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Firmy Rodzinne 
Środowisko Firm Rodzinnych które chcą mieć wpływ na  rzeczywistość 

 
Aktualne działania  

Fundacji  

Firm Rodzinnych 

2012 
 

 Warsztaty tematyczne   

Poznań spotkaniatema-

tyczne.pl 

 Portal sieciujący/ obec-

nie 14.000 firm rodzin-

nych  

z Polski -> sieciowanie.pl 

 Nawiązanie współpracy z 

AliorBank 

 Współpraca z FBN i IIFR 

 Współpraca z KIBR 

 Znak „ Firma Rodzinna” 

Rozpoznanie marek ro-

dzinnych   

 
 Certyfikat 

 „ Sprawdzona Firma 

Rodzinna” we współpra-

cy z Krajową Izbą Bie-

głych Rewidentów 

 Regionalne Gale Firmy 

Rodzinne Roku 2012 – 

wraz z Newsweek Polska 

-> firmyrodzinneroku.pl 
Już 5 kwietnia spotykamy się 

w Gdańsku! 
 

20 marca 2012 w Poznaniu odbyło się kolejne spotkanie firm rodzinnych. Licz-

nie przybyli reprezentanci firm Rodzinnych, zostali ugoszczeni przez przedsta-

wicieli grupy VOX: Pana Piotra Voelkel wraz z synem Piotrem oraz synową Na-

dią. Spotkanie odbyło się w murach pierwszego polskiego Centrum Designu  

i Kreatywności  Concordia. Postindustrialne wnętrza centrum harmonijnie i 

efektownie łączą elementy przeszłości z teraźniejszością. Tętniąca designem 

przestrzeń dopełniona została rodzinną atmosferą stworzoną przez przybyłych 

przedsiębiorców.  

 

W czasie prezentacji właściciel dostarczył Rodzinnym danych na temat miejsca 

rodzinnego biznesu w światowej gospodarce a także scharakteryzował szcze-

gólne atrybuty, budujące mocną przewagę konkurencyjną firm rodzinnych. 

Przypowieść wspominana przez Babcię Pana Piotra która utkwiła i dźwięczy w 

naszych uszach do teraz: O współpracownikach: ” kto kłamie może ukraść, kto 

kradnie może zabić”. 
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Właściwym celem wystąpienia Pana Oliviera było przestawienie przedmiotu działalności FBN. 

Inicjując każdego roku  ponad 150 projektów, organizacja stawia sobie za cel stworzenie mię-

dzynarodowego forum kontaktu oraz wymiany doświadczeń pomiędzy firmami rodzinnymi na 

całym świecie. Działając pod hasłem: „By familie,… for familie, for successful enterprises” ak-

centują rolę firm i ich przedstawicieli, którzy sami ustalają kierunki oraz priorytety aktualnej 

działalności organizacji. W ramach programu Next Generation, FBN kieruje do przedstawicieli 

pokolenia sukcesorów program praktyk i staży partnerskich. Potencjalni następcy mogą zdo-

bywać bezcenne doświadczenie oraz uczyć się prowadzenia biznesu w siedzibie dowolnej firmy 

na całym świecie.  

 

Po wyśmienitym obiedzie serwowanym w restauracji Concordia Taste głos zabrali gospodarze 

spotkania. Rodzinni mieli niepowtarzalną okazję wysłuchać opowieści lidera przemysłu meblo-

wego. Przekonali się, że nie bez kozery prezes i założyciel firmy VOX - Piotr Voelkel,  uznawany 

bywa częściej za mecenasa sztuki niż przedsiębiorcę. Projektuje i produkuje meble, renowuje 

zabytki  oraz organizuje liczne wystawy i wernisaże. To właśnie z jego inicjatywy powstała w Po-

znaniu Wyższa Szkoła Designu. Inwestuje uparcie w edukację i młode pokolenie. Grupa VOX 

jest założycielem trzech szkół wyższych oraz jednego gimnazjum. Fundacja Vox Artis, założona 

przez małżeństwo Państwa Voelkel, sprowadza do Polski wystawy z całego świata. Pięknie 

dziękujemy za gościnę.  
 

Zdjęcia ze spotkania opublikowaliśmy na stronie firmyrodzinne.org – zakładka Aktualności,  

lub pod linkiem: www.tinyurl.com/dxdy258 
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Potrzebujemy około 2 miesiące na przejście procedur rejestracyjnych w 

FBN. Będziemy kontaktować się z Państwem indywidualnie w celu we-

ryfikacji 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 3 mln EUR 

 50+1% własności firmy w rękach rodziny 

 2 osoby z rodziny mają wpływ na rozwój firmy 

 

Dwa przydatne linki: 

Można już zapisywac się na spotkanie drugiej generacji (NxG) 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  

si łę gospodarczą!  

 

Nasze Firmy powstały  

z pasj i przedsiębio r -

czej , 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


4 

 

  Zapraszamy na spotkanie mentoringowe  

z rodziną Państwa Wuczyńskich 

  

 
 

13 kwietnia 2012 
 

POZIOM 511 Design Hotel & SPA, Ogrodzieniec;  

 
godz. 17.00 – 22.00 

 
PLAN SPOTKANIA 

16.00 - 17.00 Przyjazd gości, powitanie 

17.00 - 18.00 Grupa AWBUD – spotkanie z rodziną Wuczyńskich 

18.20 - 19.10 FUNDACJA FIRM RODZINNYCH - prezentacja  

19.30 - 20.30  Kolacja 

20.30 Recital Kwartetu Smyczkowego 

 

KOSZT UDZIAŁU W SPOTKANIU  

150 zł brutto (catering i koszty organizacyjne) 

Spotkanie wyłącznie dla członków firm rodzinnych 

 

Wpłaty prosimy dokonywać na konto: 

Alior Bank: 02 2490 0005 0000 4500 6716 4985; 

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

 

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie obecności do dnia 11 kwietnia br.: pod adresem funda-

cja@firmyrodzinne.org lub telefonicznie pod numerem +48 603 426 276. 

 

LOKALIZACJA 

 
 

ZAPRASZAMY! 

               
 

Więcej informacji na stronie: www.firmyrodzinne.org  
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Wiadomości    

Podpisaliśmy umowę z Alior Bank  
13 marca br. po blisko czterech miesiącach nego-

cjacji podpisaliśmy z Alior Bankiem umowę o wza-

jemnej współpracy. Jej celem jest: ze strony banku 

– wsparcie działań statutowych fundacji, w tym 

pokrycie niektórych kosztów administracyjnych, 

natomiast po stronie fundacji będziemy wspierać 

promocję wizerunku banku, będziemy konsulto-

wać stworzenie dedykowanej dla firm rodzinnych 

oferty banku, w tym usług pokrewnych, oraz bu-

dowanie środowiska firm rodzinnych opartego na wiedzy i doświadczeniach.  

 

Fundacja wprowadziła się do biura w Warszawie 

Miło nam poinformować, że z końcem bieżącego miesiąca zasiedliliśmy już nasze własne fundacyj-

ne biuro i to w samym centrum prawobrzeżnej War-

szawy. Jesteśmy więc do Waszej dyspozycji, nie tylko 

„w locie”, ale teraz już bardziej profesjonalnie w dni 

powszednie w godz. 9.00-15.00. Jeszcze milsza wia-

domość, do naszego zespołu dołączyła właśnie Mar-

ta Szczypek. Będzie nas wspierać w sprawach admi-

nistracyjnych, więc wszelkie sprawy formalno-

organizacyjne od teraz nie będą nam utykały w kolej-

ce tzw. spraw do zrobienia.  

 

Letnie spotkanie w klimacie Indyjskim 2 czerwca  
Z przyjemnością zapraszamy 2 czerwca do poznań-

skiej Malty  (szczegółowe dane podamy w następnej 

wiadomości) na spotkanie zorganizowane wspólnie z 

paniami: Solange Olszewską (SOLARIS) oraz Magda-

leną Kwiatkiewicz (YES). Porozmawiamy 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 zorganizo-

wanie dla chętnych wyjazdu w sierpniu do sprawdzo-

nego przez nas ośrodka ajurwedyjskiej medycyny w Kerali w Indiach. Wszelkie informacje o spotka-

niu. www.indhana.com; Zgłoszenia zbiera Kasia Gierczak Grupińska: kasia.gierczak@gelg.pl;  

tel. 500 297 097 

 

   
 

W przygotowaniu: 

 
 Procedurę rejestracji i zastrzeżenia znaku Firma Rodzinna  w urzędzie patentowym poprowadzi i sfinansuje firma 

Rodzinna FAKRO. Pięknie dziękujemy za wsparcie! 

 Firma Rodzinna YES przygotowuje dla nas drzewka na igle do wpięcia. Jak będzie gotowe podamy na ten temat wię-

cej informacji. Pięknie dziękujemy! 

  

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 

http://www.indhana.com/
mailto:kasia.gierczak@gelg.pl
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życzymy 

po prostu… 

 

Bardzo Rodzinnych  

i słonecznych Świąt  

Jajecznych! 

 
 


