii sprzedażowo – marketingowych, konsultant branżowy dla

wielu wydawnictw i portali z sektora rolno spożywczego. Członkini i inicjatorka

licznych Zrzeszeń i Fundacji. Laureatka wielu prestiżowych nagród i wyróżnień. Prezes

Zarządu rodzinnej firmy Olewnik, która działa na rynku nieprzerwalnie od 30 lat.

Odpowiada za strategię rozwój. Obecnie jako lider marki, która zawsze traktowała

produkcję żywności jako poważne zobowiązanie, transformuje Grupę Olewnik, biorąc

odpowiedzialność za poprawę jakości życia Ludzi, jak również rozwija i doskonali

produkcję wartościowego jedzenia. Wszystko w oparciu o szacunek wobec żywności

i środowiska. Uczestniczy w wielkiej przemianie, jaka dokonuje się wśród

konsumentów, budując markę nowego stylu odżywiania. Wykorzystując technologię

i obserwując trendy, wprowadza na rynek produkty mięsne, mięsno roślinne i roślinne,

zgodnie z przekazem marki: Jedzenie ma znaczenie. Absolwentka Akademii

Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy oraz Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku

zarządzanie. Ukończyła studia podyplomowe na SGH kierunek zarządzanie na Rynku

Dóbr Luksusowych oraz Akademię Przywództwa Szkoły Biznesu Politechniki

Warszawskiej. Posiada dyplom Executive MBA oraz dyplom ukończenia ASP Harvard

ICCAN Institute Prywatnie interesuje się sztuką nowoczesną ,wspiera młodych

artystów promując ich dzieła. Łącząc swoje dwie pasje: jedzenie i sztukę stworzyła

od podstaw markę Loft Kulinarny, która stanowi swoisty 

Henryk Owsiejew
Przewodniczący Rady Nadzorczej Malow 

Henryk Owsiejew w latach 1983-1998 był dyrektorem Zakładów Sprzętu

Oświetleniowego Polam – Suwałki, w latach 1989-2005 Prezesem Zarządu Litpol Sp.

z o.o., a od 1997 roku także Prezesem Zarządu Malow Sp. z o.o. Od 2005 r. jest

właścicielem obu tych firm i pełni funkcję Prezesa Zarządu Spółki Litpol oraz

Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce Malow. Jako właściciel firmy Malow

od wielu lat wspiera działalność licznych organizacji, stowarzyszeń oraz instytucji

działających na rzecz społeczności lokalnej i rozwoju sportu. Henryk Owsiejew jest też

postacią szczególnie zasłużoną dla Suwałk i Suwalszczyzny. Na swoim koncie

ma również nieocenione zasługi dla środowiska inżynieryjnego, technicznego i

przedsiębiorców. Jego wielką pasją jest sport oraz działalność gospodarcza, społeczna i

innowacyjna. Jest jednym ze współzałożycieli Stowarzyszenia Inżynierów i Techników

Mechaników Polskich (SIMP) na terenie Suwalszczyzny. Od wielu lat współuczestniczy

w życiu gospodarczym miasta i regionu, m.in. jako członek Rady Gospodarczej przy

Prezydencie Miasta Suwałk. 
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Bank BNP Paribas

BNP Paribas Bank Polska S.A. to instytucja finansowa, która obsługując swoich Klientów czerpie z ponad 200 lat

doświadczeń. Jest częścią, obecnej w 65 krajach, grupy bankowej BNP Paribas. BNP Paribas Bank Polska S.A. to bank

uniwersalny o globalnym zasięgu, który kieruje usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w

segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. Od 2011 r. jest notowany na warszawskiej Giełdzie Papierów

Wartościowych. Jako Bank Zielonych Zmian wspiera Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną, ogranicza

negatywny wpływ działalności operacyjnej na środowisko naturalne oraz inspiruje Klientów do podejmowania trafnych

decyzji finansowych. Bank konsekwentnie realizuje również strategię finansowania przedsiębiorstw w Polsce, a także

wspierania inwestycji strategicznych z punktu widzenia państwa oraz wywierających pozytywne wpływy: społeczne,

ekonomiczne i środowiskowe.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Grupa Kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami

pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne. Prowadzone przez GK

GPW rynki są największymi w Europie Środkowej i Wschodniej. Więcej informacji na www.gpw.pl

PwC

W PwC naszym celem jest budowanie społecznego zaufania i odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnego świata.

Jesteśmy siecią firm działającą w 155 państwach. Zatrudniamy ponad 327 tysięcy osób, które dostarczają naszym klientom

najwyższej jakości usługi w zakresie doradztwa biznesowego, technologicznego, podatkowo-prawnego oraz audytu. W

Polsce PwC posiada biura w 7 miastach oraz Financial Crime Unit w Gdańsku i Warszawie, dwa Centra Usług Wspólnych w

Katowicach i Opolu oraz oddział PwC IT Services w Lublinie. Polskie spółki PwC zatrudniają ponad 6000 osób, w tym niemal

2000 w zespołach technologicznych.

RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy Radcowie Prawni i Adwokaci

Kancelaria RKKW- KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy dysponuje ponad 60-osobowym zespołem prawników, w tym ze

stopniami naukowymi i niemal w połowie z uprawnieniami radców prawnych lub adwokatów. Na co dzień biorą udział w

najbardziej wymagających i złożonych projektach, głównie z zakresu prawa spółek handlowych, prowadzenia postępowań

sądowych oraz arbitrażowych, jak również transakcji fuzji i przejęć (M&A). Świadczone przez nich doradztwo wychodzi poza

utarte schematy, co umożliwia skuteczne i kreatywne rozwiązywanie często bardzo nietypowych problemów prawnych.

Prawnicy Kancelarii RKKW brali udział w przygotowaniu największej od 20 lat Reformy Kodeksu spółek handlowych, jak

również w innych pracach legislacyjnych m.in. dotyczących zmian wprowadzonych do Kodeksu spółek handlowych w

ramach Tarczy Antykryzysowej związanej z COVID-19. Połączenie doświadczenia oraz wiedzy z różnych dziedzin praktyki

przekłada się na zadowolenie, oraz satysfakcję ich Klientów wśród których znajdują się największe polskie przedsiębiorstwa

różnych sektorów gospodarki.
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KANCELARIA OŻÓG TOMCZYKOWSKI

Kancelaria Ożóg Tomczykowski od wielu lat świadczy usługi kompleksowego doradztwa prawno-podatkowego. Na co dzień

pracujemy z właścicielami największych, znanych polskich firm, pomagając im w procesach sukcesji, planowaniu

podatkowym, transakcjach M&A, reorganizacjach oraz w bieżącej działalności biznesu. Potrafimy z nimi rozmawiać, bo

doskonale znamy specyfikę firm rodzinnych, co pozwala nam od kilku lat brać aktywny udział w pracach koncepcyjnych i

okołolegislacyjnych dotyczących instytucji polskiej fundacji rodzinnej. Szczególnie bliski jest nam świat podatków. Zespół

kilkudziesięciu ekspertów z kancelarii wspiera klientów w takich obszarach jak: CIT, VAT, podatek akcyzowy, ceny

transferowe, PIT oraz postępowania podatkowe i sądowo-administracyjne. Docenia nas rynek i konkurencja – nasi prawnicy

i doradcy podatkowi zajmują czołowe miejsca w krajowych i międzynarodowych rankingach branżowych, a z usług

kancelarii korzystają przedsiębiorcy z całej Polski i klienci zagraniczni.
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Cena
III FORUM NA WZGÓRZACH - BIZNES RODZINNY
1 ‑ 2 czerwca 2023, Wysoka Wieś 22, Ostróda

2495 zł netto od 2023-06-02 do 2023-06-02

 Kod promocyjny

Osoba zgłaszająca

 

 

 

 

 

 

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Dane do faktury

 

 

 

 

 

 

firma 

osoba fizyczna 

Państwo

NIP

Nazwa/Imię i nazwisko

Miejscowość

Ulica i numer

Kod pocztowy

Dane są przetwarzane w celu organizacji konferencji oraz w celach marketingowych na podstawie odrębnie udzielonych zgód, które mogą zostać odwołane w każdej chwili. Więcej informacji

na temat przetwarzania danych osobowych znajduje się w Klauzuli Informacyjnej RODO <a href="https://apps.bonnier.pl/regulaminy/pdf/RODO_klauzula_informacyjna_konferencje.pdf"

target="_blank">Zobacz więcej</a>  

Potwierdzam, że zapoznałam/em się z Regulaminem wydarzenia i akceptuję jego treść. 

Chcę wiedzieć pierwszy i otrzymywać Newsletter Konferencje "PB" od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) na zasadach określonych w „Regulaminie serwisów

internetowych Bonnier Business Polska”.  

Chcę być na bieżąco! Zgadzam się na otrzymywanie od wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) e-maili z informacjami o promocjach i ciekawych ofertach jego

produktów i usług.  

Chcę wiedzieć więcej! Zgadzam się, by dzwonił do mnie przedstawiciel wydawcy „Pulsu Biznesu” (Bonnier Business Polska) i informował mnie o promocjach i ciekawych ofertach

jego produktów i usług.  

 Pieczątka i podpis
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Podaj e‑maile i telefony osób, które będą uczestniczyć w konferencji. Zgłoszone przez Ciebie osoby otrzymają od nas e‑mail

z prośbą o potwierdzenie swoich danych, akceptację regulaminu oraz wyrażenie stosownych zgód. Potwierdzenie danych

przez te osoby oraz akceptacja regulaminu są niezbędne do wzięcia udziału w konferencji.

Podane dane kontaktowe będą nam służyć także do przekazania informacji o ewentualnych zmianach czy przesłania

materiałów szkoleniowych z wydarzenia. 

1. Dane uczestnika

 

 

 

 

 

 

2. Dane uczestnika

 

 

 

 

 

 

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon

Imię

Nazwisko

Stanowisko

Dział

pole opcjonalne

E-mail

Telefon
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