
  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  

  

 

Firmy Rodzinne 
Środowisko Firm Rodzinnych które chcą mieć wpływ na  rzeczywistość 

 
 
 
 

Aktualne działania  
Fundacji Firm 

Rodzinnych 
2012 

 
 Warsztaty tematyczne   

Poznań 

www.spotkaniatematyczne.pl 
 Portal sieciujący/ obecnie 

14.000 firm rodzinnych  
z Polski 
 www.sieciowanie.pl 

 Współpraca z FBN I IFR 
 Znak „ Firma Rodzinna” 

Rozpoznanie marek 
rodzinnych   

 
 Certyfikat 

 „ Sprawdzona Firma 
Rodzinna” we współpracy z 
Krajową Izbą Biegłych 
Rewidentów 

 Uroczyste gale dla firm 
rodzinnych (5-6 w 2012). 

 
Wernisaż zdjęć ze świata  w 
siedzibie WTC Poznań firma 

rodzinna  YES  
Pięknie dziękujemy! 

Podsumowanie spotkania  
właścicieli Firm Rodzinnych 

 
24 stycznia 2011 w siedzibie WTC-Poznań i Fundacji Firmy Rodzinne 
odbyło się spotkanie właścicieli firm rodzinnych. Zebranych uczestników 
spotkania powitali: gospodarz miejsca – prezes WTC-Poznań pan Paweł 
Burczyk, prezes Solaris Bus & Coach p. Solange Olszewska, Katarzyna 
Gierczak Grupińska – prezes fundacji FR oraz prof. Andrzej Blikle – 
prezes IFR. Podczas spotkania podjęte zostały tematy sukcesji, Magdalena 
Pazgan z firmy Konspol przedstawiła punkt widzenia drugiego pokolenia, 
trudności w budowaniu autorytetu, wymiany wiedzy i doświadczeń. 

 
 
Największe emocje co oczywiste wzbudził temat możliwości włączenia się 
do ogólnoświatowej sieci firm rodzinnych FBN.  O swoich doświadczeniach 
opowiedział uczestnikom pan Jan Olszewski z firmy Solaris a aspekty 
prawne wyjaśnił adwokat Hubert Masiota. 
Wstępnie gotowość wstąpienia do sieci FBN wykazało kilkunastu 
przedstawicieli firm rodzinnych, ustalona również została roczna składka 
członkowska: 650 Euro rocznie od firmy.  
 
Więcej zdjęć ze spotkania na stronie www.firmyrodzinne.org 
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 Gotowość rozmów z 
FBN zadeklarowały 
firmy: 

 
 Anro 
 Bemomotors 
 Dynaxo 
 Cafardini 
 Enelmed 
 Fakro 
 Gelg 
 Gartenholzhh 
 Herbewo 
 Konspol 
 Jelenia Struga 
 Lars 
 MMG M.Węcławiak 

M.Pasternak 
 Marcinkowski Broker 
 Mielżyński 
 M-serwis 
 Olandia 
 Ochnik 
 Plastwill 
 Piruet 
 Pożegnanie z Afryką 
 RBB - Stal 
 Salvemedica 
 Sądecki Bartnik 
 Skalmex 
 Solaris Bus & Coach 
 Ster 
 WFM- Wolsztyńskie 

Meble Grupa Szynaka 
 Vox 
 Yes 

 

Obecnie członkami 
sieci FBN International 

są: 
 

 Mokate 
 Labofarm 
 Solaris Bus & Coach 

 
 

Prosimy o sygnał jeżeli 
firma została zapisana  

przez pomyłkę lub jeżeli 
zgłoszenie umknęło naszej 

uwadze. 

Kim jesteśmy: 
“Światowym wiodącym stowarzyszeniem biznesu prowadzonym przez 
rodziny, promujących sukces i zrównoważony rozwój rodzinnych 
biznesów” 
Gdzie jesteśmy:  

 

Fakty i dane: 

 “Federacja” członków rodzinnego biznesu – założona w 1989  
 Obecna w 60 krajach i 5 kontynentach  
 27 Narodowych jednostek  
 Prowadzi 150 programów rocznie dla zrzeszonych w świecie 

jednostek; dla:  

 4200 członków  
 Właścicieli, liderów i przyszłych liderów  
 Zrzesza od średnich do wielkich wielonarodowych firm  
 Członkowskich 

Międzynarodowe spotkania Rodzinnego Biznesu FBN:  

• obecność wymagana dla właścicieli rodzinnych biznesów  
• organizowane co roku na różnych kontynentach  
• prezentacje/ wykłady  światowej klasy wykładowców 

akademickich i kluczowych postaci w tym sektorze  
• jedyne wydarzenie wsparte doświadczeniem swoich członków  



Międzynarodowa społeczność 
Firm Rodzinnych FBN 

Do sieci FBN należą już m.in.:

     

  

 

   

   

   

        



  
  

Zapraszamy na spotkanie  

Firm rodzinnych 

20 marzec 2012  Poznań 
 

 Olivier de Richoufftz  

Executive Director of Family Business Network 

 Grupa kapitałowa Vox -   

przedsiębiorcza rodzina Voelkel 

 

 (Stara Papiernia) 
Rondo Kaponiera przy Targach Poznańskich/ 

wjazd na parking od strony postoju autobusów/  
ul. Zwierzyniecka 3;  Poznań 

godzina: 12:00 – 17:00 

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności  

pod adresem: fundacja@firmyrodzinne.pl 

lub telefonicznie: 500 297 097 
 

 spotkanie wyłącznie dla Firm Rodzinnych 

 Koszt udziału za catering 70 zł za osobę brutto 
 

--------------------------------------------------------------------- 

Plan spotkania 
 

11:00 – 12:00 południowa kawa i herbata, rozmowy  
w kuluarach 
 
12:00 – 14:00 FBN Olivier de Richoufftz; Executive Director 
The Family Business Network 
Cel: zapoznanie się z propozycją międzynarodowej 
organizacji firm rodzinnych FBN 
Dyskusja i pytania  
 
14:00 – 15:00 Obiad na miejscu 
 
15:00 – 17:00 Spotkanie z właścicielami Grupy VOX, 
prezentacja  oraz historia firmy prowadzonej przez 
przedsiębiorczą rodzinę państwa Voelkel,  
panel dyskusyjny z firmami rodzinnymi będącymi na 
spotkaniu 
 
17:00 podsumowanie  

Firmy Rodzinne 
 

Stanowimy ogromną 
siłę gospodarczą!  

 
Nasze Firmy powstały z 
pasji przedsiębiorczej ,  

którą ma tylko 2% 
ludzkości!  

 

 

 

ZAPRASZAMY 
 

Katarzyna Gierczak 
Grupińska;  

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

 
Sebastian Margalski,  

tel. 603 426 276; 
fundacja@firmyrodzinne.org 

www.firmyrodzinne.org 
 

Konto: Alior Bank 
02 2490 0005 0000 4500 6716 

4985 
 

 
 

 

http://mapy.google.pl/maps?q=Zwierzyniecka+3,+Pozna%C5%84&hl=pl&ie=UTF8&sll=52.408299,16.910415&sspn=0.009189,0.020192&oq=ul.+zwie&hnear=Zwierzyniecka+3,+Pozna%C5%84,+Wielkopolskie&t=m&z=16
mailto:fundacja@firmyrodzinne.pl
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 W imieniu Jana Olszewskiego z firmy Solaris Bus & Coach zapraszamy przedstawicieli sukcesorów 

na spotkanie w Bawarii http://www.nxg-2012.de/ : 

 
 

 W imieniu Magdaleny Florek z firmy Fakro 
 

ZAPRASZAMY RODZINNYCH NA 
I NARCIARSKIE MISTRZOSTWA 

POLSKICH PRACODAWCÓW PRYWATNYCH 
JAWORZYNA KRYNICKA 18.02.2012 

Sport to nie tylko aktywny i zdrowy sposób spędzania wolnego czasu, 
ale także możliwość oderwania się od codziennych zajęć. 
To okazja do spotkania się w gronie osób mających 
wspólne zainteresowania. 

Chcemy dać taką możliwość szczególnej grupie zawodowej 
i dlatego podejmujemy inicjatywę organizacji 
Narciarskich Mistrzostw Polskich Pracodawców Prywatnych. 
18 lutego 2012 r. na stoku Jaworzyny Krynickiej 
będzie okazja do sportowej rywalizacji i nabrania sił 
do dalszej pracy w ciężkich obecnie 
warunkach gospodarczych.  

 

 

 

Zapraszamy na stok! 

organizator główny 

 

patronat 

  

sponsor 

 

 

Następna konferencja NxG

http://www.nxg-2012.de/
http://pomysloprzyszlosci.org/
http://www.fakro.pl/


 W imieniu Olafa Makiewicza, Olandia zapraszamy na bal karnawałowy, 20% zniżki dla 
członków IFR : 

 


