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Aktualne działania  
Fundacji Firm 

Rodzinnych 
2012 

 

 Warsztaty tematyczne   z 
prof.A.Blikle - Poznań 
spotkaniatematyczne.pl 

 Portal sieciujący/ obecnie 
14.000 firm rodzinnych  
z Polski -> sieciowanie.pl 

 Współpraca z FBN i IFR 

 Znak „ Firma Rodzinna” 
Rozpoznanie marek 
rodzinnych   

 
 Regionalne Gale Firmy 

Rodzinne Roku 2012 – 
wraz z Newsweek Polska -
> firmyrodzinneroku.pl 
Już 19 kwietnia spotykamy się 
w Kielcach 

 

Podsumowanie spotkania 
właścicieli Firm Rodzinnych  
z niezwykłymi widokami 
 

    
 
13 kwietnia przedstawiciele rodzinnych biznesów spotkali się w rodzinnych i 
wyjątkowo designerskich wnętrzach hotelu POZIOM 511, aby poznać historię 
sukcesu i rozwoju firmy rodzinnej AWBUD SA. Zaprojektowany przez Tomasza 
Wuczyńskiego (syna seniora rodu) – z zawodu architekta hotel to połączenie surowej 
prostoty, ekskluzywnej elegancji i niezwykłej harmonii z naturą, która dosłownie jest 
częścią bryły budynków. A wszystko to okraszone monumentalnymi skałkami jury 
krakowsko-częstochowskiej. 

 

 

 

 

Styczeń 2012 

 
POZIOM 511 
Design Hotel & 
SPA, swoją nazwę 
wziął od wysokości 
nad poziomem 
morza. Kilkanaście 
lat temu mieściło 
się tutaj 
zdewastowane 
schronisko 
młodzieżowe. 

Firmy Rodzinne 
Środowisko firm, które mają wpływ na rzeczywistość 

Nr 4/2012 

 

 

http://www.sieciowanie.pl/
http://www.firmyrodzinneroku.pl/
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Dane teleadresowe biura:  
Fundacja Firmy Rodzinne 
ul. Targowa 70/101  
03-734 Warszawa 
tel. 22 465 28 26 (pn-pt: 9.00-15.00) 
faks 22 213 89 68 
 

Uczestnicy spotkania poznali fascynującą historię powstania oraz rozwoju firmy rodzinnej Awbud, od 
samych początków poprzez dylematy i wnioski wynikające z dokapitalizowania z giełdy.  
 
W czasie prezentacji pan Andrzej wraz z synem Michałem dostarczyli Rodzinnym danych na temat miejsca 
rodzinnego biznesu w światowej gospodarce a także scharakteryzowali szczególne atrybuty, budujące 
mocną przewagę konkurencyjną firm rodzinnych a także sposobów na utrzymanie w rękach rodziny 
dynamicznie rozwijającej się firmy, która zatrudnia w tej chwili około 800 pracowników. 
 
Tomasz Wuczyński oprowadził zgromadzonych po swoich ulubionych częściach kompleksu budynku i 
przedstawił założenia, które przyświecały mu przy tworzeniu koncepcji nad formą i treścią. 
 
 

     
 
Po wyśmienitej kolacji serwowanej w restauracji POZIOM 511 uczestników spotkania 
zelektryzował magiczny głos finallistki programu Must be the music – Katarzyna Moś. Całość 
wieczornej części spotkania uświetnił kwartet smyczkowy Climax Quartet. Rodzinni mieli 
niepowtarzalną okazję wysłuchać opowieści lidera branży budowlanej. Największe 
zainteresowanie wzbudzało zagadnienie, jak zachować rodzinny charakter przedsiębiorstwa przy 
tak dynamicznym rozwoju oraz, że giełda nie koniecznie musi oznaczać utratę własności firmy. 
Pięknie dziękujemy całej rodzinie Państwa Wuczyńskich za niezapomnianą gościnę i już teraz 
wpraszamy się na kolejne, jeszcze bardziej rodzinne spotkanie.  

 
W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele m.in.: Agencja Kreatywna Piruet, ANRO, Autoklinika, 
Biuro Podróży MAX Sp. j., Elektromont, HERBEWO KRAKÓW, IGLO, KMR PALIWA - b.Fąfrowicz 
Paliwa, Królmet, MACH ZPUH, Pożegnanie z Afryką, TEST Częstochowa, VILLA VERDE, "VIRTU 
SP. Z O.O., WAM W.Szymańska A Chudzicka, M. Fit, WAMECH 
 
Zdjęcia ze spotkania opublikowaliśmy na stronie firmyrodzinne.org – zakładka Aktualności 

  
 
 

 

Pilnie spisał: Sebastian Margalski 

Fundacja Firmy Rodzinne 

http://www.mmsilesia.pl/405544/2012/3/10/katarzyna-mos-z-bytomia-zachwycila-jurorow-z-must-be-the-music-wideo?category=video
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Potrzebujemy około 2 miesiące na przejście procedur rejestracyjnych w 
FBN. Będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie w celu 
weryfikacji deklaracji członkowstwa. 
 
Szanując Państwa prywatność i potrzebę intymności, firmy  
które zarejestrują się w Polskim Oddziale FBN będą utrzymane  
w tajemnicy. 
 
Członkowie oraz terminy spotkań nie będą nigdzie publikowane. 
 
Kryteria minimalne, które po negocjacjach zaakceptowane 
 zostały przez FBN International dla Polski to: 
 

 12 lat istnienia Firmy 

 Obroty roczne > 3 mln EUR 

 50+1% własności firmy w rękach rodziny 

 2 osoby z rodziny mają wpływ na rozwój firmy 
 
Dwa przydatne linki: 
Można jeszcze się zapisywać się na spotkanie drugiej generacji lub wysłać 
Wasze dzieci: http://www.nxg-2012.de/  

29 kwiecień – 1 maj 2012 
 
Bezpośrednia rejestracja do sieci międzynarodowej FBN: 
http://www.fbn-i.org/fbn/web.nsf/doclu/Fees?OpenDocument  
 

 
 

Następna konferencja NxG

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. 603 426 276; 

fundacja@firmyrodzinne.org 
www.firmyrodzinne.org 

 
Marta Szczypek 
tel. 22 465 28 26 

marta@firmyrodzinne.org 
 

Konto: Alior Bank 
02 2490 0005 0000 4500 6716 4985 

 

 
 

 

http://www.nxg-2012.de/
http://www.fbn-i.org/fbn/web.nsf/doclu/Fees?OpenDocument
mailto:kasia.gierczak@gelg.pl
mailto:fundacja@firmyrodzinne.org
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Zapraszamy na unikalny kurs z prof. Andrzejem Blikle 

 

 

 
Innowacyjne Paradygmaty Zarządzania XXI wieku 

21 maja 2012 - Poznań 
 

Typowe przedsiębiorstwa XX wieku przypominały swoją organizacją XIX wieczną armię, a więc instytucję 
zhierarchizowaną, w której podstawową relacją pomiędzy pracownikami była relacja podległości (kto komu 
podlega). Ten historyczny paradygmat, mający swoje źródła w manufakturach zatrudniających niepiśmiennych 
robotników, ulega stopniowemu wypieraniu przez organizacje czerpiące swoją siłę z faktu, że zatrudniają ludzi 
wykształconych, którzy, aby działać skutecznie, potrzebują środowiska przyjaznej współpracy i swobodnej wymiany 
wiedzy pozwalającego na realizowanie potrzeb poczucia godności, wartości własnej i profesjonalizmu. Na program 
całodziennej konferencji złożą się trzy bloki wykładowe: 

 Zarządzanie kompleksową jakością — wprowadzenie w amerykańsko-japońską metodę zarządzania, która 
stała się podstawą sukcesu japońskiej gospodarki w latach 1970-90. 

 Dylemat lidera: przemoc czy partnerstwo — obalenie mitu skuteczności kija i marchewki jako narzędzi 
motywacyjnych i co w to miejsce. 

 Czy firma musi wyglądać jak XIX wieczna armia pruska? — Zarządzanie procesowe i zarządzanie wiedzą, 
paradygmat firma 2.0, mądrość tłumu i rynki prognostyczne, zachowanie roju, zarządzanie bez 
menadżerów. 

 
Słuchacze uzyskają internetowy dostęp do wszystkich prezentacji w formacie pdf oraz dostęp do książki autora 
„Doktryna jakości” zawierającej obszerne rozwinięcie większości omawianych tematów. 

 
KOSZT UDZIAŁU W KURSIE  

480 zł 
brutto / 1 dzień szkolenia za osobę 

* 
członkowie IFR z opłaconymi składkami - 450 zł brutto 

wystawiamy rachunek bez VAT. Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 

Alior Bank: 02 2490 0005 0000 4500 6716 4985; 

Fundacja Firmy Rodzinne; ul. Bukowska 12; 60-810 Poznań 
 

Zgłoszenia przyjmuje Marta Szczypek marta@firmyrodzinne.org, tel. 22 465 28 26 (pn-pt: 9.00-15.00).  
Już teraz wypełnij formularz rejestracyjny! 

 
LOKALIZACJA 

 Stara Papiernia – tuż przy Rondo Kaponiera przy Targach Poznańskich / wjazd na parking 
od strony postoju autobusów; ul. Zwierzyniecka 3 (mapka); Poznań 

 
ZAPRASZAMY! 

               
 

Więcej informacji na stronie: www.spotkaniatematyczne.pl  

mailto:marta@firmyrodzinne.org
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
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
http://www.spotkaniatematyczne.pl/
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Wiadomości  

Wojciech Gębarowski z firmy Orlex wyróżniony tytułem 
Ambasadora Firm Rodzinnych 2012 woj.pomorskiego 

  
 

5 kwietnia br. wraz z Newsweek Polska w ramach drugiej edycji rankingu Firmy Rodzinne Roku 2012 
wyróżniliśmy firmy rodzinne województwa pomorskiego za ich dynamiczny rozwój. Tytułem 
Ambasadora Firm Rodzinnych został wyróżniony Pan Wojciech - senior rodziny Gębarowskich, który 
sukcesywnie na przestrzeni lat do zarządzania firmą Orlex włączył synów: Macieja i Michała. W chwili 
obecnej w/w osoby stanowią trzon decyzyjny przedsiębiorstwa. Twórca biznesowego sukcesu 
wejherowskiej firmy z branży deweloperskiej. Pan Wojciech otrzymał od nas drzewko – symbol 
przedsiębiorczości rodzinnej. Drzewko wycięte laserowo w blasze ufundowała firma GELG z Wronek, a 
srebrne drzewko wpinane w klapę przekazała nam poznańska firma jubilerska YES. Kolejna z cyklu gala 
odbyła się w Kielcach 19 kwietnia, podczas której wyróżnienie 
otrzymała rodzina Państwa Kowalczyk z firmy Grafit-I Kielce. 
Fotorelacja już wkrótce. 
 

Rodzinna biżuteria od YES  
Poznańska firma rodzinna YES przygotowała dla nas drzewka na igle 
do wpięcia. Pięknie dziękujemy! JUŻ WKRÓTCE BĘDZIE DOSTĘPNA 

DO KUPIENIA W NASZYM RODZINNYM SKLEPIKU. 
 

Letnie spotkanie w klimacie Indyjskim 2 czerwca w Poznaniu  
Z przyjemnością zapraszamy 2 czerwca do poznańskiej Malty  
(szczegóły spotkania prześlemy chętnym) na spotkanie 
zorganizowane wspólnie z paniami: Solange Olszewską 
(SOLARIS) oraz Magdaleną Kwiatkiewicz (YES). 
Porozmawiamy o kobiecym sposobie zarządzania w firmach 
rodzinnych oraz o perspektywie budowania dobrych relacji z 
pracownikami. Porozmawiamy również o naszych 
doświadczeniach i tym co nas w Indiach zauroczyło: 
ajurweda, joga, ludzie oraz  podzielimy się wrażeniami z 

podróży ze świata. Będzie z nami Pani Danusia która mieszka w Indiach i organizuje wyjazdy oraz 
opiekę podczas pobytu w INDIACH. Możliwe jest zorganizowanie dla chętnych wyjazdu w sierpniu do 
sprawdzonego przez nas ośrodka ajurwedyjskiej medycyny w Kerali w Indiach. Zgłoszenia zbiera Kasia 
Gierczak Grupińska: kasia.gierczak@gelg.pl; tel. 500 297 097 
 

 A   
 

http://grafit-kielce.pl/
mailto:kasia.gierczak@gelg.pl


6 

 

PS. Ostatnio gościliśmy również na: Forum Gospodarczym Aglomeracji Poznańskiej, z odwiedzinami  
w firmie rodzinnej Sądecki Bartnik i wiele wiele innych… 

http://www.dga.pl/strony/1/i/1010.php
http://firmyrodzinne.pl/inicjatywy-firm-rodzinnych/koo-maopolskie/446-fotorelacja-ze-slodkiego-spotkania-krakowiakow-i-gorali-w-sadeckim-bartniku.html

