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Zaawansowane rozwiązania 
dla doradców firm rodzinnych

Pierwszy taki program szkoleniowy i certyfikacyjny w Polsce! 
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Współpracujesz z firmą rodzinną?
Doradzasz i opiekujesz się członkami rodziny biznesowej?

Zapraszamy doradców biznesowych 
do profesjonalizacji oraz dalszego 
rozwoju osobistego. 

Idea
Projektu

Poprzez realizację projektu Certyfikowany Do-
radca Rodziny Biznesowej chcemy dostarczyć 

autorskie i praktyczne narzędzia, które pomogą w co-
dziennej pracy i wyzwaniach doradcy rodziny bizne-
sowej. Jako rekomendowany i opiniotwórczy ośrodek, 
a także centrum wiedzy i usług o firmach rodzinnych, 
chcemy budować społeczność - doradców rodzin biz-
nesowych - profesjonalnych, dobrze przeszkolonych, 
opierających swoją praktykę na kluczowych warto-
ściach i wiedzy uzyskanej w Instytucie Biznesu Ro-
dzinnego. Naszą misją jest zapewnienie jak największej 
liczby skutecznie przeprowadzonych procesów suk-
cesji w firmach rodzinnych z pomocą osoby z zewnątrz. 

Jeśli myślisz o dalszym doskonaleniu się, pragniesz 
pracować z rodziną biznesową na rzetelnych i prak-

tycznych wzorcach - zapraszamy do szkolenia lub, jeśli 
już od lat pracujesz z firmami rodzinnymi, do certyfi-
kacji. To pierwszy taki program w Polsce. Dołącz do 
I edycji szkolenia oraz I edycji certyfikacji, by znaleźć 
się w prestiżowowym gronie konsultantów dla firm ro-
dzinnych w Polsce. Od ponad dwunastu lat jako Instytut 
Biznesu Rodzinnego współpracujemy z firmami rodzin-
nymi. Wiemy, jak wiele wysiłku i wiedzy wymaga praca 
z członkami rodzin biznesowych.  Obserwując przez lata 
rodziny, sukcesje, procesy tworzenia konstytucji firm 
rodzinnych wiemy, że firmy te potrzebują mądrych                 
i dobrych doradców. Doradców, którzy chcą pomóc i na-
prawdę rozumieją ekosystem rodziny, firmy i własności. 

Dlaczego mówimy o doradcy rodziny biznesowej?

Doradztwo na styku życia rodzinnego i biznesowego wymaga wyjątkowego doświadczenia. Dziś już wiemy, 
że doradztwo biznesowe, czyli skupienie się wyłącznie na firmie nie wystarczy. Kompleksową usługą i opieką 
trzeba otoczyć także ludzi – prawdziwych członków rodziny biznesowej. Zainwestuj w swoją karierę poprzez 
program edukacyjny, który pomoże Ci w zapewnieniu fachowego doradztwa dla rodzin w biznesie.
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Twoja
Profesjonalizacja 
Profesjonalne wsparcie i zastosowanie dla:
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 ▪ gwarantujemy Ci  solidne i praktyczne przygotowanie do planowania procesu sukcesji metodą opartą na wielo-
letnim doświadczeniu doradczym dr Adrianny Lewandowskiej, autorki Modelu Diamentu Sukcesyjnego©,

 ▪ doskonałe narzędzie, które niezależnie od tego czym się teraz zajmujesz – czy jesteś prawnikiem czy coachem 
– umożliwi Ci na głębsze zrozumienie rodzin biznesowych, własny rozwój oraz świadome planowanie swojej 
ścieżki kariery,

 ▪ wyposażysz się w profesjonalne przygotowanie do procesu zmiany pokoleniowej Twojego klienta – firmy ro-
dzinnej. Rekomendowane przez nas podejście zapewnia większą transparentność działań, spokój uczestników 
procesu oraz większe zaangażowanie wszystkich członków zespołu z rodziny i z firmy.

 ▪ jesteś prawnikiem, doradcą prawnym lub podatkowym, który pracuje z firmami rodzinnymi, znajdziesz tu 
uzupełnienie Twojego spojrzenia na proces zmiany pokoleniowej. Poszerzysz kompetencje, wzmocnisz własny 
zespół, a także swoich klientów, którzy potrzebują kompleksowego i profesjonalnego wsparcia,

 ▪ jesteś coachem, trenerem, specjalistą ds. HR, który towarzyszy rodzinom biznesowym w ich rozwoju, Model 
Diamentu Sukcesyjnego, który zawiera najważniejsze narzędzia, z pewnością usprawni Twoją pracę. Znajdziesz 
tu praktyczną i gotową do implementacji wiedzę,

 ▪ Twoim zawodowym powołaniem jest wspieranie rodzin w zmianie pokoleniowej, przejdź z nami proces 
certyfikacji i wejdź do sieci ekspertów polecanych w zakresie tej metodyki.

Jeśli:

To:

doradcy ubezpieczeniowego

doradcy finansowego, pośrednika finansowego 

pracownika banku i instytucji finansowych

doradcy biznesowego      

psychologa

trenera

doradcy transakcyjnego

doradcy restrukturyzacyjnego

doradcy księgowego

doradcy HR 

prawnika

radcy prawnego

notariusza

adwokata 

doradcy podatkowego

doradcy sukcesyjnego
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 ▪ Aktualizowanie wiedzy dotyczącej prawa, podat-
ków, finansów – czyli ciągłe dokształcanie.

 ▪ Polska fundacja rodzinna – trzymanie ręki na pulsie 
i w razie wejścia w życie polskiej fundacji rodzin-
nej, umiejętność szybkiej pomocy w jej założeniu.

 ▪ Niski poziom zaufania do osoby doradcy, ponieważ 
tematyka sukcesyjna jest bardzo delikatna i intym-
na.

 ▪ Zdobywanie nowych klientów – proces decyzyjno-
ści, zaufania i komunikacji, gdyż firmy rodzinne 
potrzebują dłuższego horyzontu czasowego.

 ▪ Budowanie wiarygodności i profesjonalizmu
       doradcy w oczach klienta.

 ▪ Wąska lub ekskluzywna specjalizacja, z potrzebą 
holistycznej wiedzy w temacie sukcesji.

 ▪ Nieznane kompleksowe repozytorium wiedzy, miej-
sce, sieć lub instytucja, które pomoże Ci w rozwoju 
osobistym i wymianie doświadczenia.

 ▪ Brak chęci Twojego klienta do rozmowy o sukcesji. 
„Jeszcze żyję”, „nie oddam firmy, jestem potrzebny” 
– znasz to z autopsji?

 ▪ Brak świadomości potrzeby sukcesji lub jej opóź-
nianie, paraliż decyzyjny.

 ▪ Mylne przekonanie klienta, że jednoosobowa dzia-
łalność gospodarcza, mikro lub małe firmy rodzin-
ne nie potrzebują sukcesji.

Rozumiemy charakter Twojej pracy z klientem. Wiemy, z jakimi wyzwaniami mierzysz się we współpracy z ro-
dzinami biznesowymi. Właśnie dlatego przygotowaliśmy dwie usługi, które ułatwią oraz pomogą Ci w posze-

rzaniu kompetencji i jeszcze lepszym służeniu rodzinom biznesowym.

Sprawdź, który wariant pasuje do Ciebie:

Szkolenie Profesjonalny Doradca Rodzin Biznesowych
 ▪ Jesteś ekspertem podejmującym pewne obszary związane z przekazaniem własności  w rodzinnych biznesach
 ▪ Potrzebujesz zgłębić specyfikę działania przedsiębiorstw rodzinnych
 ▪ Jesteś zainteresowany jeszcze głębszą współpracą z firmami rodzinnymi i zaoferowaniem nowych usług poza 

swoją ekspertyzą

Certyfikowany Doradca Rodzin Biznesowych
 ▪ Jesteś profesjonalistą i zawodowo doradzasz firmom rodzinnym w procesie sukcesji
 ▪ Szukasz praktycznych narzędzi wspomagających Twój warsztat pracy w procesach sukcesyjnych

Czy wiesz, że polskie firmy rodzinne odpowiadają za 18% PKB?
Stań się zatem częścią tej wizji - silnych, odpornych na kryzysy i wielopokoleniowych firm rodzinnych!

Wyzwania i przeszkody
w pracy doradcy

v.
. 



Model 
Diamentu Sukcesyjnego©
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Model Diamentu Sukcesyjnego© i dopasowane do niego profesjonalne oraz praktyczne narzędzia to skuteczne 
wsparcie procesu zmiany międzypokoleniowej.

v.
.  Wiedza

Sukcesja to wyzwania związane z fizycznym przekazaniem firmy, ale także z umiejętnością przekazania da-
lej pewnej WIEDZY, tradycji, filozofii prowadzenia firmy, utrzymywania relacji z pracownikami oraz dzia-

łania   w duchu wspólnie akceptowanych i wyznawanych wartości. Wielu właścicieli firm rodzinnych jest prze-
konanych, że proces sukcesji zaczyna się i kończy w momencie przejęcia obowiązków zarządczych przez syna czy 
córkę / następcę w rodzinie biznesowej. Tak oczywiście NIE jest. Czy wiesz, jak uporządkować i przekazać WIEDZĘ?

Warsztat doradcy, dzięki tej sekcji narzędzi:
 ▪ Ustalisz poziom zaawansowania procesu sukcesji obecnego w firmie i rodzinie.
 ▪ Nauczysz się monitorować kroki podjęte w kierunku rozpoczęcia procesu przekazywania firmy.
 ▪ Stworzysz listę zadań do zrobienia w celu efektywnego przeprowadzenia firmy i rodziny przez proces sukcesji.
 ▪ Otrzymasz podstawy do przeprowadzenia diagnozy i zidentyfikowania kluczowych czynników sukcesu 

w firmie.
 ▪ Wyznaczysz, które kompetencje sukcesora należy doskonalić i rozwijać.

 Wartości

Wartości w firmie rodzinnej są fundamentem, na którym opiera się nie tylko prowadzony biznes, jego 
kultura organizacyjna, poszczególne zachowania pracownicze. To baza do podejmowania decyzji zarząd-

czych, ale również rodzinnych. Sukcesja jest jednym z pierwszych etapów, w trakcie którego należy sprawdzić, czy 
WARTOŚCI, którymi przez całe życie kierował się właściciel, są takie same jak w przypadku potencjalnego sukcesora.

Warsztat doradcy, dzięki tej sekcji narzędzi:
 ▪ Przeprowadzisz rodzinę przez dyskusję dotyczącą wszystkich ważnych aspektów związanych z podjęciem decyzji 

w zakresie sukcesji.
 ▪ Wspólnie z rodziną nazwiesz wartości rodzinne i określisz misję rodziny właścicielskiej.
 ▪ Sprawdzisz, który system: rodzinny czy firmowy, silniej oddziałuje na funkcjonowanie firmy.
 ▪ Zgromadzisz i uporządkujesz informacje do wykorzystania w rozmowach z potencjalnym sukcesorem na temat 

fundamentalnych wartości firmy.
 ▪ Stworzysz zasady współpracy między właścicielem i sukcesorem.



 Własność

To newralgiczny obszar zamykający rozważania sukcesyjne. WŁASNOŚĆ. Bardzo trudna nie tyl-
ko z punktu widzenia prawno – podatkowego, ale znów – również z poziomu planowania rodziny 

właścicielskiej. Bardzo często trudno pogodzić oczekiwania wszystkich potencjalnych udziałowców, pojawia-
ją się konflikty. Każda rodzina musi znaleźć własną odpowiedź na pytanie, co dla niej oznacza „sprawiedliwie”.

Warsztat doradcy, dzięki tej sekcji narzędzi:
 ▪ Odpowiesz na pytania: Czy nestor jest do zastąpienia? Czy warto sprzedać firmę? Ile rodzin utrzyma się z tego 

biznesu?
 ▪ Dokonasz poglądowej wyceny przedsiębiorstwa, która przybliży wartość firmy Tobie i rodzinie biznesowej.
 ▪ W jednym miejscu przygotujesz wszystkie niezbędne informacje, które mogą pomóc członkom rodziny bizne-

sowej w trudnych emocjonalnie sytuacjach.
 ▪ Dokonasz przeglądu finansów i posiadanego majątku rodziny, stworzysz plan emerytalny nestora. 
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Diamentu Sukcesyjnego©

 Władza

Sama WŁADZA – oczywiście rozumiana jest symbolicznie, bardziej jako przejęcie odpo-
wiedzialności za kontynuację działalności firmy. Kluczowe jednak staje się, aby tak przy-

gotować proces przekazywania tej odpowiedzialności, by ani emocje, ani konflikty nie zdomino-
wały dobrego, twórczego procesu przygotowania się do ważnej roli – następcy w rodzinnej firmie.

Warsztat doradcy, dzięki tej sekcji narzędzi:
 ▪ Ocenisz czynniki sukcesu procesu sukcesyjnego przez nestora i sukcesora.
 ▪ Zweryfikujesz styl zarządzania właściciela i sukcesora.
 ▪ Poznasz bazę zachowań i atrybutów, jakie budują kulturę organizacyjną firmy rodzinnej, którą się opiekujesz.
 ▪ Doświadczysz refleksji dotyczącej indywidualnej koncepcji pozostania lub opuszczenia firmy po sukcesji.
 ▪ Efektywnie zakomunikujesz na forum całej rodziny, którą się opiekujesz, decyzje związane z procesem sukcesji.



Model 
Diamentu Sukcesyjnego©

 Wizja

Większą skuteczność biznesową osiągają te rodziny, które bardzo klarownie w trak-
cie procesu sukcesyjnego wspólnie z rodziną oraz kluczowymi pracownikami podejmu-

ją również temat nowej WIZJI rozwoju. Nowej, bo realizowanej już z następnymi liderami – sukceso-
rami, którzy są jej kreatorami. Wizja to projekcja marzeń, która pozwala na stworzenie wytycznych, 
swoistego pomostu pozwalającego na stopniowe przechodzenie od stanu istniejącego do stanu pożądanego.

Warsztat doradcy, dzięki tej sekcji narzędzi:
 ▪ Przeprowadzisz kompleksowy audyt strategiczny, który pozwoli określić wspólną wizję rozwoju przedsiębior-

stwa.
 ▪ Odpowiesz na pytania: Jakie cele i aspiracje przyświecają dzisiaj firmie rodzinnej, którą się opiekujesz? Jak 

przekładają się one na wizję przedsiębiorstwa?
 ▪ Podejmiesz dyskusję nad życiem zawodowym poszczególnych członków rodziny biznesowej i rozważysz różne 

scenariusze dotyczące przejęcia rodzinnej firmy, w zależności od podjętych wyborów.
 ▪ Zainicjujesz i przygotujesz różne dla rodziny i biznesu zjazdy rodzinne, których celem jest zwiększenie siły obu 

tych systemów.
 ▪ Wstępnie zaplanujesz i przygotujesz proces komunikacji zmiany sukcesyjnej.

Pamiętaj! 
 ▪ Usługi profesjonalnego doradcy gwarantują właściwie przeprowadzony proces sukcesji.
 ▪ Umiejętne wprowadzenie klienta w temat sukcesji i uświadomienie jej wagi wpłynie na wzrost zaufania oraz 

na potencjalną wieloletnią współpracę, gdyż sam proces przejścia międzygeneracyjnego może potrwać od kilku 
do kilkunastu miesięcy. 

 ▪ Praca doradcy sukcesyjnego to także prewencja i szybkie reagowanie - jeszcze zanim wystąpi konflikt, nieporo-
zumienie, problem lub błąd. 

 ▪ To doradca wraz z klientem projektuje przyszłość biznesu i rodziny biznesowej.
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Nasze unikalne doświadczenie zebraliśmy w szkoleniu, które pozwoli Ci zostać Profesjonalnym Doradcą Rodzi-
ny Biznesowej. Naszym celem jest zapewnienie naszym doradcom dostępu do najnowszych informacji i szkoleń. 
Jako Instytut robimy to, ponieważ wierzymy, że firmy rodzinne, niezależnie od ich wielkości, zasługują na 
najlepszą obsługę ze strony doradców, których wybierają na swoich partnerów. Zależy nam na propagowaniu 
dobrych, praktycznych i etycznych praktyk zawodowych. Wierzymy, że związanie swojej ścieżki kariery z do-
radztwem biznesowym w optyce firm rodzinnych może przynieść wiele satysfakcji jak i wyzwań. Zawód ten jest 
interdyscyplinarny, wymaga praktycznej wiedzy o różnym charakterze, a także umiejętności słuchania, mediacji 
oraz komunikacji z poszczególnymi członkami rodziny, którzy mają zróżnicowane temperamenty i osobowości. 
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 Czego się nauczysz?
 ▪ Poznasz jeszcze głębiej dynamikę firmy rodzinnej na praktycznych case study, dzięki mentorom z wielolet-

nim doświadczeniem ze współpracą z firmami rodzinnymi. 
 ▪ Poznasz holistyczny i etyczny proces sukcesji w metodologii Modelu Diamentu Sukcesyjnego© oraz jego 

uczciwe znaczenie w przekształceniach oraz zmianach międzypokoleniowych w firmach rodzinnych. 
 ▪ Zrozumiesz  złożoność pracy z firmami rodzinnymi oraz nauczysz się analizować ich dynamikę, kwestie 

zarządzania, przywództwa, wartości, sukcesji i źródła konfliktów.
 ▪ Dzięki rzeczywistym przypadkom zrozumiesz proces, umiejętności, postawy i doświadczenia, które należy 

wnieść do pracy z klientem – rodziną biznesową, którą się opiekujesz.
 ▪ Dowiesz się, jakich umiejętności i wiedzy oczekuje się od kompetentnego i profesjonalnego doradcy ds. 

firm rodzinnych.  
 ▪ Dzięki temu zwiększysz swoją  wiedzę i możliwości w zakresie biznesu rodzinnego w Twojej firmie/Two-

im dziale. Zapewnisz sobie dostęp do szerszej społeczności biznesowej i wspomnianej grupy zawodowej.    
Szkolenie pomoże Ci zidentyfikować możliwości biznesowe na wschodzącym rynku i zwiększy wiarygod-
ność w oczach potencjalnych klientów. 

Strefa Szkolenia 
Profesjonalny Doradca Rodziny Biznesowej

Dla kogo? 
 ▪ Jesteś profesjonalistą i zawodowo doradzasz firmom rodzinnym w procesie sukcesji i chcesz ugruntować lub 

odświeżyć swoją wiedzę.
 ▪ Jesteś ekspertem podejmującym pewne tematy związane z przekazaniem własności w rodzinnych biznesach 

i chcesz poznać holistyczny proces sukcesji. 
 ▪ Potrzebujesz zgłębić specyfikę działania przedsiębiorstw rodzinnych, posłuchać praktyków pracujących na co 

dzień z firmami rodzinnymi.
 ▪ Rozważasz doradztwo biznesowe skierowane na przedsiębiorczość rodzinną jako nowe wyzwanie w Twojej 

karierze zawodowej. 



Program szkolenia 
Program szkolenia został przygotowany z myślą o profesjonalizacji doradców pracujących z rodziną biznesową. 
Program podzieliliśmy na dwie części szkoleniowe: zjazd trzydniowy oraz zjazd dwudniowy, co daje łącznie 5 dni 
(3+2) szkoleniowych, 10 modułów szkoleniowych, 6 mentorów oraz 10 praktycznych warsztatów ćwiczeniowych. 

Moduł I 

Strategia właścicielska firm rodzinnych

Moduł V 

Komunikacja z rodziną biznesową
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Moduł II 

Sukcesja 

Moduł III

Prawo dla rodziny biznesowej

Moduł IV 

Konflikt w rodzinie 

Moduł VII

   Kluczowe czynniki sukcesu w pracy doradcy: co doradca powinien wiedzieć o firmach rodzinnych?

Moduł VI

 Edukacja w firmach rodzinnych

Moduł IX 
Budowa autorytetu doradcy - świadome przywództwo

Moduł VIII
Budowa marki firmy rodzinnej oraz wizerunek osobisty doradcy 

Moduł X

Informacja zarządcza

Strefa Szkolenia 
Profesjonalny Doradca Rodziny Biznesowej



Ponadto jesteś profesjonalnym i wykwalifikowanym doradcą biznesowym, finansowym, podatkowym, prawnikiem, 
trenerem, psychologiem, coachem, który ma co najmniej 5 lat doświadczenia w pracy z firmami, których własność 
leży w rękach rodziny.

Chcesz wzmocnić swoje kompetencje, przejść przez profesjonalną certyfikację i uzyskać tytuł: 
Certyfikowany Doradca Rodziny Biznesowej©?

Dołącz do programu Certyfikowany Doradca Rodziny Biznesowej!
Po raz pierwszy w Polsce będziemy szkolić elitarne grono doradców rodzin biznesowych. Doradców, którzy świa-
domie współpracują z rodzinami biznesowymi, którzy znają już optykę rodzinności, którzy mieli doświadczenie 
i kontakt z autonomicznym światem rodziny i firmy, a jednak stale się przenikającym.

Zauważyliśmy, że w Polsce brakuje doradców, którzy holistycznie dbaliby o dobro rodziny biznesowej. Jako Instytut 
Biznesu Rodzinnego wspieramy także doradców, ponieważ wierzymy, że firmy rodzinne, niezależnie od ich wielko-
ści, zasługują na najlepszą obsługę ze strony doradców, których wybierają na swoich partnerów. W Instytucie wie-
rzymy, że najlepiej służymy firmom rodzinnym, gdy wzajemnie się wspieramy, a inwestowanie w siebie nawzajem 
jest inwestycją w sukces naszych klientów! Zależy nam na propagowaniu dobrych, praktycznych i etycznych 
praktyk zawodowych. 

Czy wiesz, że Twoi klienci - firmy rodzinne - włożyli w swoją firmę całe życie? Teraz masz szansę pomóc im jako 
Certyfikowany Doradca Rodziny Biznesowej - strategicznie chronić jej przyszłość i wartości dla następnych pokoleń. 

 ▪ Zgadzasz się, że brak planowania sukcesji jest poważnym problemem dla rodzimych przedsiębiorstw...
 ▪ Zgadzasz się, że przedsiębiorstwa rodzinne wymagają wsparcia i profesjonalizacji…
 ▪ Czasami masz trudności z zatrudnieniem w firmach rodzinnych...
 ▪ Chcesz znaleźć sposób na rozwój swojej firmy, rozpocząć  poważną rozmowę z firmą rodzinną i zaoferować 

szerszy wachlarz usług...

Jeśli:

Strefa Certyfikacji
Certyfikowany Doradca Rodziny Biznesowej
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 Dla kogo
 ▪ Jesteś wieloletnim profesjonalistą i zawodowo doradzasz firmom rodzinnym. 
 ▪ Jesteś ekspertem podejmującym tematy z wąskiej specjalizacji np. związanej z przekazaniem własności w ro-

dzinnych biznesach lub uczysz komunikacji, albo odpowiadasz za planowanie kariery i chcesz poznać holistycz-
ny proces sukcesji. 

 ▪ Potrzebujesz poznać specyfikę działania przedsiębiorstw rodzinnych jeszcze głębiej, posłuchać praktyków pra-
cujących na co dzień z firmami rodzinnymi.

 ▪ Już jesteś ekspertem, ale chcesz znaleźć się w prestiżowym gronie Certyfikowanych Doradców Rodziny Bizne-
sowej. 

Dołącz do programu certyfikacji 
dla doradców biznesowych i zostań Certyfikowanym Doradcą Rodzin Biznesowych, aby:
 ▪ Poznać prawdziwe przykłady sukcesów i porażek w planowaniu sukcesji oraz dowiedzieć się, jak uniknąć naj-

częstszych pułapek, sytuacji konfliktowych lub nieetycznych. 
 ▪ Rozwinąć umiejętności i zdobyć praktyczne narzędzia, które pomogą Ci we wszystkich aspektach planowania 

sukcesji  w pięciu obszarach: wartości, wiedzy, władzy, własności i wizji.
 ▪ Wyróżnić się na tle konkurencji, rozwijając cenne i pożądane umiejętności planowania sukcesji.
 ▪ Dzięki zdobytej wiedzy nieść jeszcze większą wartość swoim klientom – firmom rodzinnym. 
 ▪ Rozwinąć swój biznes dzięki nowej usłudze do zaoferowania – najlepsze rozwiązania w zakresie planowa-

nia sukcesji.

Jeśli przeczytasz i przepracujesz Model Diamentu Sukcesyjnego© podczas szkolenia certyfikującego oraz 
zastosujesz się do kroków opisanych w podręczniku, znacznie poprawisz szanse przetrwania i pomyślności 
firmy, którą się zaopiekujesz  w przyszłości.

 Czego się nauczysz?
• Podczas dwóch dni poznasz jeszcze głębiej dynamikę firmy rodzinnej studiując przypadki bazujące na wielolet-

niej praktyce i współpracy z firmami rodzinnymi autorki modelu. 
 ▪ Poznasz holistyczny i etyczny proces sukcesji w metodologii Modelu Diamentu Sukcesyjnego© 
 ▪ Zaznajomisz się z metodyką Modelu Diamentu Sukcesyjnego©. Poznasz dokładnie każde z pięciu W oraz zwią-

zane z nimi testy, arkusze, scenariusze i ćwiczenia, które potem będziesz mógł samodzielnie wykorzystywać     
w pracy z rodziną biznesową. 

Zapraszamy Cię do elitarnego grona profesjonalnych doradców rodzin biznesowych!

Strefa Certyfikacji
Certyfikowany Doradca Rodziny Biznesowej
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Strefa Certyfikacji
Certyfikowany Doradca Rodziny Biznesowej

Etapy certyfikacji:

Etap 1 Warunek przystąpienia do certyfikacji
Aby zakwalifikować się do programu certyfikacji:
 ▪ należy ukończyć szkolenie Procesjonalny Doradca Rodziny Biznesowej lub
 ▪ należy udokumentować co najmniej 3 letnie doradztwo biznesowe lub działalność na rzecz firm rodzinnych lub
 ▪ przesłać referencje z minimum pięciu firm rodzinnych, które pisemnie poświadczą przeprowadzony proces 

sukcesyjny przy Twoim wsparciu/

Etap 2 – Kwalifikacja do programu
Czeka Cię praca własna przed dwudniowym spotkaniem. To czas na indywidulane zapoznanie się
z materiałami  dydaktycznymi. Po spełnieniu wszystkich formalności wyślemy Ci:
 ▪ książkę pt. „Narodziny Firmy Rodzinnej. Jak mądrze zaplanować sukcesję i przekazać biznes następcom.”,     

pod red. A. Lewandowskiej, M.Stradomskiego, P.Andrzejczaka,
 ▪ książkę  pt. „Konstytucje firm rodzinnych. Zasady rodziny i biznesu prowadzące do długowieczności.”,             

pod red. A. Lewandowskiej, J. Lipca,
 ▪ Model Diamentu Sukcesyjnego© składający się z podręcznika oraz 25 narzędzi, oraz 4 nagrania webinariów     

o Modelu Diamentu Sukcesyjnego©.

Wiemy, że rodziny potrzebują profesjonalnego wsparcia. Chcemy, aby nasi Certyfikowani Doradcy Rodzin Bizneso-
wych byli naprawdę dobrze przygotowani, opanowali metodologię Modelu Diamentu Sukcesyjnego© i tym samym 
podnosili poziom swoim usług, a w skali makro, by rodziny biznesowe miały w nich partnera i opiekuna na dłuższy 
czas.

Dlatego praca indywidulana będzie zwieńczona testami: 
 ▪ test wiedzy na podstawie książki pt. „Narodziny Firmy Rodzinnej. Jak mądrze zaplanować sukcesję i przekazać 

biznes następcom.”, pod red. A. Lewandowskiej, M. Stradomskiego, P. Andrzejczaka,
 ▪ test wiedzy na podstawie książki  pt. „Konstytucje firm rodzinnych. Zasady rodziny i biznesu prowadzące do 

długowieczności.”, pod red. A. Lewandowskiej, J. Lipca,
 ▪ test wiedzy z narzędzi i poradnika Modelu Diamentu Sukcesyjnego©

Pamiętaj! Aby zdać test, musisz uzyskać 80% poprawnych wszystkich odpowiedzi. 
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Strefa Certyfikacji
Certyfikowany Doradca Rodziny Biznesowej

Tematyka:
 ▪ Interdyscyplinarne rozumienie procesu sukcesji, czyli dlaczego sukcesja to coś więcej niż przekazanie 

własności?
 ▪ Analiza punktów widzenia na proces: zarządzanie zmianą, emocje, obawy nestorów, sukcesorów, pra-

cowników.
 ▪ Genogram jako narzędzie do weryfikowania relacji i rodzinnych zależności.
 ▪ Czym jest Model Diamentu Sukcesyjnego© - istota, sens i rozumienie metodyki.
 ▪ Model Diamentu Sukcesyjnego© - sukcesja jako proces przekazania wiedzy, władzy i własności, opiera-

jący się  na wyznawanych przez rodzinę wartościach, przy zachowaniu wspólnej wizji dwóch pokoleń.

Tematyka:
 ▪ Analiza poszczególnych obszarów Modelu Diamentu Sukcesyjnego©, siła poszczególnych narzędzi, 

monitorowanie kroków w każdym z pięciu W.  
 ▪ Sukcesja wewnątrz- oraz zewnątrzrodzinna, zrozumienie różnic i wyzwań.
 ▪ Doradca sukcesyjny jako partner zmiany: kompetencje, umiejętności, relacja z rodziną właścicielską.
 ▪ Jak nie przenosić emocjonalnego bagażu sukcesji na własne życie – best praxis.
 ▪ Przykłady skutecznie przeprowadzonych procesów sukcesyjnych – analiza i wnioski.

Etap 3 – Dwudniowe szkolenie stacjonarne w Poznaniu.

D
ZI

EŃ
 1

D
ZI

EŃ
 2

Etap 4
Indywidualne spotkanie certyfikacyjne z autorką Modelu Diamentu Sukcesyjnego© dr Adrianną 
Lewandowską oraz  liderem projektu, online lub stacjonarnie w Poznaniu. Czas spotkania 60 minut. 

Etap 5
Po 12 miesiącach wygasają: 
 ▪ licencja na używanie certyfikacji. Aby ją przedłużyć, należy odbyć dwie superwizje z autorką 

      Modelu Diamentu Sukcesyjnego© dr Adrianną Lewandowską. 
 ▪ licencja na widoczność w katalogu i bazie. Aby ja przedłużyć na kolejne 12 miesięcy, należy wnieść opłatę w 

wysokości 200 PLN netto.
 ▪ członkostwo w zamkniętej i prestiżowej grupie doradców. Aby je przedłużyć na kolejne 12 miesięcy,  należy 

wnieść opłatę w wysokości 3000 PLN netto. 
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Certyfikowany Trener
Modelu Diamentu Sukcesyjnego©

Chcesz wzmocnić swoje kompetencje, przejść przez profesjonalną certyfikację i uzyskać tytuł
Weź udział w programie certyfikacyjnym dla trenerów!
1. Wybierz WARIANT Certyfikowany Trener Modelu Diamentu Sukcesyjnego©.
2. Prześlij nam referencje z minimum 7 firm rodzinnych, które pisemnie poświadczą przeprowadzony proces 
sukcesyjny przy Twoim wsparciu LUB weź udział w 5 sesjach superwizyjnych, w czasie których dołączy do Ciebie 
ekspert Instytutu Biznesu Rodzinnego i podda ocenie Twoją pracę u klienta.
3. Wybierz termin szkolenia online, które prowadzi autorka Modelu Diamentu Sukcesyjnego© - dr Adrianna 
Lewandowska i weź udział w szkoleniu, które wyposaży Cię w wiedzę do wykorzystania pełnego potencjału Modelu 
oraz towarzyszących mu narzędzi praktycznych.
4. Weź udział w spotkaniu certyfikacyjnym z autorką Modelu Diamentu Sukcesyjnego© - dr Adrianną Lewandow-
ską i podejmij dyskusję na temat Twojej praktyki i znajomości metody. Terminy spotkań są ustalane indywidualnie.
5. Otrzymaj raport superwizji po zakończeniu procesu. Jeśli wynik będzie pozytywny, otrzymasz 
CERTYFIKAT TRENERA MODELU DIAMENTU SUKCESYJNEGO© by Lewandowska i możesz zacząć uczyć innych.

Spotkanie Certyfikacyjne
 ▪ Przy wyborze wariantu Certyfikowany Trener Modelu Diamentu Sukcesyjnego©  prosimy o umówienie 

indywidualnego terminu spotkania certyfikacyjnego. Liczba miejsc na jeden termin ograniczona jest do 
5 uczestników.

Spotkanie certyfikacyjne odbywa się w Poznaniu, w siedzibie Instytutu Biznesu Rodzinnego i przeprowadza je 
 dr Adrianna Lewandowska - twórca Modelu Diamentu Sukcesyjnego©.
 ▪ Spotkanie potrwa od 60 do 120 minut i będzie miało na celu zweryfikowanie poziomu zrozumienia Modelu 

oraz przeanalizowanie pracy praktycznej osoby starającej się o Certyfikację.
 ▪ Zależy nam, abyś dobrze poznał metodologię, gdyż jest to konieczne do profesjonalnego kształcenia innych. 

Jeśli posiadasz referencje od 7 firm rodzinnych, które poświadczą, że wspierałeś/aś je w procesie sukcesji – nie 
będziesz odbywać superwizji certyfikacyjnych. Jeśli jednak dopiero zaczynasz, PRZED spotkaniem certyfikacyjnym 
musisz umówić i odbyć pięć sesji superwizji certyfikacyjnych, po których uzyskasz Raport Superwizji i zaproszenie 
na spotkanie certyfikacyjne.
 ▪ Po spotkaniu certyfikacyjnym otrzymasz decyzję. Jeśli będzie pozytywna, dołączysz do grona Certyfikowanych 

Trenerów Modelu Diamentu Sukcesyjnego©! Otrzymasz także Certyfikat i udostępnimy Twoje dane na stro-
nie: www.certyfikowanydoradcarodzinybiznesowej.pl
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1) Profesjonalny Doradca Rodziny Biznesowej©

Udział w pięciodniowym szkoleniu stacjonarnym prowadzonym w systemie 3+2 dni przez ekspertów Instytutu 
Biznesu Rodzinnego obejmującym:
 ▪ 10 modułów szkoleniowych poświęconych jeszcze głębszemu poznaniu tematyki przedsiębiorczości rodzinnej,
 ▪ spotkania z sześcioma mentorami, którzy posiadają wieloletnie doświadczenie i na co dzień pracują z firmami 

rodzinnymi,
 ▪ 10 praktycznych ćwiczeń oraz prvzykładów z życia rodzin biznesowych.

Inwestycja: 7900 PLN netto

2) Certyfikowany Doradca Rodziny Biznesowej©

Udział w dwudniowym szkoleniu stacjonarnym prowadzonym przez dr Adriannę Lewandowską w zakresie meto-
dologii oraz korzystania z narzędzi 5W obejmującym:
 ▪ certyfikację: możliwość podejścia do programu certyfikacyjnego i otrzymania tytułu: Certyfikowany Doradca 

Rodziny Biznesowej© by Lewandowska,
 ▪ licencję na używanie tytułu Certyfikowany Doradca Rodziny Biznesowej oraz logo projektu na 12 miesięcy
 ▪ widoczność w bazie danych polecanych doradców przez 12 miesięcy po certyfikacji, 
 ▪ członkostwo w zamkniętej grupie Linkedin, dostęp do platformy wiedzy – repozytorium wiedzy, nagrań i pu-

blikacji oraz do regularnych trzygodzinnych spotkań online  raz w miesiącu, 
 ▪ niezbędne materiały:

 ▪ Model Diamentu Sukcesyjnego© – Przewodnik Metodyczny zawierający pełen opis metodyki w wersji 
papierowej i w wersji elektronicznej (PDF)

 ▪ Model Diamentu Sukcesyjnego© – Narzędzia Praktyczne – zestaw 25 narzędzi sukcesyjnych wspierających 
proces zmiany pokoleniowej (ponad 350 stron wiedzy gotowej do wykorzystania w pracy, podczas warsz-
tatów, w praktyce biznesowej i dla profesjonalnego doradztwa) w wersji papierowej oraz w wersji elektro-
nicznej (PDF),

 ▪ Karty Family Values wspomagające moderowaną rozmowę o fundamentalnych aspektach zmiany między-
pokoleniowej, 

 ▪ Książkę „Konstytucje firm rodzinnych. Zasady rodziny i biznesu prowadzące do długowieczności.”, 
pod red. A. Lewandowskiej, J. Lipca.

 ▪ Książkę „Narodziny Firmy Rodzinnej. Jak mądrze zaplanować sukcesję i przekazać biznes następcom.”,
pod red. A. Lewandowskiej, M. Stradomskiego, P. Andrzejczaka

Inwestycja: 11 979 PLN netto

Podsumowanie
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3) Certyfikowany Trener Modelu Diamentu Sukcesyjnego©

Udział w dwudniowym szkoleniu stacjonarnym prowadzonym przez dr Adriannę Lewandowską w zakresie meto-
dologii oraz korzystania z narzędzi 5W obejmującym:
 ▪ certyfikację: możliwość podejścia do programu certyfikacyjnego i otrzymania tytułu: Certyfikowany Trener 

Modelu Diamentu Sukcesyjnego© by Lewandowska,
 ▪ licencję na używanie tytułu Certyfikowany Trener Modelu Diamentu Sukcesyjnego© oraz loga projektu na 12 

miesięcy, 
 ▪ Niezbędne materiały:

 ▪ Model Diamentu Sukcesyjnego© – Przewodnik Metodyczny zawierający pełen opis metodyki w wersji 
papierowej i w wersji elektronicznej (PDF)

 ▪ Model Diamentu Sukcesyjnego© – Narzędzia Praktyczne – zestaw 25 narzędzi sukcesyjnych wspierających 
proces zmiany pokoleniowej (ponad 350 stron wiedzy gotowej do wykorzystania w pracy, podczas warsz-
tatów, w praktyce biznesowej i dla profesjonalnego doradztwa) w wersji papierowej oraz w wersji elektro-
nicznej (PDF).

Inwestycja: 10 490 PLN netto

Zobacz programy: www.certyfikowanydoradcarodzinybiznesowej.pl
Zapisy są możliwe poprzez kontakt indywidualny lub u opiekuna programu:

Podsumowanie

Dagmara Krakówka  

Project Manager

 dkrakowka@ibrpolska.pl

 +48 883 777 621 
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Materiały
Dydaktyczne

Karty i grę można zamówić na www.ibrpolska.pl/magazyn-ksiazki/gry/

Karty wartości to autorskie narzędzie dr Adrianny Lewandowskiej wspomagające 
proces sukcesyjny. Sukcesja jest procesem wieloetapowym, ewolucyjnym, wymagającym 
szczegółowego planowania, omawiania założeń z rodziną, ustalania priorytetów, a także do-
chodzenia do kompromisów. Dlatego wyłonienie i interpretacja wspólnych wartości pomaga 
świadomie kształtować kulturę organizacyjną w wielopokoleniowych firmach rodzinnych.

Narzędzia praktyczne Model Diamentu Sukcesyjnego© jest efektem codziennej 
współpracy z dziesiątkami firm rodzinnych w Polsce. Znajomość realiów pracy przedsię-
biorstw rodzinnych, przeprowadzenie kilkunastu procesów sukcesyjnych pozwoliła nam na 
wprowadzenie pierwszego na rynku, autorskiego poradnika i narzędzia dla wszystkich tych, 
którzy uczestniczą w życiu firmy rodzinnej. Model Diamentu Sukcesyjnego © to unikatowe 
połączenie metodyki skutecznej sukcesji i praktycznych narzędzi do przygotowania się i prze-
prowadzenia zmiany międzypokoleniowej w firmie rodzinnej.To zestaw wprowadzający do 
pełnego i skutecznego procesu sukcesji zgodnie z Modelem Diamentu Sukcesyjnego © wraz 
z tematycznie podzielonymi narzędziami do praktycznego wykorzystania w firmie rodzinnej!

Poradnik metodyczny Modelu Diamentu Sukcesyjnego jest rozszerzeniem prak-
tycznego narzędziownika. Zawiera głębszy komentarz do 25 narzędzi zaprezentowanych 
w narzędziach praktycznych. 

Gra sukcesyjna - Family Talk o autorskie narzędzie dr Adrianny Le-
wandowskiej wspomagające proces sukcesji.To narzędzie pozwoli umilić rodzin-
ne chwile, ułatwić rozmowę o sprawach często trudnych i nieoczywistych. Gra 
może okazać się świetną rozgrzewką i inspiracją do rozpoczęcia rozmów o sukcesji.

Karty Historii Firmy Rodzinnej to autorskie narzędzie dr Adrianny Lewan-
dowskiej wspomagające proces sukcesji. Narzędzie pozwoli nauczyć się rozmawiać o nadcho-
dzących lub już trwających zmianach i pomoże skutecznie podejść do zmiany pokoleniowej.
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Zespół Trenerów
Założyciel i prezes Instytutu Biznesu 
Rodzinnego. Absolwentka zagranicznego 
MBA, stypendysta Uniwersytetu St.Gallen 
w Center for Family Business i Uniwersyte-
tu Wiedeńskiego w Institut fur Familienun-
ternehmen. Od lat wspiera firmy rodzinne 
w zakresie strategii rozwoju, procesów 
sukcesyjnych oraz zarządzania zmianą. 
Wykładowca MBA oraz licznych studiów 
podyplomowych. Autorka Modelu Diamen-
tu Sukcesyjnego©.

Adrianna Lewandowska

Skuteczna menedżerka, posiada doświad-
czenie w budowaniu skutecznej komunika-
cji, tworzeniu strategii brandingowych dla 
firm rodzinnych. Współtwórczyni narzędzi, 
z obszaru komunikacji i HR, wspierających 
sukcesję dla firm rodzinnych. Ekspertka 
IBR w obszarach zarządzania marką i mar-
ketingu strategicznego, a także rozwoju 
biznesu oraz zarządzania zmianami.

Katarzyna Barcińska
Trener umiejętności psychospołecznych 
i biznesu. Psycholog, superwizor treningu 
psychologicznego oraz trener kompetencji 
psychospołecznych; trener biznesu. Eks-
pert Instytutu Biznesu Rodzinnego 
w Poznaniu. Posiada 15-letnie doświadcze-
nie eksperckie w projektach dedykowa-
nych firmom rodzinnym.

Wiesława Machalica  

Radca prawny z wieloletnim doświadczeniem 
w zarządzaniu dużymi organizacjami bizne-
sowymi. Były Prezes Zarządu Skanska 
w Polsce, Prezes Zarządu Skanska Czechy 
i Słowacja, jako pierwszy i jedyny Polak V-ce 
Prezes Zarządu Światowego Skanska 
z siedzibą w Sztokholmie. Mówca bizneso-
wy, doradca, mentor. Ekspert w Instytucie 
Biznesu Rodzinnego.

Roman Wieczorek

Finansista z wykształcenia, wieloletni 
praktyk controllingu, strateg i manager. 
Przez 25 lat związany Firmą Volkswagen 
Poznań sp. z o.o., w tym przez 8 lat 
w funkcji członka zarządu ds. finanso-
wych, organizacji i IT. Ekspert Instytutu 
Biznesu Rodzinnego, autor edukacyjnej 
gry ekonomicznej, doradca firm rodzin-
nych w zakresie strategii, controllingu 
i mentoringu dla sukcesorów. Certified 
Analyst w międzynarodowych standardach 
komunikacji biznesowej IBCS.

Szymon Trzebiatowski

Ekspertka Instytutu Biznesu Rodzinnego 
w obszarze HR. Posiada doświadczenie 
w zarządzaniu biznesem. 

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 Zarządza-
nia Politechniki Poznańskiej. Od 2002 roku 
zajmuje się badaniami nad funkcjonowaniem 
przedsiębiorstw rodzinnych. 

Radca prawny, z doświadczeniem w pracy 
w renomowanych kancelariach i firmach 
konsultingowych, działach prawnych korpo-
racji, aktywny w działalności izb gospo-
darczych i klubów biznesu, wykładowca na 
Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Współpracuje z IBR oraz firmami rodzinny-
mi, uczestnik stpraw spadkowych i procesów 
sukcesyjnych. Posiada uprawnienia media-
tora sądowego. Zajmuje się także audytowa-
niem procesów sukcesyjnych.

Michał Gniatkowski 

Grażyna Marciniak
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