
Firmy rodzinne dla firm rodzinnych dla pokoleń





Tradycja
Uczciwość
Odpowiedzialność

na pokolenia
• .

Pomagamy zdobyć wiedzę, jakiej nie można przeczytać w książkach. 

Wspieramy przedsiębiorczość rodzin, która jest fundamentem 

stabilnego rozwoju gospodarczego w Polsce i na całym świecie. 



566 DUMNYCH FIRM!

.

Marka parasolowa „drzewko Firma 

Rodzinna” pozwala rodzinnym 

przedsiębiorstwom rozpoznać się 

nawzajem, a konsumentom - rozpoznać 

ich produkty.  

www.drzewko.org

Kupić nie można – trzeba je urodzić !!!!



PARASOLOWA MARKA DRZEWKO FIRMA RODZINNA

.



181 SPOTKANIA TEMATYCZNE I MENTORINGOWE

Uczestnicy spotkania w Krakowie-kopia • Fundacja Firmy Rodzinne jest 
organizatorem spotkań 
zamkniętych, dostępnych tylko 
dla członków rodzin będących 
właścicielami firm. 

• Podczas spotkań panuje 
atmosfera otwartości, co jest 
możliwe tylko dzięki starannej 
rekrutacji 

• 181 zorganizowanych spotkań 
dla 2450 osób z firm rodzinnych



PRZYSZŁOŚĆ MOJEJ FIRMY

Spotkania przyszłość mojej 
firmy organizujemy wraz z 
Grant Thornton. Celem jest to 
aby zadać sobie pytania na 
tematy: przyszłości mojej, mojej 
rodziny oraz mojej firmy.



ZDROWA FIRMA RODZINNA

• Nie da się prowadzić 

zdrowego stylu życia po 17:00

• Chcemy, aby  Firmy Rodzinne, 

które są filarem polskiej 

gospodarki, tworzyły środowisko 

pracy wspierające zdrowy styl 

życia, zarówno dla pracowników 

50+ jak i młodych ludzi, których 

chcą pozyskać z rynku pracy.

• Zależy nam by dzięki temu firmy 

rodzinne zwiększyły swoje szanse 

na długowieczność.

DŁOGOWIECZNOŚĆ 
FIRMY

TRWAŁOŚĆ FIRMY

INNOWACYJNOŚĆ

ZRÓWNOWAŻONY 
ROZWÓJ

EFEKTYWNOŚĆ

CSR FIRM 
RODZINNYCH

ATRAKCYJNE 
MIEJSCE PRACY



29 BIULETYNÓW FUNDACJI  

Fundacja raz na porę roku wydaje 

Biuletyn „Firmy rodzinne dla firm 

rodzinnych”, w którym czytelnicy 

znajdą artykuły na tematy bliskie 

rodzinnemu przedsiębiorcy. Do tego 

również aktualne informacje z 

działalności Fundacji oraz szeroko 

pojętego środowiska firm rodzinnych. 

Wysyłamy go do ponad 17.772 

odbiorców elektronicznie i 

3000 szt. drukowanych. 



KONSULTACJE SPOŁECZNE I USTAWOWE

Aktywnie uczestniczymy w procesie tworzenia prawa w Polsce. 

Wyrażamy opinię co do proponowanych zmian i ich wpływu na 

funkcjonowanie gospodarki w imieniu rodzinnych przedsiębiorców, 

którzy stanowią jej podstawę.

Institute for the Future for the University of Phoenix Reasearch Institute



RAPORTY

43% Polaków deklaruje chęć aby zapłacić 
więcej za produkty i usługi z firm rodzinnych ale 
nie wiedzą komu! 
60% z nich jest gotowa zapłacić do 10% więcej.

„Polacy o Firmach Rodzinnych 2016 – Firmy z 
przyszłością”  
ostatni RAPORT  dotarł do miliona odbiorców!

www.polacyofirmachrodzinnych.pl

http://www.polacyofirmachrodzinnych.pl/


Tylu Polaków deklaruje że jest gotowa zapłacić 
więcej za produkty z firm rodzinnych !
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EARLY WARNING EUROPE

Fundacja w partnerstwie z PARP właśnie 

rozpoczęła projekt ponadnarodowy, którego 

celem jest wsparcie firm przeżywających 

kłopoty lub spodziewający się je mieć.

Fundacja będzie odpowiedzialna za 

organizację sieci mentorów, którzy będą 

dzielić się doświadczeniami i pomagać 

innym właścicielom przezwyciężyć kryzys 

lub jemu zapobiec.

Projekt obejmie pomocą 700 firm.



Festiwal Kompetencji Przyszłości
Przygotowanie FR do wyzwań przyszłości .

Badanie „kompetencji przyszłości” w 200 FR  oraz spotkania warsztatowe w 6 miastach.

Projekt realizowany we współpracy z EY oraz Bankiem Pekao S.A. 



WARSZTATY DLA RODZICÓW

Chcemy wychować odpowiedzialnych dorosłych ludzi, mających 
poczucie własnej wartości i potrafiących funkcjonować 
niezależnie.



ZMIENIAMY RZECZYWISTOŚĆ Z PRZYJACIÓŁMI  

 

Znak w wersji podstawowej
występujacy w większości
materiałów drukowanych
offset, sitodruk.

Znak podstawowy w kontrze  

występujacy w większości 

materiałów drukowanych 

offset, sitodruk. 

 

 

Znak podstawowy w wersji  

czarno - białej występujacy  

w większości materiałów  

drukowanych offset, sitodruk. 

 

 

Znak podstawowy 

występujacy na szarym tle  

w większości materiałów  

drukowanych offset, sitodruk. 

 

 



www.ffr.pl

Dzisiaj z Wami zmieniamy rzeczywistość 


