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Firmy Rodzinne 
Środowisko Firm Rodzinnych, które mają wpływ na  rzeczywistość 

 
Aktualne działania  

 
 Współpraca z IFR, D&B Poland 

oraz kancelarią rodzinną Ma-

siota - wspólne działania 

 Budowanie portalu sieciujące-

go z IPI PAN-> sieciowanie.pl 

 Marka „Firma Rodzinna”,  

budowanie dumy, opracowanie 

identyfikacji wizualnej oraz re-

gulaminu użycia znaku 

 

              ->  

 Gale Firmy Rodzinne Roku 

2012  Newsweek Polska -> 
firmyrodzinneroku.pl 

 

 

 
 

 

Ambasadorzy Roku 2012 w woj.  
kujawsko-pomorskim i śląskim 
Czerwiec to miesiąc spotkań z firmami rodzinnymi, w siedzibach firm oraz  na galach 

organizowanych przez Newsweek  W Bydgoszczy tym razem tytułem ambasadora firm 

rodzinnych nominowaliśmy Panią  Agatę Rutkowską, która reprezentuje drugie poko-

lenie firmy Dingo, producenta akcesoriów skórzanych dla psów i kotów. Miłośnicy 

zwierzaków na pewno znają żółte logo z czarnym napisem. Firma istnieje i rośnie od 34 

lat 6 miesięcy i wielu dni...). W Katowicach natomiast ambasadorem został Pan Stefan 

Rotarski, który reprezentuje firmę ANRO z Zawiercia, producenta znaków BHP i syste-

mów bezpieczeństwa. Wyróżnieni ambasadorzy publicznie zadeklarowali godne i ak-

tywne reprezentowanie środowiska przedsiębiorczości w swoim regionie. 

  
 

Tytuł Ambasdadora Firm Rodzinnych Roku wręczamy w imieniu stowarzyszenia 

Inicjatywa Firm Rodzinnych w ramach ogólnopolskiego rankingu Firmy Rodzinne 

Roku 2012 organizowanego przez Newsweek Polska.  

 

 

 

Styczeń 2012 

Nr 6/2012 

 

 

http://firmyrodzinne.pl/
http://dnb.com.pl/
http://www.masiota.com/
http://www.masiota.com/
http://www.ipipan.waw.pl/index-c.html
http://www.sieciowanie.pl/
http://firmyrodzinne.org/marka-firma-rodzinna.html
http://www.firmyrodzinneroku.pl/
http://www.dingo.com.pl/pl/o-firmie
http://www.anro.net.pl/
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KKaammppaanniiaa    FFiirrmmaa  RRooddzziinnnnaa    

  

 

 

Zachęcamy do oznakowania drzewkiem FIRMA RODZINNA swoich produktów, 

siedzib firm, stron internetowych, opakowań, wizytówek i gdzie tylko znajdzie się 

miejsce , oraz do pochwalenia się tym faktem z nami. Będziemy się Wami mocno 

chwalić przed innymi a również dużo łatwiej będzie się nam wzajemnie odnaleźć. 

Używanie znaczka jest bezpłatne! Dumy rodzinnych kupić nie można, trzeba ją 

wypracować. Zapraszamy: firmyrodzinne.org/marka-firma-rodzinna.html 

  

 
 

 
Jesteśmy po to aby działać 
wspólnie, Pozostajemy w 
oczekiwaniu na kontakt! 

 
 

ZAPRASZAMY 
 

 
 
 

Katarzyna Gierczak 
Grupińska 

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

 
Sebastian Margalski,  

tel. 603 426 276;  
fundacja@firmyrodzinne.org 

 
Marta Szczypek 

marta@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 

 
 

www.firmyrodzinne.org 
 

http://firmyrodzinne.org/marka-firma-rodzinna.html
mailto:kasia.gierczak@gelg.pl
mailto:fundacja@firmyrodzinne.org
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Spójna identyfikacja wizualna Fundacji 
Nowa identyfikacja wizualna Fundacji 

ma za zadanie spójnie i w pełni profe-

sjonalnie reprezentować środowisko 

firm rodzinnych. Trzon symboliki po-

zostaje bez zmian, głównym (wspól-

nym ze znakiem Firma Rodzinna) mo-

tywem jest drzewo, którego korzenie 

symbolizują tradycje, tożsamość, potwierdzają związek z ziemią, stabilność, poczu-

cie bezpieczeństwa. Bogata korona, to aspiracje i dążenia, wzrost i rozwój. Przygo-

towywana właśnie nowa identyfikacja wizualna fundacji jest potwierdzeniem za-

chodzących zmian i komunikatem nowej jakości marki FIRMA RODZINNA.  Ochro-

nę prawną znaku FIRMA RODZINNA oraz Fundacja FIRMY RODZINNE zadeklaro-

wała wesprzeć firma Fakro, której w tym miejscu serdecznie dziękujemy! opr.SM 

         

Bezpieczeństwo i prestiż     
Miło nam poinformować a wręcz pochwalić się, że się napracowali-

śmy i wraz z Tomkiem Szurkowskim opracowujemy kompletny sys-

temu identyfikacji wizualnej znaku FIRMA RODZINNA. 'Manual', to 

dokument, który będzie swoistym podręcznikiem, źródłem inspira-

cji i zbiorem zasad użycia drzewka, takim aby budował pozytywny 

wizerunek wszystkich używających go firm rodzinnych, a to nam 

najbardziej leży na sercu. 

Aby dbać o pozytywny wizerunek firm, opracowaliśmy wraz z rodzinną Kancelarią 

Prawną MASIOTA regulamin użycia znaku a także nawiązaliśmy współpracę z firmą 

Dun and Bradstreet Polska, która jest największą jaką znamy wywiadownią gospo-

darczą w Polsce. Dla zainteresowanych będziemy mogli przygotować bezpłatnie 

potwierdzenie pozytywnej oceny wiarygodności i stabilności biznesowej. Robimy 

to po to, aby właściciele firm rodzinnych, którzy podejmą decyzję o wykorzystaniu 

drzewka czuli się bezpiecznie, naszym celem jest, aby marka Firma Rodzinna bu-

dziła jednoznacznie pozytywne skojarzenia. Zapraszamy do kontaktu. 

 

Najbliższe plany: 
 
 Opracowanie spójnego wize-

runku znaku FIRMA RO-
DZINNA – księga standardu 
znaku plus regulamin bezpie-
czeństwa. 

 Opracowanie spójnego sys-
temu identyfikacji wizualnej 
Fundacji. 

 Realizacja współpracy z wy-
wiadownią gospodarczą Dun 
and Bradstreet agencją Mar-
ketshare. 

 Analiza potrzeb (wyjściowa 
była już przeprowadzona w 
Solarisie w 2011– do pobrania) 

 Spotkanie dla drugiego poko-
lenia (od 18 do 40 roku życia) 
- prośba o sugestie i potrzeby 
działań  

 Propozycja dla właścicielek i 
właścicieli o utworzenia 
grupy mentorów, którzy ho-
norowo są gotowi pomóc in-
nym firmom rodzinnym w 
trudnych momentach swoją 
rada i doświadczeniem. 

 Kodeks etyczny FBN Polska – 
do wspólnej dyskusji. 
 

Proces aplikacji Polski do 
sieci FBN jest w trakcie re-
alizacji 

Kryteria zaakceptowane 
przez FBN Int. dla Polski to: 

 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://firmyrodzinne.org/download/FFR-CI.pdf
http://fakro.pl/
http://www.chigodesign.com/
http://firmyrodzinne.org/download/FIRMA_RODZINNA_Manual_Znaku_FR.pdf
http://www.masiota.com/
http://www.dnb.com.pl/ZarzadzanieRyzykiem.aspx?id=RaportyHandlowe
http://firmyrodzinne.org/download/wyniki-ankiety-18-lut2011.pdf
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Zapraszamy na światowy kongres członków FBN  
w Londynie, październik 2012 

 

Zaproszeni są wszyscy członkowie FBN, są to firmy globalne i średnie. Właściciele największych znanych 

nam marek. Mamy możliwość rejestracji bezpośrednio w FBN, jeszcze bez oddziału polskiego: 

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

  

Zapraszamy na spotkanie z firmą rodzinną branży zdrowotnej:   
                        - 25 października 2012 - Warszawa  

 

 

Spotkanie jest wyłącznie dla firm rodzinnych, za potwierdzeniem rejestracji przez biuro Fundacji. 

Propozycje tematów:  

 Rozwój organiczny firmy,  

 Wprowadzanie „ładu korporacyjnego” w dynamicznie rozwijającej się firmie – okiem drugiego pokolenia, 

 Jak zarządzać pracownikami, w dużej firmie i jak delegować skutecznie zadania z odpowiedzialnością, 

 Wyzwania i problemy przy dokapitalizowaniu rozwoju firmy (doświadczenia z Giełdy) 

 

Wizyta w firmie rodzinnej JARS – laboratoria analityczne 
31 maja mieliśmy 

przyjemność po-

znać osobiście Pa-

nią Martę Rudziń-

ską - charyzma-

tyczną współwła-

ścicielkę firmy ro-

dzinnej Jars. Firma 

zajmuje się anali-

zami laboratoryj-

nymi oraz Syste-

mami Jakości w 

zakresie: żywności, 

pasz, kosmetyków, chemii gospodarczej i środowiska 

(wody, ścieki, odpady, osady, wysypiska, itp.). Posiada 4 

laboratoria badawcze wykonujące, ponad 300-u akre-

dytowanymi metodami, analizy mikrobiologiczne, fizy-

kochemiczne oraz sensoryczne. Pani Marta deklaruje 

chęć nawiązania współpracy z producentami branży 

spożywczej w zakresie dostarczania na rynek produk-

tów bezpiecznych dla zdrowia i o wysokiej jakości. 

Wszystkie inicjatywy z ochrony środowiska, dy-

daktyki i współpracy z nauką i mądrymi ludźmi. 

Planujemy na jesieni zorganizować dla firm ro-

dzinnych spotkanie na temat jakości żywności i 

tematu wokół dodatków do żywności, badania, 

„wiem co jem”... Poruszymy również temat pa-

triotyzmu lokalnego czyli kupowania produktów 

oraz korzystania z usług od polskich i lokalnych 

przedsiębiorców oraz wrażliwy temat "kuszących 

ofert" 

wyku-

ku-

pienia 

firm przez 

zagraniczne 

koncerny. 

Szczegóły w 

następnym 

raporcie opr. 

SM 

https://fbnssl.org/fbn/applications.nsf/Step1?OpenForm
http://jars.pl/
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Wydarzyło się: 

Rodzinne spotkanie w klimacie indyjskim w blasku złota 
 

2 czerwca spotkałyśmy się w gronie kobiecym  wy-

jątkowo, smacznie i serdecznie. Rankiem w sobotę 

ugościła nas Pani Magdalena Kwiatkiewicz (YES) 

ciastem domowym i wyśmienitą kawą. Pierwszym 

tematem jaki nam się sam cisnął na usta to SUKCE-

SJA. Mamy już kilka udanych zdarzeń sukcesyjnych i 

myślę, że warto temat podtrzymać. Postaramy się 

zaprosić Państwa do firmy, która podzieli się do-

świadczeniem przekazania władzy i odpowiedzial-

ności dzieciom. Nie obyło się oczywiście bez do-

tknięcia skarbów i wyszukania najpiękniejszych pa-

miątek. 

 

 
 

Drugą cześć dnia smacznie w klimacie indyjskim 

spędziłyśmy nad poznańska Maltą. Pani Solange 

Olszewska (SOLARIS), odkryła i sama często spę-

dza wolne chwile w Indiach. Nie w zwykłych miej-

scach turystycznych ale w takich gdzie dusza i cia-

ło odpoczywają, leczą się z cywilizacyjnych niedo-

godności. Na samym końcu Indii w zielonym za-

kątku z pięknymi plażami można zapomnieć o 

wszystkim. Była z nami Pani Danusia Trzaskowska 

– przedstawicielka tego właśnie miejsca, opowia-

dała o Ajurwedzie, jodze zdrowiu i tym że warto 

zadbać o siebie, bo nikt inny za nas tego nie zrobi. 

Polecana Przez Panią Danusię książka: Zdrowie 

Doskonałe) - opr. KGG 

 
UWAGA! Następne planowane spotkanie w firmie YES w październiku! 

http://www.yes.pl/
http://www.solarisbus.pl/
http://www.manaltheeram.com/
http://mksiegarnia.pl/ksiazka/s/zdrowie-doskonale/9788374143141
http://mksiegarnia.pl/ksiazka/s/zdrowie-doskonale/9788374143141


6      Fundacja Firmy Rodzinne - mini pismo firm rodzinnych, które mają wpływ na rzeczywistość - nr 6/2012         

 
     

 

Wizyta w Krakowie, przygotowania do 5. u-Rodzin 

firm rodzinnych 9-11 listopada. Zapraszamy!!! 
Listopad to tradycyjnie już, bo po raz piąty miesiąc największego wyda-

rzenia, wręcz święta w środowisku firm rodzinnych. u-Rodziny firm ro-

dzinnych święto, które łączy w sobie aspekty wiedzy, relacji, kontaktów z 

politykami i ekspertami, to także opiniotwórcze forum wymiany doświad-

czeń. W tym roku spotykamy się w Krakowie! Kto piękne zaczarowane 

miasto! Czerwiec, to najwyższa pora, aby zacząć konkretnie planować 

szczegóły organizacyjne, a te zapowiadają się jeszcze bardziej widowi-

skowo niż przed rokiem, zaprosimy władze oraz zaplanowaliśmy praw-

dziwy krakowski BAL. Aby zdradzić choćby rąbek niespodzianki, konsultu-

jemy się strategicznie z Fundacją Instytutu Studiów Strategicznych z nie-

ocenioną Zosią Drohomirecką z Pożegnania z Afryką. 

 

Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy z Kasią nie wyko-

rzystali okazji wizyty w Krakowie, na wręczenie 

choćby jednego drzewka i spotkania u rodzinnych 

w samym centrum Małopolski. Zosia Drohomirecka 

obiecała opiekować się otrzymanym od nas drzew-

kiem i trzymać "pańskie oko" nad organizacją u-

Rodzin u źródła. Magdalena Florek (Fakro) bardzo 

dzielnie zniosła ukłucie przez Kasię 'włoską szpilką' 

srebrnego drzewka od YES.  Najważniejszym celem 

wizyty w Krakowie było jednak zwiedzenie hotelu, 

w którym odbędą się u-Rodziny, wynegocjowanie 

odpowiednich cen i godnej rodzinnej oprawy. 

Pewnie nie trudno zgadnąć, że Hotel Galaxy to tak-

że Firma Rodzinna a właściciel Pan Jacek Le-

gendziewicz nieco zaskoczony zadeklarował pełne 

zaangażowanie organizacyjne! opr. SM 
 

 
 

Zaproszenia / Patronaty 
 

 

Po raz piąty, tym razem w Krakowie. 

Największe Święto Firm Rodzinnych tym 

razem pod hasłem "Rodzinna Gospodar-

ka". Wymiana doświadczeń, relacja, po-

czucie dumy a wszystko okraszone naj-

lepszymi smakami i atrakcjami regionu i 

jak co roku, wielki bal!  

 

Więcej na: http://u-rodziny.pl 

 

http://u-rodziny.pl/
http://iss.krakow.pl/
http://www.pozegnanie.com/
http://fakro.pl/
http://www.galaxyhotel.pl/
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IV Kongres Kobiet (14-15 września 2012 r.) 

odbędzie się w tym roku pod hasłem “Ak-

tywność, Przedsiębiorczość, Niezależność”. 

Zarówno sesje plenarne, jak i panele równo-

ległe oraz warsztaty będą bezpośrednio do-

tyczyły szeroko rozumianej przedsiębiorczo-

ści i aktywności kobiet: w sferze zawodowej 

(organizacje, firmy), społecznej (szkoły, kultura masowa, reklama), jak i prywatnej, ze szczególnym 

spraw regionalnych, wsi i samorządów. Już dziś zapraszamy na specjalny firmowo-rodzinny panel 

równoległy na kongresie: „Firmy rodzinne - Kobiety na zakręcie” Szczegóły już wkrótce. 

 

 

 

http://www.festiwal-sadecki.pl/ 
 

 

 

 

Zapraszamy serdecznie 7-8 lipca na XXI Biesiadę u Bartnika. Jest to najstarsza i największa 

impreza pszczelarska w południowej Polsce. 

http://bartnik.pl/pl/component/content/article/416 

http://www.festiwal-sadecki.pl/
http://bartnik.pl/pl/component/content/article/416
http://www.festiwal-sadecki.pl/
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Polecamy znane miejsca na wakacje 
Na dobry początek polecamy super camping we Włoszech dla całej rodzinny – Camping Internationale – KGG 

 
Indie  - miejsce odnalazła w Indiach i poleca Pani Solange Olszewska (prezes zarządu firmy rodzinnej Solaris 

Bus & Coach), która się oczywiście tam ponownie wybiera! Na samym końcu Indii w zielonym zakątku z pięk-

nymi plażami można zapomnieć o wszystkim. Sprawdź wyjątkową i  specjalną ofertę dla firm rodzinnych. 

 

WALONIA  Jelenia Struga oraz Olandia zapra-
szają do skorzystania z Promocji 5=7 
Specjalnie dla Firm Rodzinnych przygotowaliśmy pakiety obfitujące w atrakcje dla 

wszystkich Gości – również tych najmłodszych. Zapraszamy całe rodziny na waka-

cyjny relaks. Płacąc za 5 dni odpoczywasz 7.  Łącząc wypoczynek w górach i 

nad jeziorem zapłać za 10 dni z dodatkowym 10% rabatem a skorzystaj z 14.  

Dla dzieci do lat 18 w pakietach wakacyjnych – NOCLEG w pokoju z rodzicami oraz co-

dziennie słodka niespodzianka (soki, zimne napoje, letnie desery oraz lody) - GRATIS.  

Szczegółowych informacji udzielą recepcjoniści dostępni pod numerami telefonów:   

 

Jelenia Struga MEDICAL SPA - Tel. 75 75 28 404  

Olandia - Tel. 61 29 15 379. Połączone pakiety można wykorzystać niezależnie 

WWaakkaaccjjee  cczzaass  ddoobbrryy  ddllaa  nnaass  ii  ddllaa  rrooddzziinnyy,,  nniiee  cczzee--

kkaajjmmyy  aażż  sszzyybbkkoo  mmiinnąą!!  PPooggooddyy  uuśśmmiieecchhuu    

ii  uuddaanneeggoo  wwyyppoocczzyynnkkuu!!    

  
ZZaałłooggaa  FFuunnddaaccjjii  FFiirrmmyy  RRooddzziinnnnee  

http://www.campinginternazionale.com/polish/
http://firmyrodzinne.org/download/Kerali-oferta-dla-firm-rodzinnych-08-2012.pdf

