
 

 

 

KUTNO DLA FIRM RODZINNYCH – AGENDA 

                                
 

#5 Rodzina w firmie.  

Realizacja interesów rodziny w firmie.  

05.11.2019 r. (wtorek) 

Kutno, sala konferencyjna CUKROVNIA (I piętro), ul. N. Barlickiego 20 

 

09:00 - 10:00 REJESTRACJA UCZESTNIKÓW  

CZĘŚĆ PIERWSZA - SEMINARIUM SZKOLENIOWE  
10:00 - 10:20 OTWARCIE SEMINARIUM  

Przedstawienie zakresu projektu 
Jak rejestrować się do projektu? 
Jak korzystać z doradztwa on-line? 
Prezentacja dalszych działań w projekcie 

Mariola Grodnicka - Prezes ARRK S.A.; 
Animator LCK Kutno 

10:20 - 11:10 RODZINNY INTERES A FORMA PRAWNA 
FIRMY RODZINNEJ  – jak optymalizować formę 
prowadzonej  działalności do potrzeb kolejnego 
pokolenia. Ustalanie zasad regulujących sposób 
zarządzania uprawnieniami i przekształceniami 
firmy.  

Prowadzący: 
Kamila Czubińska 
Joanna Lewandowska 
Centrum Obsługi Prawnej IURISTA 

11:10 - 11:40 RODZINNY ŁAD A ŁAD KORPORACYJNY  – czym 
są , czym się różnią i do czego służą? W jaki sposób 
podstawowe narzędzia ładu rodzinnego : 
statut/darowizna/formy reprezentacji/ formy 
dziedziczenia mogą mieć wpływ na prowadzenie 
biznesu. 

Prowadzący: 
Kamila Czubińska 
Joanna Lewandowska 
Centrum Obsługi Prawnej IURISTA 

11:40 - 12:00 PRZERWA KAWOWA  
12:00 - 13:30 RODZINNE WYNAGRODZENIE – czyli w jaki 

sposób ustalić wynagrodzenie członków rodziny? 
Czego rodzina może oczekiwać od firmy, a czego 
firma od rodziny? Jak finansować członków rodzin, 
którzy już nie tworzą wartości biznesu rodzinnego? 

Prowadzący: 
Doradcy HR  
Strateus 
Spengerfox  
 

13:30- 14:30 LUNCH  
CZĘŚĆ DRUGA – KONSULTACJE INDYWIDUALNE  

14:30 - 16:45 KONSULTACJE INDYWIDUALNE   
16:45 - 17:00 PODSUMOWANIE I ZAMKNIĘCIE SEMINARIUM  Mariola Grodnicka - Prezes ARRK S.A. 

 
 
 
 



 

 

 
Dzięki Lokalnym Dostawcom Usług dla Firm Rodzinnych uzyskasz odpowiedzi na pytania : 

Czy forma prawna i organizacja wygodna dla firmy jest równie optymalna dla realizacji 
interesów rodziny w biznesie? 

Czy i w jaki sposób rodzina oprócz założyciela może mieć wpływ na zarządzanie, strategiczne 
decyzje i korzystanie z owoców firmy? 

Czego rodzina może oczekiwać od firmy, a czego firma od rodziny? 
Jak przekazać współodpowiedzialność młodszemu pokoleniu? 

Jak godzić rozbieżne interesy członków rodziny w firmie? 

 
PROWADZĄCY: 

Kancelaria. Centrum Obsługi Prawnej IURISTA 
Strateus – doradztwo HR 

 
 

 

 

Strateus – wyzwala ukryte rezerwy! 

Strategia jest początkiem sukcesu w biznesie. Jest formułą, w której cztery 

perspektywy: Klient, Rozwój infrastruktury i zasobów, Procesy wewnętrzne i Finanse, 

są zintegrowane i zoptymalizowane. Większość firm boryka się ze strategią i 

planowaniem, przede wszystkim dlatego, że kadra kierownicza jest często "za blisko" 

swoich firm i traci dystans z powodu zaangażowania w codzienną działalność 

operacyjną. Firma specjalizuje się w: doradztwie strategicznym, zarządzaniu zmianą, 

strategią i partneringiem HR.  

   

„Pewnych rzeczy nie zrobisz w firmie sam. Potrzebny ci jest partner zewnętrzny, który 

dostrzeże rezerwę ukrytą w codzienności.” 

 

Centrum Obsługi Prawnej IURISTA jest kancelarią oferującą profesjonalne usługi w 

zakresie kompleksowej obsługi firm oraz Klientów indywidualnych. Celem prowadzonej 

działalności jest skuteczna pomoc w rozwiązywaniu problemów prawnych (w tym 

przedsądowe reprezentowanie przed osobami fizycznymi oraz podmiotami prawnymi 

i organami administracyjnymi, wydawanie opinii prawnych, sporządzanie różnego 

rodzaju pism, prowadzenie negocjacji oraz mediacji, przygotowanie do procesu 

sądowego, zapewnienie reprezentacji na drodze sądowej) zwłaszcza z zakresu prawa 

cywilnego, rodzinnego i karnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

 

„Każdą sprawę traktujemy indywidualnie w oparciu o doświadczenie nabyte w toku 

prowadzonych spraw. Każdy klient jest dla nas wyjątkowy. Mówimy NIE szablonowemu 

podejściu, mając na uwadze fakt, że każdy problem prawny ma swoją specyfikę”. 

 

 
 

 


