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CO W RAPORCIE?
 Biżuteria rodzinna - otwarcie    

   wystawy w galerii yes w poznaniu.
  zaproszenie na spotkanie      

   mentoringowe z p. piotrem Voelkel 
   i rodziną VoX.

 rozmowa z p. ireną kurdziej - firma  
   rodzinna kotrak.

 refleksje po u-rodzinach - prof.   
   a. Blikle oraz fragment zapisu   
   rozmowy panelowej - dialog  
   międzypokoleniowy.

 ambasadorzy regionalni firm  

   rodzinnych.

 podsumowanie 16 Gal firmy  
   rodzinne roku 2012  
   organizowanych  wraz z newsweek  

   polska 
   

   ... i wiele więcej
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KILKA SŁÓW REDAKCYJNYCH

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE MENTORINGOWE

drodzy rodzinni,
pierwsze minuty roku 2013 i już 
skupiamy się na wspólnym dzia-
łaniu. ten rok będzie pełen wiedzy 
i wymiany doświadczeń nie tylko 
między nami w polsce, ale rów-
nież z firmami rodzinnymi z całe-
go świata. jesteśmy dumni, że pod 
naszymi skrzydłami rośnie fBn-
-poland, oddział międzynarodo-
wej sieci firm rodzinnych z 5.600 
członkami. jesteśmy przekonani, 
że dzieląc się doświadczeniem nie 
będziemy popełniali niektórych 
błędów i suchą nogą ominiemy 
wiele życiowych uskoków. drzew-

piotr VoeLkeL - GrUpa VoX, SuKcESja jaKo droGa 
30.01.2013 poznań

firmy rodzinne -
Stanowimy ogromną siłę 

gospodarczą!

nasze firmy powstały z pasji 
przedsiębiorczej, którą ma tylko 

2% ludzkości!

Kontakt:
Katarzyna Gierczak Grupińska 

tel. 500 297 097; 
kasia.gierczak@gelg.pl

Sebastian margalski 
tel. 22 465 28 26
tel. 603 426 276; 

fundacja@firmyrodzinne.org
www.firmyrodzinne.org

MeSenaSI FUnDaCJI

ko firm rodzinnych zdobi coraz wię-
cej dumnych firm rodzinnych, firm 
które mogą z większą pewnością 
nawiązywać wzajemne relacje. 
serdecznie dziękujemy naszym 
mecenasom - przedsiębiorcom 
rodzinnym, którzy zadeklarowa-
li swoje wsparcie dla fundacji, z 
przyjemnością będziemy promo-
wać wasze przedsięwzięcia i biz-
nes jakim zarządzacie. 
partnerów fundacji wybieramy z 
polecenia firm rodzinnych i każ-
dy z nich wniesie wiedzę me-
rytoryczną z najwyższej półki  
z korzyścią dla prowadzenia firm i 
przetrwania rodzin biznesowych. 
Czego państwu i sobie szczerze ży-
czymy.

Prowadzi spotkanie: piotr Voelkel 
data i miejsce: 30.01.2013 (środa), 
godz. od 13:00 do 17:00, poznań
Koszt: 95 zł netto/ osobę (materiały 
do notatek, kawa, herbata, ciasto, 
obiad oraz zdjęcia).

Uprzejmie prosimy o informację o 
chęci uczestnictwa w spotkaniu do 
25 stycznia. dokładne miejsce po-
damy w potwierdzeniu.

zgłoszenia: fundacja@firmyrodzin-
ne.org, tel. 603 426 276

spotkanie wyłącznie dla firm ro-
dzinnych – ilość miejsc ograniczo-
na.

http://www.vox.pl/
http://enel.pl/
http://www.yes.pl/
http://www.kotrak.pl/grupa/Home
http://yes.pl
http://yes.pl
http://gelg.pl
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KAMPANIA SPOŁECZNA ZNAK FIRMA RODZINNA

www.dingo.com.pl (w sklepie kakadu) www.arinohouse.pl  (w domotece) www.galeriayes.pl

www.pneumat.com.pl

`www.produkcjanazlecenie.pl

www.studiotc.pl

www.oroq.pl

www.kubryk.pl

www.telekomfort.pl

www.liwo.pl

www.jedrychowski.com.pl

www.elinwest.pl

drzewka znalezione w internecie i nie tylko:

 znak firma  
rodzinna

Udostępniamy go firmom rodzinnym 

bezpłatnie, prosimy tylko o informa-

cję zwrotną o użyciu. pochwalimy 

się tym faktem przed innymi, pro-

mując również twój biznes i jedno-

cześnie prestiż tej społecznej akcji.  

>> www.firmyrodzinne.org/marka-

-firma-rodzinna.html

http://www.firmyrodzinne.pl/warto-przeczytac/49-ksiki/462-raport-think-tank-magazine-dobra-sukcesja.html
http://www.firmyrodzinne.pl/warto-przeczytac/49-ksiki/462-raport-think-tank-magazine-dobra-sukcesja.html
http://www.firmyrodzinne.pl/warto-przeczytac/49-ksiki/462-raport-think-tank-magazine-dobra-sukcesja.html
http://firmyrodzinne.org/marka-firma-rodzinna.html
http://firmyrodzinne.org/marka-firma-rodzinna.html
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NOWE WYZWANIA FUNDACJI NA ROK 2013 - FBN Polska
na grudniowym roboczym spotkaniu pani solange olszewska (solaris) oraz piotr Voelkel 
(Grupa VoX) podnieśli zaległy temat o przystąpieniu do światowej organizacji the family 
Business network international (fBn). decyzja ta zapadła w odniesieniu do wcześniej-
szych zobowiązań podjętych w styczniu 2012. 

to międzynarodowa sieć prowa-
dzona przez firmy rodzinne, dla 
firm rodzinnych. za główny cel 
stawia sobie stworzenie forum 
kontaktu oraz wymiany doświad-
czeń między swoimi członkami. 
oferuje promowanie działań firm 
rodzinnych i informowanie rządów 
i decydentów o zaistniałych proble-
mach do rozwiązania. 
siedziba oddziału fBn polska mie-
ścić się będzie w Centrum designu 
i kreatywności Concordia design 
w poznaniu. niezwykła atmosfera 
tego miejsca, które harmonijnie i 
efektownie łączy elementy prze-
szłości i przyszłości, będzie dla 
nas inspiracją do ambitnych wspól-
nych działań.
dowodzenie nad organizacją pol-
skiego oddziału fBn obejmie pan 
Piotr Voelkel, prezes i założyciel 

małgorzata stromczyńska

grupy VoX przejął on pałeczkę od 
pani solange olszewskiej, która 
będzie nas aktywnie wspierać.                                                      
pan piotr Voelkel, lider przemysłu 
meblowego, częściej uznawany 
jest dzisiaj za mecenasa sztuki niż 
przedsiębiorcę. projektuje i produ-
kuje meble, renowuje zabytki, or-
ganizuje liczne wystawy i wernisa-
że. to z jego inicjatywy powstała w 
poznaniu wyższa szkoła designu. 
Umowę przystąpienia do fBn pla-
nujemy podpisać na początku 2013 
roku. mamy nadzieję, że zapocząt-
kujemy międzynarodową  przygo-
dę, którą w przyszłości kontynu-
ować będą nasze dzieci i wnuki.
firmy  rodzinne  zdeklarowane do 
przystąpienia w struktury między-
narodowe otrzymają od nas umo-
wy które są obecnie przygotowane 
przez fBn international. Chętnych 
zapraszamy do poczytania o fBn 
www.fbn-i.org

przynależność do fBn wiąże się z 
dużym prestiżem, dlatego, by przy-
stąpić do organizacji trzeba spełnić 
kryteria, które zostały ustalone we 
wcześniejszych negocjacjach:

  12 lat istnienia firmy
   obroty 3 mln eUr
    50 + 1% własności firmy w rękach    

     rodziny
   2 osoby z rodziny mają wpływ na    

     rozwój firmy

Gotowość rozmów 
z FBN zadeklaro-
wały firmy 
anro, Bemomotors, dynaxo, Cafardi-

ni, enelmed, fakro, Gelg, Gartenhol-

zhh, Herbewo international, konspol, 

jelenia struga, Lars, mmG m.wę-

cławiak m.pasternak, marcinkowski 

Broker, mielżyński, m-serwis, olan-

dia, ochnik, plastwill, pożegnanie z 

afryką, rBB - stal, salve medica, są-

decki Bartnik, skalmex, solaris Bus 

& Coach, ster, wfm- wolsztyńskie 

meble Grupa szynaka, Vox, yes
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to druga edycja tego projektu, w 
tym roku do wystawy zaprosiliśmy 
przedstawicieli firm rodzinnych, 
aby jeszcze bardziej zwrócić się w 
kierunku rodzinnych tradycji. ta 
świąteczna ekspozycja prezentuje 
biżuterię rodzinną i towarzyszące 
im historie i ma na celu podkreślić 
symboliczne znaczenie biżuterii. 
przekazywana z pokolenia na po-
kolenie stanowi pamiątkę rodzin-

otwarcie wystawy „Biżuteria rodzinna” odbyło się 14.12 o godz. 19:00 w Galerii yes

BIŻUTERIA RODZINNA W GALERII YES

ną i staje się dla swoich właścicieli 
przedmiotem o wyjątkowej warto-
ści emocjonalnej. wystawie biżu-
terii towarzyszy również prezen-
tacja prac artystów, które można 
zakupić, a całkowity dochód z ich 
sprzedaży będzie przeznaczony na 
operację oraz dalszą rehabilitację 
dla 6-letniej zuzanny szacoń pod-
opiecznej Galerii yes oraz fundacji 
dzieciom zdążyć z pomocą. Go-

ściem specjalnym tego wyjątko-
wego wieczoru był art of VoiCes 
CHoir pod przewodnictwem ewy 
nawrot. zapraszamy do obejrze-
nia fotorelacji z tego świątecznego 
spotkania i do odwiedzin Galerii 
yes. wystawa potrwa do 5 stycznia 
2013r. >> www.galeriayes.pl

WYDARZENIA

w dniach 21-23.11 w warszawie odbyła się konferencja zor-
ganizowana przez międzynarodowe stowarzyszenie praw-
ników (international Bar assotiation) pod hasłem „szanse 
i wyzwania stojące przed przedsiębiorcami w nowych pań-
stwach Unii europejskiej - perspektywy na przyszłość”.

IBA WARSAW 2012 - EUROPEJSKIE FORUM REGIONALNE

w konferencji w charakterze gości/

prelegentów jak i uczestników wzię-

ły udział osoby z 24 państw, w szcze-

gólności z regionu europy środkowej 

i wschodniej. Lokalnie, głównym or-

ganizatorem konferencji była kance-

laria wardyński i wspólnicy. w pierw-

szym dniu konferencji, podczas sesji 

„Czy rozwijająca się firma rodzinna 

potrzebuje planu sukcesji? sprze-

dać biznes czy pozostawić dzieciom?” 

swoimi doświadczeniami i spostrzeże-

niami dotyczącymi sukcesji podzielili 

się przedstawiciele firm rodzinnych: 

przedstawicielom firm rodzinnych, ich 

doradcom i prawnikom, dedykowane 

zostały poprzedzające konferencję 

warsztaty: „środki prawne planowa-

nia sukcesji” i „zarządzanie majątkiem 

- czy można osiągnąć prywatne i biz-

nesowe cele za pomocą tych samych 

efektywnych podatkowo metod?”. 

podczas konferencji z sukcesem po-

ruszono szereg bieżących problemów 

gospodarczych i prawnych, z którymi 

przedsiębiorcy muszą się zmierzyć 

zarówno we własnych krajach, jak i w 

trakcie inwestycji transgranicznych 

prowadzonych w europie środkowo-

-wschodniej. więcej o konferencji na 

stronie: >> www.ibawarsaw2012.com

Paneliści firm 
rodzinnych 
maria magdalena kwiatkie-
wicz (yes - polska), pan adam 
rozwadowski (eneLmed - 
polska), yves sarasin (sarasin 
- była firma rodzinna szwaj-
caria), tamás kürti (kÜrt Co 
- węgry) oraz jure remskar 
(smart’s - słowenia).

http://galeriayes.pl
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U-RODZINY 2012

MOJE REFLEKSJE PO U-RODZINACH 2012
prof. andrzej Blikle

w dniach od 9 do 11 listopada 2012 roku 

odbył się w krakowie V jubileuszowy 

zjazd firm rodzinnych u-rodziny 2012. 

jak zawsze była to wspaniała okazja, 

aby się spotkać, wymienić doświadcze-

niami, posłuchać mądrych ludzi, opo-

wiedzieć o swojej firmie i naładować 

akumulatory. niech żałują ci, których 

nie było. organizatorzy zjazdu przygo-

towali wspaniały program w ramach 

którego wystąpili m.in. ksiądz adam 

Boniecki, rektor krzysztof pawłowski, 

minister jarosław Gowin, poseł rafał 

Grupiński, były wicepremier janusz 

steinhoff, radny krakowa Bogusław 

kosmider, a także wielu innych zna-

komitych mówców, a w tym przedsta-

wiciele firm rodzinnych. Uczestników 

zjazdu mieliśmy ponad dwustu! w 

pierwszym dniu zjazdu funkcjonowa-

ło zainstalowane w hotelu Galaxy (też 

firma rodzinna), gdzie odbywały się 

obrady, studio tVn CnBC, które pro-

wadził redaktor paweł Blajer. tym ra-

zem program u-rodzin zorganizowano 

głównie w formie dyskusji panelowych. 

prowadzący panel „Geneza sukcesu” 

red. paweł Bajer, podsumował go tak 

(cytuję z pamięci): po raz pierwszy zda-

rzyło mi się rozmawiać z przedsiębior-

cami, którzy w czasach kryzysu mówią nie 

o trudnościach, bezrobociu i kurczącym 

się rynku, ale o rozwoju.

ostatniego dnia zjazdu w święto niepod-

ległości tradycyjnie już odbył się okrągły 

stół uczestników zwany też „aktywnymi 

kuluarami”. mówiliśmy o sobie i o tym, co 

zamierzamy osiągnąć w najbliższej przy-

szłości. 

a oto główne tezy, które zabrzmiały tego 

dnia: firmy rodzinne bywają niekiedy po-

strzegane jako margines gospodarki. tym-

czasem prawda jest całkiem inna. wszę-

dzie na świecie stanowimy większość, a 

nie mniejszość. w Unii europejskiej jest to 

60% firm, a w polsce 78%. jesteśmy więc

bardziej regułą, niż wyjątkiem. polskie 

firmy rodzinne tworzą blisko połowę pkB 

i ponad 50% wszystkich miejsc pracy. je-

steśmy więc nie tylko liczni, ale też bardzo 

ważni dla gospodarki kraju i dla społe-

czeństwa. jest nas ponad 1,5 miliona firm, 

możemy więc stworzyć brakujące dziś w 

polsce 2 miliony miejsc pracy. musimy 

mieć tylko warunki do rozwoju.

firmy rodzinne mają większą od innych 

zdolność do przeżywania czas kryzysu. 

wynika to z ogromnego zaangażowania w 

pracę firmy i wielkiej determinacji prze-

trwania. firmy rodzinnej nie zamyka się 

jedynie dla tego, że jest ciężko. Bo to nasza 

ojcowizna, bo to praca poprzednich poko-

leń, przyszłe miejsce pracy dla naszych 

dzieci i emerytura dla nas samych.

mamy też i specyficzne dla nas wyzwa-

nia. jednym z najważniejszych jest spra-

wa sukcesji. jak wynika z niemieckich 

badań, w Ue jedynie 30% firm rodzinnych 

ma plan sukcesji. a brak takiego planu, to 

nierzadko odejście firmy z rynku. w polsce 

ogromna większość firm rodzinnych (po-

wstałych na początku dekady 1990) osiąga

dziś wiek sukcesyjny. zróbmy wszystko co 

można, aby przetrwały.

poŻeGnanie z afryką - 
w poznaniU
„pożegnanie” to pierwszy w polsce, 

specjalistyczny sklep z kawą, który 

powstał w krakowie 1992 r.

od niedawna także poznaniacy mogą 

cieszyć się bogactwem smaków i po-

zwolić na czerpanie pełnej przyjem-

ności z picia napoju, z jednej strony 

bardzo codziennego, z drugiej jakże 

tajemniczego, fascynującego. zapra-

szamy do starego Browaru - dziedzi-

niec sztuki - ul. półwiejska 42.

proofanacja – nowa mar-
ka anro
proofanacja w zamierzeniu ma za 

zadanie przełamywać schematy oraz 

stereotypy standardowych usług po-

ligraficznych. nazwa powstała z po-

łączenia słów i kojarzy się przede 

wszystkim z próbnym wydrukiem, 

który pobierany jest z drukarni w celu 

sprawdzenia właściwości nakładu – 

„proof”. Celem jest wzbudzenie za-

interesowania rozwijającą się branżą 

drukarską, dekoracją wnętrz oraz 

sztuką nowoczesną. zapraszamy na: 

www.proofanacja.pl

INNE WYDARZENIA
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PRZESŁANIE:
  dzieci chcą na bieżąco uczestni-

czyć w życiu firmowym rodziców. 
nie trzeba ich chronić przed firmą.

  z dziećmi trzeba rozmawiać, nie 
narzucać im sukcesji, ale też nie 
bronić im dostępu do współuczest-
nictwa

  dobrym sposobem na zaangażo-
wanie emocjonalne jest podarowa-
nie udziałów dzieciom

  rodzice powinni pamiętać o spra-
wiedliwym udziale dzieci w majątku 
rodziców, bez względu na to, czy 
dziecko jest sukcesorem, czy nie.

  rywalizacja dzieci jest natural-
na. trudno uniknąć konfliktu wśród 
rodzeństwa. rodzice powinni o tym 
pamiętać i tak dzielić aktywność 
dzieci, żeby nie powodowało to kon-
fliktu.

prowadzenie dr jolanta szadkowska (politechnika krakowska), nestorzy: magdalena kwiat-
kiewicz  - yes Biżuteria, ewa sobkiewicz – salve medica, adam rozwadowski - enelmed s.a., 
piotr wąsik  - wamech. sukcesorzy:  magdalena florek-  fakro, krzysztof kasztelewicz – 
sądecki Bartnik, katarzyna Gierczak Grupińska- Gelg. 

DIALOG MIĘDZYPOKOLENIOWY – zapis panelu dyskusyjnego

magdalena Kwiatkiewicz: rozma-
wiamy, ale za mało. o firmie roz-
mawia się w domu i dzieci w tym 
uczestniczą. jak dorastają znają ją 
od podszewki. zdarza się też czę-
sto, że brakuje czasu dla dzieci, na 
rozwiązywanie ich własnych dzie-
cięcych spraw. jeżeli ktoś zaczy-
na prowadzenie własnego biznesu 
powinien mieć wydzielony czas na 
życie rodzinne - dzieci mają swoje 
prawa - taka jest moja rada dla po-
czątkujących. mam 2 synów - jeden 
pracuje z nami, a drugi nie. nigdy 
nie wywierałam wpływu na dzie-
ci, żeby pracowały z nami. starszy 
syn przed maturą powiedział mi, że 
chciały studiować zarządzanie. od-
powiedziałam, że przecież nie mu-
sisz. Co chciałbyś studiować? filo-
zofię. to świetnie ! ale ja myślałem, 
że ty byś chciała mnie widzieć w fir-
mie. syn skończył filozofię i doszedł 
do wniosku, że chce być z nami. 
adam rozwadowski: mam 2 sy-
nów, jeden jest starszy o 10 lat od 
drugiego. nasz dom był dość trady-
cyjny. ja zarabiałem na utrzymanie 
rodziny, a żona zajmowała się do-
mem. dzieci uczestniczyły w naszej 

piotr wąsik i katarzyna Gierczak Grupińska

aktywności na etapie powstawania 
firmy medycznej. mają bardzo róż-
ne ścieżki kariery. myśmy się uczy-
li sami tego biznesu i byliśmy świa-
domi, że może popełniamy błędy i 
może lepiej zobaczyć jak to robią 
inni. tak się też stało. syn po skoń-
czeniu studiów ekonomicznych 
pracował w innej firmie i dołączył 
do nas, gdy realizowaliśmy duży 
projekt przejęcia szpitala. młodszy 
syn studiując prawo rozpoczął ka-
rierę w amerykańskim stylu, czyli 
pracując z nami (...) aby uniknąć 
konfliktów w rodzinie, młodszy syn 
ma swoje obowiązki i na razie nie 
podlega bratu, ale bezpośrednio 
mnie, podobnie jak synowa, która 
też z nami pracuje. jestem szale-
nie zadowolony z decyzji mianowa-
nia syna na stanowisko dyrektora. 
firma zaczęła sie dynamicznie 
rozwijać, a emocje w rodzinie zo-
stały wyciszone. polecam ten spo-
sób postępowania - oddajcie wcze-
śnie firmę dzieciom. za rok będę na 
ustawowej emeryturze, na której 
już przygotowuję sobie nowe ob-
szary aktywności z zapewnionym 
statusem finansowym. 

fot. paneliści od lewej: a.rozwadowski, e. sobkiewicz, dr j.szadkowska, m.kwiatkiewicz, k.kasztelewicz.

pełen zapis rozmowy dostępny na 
stronach: >> u-rodziny.pl oraz firmy-
rodzinne.org.

U-RODZINY 2012
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U-RODZINY 2012 KALEJDOSKOP

minister sprawiedliwości jarosław 

Gowin opowiadał o dotychczasowych 

działaniach i zaproponował wspólne 

rozmowy z firmami rodzinnymi.

przedsiębiorcy o genezie swojego 

sukcesu i istocie przedsiębiorczości.

Gościliśmy również miasta krakowa - 

prof. jacka majchrowskiego

U-rodziny są wyjątkowe, także z po-

dejmowania różnorodnych tematów, 

również tych dotyczących stylu życia, 

po pracy.

smacznie było nie tylko na przerwach / 

próbowaliśmy specjałów firmy rodzin-

nej konspol.

sympatyczna kolacja w doborowym to-

warzystwie

dr krzysztof pawłowski ojciec chrzest-

ny działań na rzecz firm rodzinnych w 

polsce

podczas balu nie zabrakło pieśni pa-

triotycznych, wszkaże było to również 

święto niepodległości.

rodzinni mieli wiele do powiedzenia, 

na zdjęciu stefan rotarski, anro.

relacje się tworzą jak zwykle przy sto-

le.

na parterze zainstalowało się mobilne 

studio telewizyjne tVn CnBC, nadają-

ce na żywo.

pan Henryk wujec przyjechał do nas  

z listem od prezydenta rp Bronisława 

komorowskiego. Usłyszeliśmy mnó-

stwo ciepłych słów.

fot. piotr wąsik i sebastian margalski
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U-RODZINY 2012 KALEJDOSKOP

o sukcesji można mówić na wiele 

sposobów - dariusz Bednarski, Grant 

thornton.

o edukacji inaczej opowiedział piotr 

Voelkel Grupa VoX

przecież o polityce można też z hu-

morem rozmawiać / andrzej Barański  

i rafał Grupiński.

jeśli mowa o u-rodzinach, to koniecz-

ny jest tort. 

rodzinne biesiadowanie podczas tradycyjnego już u-rodzinowego balu. w tym roku gościliśmy się w sierakowie.

pyszna kawa z krakowskiej firmy ro-

dzinnej pożegnania z afryką

na 200 osób zarejestrowanych mieli-

śmy 240 gości

dzieci to nasza przyszłość.

na parterze zainstalowało się mobilne 

studio telewizyjne tVn CnBC, nadają-

ce na żywo.

pan ryszard florek powiedział że kilka 

przeszkód administracyjnych blokuje 

inwestycje w 5.000 miejsc pracy
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GALE FIRMY RODZINNE ROKU 2012
AMBASADORZY

łódzkie - Ewa Sobkiewicz, saLVe 

mediCa

opolskie - marek Scelina, marko 

Brzeskie Centrum Handlowe. zakład 

pracy chronionej

kujawsko-pomorskie - agata rut-

kowska, dinGo

pomorskie - Wojciech Gębarowski, 

orLeX

wielkopolskie - magdalena Kwiatkie-

wicz, yes Biżuteria

lubuskie - andreas Gargalis, firma 

jorGe; oraz  andrzej iwanicki, 

a. z. iwaniccy sp. j. meble tapicero-

wane

dolnośląskie - Władysław osadkow-

ski, firma osadkowski s.a.

Gale firmy rodzinne roku 
organizowane przez new-
sweek polska w roku 2012 
odbyły się we wszystkich wo-
jewództwach w polsce (16). 

jesteśmy zaszczyceni udziałem w 
uroczystych kolacjach oraz możli-
wością prezentowania siły rodzin-
nych na forum. Byliśmy w podróży 
ponad 20 dni i zjechaliśmy wiele ty-
sięcy kilometrów. poznaliśmy zna-
komite osoby, które opowiadały 
nam o tym jak rodzina radzi sobie w 
biznesie i mimo, że wszyscy wkoło 
mówią o kryzysie, na spotkaniach 
nie usłyszeliśmy narzekań. 

przedstawiamy państwu nomino-
wanych w tym roku amBasado-
rów przedsiębiorczości rodzinnej, 
jesteśmy pewni, że będą oni ak-
tywnie wspierać budowanie środo-
wiska firm rodzinnych w polsce. 
w miarę możliwości postaramy 
się zorganizować kilka spotkań, na 
których poznamy się bliżej. Życzy-
my dobrych biznesowo-rodzinnych 
wiatrów oraz udanych rozmów.

dziękujemy wam bardzo za 
uśmiech dobre słowo i za to, że ra-
zem budujemy siłę firm rodzin-
nyCH w poLsCe! 

partner GaL
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śląskie - Stefan rotarski, anro

mazowieckie - zbigniew Grycan 

GryCan Lody od pokoLeń

małopolskie - janusz Kasztelewicz

sądeCki Bartnik

podlaskie - nina nikonczuk

arino HoUse

podkarpackie - anna Kolisz, ankoL

lubelskie - marian rejmak, reypoL

świętokrzyskie - urszula Kowalczyk 

- Grafit i

Firmy Rodzinne  
a Newsweek
newsweek dostrzegł potencjał 
drzemiący w rodzinnych przed-
siębiorstwach, zorganizowany 
ranking miał na celu wyłonienie 
najszybciej rozwijających się ro-
dzinnych biznesów w polsce. w 
konkursie na podstawie danych 
finansowych wyłonione zostały 
najdynamiczniej rozwijające się 
firmy, w których co najmniej dwie 
spokrewnione ze sobą osoby są w 
zarządzie lub posiadają, co naj-
mniej 50 proc. +1 udziałów. 
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11 grudnia odbyła się konferencja z serii prospects in poland. Udział w niej wzięli także 
przedstawiciele firm rodzinnych.

6 grudnia odbyła się iV międzynarodowa naukowa z cyklu przedsiębiorstwo w globalnej 
gospodarce n.t. „wejście polskich przedsiębiorstw na rynki międzynarodowe”.

ŚLĄSKIE! - ZAUFANA LOKALIZACJA W DOBIE NIEPEWNOŚCI 
GOSPODARCZEJ

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA W SGH

według opinii wielu ekspertów, gdy 

świat ogarniał kryzys finansowy, pol-

ska była w relatywnie bezpiecznej 

sytuacji makroekonomicznej, w po-

równaniu z innymi krajami europy 

środkowo-wschodniej. zainteresowa-

nie inwestycjami na naszym rynku, 

który wbrew globalnym tendencjom 

pozostawał poza epicentrum światowej 

recesji, stworzyły polsce niebywałą 

okazję wypracowania sobie w oczach 

inwestorów wizerunku stabilnego, bez-

piecznego i perspektywicznego rynku. 

przedstawiciele firm rodzinnych zgod-

nie potwierdzili szczególną rolę, jaką 

pełnią na rynku. jak potwierdziła pani 

irena kurdziel, klasyczne pojęcie kry-

zysu jest obce w naszym środowisku, 

ponieważ w trudniejszych chwilach 

po prostu zabieramy się jeszcze bar-

dziej do pracy, nie bierzemy urlopu, 

zmniejszamy wynagrodzenie, a świat 

na pytanie o szansach, jakie stoją przed 

firmami rodzinnymi w konkurencji na 

rynku globalnym oraz jakie strategie 

zapewniają sukces katarzyna Gierczak 

wypowiedziała się o nowo tworzącym 

się środowisku społeczności firm ro-

dzinnych w polsce, którego podstawo-

wym celem jest stworzenie warunków 

do wymiany wzajemnych doświadczeń 

postrzegamy w kategoriach możli-

wości i szans a nie problemów. prof. 

Blikle dodał, że firma rodzinna jest jak 

ojcowizna, której się tak po prostu nie 

zamyka, gdy gorzej idzie. pani mar-

ta rudzińska dodała, że czas kryzysu 

powinniśmy potraktować, jako szansę 

rozwoju firmy. kluczowe stają się tutaj 

aspekty zarówno współpracy z samo-

rządami, które powinny zauważyć w 

paneliści firm rodzinnychod lewej: 
andrzej Blikle (a.Blikle), marta 
rudzińska (jars), irena kurdziel 
(Grupa kotrak). w dyskusji wzięli 
udział także: 

przedsiębiorcach rodzinnych partnera 

a nie wyzyskiwacza oraz współpracy 

między sami przedsiębiorcami rodzin-

nymi, osiągając w ten sposób znacznie 

więcej wspólnie niż każdy z osobna. 

sebastian margalski zapytany o naj-

większe wyzwania stojące w tej chwi-

li przed firmami rodzinnymi wskazał 

trudny temat zmiany pokoleniowej. 

WYDARZENIA

marta stradomska (Certo), sebastian 
motoszko (pwC) oraz sebastian 
margalski (fundacja fr) panel 
poprowadziła marta kuligowska - 
dziennikarka tVn 24

i relacji właścicieli firm rodzinnych 

oraz promowanie współpracy zamiast 

rywalizacji. tezę poparła przykładami 

zagranicznymi, w tym sieci family Bu-

siness network, a także własnymi za-

wodowymi doświadczeniami w firmie 

rodzinnej Gelg.  więcej o konferencji: 

>> www.sgh.waw.pl.

http://u-rodziny.pl
http://www.sgh.waw.pl/katedry/karik/Zdjecia_z_konferencji_2012/
http://www.sgh.waw.pl/katedry/karik/Zdjecia_z_konferencji_2012/
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wywiad z panią ireną kurdziel, właścicieką rodzinnej firmy informatycznej Grupa kotrak

redakcja: pani ireno, od ponad dwu-

dziestu lat prowadzi pani firmę rodzin-

ną. przez ten czas wiele się zmieniło 

i prowadzenie biznesu na początku lat 

90-tych oraz obecnie z pewnością bar-

dzo się różni.

ik: oczywiście, rzeczywistość w pol-

sce uległa bardzo dużym przemianom, 

zmienił się rynek, klienci, potrzeby. 

ale również sama Grupa kotrak ule-

gła przekształceniom.

dzisiaj jesteśmy jedną z większych 

firm informatycznych na śląsku, za-

trudniamy ponad 100 osób. na począt-

ku lat 90-tych zajmowaliśmy się tylko 

sprzedażą i serwisem kas fiskalnych. 

Był to okres bardzo duże-

go popytu na tego rodzaju 

urządzenia, notowali-

śmy bardzo dobre wyniki 

sprzedaży. jednak mia-

łam świadomość, że taka 

sytuacja nie będzie trwać 

wiecznie, a kasa fiskalna 

ma to do siebie, że jeśli się 

nie psuje, to jest jednora-

zowym źródłem dochodu. 

zaczęłam więc myśleć, 

jak można zapewnić firmie 

stałe źródło finansowania. 

zdecydowaliśmy wspól-

nie z rodziną o zajęciu się 

oprogramowaniem.

redakcja: dlaczego aku-

rat oprogramowanie?

ik: w pierwszej połowie 

lat 90-tych nie było jesz-

cze w polsce dużej kon-

kurencji w tej branży. za-

graniczne firmy nie były 

ROZMOWY

INFORMATYKA RODZINNA

jeszcze tak mocno obecne na naszym 

rynku, a rodzime dopiero rozpoczy-

nały działalność. poza tym zajęliśmy 

się oprogramowaniem dla sklepów i 

gastronomii, co pozwoliło nam na pro-

wadzenie sprzedaży wiązanej, razem 

z urządzeniami fiskalnymi. mieliśmy 

też już gotową „bazę klientów”, z któ-

rymi do tej pory współpracowaliśmy w 

zakresie kas. to z pewnością ułatwiło 

nam start w nowej branży.

redakcja: nie bała się pani, że może 

się nie udać? Czy nie byłoby bezpiecz-

niej zajmować się dalej tylko kasami fi-

skalnymi, skoro biznes bardzo dobrze 

się rozwijał?

ik: oczywiście, że miałam obawy, 

wszyscy mieliśmy. i przyznaję, że po-

czątki nie były łatwe. klienci nie od-

czuwali potrzeby wdrożenia systemów 

informatycznych, w tamtych czasach 

to była nowość, usiłowaliśmy wpro-

wadzić produkty innowacyjne. musie-

liśmy przekonać przedsiębiorców, że 

oprogramowanie ułatwia prowadzenie 

biznesu, sprawia, że codzienna praca 

jest wygodniejsza i daje firmie szanse 

na rozwój. 

ale nigdy nie myślałam, żeby poprze-

stać na sukcesie osiągniętym w ob-

szarze kas fiskalnych. moim celem 

zawsze było i jest zapewnienie firmie 

silnej pozycji rynkowej 

i rozwoju. a to, bez od-

ważnych decyzji oraz 

konsekwentnego dzia-

łania, jest niemożliwe. 

na szczęście moi bliscy 

aktywnie wspierają mnie 

w nowych przedsięwzię-

ciach.

redakcja: no właśnie, 

firmę prowadzi pani ra-

zem z mężem i zięciem…

ik: zgadza się. obaj 

bardzo mi pomagają, 

zawsze mogę liczyć na 

ich wsparcie. wspólnie 

zarządzamy całą Grupą 

kotrak, a zięć odpowia-

da za dział erp, który 

zbudował od podstaw. 

obsługuje on naszych 

strategicznych klientów 

w zakresie systemów do 

zarządzania.
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c.d. z poprzedniej strony

redakcja: dziś konkurencja na rynku 

informatycznym jest bardzo duża. jak 

pani firma radzi sobie w tej sytuacji? 

Co wyjątkowego oferuje?

ik: niewątpliwie rynek stawia coraz 

większe wymagania i, jeżeli ktoś chce 

cały czas być w czołówce, musi dosto-

sowywać się do zmian. dla nas prze-

łomowe było zajęcie się oprogramo-

waniem. Bez tej zmiany, mogę śmiało 

powiedzieć, firmy prawdopodobnie już 

by dzisiaj nie było albo byłaby to kilku-

osobowa działalność. tutaj ogromny 

wkład wniesli mój zięć i córka, jako 

przedstawiciele młodszego pokolenia 

umieli inaczej spojrzeć na firmę.

dzisiaj siłą Grupy kotrak jest zrozu-

mienie potrzeb klientów i chęć współ-

tworzenia ich sukcesu. doradzamy 

w wyborze optymalnych rozwiązań. 

klienci nie chcą dostosowywać się do 

standardu oferowanego produktu, to 

raczej produkt trzeba dopasować do 

potrzeb. i to robi Grupa kotrak. wdra-

żamy systemy informatyczne ściśle 

dostosowane do potrzeb klientów, 

sami je piszemy, a także modyfikuje-

my istniejące rozwiązania. dostarcza-

my komputery, serwery, całą infra-

strukturę it. dzięki temu obsługujemy 

klientów kompleksowo w polsce i za 

granicą: rpa, wietnam, Czechy, Bra-

zylia.

redakcja: a jak siła firmy rodzinnej 

przekłada się na obsługę klienta?

ik: w firmie rodzinnej dużo większe 

jest poczucie wspólnego celu, działa-

nia dla dobra firmy. dla klientów ozna-

cza to większe zaangażowanie w roz-

wiązywanie ich problemów. poza tym 

rodzinne relacje staramy się przenosić 

także na sferę kontaktów z klientami. 

dzięki temu, że jesteśmy firmą rodzin-

ną średniej wielkości, łączymy profe-

sjonalizm dużych przedsiębiorstw z ła-

twym dostępem do osób decyzyjnych.

redakcja: a jak widzi pani przyszłość 

firmy? Czy nadal pozostanie w rękach 

rodziny?

ik: na pewno nadal będziemy silnie 

rozwijać dział związany z systemami 

do zarządzania erp. stale zatrudnia-

my nowych pracowników i rozwijamy 

nowe projekty. ale jednocześnie nie 

zaniedbujemy pozostałych działów, 

które są u nas od początku. 

Grupa kotrak prawie od zawsze jest 

firmą rodzinną i chciałabym, aby tak 

pozostało. ja i moi bliscy włożyliśmy 

wiele pracy, aby firma znalazła się w 

miejscu, w którym jest dzisiaj. dlatego 

mam nadzieję, że również moje wnuki 

będą w niej pracować. 

redakcja: dziękuję za rozmowę i życzę 

dalszych sukcesów.

Wspieramy Twój biznes rodzinny

www.kotrak.plSkorzystaj z bezpłatnych konsultacji   32 35 12 715 reklam
a

promocja
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promocja
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OFERTA WSPÓŁPRACY

mecenas/dobrodziej fundacji - firma rodzinna
w zamian za świadczenia otrzymuje:

 prezentacja wizytówki mecenas/dobrodziej na stronie fundacji firmyrodzinne.org, 

portalu sieciowanie.pl, oraz w raportach comiesięcznych fundacji wysyłanych do 

bazy firm rodzinnych,

  prezentacja firmy pod linkiem dobrodzieja/mecenasa.

  Logotyp firmy na wszystkich materiałach drukowanych fundacji.

  inicjowanie kontaktów pomiędzy mecenasami/dobrodziejami a mediami.

  wywiad w formie filmu o zawartości wspólnie uzgodnionej - umieszczony na stro-

nie fundacji.

 zaproszenia na wykłady na wybranych uczelniach w polsce – mentoring

 promocja marki firmowej oraz budowanie wizerunku rodziny biznesowej (rodziny 

sukcesu). 

  wspólne przedsięwzięcia – spotkania mentoringowe lub inne. 

 współudział w wydarzeniach medialnych.

 wsparcie marketingu w budowaniu marki rodzinnej.

 możliwość uczestniczenia w spotkaniach organizowanych wyłącznie dla firm ro-

dzinnych oraz aktywny udział w ich organizacji.

sponsor fundacji
organizacja, która wspiera działania statutowe fundacji:

  wspólne przedsięwzięcia warsztatowo-edukacyjne.

 promocja sponsora w materiałach promocyjnych fundacji.

 Budowanie wizerunku organizacji przyjaznej przedsiębiorczości rodzinnej

   Logo sponsora w materiałach drukowanych oraz na stronach fundacji firmyro-

dzinne.org, portalu sieciownie.pl, w raportach fundacji  wysyłanych do całej bazy.

  inne wg ustaleń.

staż/praktyki/wolontariat
Chętnych do współpracy i nauki zapraszamy. jeśli jesteś zainteresowany szczegó-

łowymi informacjami, napisz: fundacja@firmyrodzinne.org


