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Szanowni Państwo, 
 
Jako Dyrektor Zarządzający Międzynarodowego Stowarzyszenia Controllerów (ICV) serdecznie zapraszam do 
uczestnictwa w nowej, Tematycznej Grupie Roboczej ICV: Controlling in Family Business. 
 
Grupa Robocza ICV Controlling in Family Business powstała z myślą o polskich przedsiębiorstwach rodzinnych. 
Misją Grupy jest wzrost świadomości controllingu (rozumianego według filozofii ICV) oraz rozwój kompetencji 
controllingowych właścicieli, sukcesorów i finansistów z polskich firm rodzinnych.  
 
Grupa stawia sobie również za cel: 

• wsparcie firm rodzinnych w dynamicznym rozwoju 

• wzrost rentowności polskich firm rodzinnych 

• pomoc właścicielom firm w zachowaniu ładu założycielskiego 
 
W spotkaniach Grupy będą uczestniczyli zarówno właściciele firm rodzinnych, sukcesorzy jak i controllerzy i 
finansiści pracujący w biznesie rodzinnym. Szeroki przekrój pełnionych ról i funkcji w organizacjach sprawi, że 
wymiana wiedzy i doświadczeń będzie wartościowa i bardzo rozwijająca. Stawiamy na jak najbardziej praktyczne 
podejście do tematu, jesteśmy otwarci na nowe pomysły, dyskusje, rozwiązania.  
 
Rezultatem prac Grupy będzie opracowanie, które ukaże różnice w controllingu w firmach rodzinnych i pozostałych 
organizacjach oraz wskaże zestaw best practice dla wdrożenia oraz funkcjonowania controllingu w biznesie 
rodzinnym.  
 

Do współpracy w ramach Grupy Roboczej ICV Controlling in Family Business zapraszamy: 
 

1. Właścicieli, sukcesorów oraz finansistów pracujących w firmach rodzinnych 
 
Firma rodzinna to taka, gdzie: 

• większość głosów jest w posiadaniu osoby (osób) fizycznej, która założyła firmę albo nabyła udziały w firmie, 
lub w posiadaniu jej małżonka, rodziców, dzieci albo bezpośrednich spadkobierców dzieci  

• przynajmniej jeden przedstawiciel rodziny albo krewny jest zaangażowany w zarządzanie lub 
administrowanie firmą  

• w posiadaniu rodziny jest głos większościowy, może być bezpośredni albo pośredni 

• w przypadku spółek notowanych na giełdzie mówi się o firmie rodzinnej, jeśli rodzina założyła lub nabyła 
udziały w firmie lub jej potomkowie posiadają 25% głosów wynikających z posiadanego kapitału1 

 
Zaangażuj się w prace Grupy Roboczej ICV Controlling in Family Business – poznaj ekspertów Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Controllerów (ICV) i twórz z nimi najlepsze, praktyczne rozwiązania dla biznesu rodzinnego.  
 
           

Z poważaniem 

 

 

dr Tomasz M. Zieliński 

Dyrektor Zarządzający ICV POLSKA 

                                                 
1 Definicja opracowana przez EUROPEAN COMMISSION ENTERPRISE AND INDUSTRY DIRECTORATE-GENERAL 
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