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Firmy Rodzinne 

Aktualnie  
realizowane  

działania  
 

 Tworzenie polskiego od-

działu FBN 

 Budujemy portal sieciujący 

w którym można odnaleźć 

innych rodzinnych przed-

siębiorców obecnie 14.000 

firm z Polski -> 

www.sieciowanie.pl 

 Współpraca z IFR - wspól-

ne wydarzenia i promocja 

www.firmyrodzinne.pl 

 Dumny znak: „ Firma Ro-

dzinna” 

 
 Regionalne Gale Firmy Ro-

dzinne Roku 2012 – wraz  

z Newsweek Polska 

www.firmyrodzinneroku.pl 

14 czerwca - Bydgoszcz 

28 czerwca - Katowice 

12 września - Poznań 

19 września - Kraków 

26 września - Szczecin  

10 października – Olsztyn 

17 paźdz. – Zielona Góra 

24 października – Łódź 

14 listopada – Wrocław 

21 listopada – Rzeszów 

28 listopada – Lublin 

5 grudnia – Białystok 

12 grudnia – Warszawa 

 

 

Ambasadorzy firm rodzinnych  
w opolskiem i świętokrzyskiem 

           
W kwietniu i maju tytułem ambasadora firm rodzinnych utytułowaliśmy dwie 

osoby, Panią Urszulę Kowalczyk z firmy GRAFIT-I z Kielc oraz Pana Marka Scelinę 

z firmy MARKO z Brzegu. Wyróżnieni przedsiębiorcy obiecali pod przysięgą godnie 

reprezentować środowisko przedsiębiorczości rodzinnej w swoim regionie, będąc 

jednocześnie dumnymi rzecznikami  marki Firma Rodzinna GRATULUJEMY!  

 

 

 

 

Styczeń 2012 

Nr 5/2012 

 

 

 

 

 
Fot. W imieniu mamy Urszuli 

Kowalczyk przysięgę promowa-

nia wartości rodzinnych uroczy-

ście złożyła córka Małgorzata. 

Środowisko firm, które mają wpływ na rzeczywistość 

http://www.sieciowanie.pl/
http://www.firmyrodzinne.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 

fundacja@firmyrodzinne.org 

Wyróżnienie wręczamy w ramach cyklu gal regionalnych Firmy Rodzinne Roku 2012 

organizowanego przez Newsweek Polska wraz z Partnerami strategicznymi.   

Propozycja dla rodzinnych: Pan Marek Scelina, który zatrudnia w swojej firmie po-

nad 200 osób niepełnosprawnych posiada status firmy ZPCHR i jako nieliczna firma 

w Polsce, umożliwia przyznanie innym firmom ulgi na PFRON w 2012 roku. Pan Ma-

rek zadeklarował dla zainteresowanych firm rodzinnych pomoc w uzyskaniu takiej 

ulgi. Dotyczy to firm zatrudniających powyżej 25 osób. Zainteresowane osoby pro-

simy o kontakt z biurem fundacji a przekażemy zapytanie do Pana Marka.  

 
 
 
 
 
 

 

 

Dumna Firma Rodzinna  
czyli znak-drzewko firm rodzinnych  

Zachęcamy do oznakowania drzewkiem - FIRMA RODZINNA swoich produktów, 

siedzib firm, stron internetowych, oraz do pochwalenia się tym z nami. Będziemy  

Was promować!  Używanie znaczka jest bezpłatne! Dumy rodzinnych nie można 

kupić trzeba ją stworzyć! Zapraszamy: firmyrodzinne.org/marka-firma-

rodzinna.html Pierwsze przykłady użycia: Anro, Jelenia Struga Medical SPA, Sądecki 

Bartnik. Enelmed 

   
 

 

 
 

 
Czekamy na Wasze sugestie i 

potrzeby oraz informację o or-

ganizowanych wydarzeniach. 

 

 

ZAPRASZAMY 
 

Katarzyna Gierczak  

Grupińska;  

tel. 500 297 097;  

kasia.gierczak@gelg.pl 

 

Sebastian Margalski,  

tel. 603 426 276;  

funda-

cja@firmyrodzinne.org 
 

Marta Szczypek 

marta@firmyrodzinne.org 

 

www.firmyrodzinne.org 

tel. 22 465 28 26  

(pn-pt: 9.00-15.00) 

faks 22 213 89 68 

 

Konto: Alior Bank 

02 2490 0005 0000 4500 

6716 4985 

 

 
 

http://firmyrodzinne.org/marka-firma-rodzinna.html
http://firmyrodzinne.org/marka-firma-rodzinna.html
http://sklep.anro.net.pl/
http://jeleniastruga.pl/
http://bartnik.pl/
http://bartnik.pl/
http://enel.pl/
mailto:kasia.gierczak@gelg.pl
mailto:fundacja@firmyrodzinne.org
mailto:fundacja@firmyrodzinne.org
mailto:marta@firmyrodzinne.org
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10-11 maja br odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich oddziałów FBN 

z całego Świata w Genewie. Uczestnicy rozmawiali o wyzwaniach oraz tematach po-

ruszanych przez właścicieli i dzieci firm rodzinnych. W każdym z oddziałów jest ko-

mórka prowadzona przez sukcesorów. Na spotkania drugiej generacji są zaprasza-

ne osoby od 18-40 lat – potencjalni sukcesorzy. Dzieci wymieniają między sobą 

wiedzę i opinie na tematy zarządcze i rodzinne. Zakres rozmów jest nieograniczony. 

Rodziny czerpią z doświadczeń oraz ogromnej wiedzy praktycznej. 

 

W tym gronie dużo łatwiej otworzyć się i poczuć dobrze wiedząc, że podobne sytu-

acje dotyczą nie tylko nas. 

Zaprezentowaliśmy w Genewie sękacz z Łap k./Białegostoku z cukierni rodzinnej  

U Lecha. Pokazaliśmy również drzewko i podarowaliśmy jeden egzemplarz dyrekto-

rowi wykonawczemu FBN p. Olivier de Richoufftz. Więcej zdjęć na stronie fundacji - 

zakładka Aktualności. 

Zapraszamy na światowy kongres członków FBN (będzie  
ok. 800 uczestników). 

 
Zaproszeni są wszyscy członkowie FBN, jeżeli chcą Państwo się wpisać już teraz, ist-

nieje możliwość rejestracji bezpośrednio w FBN: 

https://fbnssl.org/fbn/applications.nsf/Step1?OpenForm 

Najbliższe plany: 
 

 Przygotujemy program dzia-

łań z konkretnymi datami 

spotkań (od września 2012): 

 analiza potrzeb (wyjściowa 

była już przeprowadzona w 

Solarisie w 2011– do pobrania) 

 Prosimy o Państwa uwagi 

pomysły sugestie oraz pro-

pozycje w których mogliby-

śmy uczestniczyć 

 profile wszystkich członków 

FBN Polska (do użytku we-

wnętrznego) 

 spotkanie dla drugiego po-

kolenia z sukcesorem który 

dostąpił sukcesji i chce się 

podzielić doświadczeniem,  

czekamy na propozycje 

 propozycja dla właścicieli o 

zaangażowanie jako życzliwi 

przyjaciele, którzy honorowo 

są gotowi pomóc innym fir-

mom rodzinnym w trudnych 

momentach swoją radą i do-

świadczeniem. 

 Kodeks etyczny FBN Polska – 

do wspólnej dyskusji. 

 

Kryteria które powinny być 

dotrzymane w FBN Polska: 

 

 12 lat istnienia Firmy 

 Obroty roczne > 3 mln EUR 

 50+1% własności firmy w 

rękach rodziny 

 min. 2 osoby z rodziny mają 

wpływ na rozwój firmy 

http://www.ulecha.pl/
http://firmyrodzinne.org/aktualno%C5%9Bci.html
https://fbnssl.org/fbn/applications.nsf/Step1?OpenForm
http://firmyrodzinne.org/download/wyniki-ankiety-18-lut2011.pdf
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Wydarzenia/Aktualności    

 Enelmed otwiera drugi w Warszawie nowoczesny szpital 

 

Życzliwie donosimy, że 18 maja firma rodzinna oficjalne otworzyła drugi szpital w Warszawie  – Szpital Cen-

trum przy al. Solidarności 128. Szpital specjalizuje się w ortopedii i neurochirurgii. Posiada dwie sale opera-

cyjne oraz jedną salę pooperacyjną. Nowa placówka wyposażona jest w 30 łóżek w komfortowych, klimatyzowanych 

pokojach z łazienkami, TV oraz dostępem do internetu. Gratulujemy! 

 Rodzinny sklepik,  
można już zamawiać drzewka  

 

W chwili obecnej dostępne są do wyboru drzewka: srebrne od fir-

my YES, oraz wycięte laserowo z blachy od firmy GELG. Dla chęt-

nych mamy również dla Was opublikowane przez PARP opowieści 

firmowo-rodzinne, fascynujące historie budowania firm rodzin-

nych. Zapraszamy na www.firmyrodzinne.org/sklepik.html 

 

 Spotkanie w klimacie Indyjskim   
2 czerwca w Poznaniu 

Z przyjemnością zapraszamy 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 dalekich podróży . Będzie z nami Pani Danusia Trzaskowska, która mieszka w In-

diach, wie dużo na temat ajurwedy. Ajurweda to „wiedza życia”, bądź „sztuka życia” - najstarszy 

na świecie system medyczny i filozoficzny, wywodzący się ze starożytnych Indii. Ajurweda traktuje ciało i umysł jako 

całość, ujmuje człowieka holistycznie. Jest  to nauka o nas samych, pozwala nam zrozumieć naszą naturę i odkryć 

nasze potrzeby. Zawiera nie tylko wskazówki dotyczące leczenia chorób ale i przepisy na to – co jeść, jak dbać o 

siebie, jak żyć by pozostać w harmonii naturą i ze sobą, zachowując zdrowie.  Zgłoszenia zbiera Kasia Gierczak 

Grupińska, która w Indiach bywa: kasia.gierczak@gelg.pl; tel. 500 297 097 

 

 

file:///C:/Users/Kasia/Desktop/www.firmyrodzinne.org/sklepik.html
mailto:kasia.gierczak@gelg.pl
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Zaproszenia / Patronaty 

 

 Wspólnie z kancelarią Wardyński zapraszamy 

 
Warszawa 21-23 listopada 2012 - Hotel Intercontinental, więcej na www.ibawarsaw2012.com/pl/ 

 

 U-Rodziny 2012 – Konferencja ogólnopolska Firm Rodzin-
nych  9-11 listopad Kraków! 

 
Więcej na: http://u-rodziny.pl 

 Akademia DAM  

               
 

Akademia Dam (wiedza i wartości naszych prababć dla wnuczek) podjęliśmy współpracę mając na uwadze ak-

tywne i działające biznesowo babcie, dla których etykieta i wychowanie wnuczek leży na sercu. więcej informa-

cji na stronie: http://akademiadam.pl/ Zapraszamy! 

 

 Warsztaty z zarządzania - Helmut Gläser w Jeleniej Strudze 

Organizowane przez ambasadora firm rodzinnych 2011 województwa dolnośląskiego, Pana Marka Jankow-

skiego z firmy rodzinnej Jelenia Struga Medical SPA. Uczestnicy 2 dniowych warsztatów w Kowarach otrzymują 

bezpłatny nocleg ufundowany przez właściciela. Proponowane tematy: 1. Profesjonalne komunikowanie się; 2. 

Strategie negocjacji; 3. Publiczne występowanie i wpływanie na grupy; 4. Reklamacja jako szansa; 5. Motywo-

wanie – Motywacja; 6. Jeśli nie motywować to co robić?; 7. Sytuacje konfliktowe; 8. Savoir vivre w biznesie;  lo-

kalizacja -  Jelenia Struga Medical SPA (Kowary) - więcej na www.spotkaniatematyczne.pl  

 

CODZIENNIE CZEKAMY NA KONTAKT Z PAŃSTWEM, CHĘTNIE PROMUJEMY WASZE DZIAŁANIA! 

http://www.ibawarsaw2012.com/pl/
http://akademiadam.pl/
http://www.jeleniastruga.pl/pl/
http://www.spotkaniatematyczne.pl/
http://u-rodziny.pl

