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O Wyższej
Szkole HUMANITAS
Witajcie w Humanitas!
Czy przestrzeń biznesu i wartości humanistycznych to obce sobie światy? W jaki sposób je pogodzić?
Czy można stworzyć spójną wizję i zadbać o wspólny dialog pomiędzy dwoma obcymi sobie obszarami?
W Humanitas potraﬁmy pogodzić żywioły; ognistą energię biznesu i wody oceanu nauki, a nawet sprawić
żeby współdziałały.
Drogi Czytelniku, chcemy abyś bliżej nas poznał i zrozumiał jakimi przesłankami kierujemy się zapraszając
Cię na studia MBA. Biznes to ludzie, a ludzkie oblicze biznesu staje się jednym z istotnych czynników
stymulujących rozwój ﬁrm i gospodarki.
Misja Wyższej Szkoły Humanitas wyraża się w haśle ,,Człowiek. To się liczy”. Kształcimy w duchu dialogu,
partnerstwa, tolerancji, otwartości oraz szacunku. Łączymy teorię z praktyką – wykłady dla naszych studentów
prowadzą zarówno wybitni naukowcy, jak i praktycy z ogromnym dorobkiem naukowym. W zależności od
kierunku są to m.in. psychologowie, terapeuci, lekarze, adwokaci, radcy prawni, sędziowie, prokuratorzy,
menedżerowie ﬁrm, marketingowcy, dziennikarze, oﬁcerowie policji. Uczelnia daje swoim studentom możliwość
działania w kołach naukowych, zdobywania certyﬁkatów i licencji, udziału w projektach edukacji praktycznej,
w tym także w projektach ﬁnansowanych z funduszu Unii Europejskiej. Dysponujemy znakomitą bazą

Wyższa Szkoła Humanitas
cieszy się opinią jednej z najlepszych
szkół wyższych w województwie śląskim, co potwierdza
imponująca lista nagród i wyróżnień w rankingach.
W 2021 roku uczelnia zajęła 2. miejsce
w województwie śląskim i 13. miejsce
w Polsce w rankingu uczelni niepublicznych
miesięcznika „Perspektywy”.
Z kolei w rankingu „Dziennika Gazety Prawnej
w kategorii uczelni niepublicznych WSH zajęła
5. miejsce w Polsce.
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materialną i dydaktyczną: salą do symulacji rozpraw sądowych, profesjonalnym laboratorium psychologicznym,
salą integracji sensorycznej, autorskimi matami edukacyjnymi i grami do programowania cyfrowego wykorzystywanymi w kształceniu przyszłych pedagogów, a także nowoczesnymi platformami do e-learningu.
Wszystko to sprawia, że studia w Humanitas są nie tylko wyzwaniem, ale także przyjemnością.
Obecnie Wyższa Szkoła Humanitas prowadzi studia na 10 kierunkach licencjackich i magisterskich oraz na
ponad 40 kierunkach studiów podyplomowych. Najpopularniejsze z nich to psychologia, elektroradiologia,
administracja, zarządzanie i prawo. W tej ostatniej dyscyplinie uczelnia posiada uprawnienia do nadawania
stopnia naukowego doktora.
Rok 2021 wyznacza kolejny etap w rozwoju Humanitas. Uruchamiamy dwa kierunki: prawo oraz psychologię
w nowej ﬁlii WSH w Gliwicach. W październiku zaprosimy studentów do „Cechowni” w kompleksie „Nowe
Gliwice”. Z kolei dzisiaj, przekazujemy w Państwa ręce katalog poświęcony studiom MBA, których program
realizujemy we współpracy z Instytutem Biznesu Rodzinnego z Poznania. Jesteśmy przekonani, że propozycje
zawarte w programie kierunku MBA, spotkają się z zainteresowaniem i wyznaczą nowe standardy oraz
możliwości kształcenia w środowisku biznesowym.
Humanitas, zgodnie z wielowiekową tradycją uniwersytetów odwołuje się do uniwersalnych, humanistycznych
wartości, takich jak mądrość, prawda, dobro, solidarność i pluralizm światopoglądowy. Uruchomieniu
studiów MBA towarzyszy przeświadczenie, że w dynamicznie zmieniającym się środowisku biznesowym
wciąż można kierować się powyższymi wartościami, niezależnie od tego czy zarządzamy wielkim przedsiębiorstwem czy też rodzinną ﬁrmą.

Zapraszamy w rejs przez ocean nauki i wiedzy,
gdzie tak wiele pozostało do odkrycia.

Do zobaczenia w Humanitas!

Dwa kierunki prowadzone przez WSH:
- dziennikarstwo oraz psychologia
zostały nagrodzone w „Konkursie o milion”,
organizowanym przez Ministerstwo Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, otrzymując nagrodę
w wysokości 1 mln zł za najbardziej innowacyjne
i nowoczesne w Polsce programy kształcenia.

Więcej o inicjatywach
Wyższej Szkoły Humanitas:

www.humanitas.edu.pl
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O PARTNERZE
Merytorycznym
- Instytucie Biznesu
Rodzinnego
Instytut Biznesu Rodzinnego jest Centrum Usług dla Firm Rodzinnych, ośrodkiem dialogu, w ramach
którego polskie rodziny biznesowe, świat nauki, młodzi liderzy przedsiębiorczości szukają inspiracji dla
swoich rodzin, biznesów. IBR powstał w 2011 roku z naukowego zainteresowania ﬁrmami rodzinnymi
Adrianny Lewandowskiej oraz jej osobistej historii mającej swoje źródła w wielopokoleniowej
rodzinie przedsiębiorców.
Każdego roku Instytut organizuje szereg wydarzeń dedykowanych ﬁrmom rodzinnym, które zawsze są
unikatową platformą wymiany doświadczeń i okazją do nawiązania bezcennych relacji biznesowych. Stale się
rozwijamy, by być blisko realnych problemów biznesów rodzinnych i angażujemy się, by móc być realnym
wsparciem dla właścicieli rodzin biznesowych. Chcemy, by rodziny biznesowe mogły doświadczać więcej
harmonii we własnych rodzinach i by polskie ﬁrmy rodzinne miały szansę na realizację marzenia o biznesowej
wielopokoleniowości.
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Centrum usług dla Firm Rodzinnych
realizujemy przez trzy ﬁlary:

I

II

III

Doradczy

Edukacyjny

Badawczo
- rozwojowy

Specjalizujemy się w obszarach
doradczych wymaganych na styku
biznesu i rodziny. Doświadczenie
zdobywaliśmy operacyjnie zarządzając zespołami i ﬁrmami, wiemy,
na czym polegają wyzwania
rodzin biznesowych w ich drodze
do profesjonalizacji.

Tworzymy platformę wymiany
wiedzy i doświadczeń pomiędzy
światem nauki i biznesu. Organizujemy kongresy zrzeszające
przedsiębiorców rodzinnych z całej
Polski przekazując z pomocą
ekspertów bezcenną wiedzę
i poszerzając kompetencje.

Prowadzimy badania naukowe
i analizy na temat przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce
i zagranicą, wynikami dzielimy
się w naszych raportach, książkach i portalach. Formułujemy
idee i koncepcje profesjonalizacji
przedsiębiorczości rodzinnej
w Polsce.

Doradzamy w procesach sukcesji,
które deﬁniujemy jako najważniejsze wyzwanie każdej ﬁrmy
rodzinnej która marzy o wielopokoleniowości. Sukcesja to
wielowymiarowy proces, którego
celem jest zachowanie ciągłości
ﬁrmy oraz zadbanie o harmonię
rodziny. Pomagamy wypracować
własne zasady, rodzinne ustalenia,
regulacje, które służą ﬁrmie
i rodzinie. Wraz z rodzinami
opracowujemy konstytucje rodzinne, które regulują ład rodzinny,
ład biznesu i ład własności.

Prowadzimy Akademię Sukcesora,
program managerski dedykowany następcom z rodzin biznesowych. Realizujemy szereg
szkoleń i kursów wyłącznie na
rzecz rodzinnego biznesu.

Wspieramy w rozwoju kompetencji managerów i sukcesorów
prowadząc projekty indywidualnego rozwoju pod okiem
doświadczonych mentorów.

Więcej o inicjatywach
Instytutu Biznesu Rodzinnego:

www.ibrpolska.pl
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ZAŁOŻENIA
koncepcyjne do programu
Master of Business Administration
realizowany w partnerstwie z Instytutem Biznesu Rodzinnego jest skierowany do osób zarządzających
ﬁrmami rodzinnymi. Osoby te widzą często potrzebę własnego rozwoju i poszerzenia swojej wiedzy o tym
typie biznesu. Program skupia się więc na najważniejszych problemach strategicznych dotykających przedsiębiorstwa, w szczególności na tych specyﬁcznych trudnościach, które dotyczą przedsiębiorstw rodzinnych.
Największy nacisk położono na praktyczną stronę nauczania.
Idea powstania programu MBA bazuje na doświadczeniach zagranicznych. W Polsce nie istnieje program
MBA przeznaczony dla osób zainteresowanych biznesem rodzinnym, ośrodki oferujące tego typu programy
działają jednak za granicą (np. EMBA for Families in Business – Kennedaw State University, Stany Zjednoczone,
Family Business & Entrepreneurship - Nirma University of Science and Technology, Indie, w Barcelonie
Fundación Universitaria Iberoamericana (FUNIBER) organizuje Master of Business Administration mentions
Strategic Management of Family Businesses. Instytut Biznesu Rodzinnego współpracuje również ze znanymi
ośrodkami badawczymi i uniwersyteckimi zajmującymi się problematyką ﬁrm rodzinnych (Center for Family
Business Universität St. Gallen, Szwajcaria czy Forschungsinstitut für Familienunternehmen, Wirtschaftsuniversität Wien, Austria, które jednak nie oferują programów dla menedżerów.
Na bazie doświadczeń oraz wieloletnich obserwacji stwierdzono, że wobec zmiany pokoleniowej, którą w tej
chwili i przez kolejną dekadę niezwykle intensywnie będą przechodzić polskie rodzinne ﬁrmy, niezwykle
istotne jest doskonałe przygotowanie przyszłych zarządzających, którzy wchodząc w rolę zarządzających
przez 30 lat założycieli tych ﬁrm, będą mieli w swojej odpowiedzialności ogromnie trudne zadanie: przenieść
ﬁrmę do kolejnego pokolenia i stworzyć szanse na kontynuację. Zmiana pokoleniowa wymaga jednak, by
oprócz klasycznych kompetencji związanych z zarządzaniem, menedżer zarządzający posiadał również
swoistą wrażliwość na czynnik rodzinny. Potraﬁą rozróżniać to, co dobrego wynika z rodzinności dla ﬁrmy, od
tego, co stwarza dla niej realne zagrożenie.
Program ten ma szansę stworzyć podstawy do kierunkowego i systemowego kształcenia kadr menedżerskich,
które przejmując na siebie odpowiedzialność za zarządzanie ﬁrmami rodzinnymi pomogą właścicielom
biznesów rodzinnych na podjęcie realnej alternatywy w przypadku braku sukcesora z rodziny skutecznie
oprzeć się sprzedaży ﬁrmy. Z tego punktu widzenia podkreślić należy gospodarcze znaczenie tego programu
i jego możliwości.
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Cel studiów
Transformacja pokoleniowa, przemiany społeczne i gospodarcze stawiają nowe wyzwania
przed współczesnymi przywódcami. Celem studiów Master of Bussines Administration dla
zarządzających ﬁrmą rodzinną jest wszechstronne i kompleksowe przygotowanie liderów do
zarządzania organizacją w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym środowisku
zewnętrznym oraz wewnętrznym, jaki tworzy rodzina właścicieli. Program realizowanego
projektu zakłada wyposażenie uczestników zarówno w kompetencje przywódcze jak również
w przekrojową wiedzę z obszaru zarządzania oraz family business.
Założeniem jest przygotowanie świadomych i gotowych do podejmowania wyzwań liderów
podejmujących się zarządzania ﬁrmami rodzinnymi, których właściciele przechodząc zmianę
pokoleniową na kontynuatorów zarządzania, m.in. ze względu na skalę działania, możliwości
rynkowe i potencjał, chcą przekazać zarządzanie profesjonalistom również spoza grona rodziny
właścicielskiej.

Adresaci programu
Kadra menedżerska średniego i wyższego szczebla, która ma aspiracje do przejmowania odpowiedzialności za zarządzanie ﬁrmą rodzinną po założycielach,
Kandydaci do zasiadania w radach nadzorczych i zarządach spółek prywatnych,
Osoby aspirujące do zajmowania wysokich stanowisk menedżerskich, ukierunkowane na pozyskanie
wielopłaszczyznowej, nowoczesnej wiedzy i umiejętności z obszaru zarządzania ﬁrmą rodzinną,
Przedsiębiorcy, osoby zarządzające własnymi ﬁrmami,
Członkowie rodzin biznesowych, którzy mają obejmować stanowiska zarządcze.
Absolwenci studiów podyplomowych MBA nabywają wykształcenie stanowiące kryterium do zasiadania
w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa (Art. 19 ust. 1 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 16 grudnia
2016r. – o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2019r. poz. 1302, 1309, 1571, 1655).
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Absolwent studiów
Absolwent studiów będzie potraﬁł:
Deﬁniować i podejmować skutecznie wyzwania związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem
rodzinnym,
Identyﬁkować wartości, dzięki którym ﬁrma rodzinna osiągnęła określoną pozycję rynkową,
Przygotować się do przeprowadzenia sukcesji,
Kierunkować działania strategiczne wzmacniające pozycję konkurencyjną,
Opracowywać skuteczne modele biznesowe,
Deﬁniować najlepsze dla ﬁrmy kierunki strategiczne,
Podejmować wybory wzmacniające konkurencyjność przedsiębiorstwa,
Wpływać na siebie i na współpracowników do działania z jeszcze większym zaangażowaniem,
Komunikować się z różnymi grupami interesariuszy związanymi z przedsiębiorstwem uwzględniając
przy tym ich poziomy wartości i celów,
Prowadzić dialog międzypokoleniowy,
Rozumieć i neutralizować konﬂikty w przedsiębiorstwie rodzinnym.
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Zobacz dlaczego warto!
Organizacja studiów oparta jest na modelu: Integrated learning (IL),
Loża Ekspertów – to cykl dodatkowych wykładów prowadzonych przez wysokiej klasy ekspertów
praktyków z dziedziny, która obejmuje temat wystąpienia. Założeniem cyklu jest przedstawienie
bieżących trendów w zarządzaniu, tematów istotnych wynikających ze zmian zachodzących
w otoczeniu biznesowym organizacji. Do Loży Ekspertów zaprosiliśmy właścicieli znanych,
renomowanych polskich ﬁrm rodzinnych oraz ekspertów zagranicznych,
Wizyty studyjne w ﬁrmach: krajowe oraz zagraniczne (opcjonalnie),
Część wykładów prowadzona przez ekspertów z zagranicy w języku angielskim i/lub niemieckim
(z uczestnictwem polskiego lektora),
Zajęcia prowadzone są przez ekspertów, praktyków z danej dziedziny, warsztatowy charakter
zajęć; nastawienie na praktyczne ćwiczenie umiejętności w odniesieniu do realnych przypadków
(case study) biznesowych uczestników,
Przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych – warsztat diagnostyczny kompetencji menedżerskich.
Projekt MBA w Wyższej Szkole Humanitas to:
Gwarancja zdobycia kompatybilnej, nowoczesnej i unikatowej wiedzy oraz doświadczenia
w obszarze kompetencji menedżerskich jak i integralnych procesów zarządczych,
Miejsce spotkań, przestrzeń do wymiany doświadczeń i praktyk biznesowych, podejmowania dyskusji
w obszarze kluczowych trendów zarządczych, ale też tematów trudnych i kontrowersyjnych,
Koncept nieoczywisty integrujący menedżerów z różnych środowisk biznesowych, to nie studia, to
droga do osiągnięcia najwyższego poziomu zarządzania oraz silnego, odważnego przywództwa XXI w.

Organizacja programu
Czas trwania studiów: 3 semestry,
Ponad 455 godzin dydaktycznych,
Program studiów obejmuje XX modułów stanowiących trzon programu,
Zajęcia stacjonarne i online realizowane są w ramach wykładów, w tym wykładów specjalnych,
ćwiczeń, pracy własnej oraz dodatkowych modułów obieralnych (coaching i/lub mentoring),
Zajęcia prowadzone są w trybie weekendowym w soboty i niedziele z wyłączeniem
Świąt i wakacji oraz wolnych weekendów,
Miejsce realizacji zajęć: KATOWICE oraz wyjazdy studyjne wg programu.
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Prezentacja
programu studiów MBA
Kompetencje osobiste
- dobrostan menedżera

MODUŁ I

Efektywność osobista to pierwszy krok do sprawnego zarządzania i sprawczości biznesowej.
Dobrostan menedżera to stan wysokiej świadomości własnych zasobów, potrzeb, emocji, zarządzania
nimi, rozumienia własnej odpowiedzialności, umiejętności podejmowania odważnych decyzji.
Wszystko po to, aby zadbać o realizacje celów własnych zarówno w obszarze życia jak i pracy.
W ramach modułu zrealizowana zostanie integracyjna sesja wyjazdowa oraz warsztat diagnostyczny
kompetencji menedżerskich. W dalszej kolejności w ramach zajęć warsztatowych uczestnicy przejdą
kompleksowy trening umiejętności osobistych w obszarze: siły i odporności psychicznej oraz inteligencji
emocjonalnej menedżera.

Specyﬁka zarządzania
ﬁrmą rodzinną

MODUŁ II

To intensywny warsztat, którego celem jest zrozumienie dynamiki biznesu i rodziny. Uczestnicy
poczują i doświadczą, 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 zobaczą, jak na każdy biznes oddziaływać
może rodzina. Wejdą w role rodziców, sukcesorów, inwestorów. Czeka ich moc merytoryki, ale też
moc emocji, które otworzą potencjał do pracy w ciągu całego programu. To wielki początek zmian.

MODUŁ III

Planowanie
i podejmowanie decyzji
Podejmowanie decyzji to proces złożony i wielowymiarowy wymagający od menedżera specjalistycznej
wiedzy i umiejętności. Celem zajęć jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności umożliwiających podejmowanie optymalnych decyzji, wybierania najlepszych rozwiązań. W trakcie pracy
warsztatowej, uczestnicy przejdą trening, poznają różne metody i narzędzia wspomagające osiąganie
sprawczości biznesowej i osobistej. Uczestnicy poznają różne metody rozwiązywania problemów
oraz techniki pracy z grupą.
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Zachowania
organizacyjne

MODUŁ IV

Celem modułu jest przekazanie wiedzy na temat uwarunkowań, postaw i zachowań jednostek
w organizacji, a także procesów zachodzących w ramach grup i pomiędzy grupami w organizacji.
Wyjaśnienie zależności pomiędzy sposobem zachowania w miejscu pracy a efektywnością,
sprawczością organizacji.

MODUŁ V

Świadome przywództwo
i proces oddziaływania
na pracowników
W turbulentnym i zmiennym otoczeniu biznesowym rola współczesnego przywódcy ciągle się
zmienia. Kim jest przywódca autentyczny? Jak dzisiejszy przywódca może inspirować, budować
zaufanie, zaangażowanie i dawać przestrzeń do rozwoju? Celem modułu jest pokazanie uczestnikom
różnych perspektyw przywództwa we współczesnych przedsiębiorstwach z uwzględnieniem
różnych szczebli organizacyjnych oraz zbudowanie świadomości własnego indywidualnego proﬁlu
zachowań i wiodącego proﬁlu przywódczego - z zastosowaniem narzędzi diagnostycznych.

MODUŁ VI

Stosunki interpersonalne
i komunikacja
Jak wybitni liderzy komunikują się, żeby wywierać wpływ, inspirować, osiągać cele? Dlaczego chcąc
rozwijać innych menedżer powinien rozwijać swoje zdolności komunikacyjne? Komunikowanie
stanowi istotny element pracy menedżera, musi on umiejętnie przekazywać swoje wizje, cele,
informacje zwrotne innym członkom organizacji. Musi słuchać, dostrzegać, być otwartym na
dialog, aby lepiej rozumieć co dzieje się w otoczeniu, w celu lepszego sprawowania swojej funkcji
i działania organizacji. W ramach modułu uczestnicy przejdą trening z obszaru komunikacji
menedżerskiej, wystąpień publicznych oraz mediacji.
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MODUŁ VII

Grupa, zespół w organizacji
Jaka siła tkwi w pracy zespołowej? Jak pokierować grupą pracowników, aby tworzyła efektywnie
pracujący zespół? Jak skutecznie przeciwdziałać dysfunkcjom pojawiającym się w pracy zespołowej?
Grupy i zespoły stanowią część większości organizacji. W związku ze zmianami społecznymi,
demograﬁcznymi, biznesowymi to zespoły różnorodne generacyjnie i kulturowo, ale też coraz
częściej zespoły zdalne, rozproszone. Celem modułu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności
pozwalających sprawić, by zespoły te pracowały najbardziej wydajnie jak to możliwe. Uświadomienie
wagi różnorodności i jej wpływu na efektywność zespołu i osiąganie celów strategicznych
przedsiębiorstwa.

Kapitał ludzki
– w kierunku talent management

MODUŁ VIII

Ludzie w organizacji, ich kompetencje, motywacja, zdolność do modyﬁkowania i rozwijania wiedzy
to jeden z kluczowych elementów sukcesu i budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa.
Jak skutecznie zarządzać zasobami ludzkimi w organizacji z perspektywy różnych szczebli
organizacyjnych? Celem modułu jest przygotowanie uczestników do efektywnego realizowania
procesów ZZL w tym pozyskiwania i wdrażania pracowników do organizacji, motywowania, odkrywania
i rozwijania ich talentów z poziomu menedżera jak również działu zarządzania zasobami ludzkimi.
Uczestnicy poznają również prawne aspekty zarządzania zasobami ludzkimi.

MODUŁ IX

Analiza i opracowanie
efektywnej strategii przedsiębiorstwa

Globalizacja, zmiany technologiczne i rewolucja przemysłowa 4.0, przeformułowanie modeli
biznesowych, pandemia. Jak funkcjonuje dzisiejsze przedsiębiorstwo w obliczu tylu zmian? Menedżer
przewodzący organizacji w takich warunkach potrzebuje szerokiego spojrzenia na sytuację i dalekosiężnej koncepcji jej funkcjonowania. Celem modułu jest przedstawienie uczestnikom wiedzy
oraz trening kluczowych kompetencji związanych z zarządzaniem strategicznym w organizacji.

MODUŁ X

Zarządzanie projektem
Wiele skomplikowanych procesów, które organizowane są w przedsiębiorstwach postrzegać
można jako ciąg następujących po sobie mniejszych projektów. Za każdym razem, kiedy rozpoczynamy
drogę do realizacji określonego celu, realizujemy projekt. Celem modułu jest przekazanie uczestnikom
fundamentalnej wiedzy w zakresu zarządzania projektem oraz wskazania zależności pomiędzy
zarządzaniem projektami a skuteczną realizacją celów strategicznych organizacji.
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MODUŁ XI

Change management
- zarządzanie zmianą
Jak efektywnie przeprowadzić zespół i organizację przez zmianę? Współczesny menedżer funkcjonuje
w zmiennym, niepewnym, złożonym i niejednoznacznym środowisku . Celem modułu jest przekazanie
zbioru dobrych praktyk w obszarze zarządzania zmianą w organizacji. Nabycie umiejętności
w zakresie budowania struktur, które wspomagają wprowadzenie zmian w organizacji: zespoły zarządzające zmianą, agenci zmiany. Przygotowanie uczestników do zarządzania procesem zmiany
zarówno z poziomu menedżera jak i organizacji.

System nadzoru właścicielskiego:
corporate & family governance

MODUŁ XII

Struktury ﬁrm rodzinnych często z upływem czasu powinny być rozbudowane o narzędzia nadzoru
właścicielskiego. Jak tworzyć takie mechanizmy? Co jest ważniejsze family ﬁrst czy business ﬁrst?
Jakich reguł przestrzegać? Jak deﬁniować te reguły? Bogata praktyka ﬁrm zagranicznych pozwala
przeanalizować best practice w tym obszarze. Celem modułu jest przekazanie zagadnień harmonii
rodziny, znaczenia harmonii rodzinnej w rozwoju biznesu, mechanizmów nadzoru właścicielskiego,
konstytucji ﬁrmy rodzinnej jej roli, znaczenia, treści oraz Governance Codex a Family Governance.

MODUŁ XIII

Fuzje i przejęcia
Alternatywą wzrostu organicznego ﬁrmy rodzinnej są transakcje fuzji i przejęć. Dają one ﬁrmie
ogromny potencjał wzrostowy i są pewnego rodzaju „drogą na skróty”, ponieważ pozwalają
pominąć wieloletni proces budowania przedsiębiorstwa od zera, a także osiągnąć znaczące efekty
synergii oraz korzyści skali. Zdarzają się również sytuacje, w których zakup danej ﬁrmy czy przeprowadzenie z nią fuzji to jedyna droga, aby pozyskać unikalne zasoby, nowe rynki zbytu, czy konkretnych
dostawców i odbiorców. Celem modułu jest przekazanie kluczowej wiedzy oraz umiejętności
w tym obszarze.
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MODUŁ XIV

Negocjacje
w biznesie
Prowadzenie negocjacji jest naturalną częścią pracy i jedną z kluczowych kompetencji sprawnie
funkcjonującego menedżera. Proces negocjacji to sekwencja kolejnych posunięć obu partnerów
negocjacji w celu rozwiązania konﬂiktu interesów. Jak skutecznie negocjować, dochodzić do
porozumienia w duchu win-win? Celem modułu jest przekazanie uczestnikom kompleksowej
wiedzy o procesie negocjacji oraz przygotowanie uczestników do prowadzenia negocjacji w biznesie
w tym negocjacji handlowych z poziomu menedżera jak również organizacji pracy działu zajmującego
się prowadzeniem negocjacji.

MODUŁ XV

Finanse i controlling
w ujęciu właścicielskim
Prowadzić biznes bez świadomości ﬁnansowej, to jak prowadzić auto z zamkniętymi oczyma!
Otwarte oczy w aucie i wiedza ﬁnansowa w ﬁrmie są podstawowym gwarantem bezpieczeństwa.
I tak jak w aucie chronimy współpasażerów i innych uczestników ruchu, także w biznesie zadbajmy
o naszych pracowników, ich rodziny, dostawców i partnerów. Bo prowadząc biznes przejmujemy
odpowiedzialność. W ramach modułu uczestnicy dowiedzą się czym kierować się, by poprawiać
wyniki ﬁnansowe ﬁrmy oraz jak podejmowane decyzje wpływają na ﬁnanse przedsiębiorstwa.
Nabędą umiejętność czytania informacji ﬁnansowych i ich rozumienia – liczby naprawdę wiele
mówią. Dowiedzą się na co należy uważać i zwracać uwagę w sprawozdaniach ﬁnansowych oraz jak
wywnioskować z danych ﬁnansowych, jaka jest kondycja ﬁrmy.

Budowanie majątku,
dywersyﬁkacja i family oﬃce

MODUŁ XVI

W ramach zajęć uczestnicy kształtować będą kompetencje w zakresie, wykorzystania komplementarnych oraz alternatywnych zewnętrznych źródeł ﬁnansowania rozwoju, wykorzystania szans na
przyspieszenie rozwoju. Dowiedzą się również i nabędą umiejętności bycia „odważnym i rozważnym”
– jak stawiać granice między przymiotami odwagi a końcem rozwagi. Poznają również zagadnienie
Family Ofﬁce oraz jego roli i znaczenia w zarządzaniu ﬁrmą rodzinną.

13

Prawne aspekty funkcjonowania
nowoczesnych przedsiębiorstw

MODUŁ XVII

Celem modułu jest przekazanie uczestnikom kluczowych aspektów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw. Uczestnicy poznają kluczowe zagadnienia oraz case study z zakresu
prawa gospodarczego, prawa rynków kapitałowych.

MODUŁ XVIII

Marketing i budowanie
wizerunku ﬁrmy rodzinnej
Celem modułu jest zapoznanie uczestników z różnymi koncepcjami, narzędziami i przypadkami
personal brandingu oraz strategii marketingowych organizacji. Trening umiejętności w obszarze
podejmowania skutecznych decyzji menedżerskich dotyczących kontaktów z otoczeniem oraz
dążenia do poprawy pozycji przedsiębiorstwa na rynku.

MODUŁ XIX

Internacjonalizacja ﬁrmy rodzinnej,
motywy i formy ekspansji zagranicznej

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. Celem modułu jest przekazanie wiedzy i umiejętności w obszarze tego: Jak zaplanować
ekspansję międzynarodową ﬁrmy rodzinnej? Jak pozyskać wiarygodnych partnerów, tworzyć
międzynarodowe sieci, budować relacje?

Proces zarządzania sukcesją
wewnątrz i zewnątrzrodzinną,
model diamentu sukcesyjnego ©

MODUŁ XX

Według deﬁnicji dr Adrianny Lewandowskiej: Sukcesja to dynamiczny proces zachodzący między
dwiema generacjami, którego celem jest transfer do młodszego pokolenia wiedzy, władzy i własności
z zachowaniem indywidualnych dla danego biznesu i rodziny wartości, ważnych dla obu stron
procesu oraz wypracowaną wspólną WIZJĄ przyszłości, która profesjonalizuje działania i przygotowuje
organizację na spotkanie z przyszłością.
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PREZENTACJA
Kadry dydaktycznej
Zajęcia prowadzą eksperci z szeroko pojętej dziedziny przedsiębiorczości rodzinnej, o niezwykłym doświadczeniu i praktyce biznesowej:
Top Management z rodzinnych środowisk i branż dzielący się z uczestnikami studiów swoją bogatą
wiedzą i doświadczeniem praktycznym,
Wysokiej klasy kadra naukowa, specjaliści z Polski i świata, certyﬁkowani trenerzy i coachowie posiadający
doświadczenie w prowadzeniu procesów biznesowych w organizacjach,
Doświadczeni specjaliści z obszaru przedsiębiorczości rodzinnej – praktycy na co dzień pracujący
z ﬁrmami rodzinnymi.

dr ADRIANNA LEWANDOWSKA
Wizjonerka polskiej przedsiębiorczości rodzinnej, strateg, doradca, architekt
sukcesu wielu polskich ﬁrm rodzinnych. Specjalizuje się w doradztwie strategicznym
oraz strategiach rozwoju dla przedsiębiorstw, jak również w strategiach sukcesyjnych oraz coachingu. Założyciel i prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego,
właściciel Adrianna Lewandowska Family Business Consulting. Absolwentka
zagranicznego MBA, stypendysta Uniwersytetu St.Gallen w Center for Family
Business i Uniwersytetu Wiedeńskiego w Institut für Familienunternehmen.
Wykładowca licznych programów MBA, akredytowany partner PARP, członek
Międzynarodowej Sieci Doradców Strategicznych w Berlinie oraz IFERA, autorka
książek, felietonistka, inicjator Akademii Sukcesora i edukacji w ramach nextGeneration. Posiada liczne kontakty z praktykami z całej Europy Zachodniej
w zakresie tematyki zarządzania strategicznego, zarządzania zmianą oraz
motywowania, ze szczególnym uwzględnieniem ﬁrm rodzinnych. Współpracuje
z managerami wielu różnych ﬁrm i branż w zakresie ukierunkowania strategicznego
ich ﬁrm oraz zbudowania przewagi konkurencyjnej.
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mgr ROMAN WIECZOREK
Szef Zespołu Ekspertów Instytutu Biznesu Rodzinnego. Były prezes i v-ce
prezes zarządu światowego Grupy Skanska SA zatrudniającej 50 tys. praco-wników z obrotem 16 mld euro. W grudniu 2016 roku postanowił zakończyć
swoją karierę zawodową. Obecnie pełni funkcję przewodniczącego Rady
Uczelni Uniwersytetu Łódzkiego i jest członkiem Consilium przy Wydziale
Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego. Prowadzi wykłady MBA
w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Jest członkiem
Międzynarodowej Grupy Doradców Instytutu CEELI (Central and Eastern
European Low Initiative Institute) z siedzibą w Pradze. To również Przewodniczący
Rady Nadzorczej Ośrodka Proﬁlaktyki Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu,
członek Rady Nadzorczej Duda Cars Mercedes Benz, członek Consilium przy
Wydziale Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, Przewodniczący
Rady Programowej Instytutu Lingwistyki Stosowanej PWSZ w Lesznie,
wykładowca MBA, członek Rady Instytutu Humanites w Warszawie. Doradca
Biznesu i mentor.

mgr SZYMON TRZEBIATOWSKI
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 (ponad 10 tys. pracowników,
12 mld zł inwestycji od 1993 roku, 18 mld zł obrotu rocznie). Lider wielu innowacyjnych projektów w zakresie przyszłościowych rozwiązań mobilności oraz
nowych metod pracy dających satysfakcję pracownikom i wysoce efektywne
rozwiązania organizacji. Zwolennik łączenia tradycyjnych rozwiązań organizacyjnych z kreatywnością design thinking, sprawnością metod zwinnych, czy
skutecznością scruma poza IT. Mentor talentów, coach dla przyszłych managerów.
Mentor ﬁnansowy w indywidualnym programie akceleracyjnym dedykowanym
polskim startupom technologicznym. Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego,
doradca Biznesu.

prof. JACEK LIPIEC
Profesor w Instytucie Przedsiębiorstwa w Zakładzie Przedsiębiorstwa
Rodzinnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Współtworzył koncepcję
ładu przedsiębiorstwa rodzinnego w ﬁrmie rodzinnej Roleski - Konstytucja
ﬁrmy rodzinnej Roleski (2010 r.) oraz w Grupie Łapaj - Statut dziedzictwa
rodzinnej Grupy Łapaj (2011 r.). Brał udział jako ekspert w pracach Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego nad opinią w sprawie przedsiębiorstw rodzinnych
w Europie jako źródła ponownego wzrostu gospodarczego i lepszych miejsc
pracy przygotowaną pod kierunkiem Prof. Jana Klimka, Dyrektora Instytutu
Przedsiębiorstwa Szkoły Głównej Handlowej. Ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego.
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dr hab. inż. EWA WIĘCEK – JANKA
Doktor habilitowana w naukach społecznych w dziedzinie nauki o zarządzaniu
i jakości, magister psychologii, inżynier zarządzania. Kieruje Zakładem Marketingu
i Rozwoju Organizacji na Wydziale Inżynierii Zarządzania Politechniki
Poznańskiej. Od 2002 roku zajmuje się badaniami nad funkcjonowaniem
przedsiębiorstw rodzinnych. Wydała ponad sto siedemdziesiąt publikacji
w czasopismach naukowych. Wyniki swoich badań referowała na kilkudziesięciu
konferencjach naukowych w kraju i zagranicą. Zrealizowała dziesięć staży
zagranicznych na światowych uczelniach. Jest prezesem Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Systemów Szarych oraz ekspertką Instytutu Biznesu
Rodzinnego i członkinią: FaBeRNET Family Business Research Network,
Family Business Foundation, Polskiego Naukowego Towarzystwa Marketingu
i Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

dr hab. MACIEJ STRADOMSKI prof. UEP
Doktor habilitowany ﬁnansów. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu, na którym przez lata pełnił rolę Kierownika Katedry Inwestycji
i Rynków Kapitałowych. Przewodniczący Rady Programowej Instytutu Biznesu
Rodzinnego. Członek Zarządu CMT Advisory. Autor oraz recenzent licznych
publikacji naukowych oraz prasowych. Specjalizuje się w dziedzinie transakcji
fuzji i przejęć na rynku prywatnym, strategii ﬁnansowych oraz nadzoru właścicielskiego. Prowadzi liczne projekty z zakresu pozyskiwania ﬁnansowania
oraz restrukturyzacji przedsiębiorstw. Przez kilkanaście lat związany był
z bankowością i funduszem typu private equity. Pełni również rolę członka rad
nadzorczych w spółkach kapitałowych.

mgr MACIEJ ZAJĄC
Menedżer w ﬁrmie doradczej CMT Advisory Sp. z o.o., specjalizuje się
w doradztwie transakcyjnym, ﬁnansach przedsiębiorstw oraz restrukturyzacjach.
Ukończył studia doktoranckie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
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mgr KATARZYNA BARCIŃSKA
Skuteczna menedżerka, posiadająca szerokie doświadczenie w zarządzaniu
marketingiem, budowaniu marki, projektami i zespołami oraz skutecznym
przeprowadzaniu organizacji przez proces zmiany. Wierzy w marketing zintegrowany nastawiony na dostarczaniu wartości dla klientów. Posiada doświadczenie
w koordynacji marketingu i sprzedaży, obsłudze klienta, budowaniu relacji
biznesowych, budowaniu skutecznej komunikacji, tworzeniu strategii brandingowych także dla ﬁrm rodzinnych. Jest przekonana, że ﬁrmy rodzinne są
wyjątkowe, bo nastawione są na trwanie i rozwój, dbają o swoich pracowników,
dostarczają klientom nie tylko dobre produkty i usługi, ale przede wszystkim
inwestują czas i energię w prawdziwe relacje z klientami, partnerami biznesowymi
i pracownikami. Współtwórczyni narzędzi, z obszaru komunikacji i HR,
wspierających sukcesję dla ﬁrm rodzinnych wypracowanych w ramach projektu
„Kody wartości – efektywna sukcesja w polskich ﬁrmach rodzinnych” realizowanego z funduszu UE w latach 2011-2013. Ekspertka IBR w obszarach
zarządzania marką, budowania strategii marketingowych oraz zarządzania
zmianami w związanymi z sukcesją.

dr hab. ALICJA HADRYŚ
Ekspert ds. Internacjonalizacji ﬁrm rodzinnych oraz projektowania modeli biznesowych związanych z ekspansją zagraniczną. Zajmuje się także zarządzaniem zasobami ludzkimi, budowaniem pozycji lidera oraz tematyką kobiet w biznesie. Doktor
habilitowany nauk ekonomicznych. Ekspert Unii Europejskiej, PARP oraz Instytutu
Biznesu Rodzinnego. Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu,
Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu, Wyższej Szkoły Bankowej oraz Visiting
Professor Lethbridge University w Kanadzie. Członek międzynarodowej organizacji IFERA (International Family Enterprises Research Academy) zrzeszającej
badaczy i przedsiębiorstwa rodzinne z całego świata, The European Council for
Small Business and Entrepreneurship (ECSB) oraz organizacji Vital Voices.

mgr ANNA BIELAK – DWORSKA
Przedsiębiorca w drugim pokoleniu. Od 2004 zaangażowana w działalność rodzinnej ﬁrmy. Fundatorka Fundacji Stajnia i liderka organizacji. Jest odpowiedzialna za
program rewitalizacji, w tym budowania międzynarodowej społeczności Kompleksu
Pałacowo-Parkowego w Siemianowicach Śląskich. Współzałożycielka nieformalnej
grupy ekspertów ds. rewitalizacji, współautorka programu edukacyjnego
„Akademia Liderów Społecznych” i programu merytorycznego laboratorium
rewitalizacji „ReviLAB”. Jest autorką i liderem merytorycznym międzynarodowej
konferencji i warsztatów service design sprint „Co-design your P(a)lace oraz
programu edukacyjno-projektowego dla młodych profesjonalistów Co-design
Your Place i Summer Volunteer Programme. Ekspertka w prestiżowym programie
menadżerskim dla sukcesorów – Akademia Sukcesora oraz mentorka The Industry
Mentoring Program na London College of Communication. W latach 2008-2016
była odpowiedzialna za zarządzanie marketingiem i rozwój biznesu w rodzinnej ﬁrmie.
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dr MARTA WIDZ
Doradca i badacz ﬁrm rodzinnych. Doktor nauk ekonomicznych wiodącego
światowego Centrum Biznesu Rodzinnego (Center for Family Business) na
Uniwersytecie w St.Gallen w Szwajcarii. Pracownik naukowy Global Family
Business Center (GFBC) w IMD w Lozannie w Szwajcarii. Ekspert w obszarze
profesjonalizacji ﬁrm rodzinnych, ładu korporacyjnego i ładu rodzinnego w Instytucie Biznesu Rodzinnego (IBR) w Poznaniu. Absolwentka Szkoły Głównej
Handlowej (SGH), międzynarodowego programu CEMS oraz London School
of Economics and Political Science (LSE). Posiada kwaliﬁkacje do podjęcia
mandatów w radach nadzorczych dzięki szkoleniom odbytym w Swiss Board
School (SBS) of the International Center for Corporate Governance (ICCG)
w zakresie skutecznego zarządzania i nadzoru ﬁrm rodzinnych. Członek
Female Board School oraz Swiss Institute of Directors. Wiceprezes zarządu
Swiss CEMS Alumni Association. Wieloletnie doświadczenie w efektywności
organizacyjnej, w szczególności efektywności sprzedaży i marketingu. Wykładowca
akademicki na uniwersytetach w St.Gallen (HSG) i Lozannie (HES-SO), w Szwajcarii.
Włada biegle językiem polskim, angielskim, rosyjskim i niemieckim.

RANIA LABAKI – EDHEC Business School
Rania Labaki jest profesorem nadzwyczajnym ﬁnansów i biznesu rodzinnego,
dyrektorem Centrum Badań nad Biznesem Rodzinnym EDHEC oraz stypendystką w zakresie biznesu rodzinnego na Uniwersytecie Cornell i w Family Firm
Institute. Jest członkinią zarządu IFERA, przewodniczącą komitetu akademickiego
FBN France, doradcą ds. biznesu rodzinnego w Lansberg Gersick & Associates
oraz członkinią komitetu doradczego NYCFEC, One Governance i Women in
Family Business. Rania jest współredaktorem czasopisma Entrepreneurship Research Journal oraz członkiem rad redakcyjnych FamilyBusiness.org i Revue Droit &
Patrimoine. Jest globalnym prelegentem z prezentacjami i wykładami w ponad 50
krajach na wszystkich kontynentach, a jej spostrzeżenia pojawiły się w wielu
podcastach i blisko 150 publikacjach w czasopismach akademickich i książkach,
a także w prasie fachowej i specjalistycznej, takiej jak Financial Times, Forbes India,
Les Echos, Le Figaro, Le Nouvel Obs, El Pais, La Tercera i Tharawat. Jest laureatką
wielu nagród za wkład w rozwój biznesu rodzinnego, w tym prestiżowej nagrody
im. Barbary Hollander w 2020 roku. Jej obecne zainteresowania badawcze, doradcze
i dydaktyczne koncentrują się wokół wzajemnego oddziaływania między dynamiką
rodziny a podejmowaniem decyzji, projektowaniem ładu korporacyjnego i rozwojem
odpowiedzialnych właścicieli.

ERIKA MATWIJ – Instytut Biznesu
Rodzinnego Słowacja, Human Inside
Ekspert strategii i zarządzania w ﬁrmach rodzinnych na Słowacji, właścicielka
ﬁrmy rodzinnej Human Inside, która zajmuje się wprowadzaniem strategii HR
do ﬁrm oraz realizacją audytów. Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego na
Słowacji. Od siedmiu lat wspiera ﬁrmy rodzinne w zakresie rozwoju HR i strategii w procesach sukcesji. Jest członkiem IFERA i HR Aliancie na Słowacji.
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LUCIA MOKRÁ – Dean of Faculty
of Social and Economic Sciences
of Comenius University
Lucia Mokrá jest absolwentką politologii i prawa. Otrzymała tytuł doktora z prawa
konstytucyjnego oraz tytuł profesora nadzwyczajnego z prawa międzynarodoweg i prawa europejskiego. Jest absolwentką „Diploma in an Introduction
to English and European Union Law” prowadzonego przez University of Cambridge.
Jest autorką wielu prac naukowych, opracowań i podręczników w kraju i za granicą.
Uczestniczy w wielu projektach badawczych dotyczących prawa europejskiego
z punktu widzenia instytucjonalnego, a także praktyki wdrożeniowej. Jej
główne obszary badawcze to prawo międzynarodowe, prawo europejskie,
instytucje europejskie, prawa człowieka i prawo humanitarne. Aktywnie
uczestniczy w procesie wykładowym na uczelniach zagranicznych (Wielka
Brytania, Słowenia, Polska, Czechy i Włochy). Pełni funkcję dziekana Wydziału
Nauk Społecznych i Ekonomicznych Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie,
sprawozdawcy Międzyrządowej Rady programu UNESCO MOST oraz członka
zarządu TEPSA. Jest krajowym koordynatorem programu RAUN na Słowację.

PATRICK PARRISH – Chief of the Training
Activities Division WMO Education
and Training Oﬃce
Patrick Parrish w 2008 otrzymał tytuł doktora z zakresu liderstwa w edukacji
i innowacji w Uniwersytecie Kolorado w Denver, USA. Absolwent prestiżowego
kierunku studiów Technical Communications w Uniwersytecie Kolorado
w Denver oraz English Literature (Filmoznawstwo) w Uniwersytecie Kolorado
w Boulder. Posiada liczne certyﬁkaty, między innymi Certyﬁkat Zaawansowanego Studium Zarządzania Projektami Kolegium Uniwersyteckiego w Denver.
Kierownik departamentu nauczania na odległość, Front Range Community
College, Westminster, CO. Jako Dyrektor działu szkoleniowego koordynuje
działania edukacyjne i szkoleniowe WMO dla pracowników i reprezentantów,
koordynuje pracę i ocenia regionalne ośrodki szkoleniowe WMO, koordynuje
inicjatywę globalnego kampusu WMO, organizuje i prowadzi coroczne kursy
WMO dla trenerów krajowych. Autor i współautor publikacji koncentrujących
się na szkoleniach i kompetencjach, opracowywaniu ram kompetencji, ocenianiu
projektów rozwoju umiejętności. Wcześniej pełnił funkcję zastępcy dyrektora
COMET/UCAR koordynując działania Programu COMET, w tym rozwój
nowych ﬁrm. Współprowadził Zespół Zarządzający oraz projekty międzynarodowe.
Ponadto realizował projekty ﬁnansowane ze środków międzynarodowych we
współpracy ze sponsorami i ekspertami merytorycznymi. Planował i zarządzał
projektami rozwoju instruktażowego. Opracowywał propozycje i kosztorysy
projektów. Nadzorował strategie i procesy projektowania, rozwoju i oceny.
Pełnił funkcję kierownika w dużych projektach multimedialnych mających na
celu planowanie i rozwijanie interaktywnych form nauczania na odległość dla
odbiorców z USA i zagranicy.
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ZAPROSZENIE
do udziału w projekcie
- Instytut Biznesu Rodzinnego

W

ychowani w duchu i otoczeniu anonimowych przedsiębiorstw nie dostrzegamy najczęściej,
że Bosch to nie tylko nazwa wiertarki, Marriott to nie tylko nazwa hotelu, a Oetker nie tylko
rodzaj budyniu, a przede wszystkim ludzie, konstruktorzy, hotelarze, farmaceuci, którzy
użyczyli swych nazwisk produktom i założonym przez siebie przedsiębiorstwom i wraz ze swoimi rodzinami
rozwijali je skutecznie przez pokolenia.
W Polsce, po okresie gospodarki scentralizowanej rozwinęły się ﬁrmy, które dziś, przez jakość oferowanych
produktów, konsekwencję w budowaniu silnej marki i pozycji rynkowej stoją u progu przejścia do nowego
etapu w tej rynkowej grze: kolejnej generacji. W Polsce nastał moment przełomowy, zmiany pokoleniowej,
w której chęć udziału wg naszych cyklicznych badań zgłasza jedynie 8% dzieci z ﬁrm rodzinnych. Cała reszta
potencjalnych rodzinnych sukcesorów, albo ma inne zawodowe plany, albo inne kompetencje. Oznacza to,
że potrzebna będzie profesjonalna i doskonale rozumiejąca meandry biznesu rodzinnego zewnętrzna kadra
managerska, gotowa do wzięcia odpowiedzialności za zarządzanie ﬁrmą rodzinną po jej założycielach.
Właśnie dla potencjalnych managerów kontraktowych, którzy mają wziąć odpowiedzialność za zarządzanie
silnymi markami rodzinnymi, Uczelnia Humanitas wraz z Instytutem Biznesu Rodzinnego organizuje pierwszy
w Polsce i jeden z nielicznych w Europie, prestiżowy program MBA dla Managerów Firm Rodzinnych.
Wiedza, którą zdobywają uczestnicy MBA innych programów, w tym jest poszerzona o elementy charakteryzujące „rodzinność” biznesu. Profesjonalne rozumienie tego kontekstu może stać się szansą na doskonałą
kontynuację biznesu albo wręcz przeciwnie, brak wiedzy w tym obszarze może skutkować nawet zakończeniem
działalności ﬁrmy. Wykładowcy Programu to specjaliści w zakresie family business, a także praktycy
– właściciele dużych polskich ﬁrm rodzinnych.
Organizacja procesu dydaktycznego zakłada m.in. dużą cześć pracy własnej (uczestnicy przyjeżdżają na
zjazdy przygotowani), dyskusji panelowych, warsztatów i spotkań z właścicielami ﬁrm, którzy zaproszeni do
współpracy będą dzielić się własnymi historiami, reﬂeksjami, doświadczeniem. Zagraniczni eksperci, którzy
zasilają kadrę dydaktyczną wnoszą spojrzenie wielopokoleniowe, które w Polsce po latach właśnie odtwarzamy.
Jestem przekonana, że pierwsze w Polsce i jedne z nielicznych w Europie studia MBA dedykowane dla biznesu,
który ma pozostać w rękach rodziny, to bardzo ambitna i niezmiernie ważna oferta edukacyjna. To szansa na
poszerzenie wiedzy, ale także wymianę doświadczeń i nawiązanie nowych znajomości z czołowymi osobami
polskiego biznesu, międzynarodowymi ekspertami oraz słuchaczami, którzy swojego zawodowego rozwoju
chcą doświadczać w zarządach ﬁrm rodzinnych.

Serdecznie zapraszam do zapoznania się z programem i mam nadzieję, do zobaczenia!

dr Adrianna Lewandowska, MBA
Prezes Instytutu Biznesu Rodzinnego
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ZAPROSZENIE
do udziału w projekcie
– Wyższa Szkoła
Humanitas

W

yższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu od ponad 20 lat z powodzeniem kształci menedżerów
zaangażowanych w rozwój rozmaitych form biznesu i przedsiębiorczości. Zarządzanie było
pierwszym kierunkiem uruchomionym przez Uczelnię, z chwilą jej debiutu na polskim rynku
edukacyjnym w 1997 roku. Od tego czasu mury WSH opuściło ponad 5 tys. absolwentów zarządzania,
wyposażonych w nowoczesną wiedzę i szerokie kompetencje: społeczne, osobiste, liderskie, zawodowe.
Przedstawicieli biznesu edukujemy nie tylko na studiach I i II stopnia, ale także w ramach seminarium doktorskiego
oraz na studiach podyplomowych. Rysem charakterystycznym naszej Uczelni jest kształcenie praktyczne,
silnie zakorzenione w aktualnych trendach rynkowych i odpowiadające na zapotrzebowanie pracodawców.
Programy kształcenia przygotowujemy w taki sposób, by rozwijać u studentów kreatywność, innowacyjność,
samodzielność, odpowiedzialność, przedsiębiorczość i profesjonalizm. Wszystko to sprawia, że nasi absolwenci
z powodzeniem znajdują pracę i realizują spektakularne kariery we własnych ﬁrmach, dużych korporacjach
czy instytucjach publicznych. Wśród organizacji, do których traﬁają absolwenci Humanitas nie brakuje ﬁrm
rodzinnych, wszak sektor ten rozwija się w Polsce i Europie niezwykle dynamicznie. Osoby legitymujące się
dyplomem Wyższej Szkoły Humanitas w przedsiębiorstwach rodzinnych czują się szczególnie dobrze.
Kultury organizacyjne tych ﬁrm opierają się bowiem na ideach i wartościach, które stanowią fundament misji
Humanitas: na partnerstwie, bliskości, wzajemnej życzliwości, otwartości i dialogu. Zawsze podkreślam,
że staramy się być Uczelnią, gdzie panuje rodzinna atmosfera, a wykładowca jest dla studenta partnerem,
przewodnikiem, autorytetem i mentorem, a nie zwierzchnikiem, egzaminatorem, kontrolerem. Skoro więc
bliski jest nam taki model pracy i w jego duchu kształcimy studentów, znakomicie odnajdują się oni później
w przedsiębiorstwach rodzinnych, gdzie obowiązują podobne zasady i sposoby myślenia, tak o pracy, jak
i o relacjach interpersonalnych. Tym bardziej cieszę się, że Wyższa Szkoła Humanitas uczestniczy w przygotowaniu i uruchomieniu pierwszego w Polsce kierunku studiów MBA dla menedżerów ﬁrm rodzinnych.
Myślę, że jesteśmy dobrze przygotowani do realizacji tego wyzwania, nie tylko w wymiarze programowym,
organizacyjnym czy kadrowym, ale także aksjologicznym. Sprawdźcie Państwo sami i zweryﬁkujcie moje
słowa, studiując w Wyższej Szkole Humanitas.

Najserdeczniej zapraszam!

Prof. ucz. dr hab. Michał Kaczmarczyk
Rektor Wyższej Szkoły Humanitas
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REKRUTACJA:
Wyższa Szkoła Humanitas
ul. Kilińskiego 43
41-200 Sosnowiec

+48 32 363 12 27

facebook.com/wyzszaszkolahumanitas

www.humanitas.edu.pl

instagram.com/humanitas_sosnowiec/

podyplomowe.rekrutacja@humanitas.edu.pl

youtube.com/user/HumanitasTV

