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Z ŻYCIA SZKOŁY

Relacja z konferencji 

Innowacyjność przedsiębiorstw rodzinnych
W dniach 23 – 24 września 2014 r. 

Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego 
Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 
SGH w Warszawie wspólnie z Izbą 
Rzemieślniczą oraz Małej i Średniej 
Przedsiębiorczości w Katowicach zor-
ganizował konferencję poświęconą 
problematyce innowacyjności bizne-
su rodzinnego w Polsce. Jako miejsce 
konferencji wybrano salę konferencyjną 
Hotelu Marysin Dwór w Katowicach1.

Główny cel tego wydarzenia stanowi-
ło przybliżenie i przedyskutowanie wyni-
ków najnowszych badań naukowych oraz 
omówienie wewnątrzorganizacyjnych 
uwarunkowań innowacyjności przed-
siębiorstw rodzinnych. Zamierzeniem 
organizatorów było także umożliwienie 
wymiany oraz konfrontacji poglądów 
naukowców i przedsiębiorców w nastę-
pujących obszarach:
  zastosowanie współczesnych koncep-

cji i metod zarządzania w kształtowa-
niu innowacyjności przedsiębiorstw 
rodzinnych,

  planowanie strategiczne w przedsię-
biorstwie rodzinnym a innowacyjność,

  źródła innowacyjności przedsię-
biorstw rodzinnych,

  potencjał innowacyjny przedsię-
biorstw rodzinnych i sposoby jego 
kształtowania,

  czynniki wzrostu innowacyjności 
przedsiębiorstw rodzinnych,

  przejawy innowacyjności przedsię-
biorstw rodzinnych, 

  innowacyjne strategie rozwoju przed-
siębiorstw rodzinnych,

  fi nansowanie aktywności innowacyj-
nej przedsiębiorstw rodzinnych,

  kapitał intelektualny w przedsiębior-
stwach rodzinnych, 

  kształtowanie kompetencji menedże-
rów i pracowników a innowacyjność 
przedsiębiorstw rodzinnych,

  współpraca przedsiębiorstw rodzin-
nych z otoczeniem a wzrost innowa-
cyjności,

  zarządzanie innowacjami w przedsię-
biorstwach rodzinnych,

  komunikacja marketingowa jako 
czynnik wzrostu innowacyjności 
przedsiębiorstw rodzinnych,

  modele biznesowe innowacyjnych 
przedsiębiorstw rodzinnych,

  innowacyjne strategie rozwoju przed-
siębiorstw rodzinnych.

Konferencja trwała dwa dni i obejmo-
wała trzy sesje tematyczne oraz jeden pa-
nel dyskusyjny będący elementem jednej 
z sesji problemowych odbywającego się 
w Katowicach w dniach 22 – 25 wrze-
śnia IV Europejskiego Kongresu Małych 
i Średnich Przedsiębiorstw. 

Uroczystego otwarcia konferencji 
dokonali: dyrektor Instytutu Przedsię-
biorstwa w Kolegium Nauk o Przedsię-
biorstwie Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie i zarazem prezes Izby Rze-
mieślniczej oraz Małej i Średniej Przed-
siębiorczości – prof. dr hab. Jan Klimek, 
przewodniczący Grupy Pracodawców w 
Europejskim Komitecie Ekonomiczno-
-Społecznym i wiceprzewodniczący 
PKPP Lewiatan – Jacek Krawczyk, 
przedstawicielka Departamentu Inno-
wacji i Przemysłu w Ministerstwie Go-
spodarki – Joanna Krześ-Dobieszewska 
oraz prezes Regionalnej Izby Gospodar-
czej w Katowicach i wiceprezes Krajowej 
Izby Gospodarczej – Tadeusz Donocik. 
W słowie wstępnym zwrócono uwagę na 
potrzebę identyfi kacji głównych proble-
mów, z jakimi borykają się przedsiębior-
stwa rodzinne w związku zwdrażaniem 
innowacji oraz na potrzebę sformułowa-
nia postulatów dotyczących sposobów 
wspierania aktywności innowacyjnej tej 
grupy podmiotów gospodarczych. 

Konferencja rozpoczęła się wystą-
pieniem prof. dr hab. Romana So-
bieckiego – dziekana Kolegium Nauk 
o Przedsiębiorstwie Szkoły Głównej 
Handlowej w Warszawie, który pod-
kreślił szczególną rolę przedsiębiorstw 
rodzinnych w gospodarce i znaczenie 
innowacyjności w kształtowaniu sukce-

sów rynkowych mikro, małych i średnich 
fi rm. Prof. Sobiecki podzielił się także 
swoimi spostrzeżeniami wynikającymi 
z doświadczeń badacza zajmującego się 
problematyką przedsiębiorczości, w tym 
przedsiębiorczości rodzinnej. 

 W ramach pierwszej części sesji te-
matycznej nazwanej Istota i uwarunko-
wania proinnowacyjnego podejścia do 
zarządzania przedsiębiorstwem rodzin-
nym zaprezentowano wyniki badań dot. 
innowacyjności przedsiębiorstw rodzin-
nych (w tym wstępne wyniki projektu 
realizowanego przez zespół ze Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie), 
scharakteryzowano źródła innowacyj-
ności oraz czynniki kształtujące postawy 
innowacyjne, przedstawiono profi l inno-
wacyjnego przedsiębiorstwa rodzinnego, 
określono rolę innowacyjności w strategii 
konkurowania oraz – na przykładzie Fir-
my Roleski – omówiono innowacyjne po-
dejście do kształtowania systemu nadzoru 
właścicielskiego. Referaty w tej części 
konferencji wygłosili: prof. dr hab. Jan 
Klimek i dr Beata Żelazko (SGH), prof. 
dr hab. Krzysztof Safi n (Wyższa Szkoła 
Bankowa we Wrocławiu), prof. zw. dr 
hab. Jan Jeżak (Uniwersytet Łódzki), 
dr inż. Jacek Lipiec (SGH).

W drugiej części sesji pierwszej 
konferencji przedstawiono referaty do-
tyczące m.in. zarządzania wartościami 
w przedsiębiorstwach rodzinnych, roz-
woju kompetencji menedżerskich, za-
rządzania wiedzą i informacją, fi nanso-
wania procesu tworzenia innowacyjnych 
przedsiębiorstw za pomocą środków seed 
venture capital, stymulowania inwestycji 
o charakterze innowacyjnym i pokonywa-
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nia barier związanych z podejmowaniem 
aktywności innowacyjnej, kształtowania 
kultury organizacyjnej sprzyjającej wzro-
stowi innowacyjności. Prelegentami byli: 
dr Adrianna Lewandowska (Instytut 
Biznesu Rodzinnego), dr Beata Chmie-
lewiec (SGH), dr hab. Jakub Brdulak 
(SGH), dr hab. Marcin Wojtysiak-Ko-
tlarski (SGH), dr Jacek Wysocki i Adam 
Kałowski (SGH), Agnieszka Barańska 
(doktorantka SGH). 

W drugiej sesji tematycznej – pn. 
Oblicza innowacyjności – wystąpienia 
poświęcono m.in. innowacjom w stra-
tegiach rozwoju, kulturze innowacyj-
nej firm rodzinnych, ekoinnowacjom 
w sektorze MŚP. Ponadto, przybliżono 
przykłady wzmacniania innowacyjności 
polskich przedsiębiorstw rodzinnych 
poprzez realizację projektów fi nansowa-
nych ze środków Unii Europejskiej oraz 
przykłady wykorzystania instrumentów 
finansowych oferowanych przez bank 
w procesie wdrażania innowacji. Refe-
raty w ramach tej sesji wygłosili: prof. 
dr hab. Stanisław Łobejko (SGH), dr 
Dariusz Turek (SGH), dr inż. Paweł 
Bartoszczuk (SGH), Adriana Wit-
kowska-Konieczny (Śląskie Centrum 
Przedsiębiorczości w Chorzowie), Paweł 
Dziekoński i Marta Sobiecka-Mućko 
(DPK Deutsche Bank Polska S.A.).

Wieczór 23.09.2014 uświetnił występ 
Żeńskiej Orkiestry Salonowej KHW pod 
batutą Grzegorza Mierzwińskiego oraz 
krótki solowy występ akordeonisty Mar-
cina Wyrostka.

Drugi dzień konferencji rozpoczął 
się od panelu dyskusyjnego „Firmy ro-
dzinne”. Była to jedna z czterech orga-
nizowanych w dniu 24.09.2014 r. debat 
składających się na sesję problemową 
„Współpraca” IV-go Europejskiego Kon-
gresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 
Wzięli w niej udział zaproszeni eksperci 
oraz uczestnicy Kongresu zainteresowani 
problematyką family business. Dyskusję 
moderował Michał Wójcik – dyrektor 
naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Ma-
łej i Średniej Przedsiębiorczości w Ka-
towicach, zaś w charakterze ekspertów 
wystąpili: 
  współwłaścicielka firmy rodzinnej 

Piekarnia-Cukiernia „U Brzęczka” 
w Pszczynie – Wanda Brzęczek wraz 
z córką Tatianą, 

  wiceprezes Związku Rzemiosła Pol-
skiego, dyrektor Instytutu Przedsię-
biorstwa Szkoły Głównej Handlowej 
w Warszawie, prezes Izby Rzemieśl-
niczej oraz Małej i Średniej Przed-
siębiorczości w Katowicach, członek 

Europejskiego Komitetu Ekonomicz-
no-Społecznego oraz współwłaściciel 
fi rmy rodzinnej – prof. dr hab. Jan 
Klimek;

  prezes Mazowieckiej Izby Rzemiosła 
i Przedsiębiorczości – Edward Tomasz 
Połaski, 

  wiceprezesi Stowarzyszenia Inicjaty-
wa Firm Rodzinnych – Maria Adam-
ska i Jarosław Chołodecki, 

  wykładowcy – prof. dr hab. Krzysztof 
Safi n, prof. dr hab. Stanisław Łobejko, 
dr Beata Żelazko.
W ramach panelu dyskusyjnego 

zwrócono uwagę na cechy wyróżnia-
jące przedsiębiorstwa rodzinne oraz 
na główne bariery rozwoju tych przed-
siębiorstw. Zarówno przedstawiciele 
nauki, jak i przedstawiciele biznesu 
podkreślali znaczenie współpracy z oto-
czeniem jako czynnika pobudzającego 
rozwój fi rmy. Przedsiębiorcy wskazy-
wali jednak na liczne problemy w tym 
obszarze, a także sygnalizowali brak 
satysfakcjonujących relacji z dostawca-
mi i instytucjami świadczącymi usługi 
doradcze.

Po panelu dyskusyjnym odbyła się 
3 sesja tematyczne pn. „Sposoby pobu-
dzania innowacyjności przedsiębiorstw 
rodzinnych”, w ramach której wystąpi-
li: prof. dr hab. K. Poznańska (SGH), 
Michał Wójcik (IRMiŚP), prof. dr hab. 
Hanna Godlewska-Majkowska (SGH), 
dr Stanisław Konarski (SGH), Magda-
lena Typa (SGH). W prezentacjach pod-
jęto problemy współpracy sektora biznesu 
z nauką, budowania systemu kształcenia 
dualnego, tworzenia powiązań między 
systemem edukacji a systemem innowa-
cji. Ukazano także instytucjonalne uwa-
runkowania konkurencyjności przedsię-
biorstw na przykładzie eko-parków. 

W wystąpieniu zamykającym obrady 
prof. dr hab. Gabriel Główka – prodzie-
kan Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie 

podsumował dwudniowe obrady oraz po-
dziękował prelegentom za przekazanie 
cennej wiedzy, uczestnikom za przyjęcie 
zaproszenia i udział w obradach, a orga-
nizatorom za zaangażowanie w realizację 
niezwykle ważnego przedsięwzięcia.

W ramach konferencji platynowym 
medalem im. Jana Kilińskiego za zasługi 
dla rzemiosła odznaczono dziekana Ko-
legium Nauk o Przedsiębiorstwie – prof. 
dr hab. Romana Sobieckiego, a przedsta-
wicielom biznesu – w imieniu ministra 
gospodarki Janusza Piechocińskiego – 
wręczono dyplomy z podziękowaniem 
za udział w transformacji polskiej go-
spodarki.

W konferencji udział wzięło ponad 
100 osób, w tym przedstawiciele pol-
skiego rzemiosła, organizacji zrzesza-
jących przedsiębiorstwa rodzinne oraz 
przedstawiciele zespołów badawczych 
o szczególnym dorobku w zakresie pro-
blematyki fi rm rodzinnych, tj. Zakładu 
Przedsiębiorczości i Firm Rodzinnych 
Społecznej Akademii Nauk kierowa-
nego przez dr Andrzeja Marjańskiego, 
Zespołu Badawczego Przedsiębior-
czości i Zarządzania Wyższej Szkoły 
Bankowej we Wrocławiu pod kierun-
kiem prof. dr hab. Krzysztofa Safi na, 
Katedry Zarządzania Przedsiębiorstwem 
kierowanej przez prof. zw. dr hab. Jana 
Jeżaka oraz Instytutu Biznesu Rodzin-
nego kierowanego przez dr Adriannę 
Lewandowską. 

Wszystkich zainteresowanych inno-
wacyjnością rodzinną zachęcam do lek-
tury książki zawierającej referaty uczest-
ników konferencji.

Beata Żelazko 
Zakład Przedsiębiorstwa Rodzinnego 
w Instytucie Przedsiębiorstwa KNoP

Fot. Danuta Jeż 

1Hotel jest własnością fi rmy rodzinnej.


