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Przedsiębiorczy 59,1%

Pracowity 54,9%

Zaradny 48,3%

Kreatywny 48,3%

Odważny 37,8%

Uczciwy 37,4%

Uporządkowany 35,9%

Mądry 33,8%

Inne cechy < 33%



Firmy rodzinne w oczach polskiego społeczeństwa
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Przedsiębiorczy / Entrepreneurial

Pracowity / Hard working

Zaradny / Resourceful

Kreatywny / Creative

Odważny / Brave

Uczciwy / Honest

Uporządkowany / Organised

Mądry / Wise

Zapracowany / Busy

Uprzejmy / Kind

Uparty / Stubborn

Prostolinijny / Simple

Przebiegły / Cunnin

Autokratyczny / Autocratic

Leniwy / Lazy

Chaotyczny / Chaotic

Inna cecha. Jaka? / Other characteristic, what?

Niczym specjalnym się nie wyróżnia od właścicieli innych firm…
N = 1000

Dane w %; możliwość wyboru wielu odpowiedzi / 

The data presented in %; multiple choice questions

Wizerunek przedsiębiorcy 
rodzinnego to już nie 
przebiegły cwaniak. 

To przedsiębiorczy 
i pracowity człowiek.

A zatem
Koniec z mitem 
prywaciarza.

Przedsiębiorczy / Entrepreneurial

Pracowity / Hard working

Zaradny / Resourceful

Kreatywny / Creative

Odważny / Brave

Uczciwy / Honest

Uporządkowany / Organised

Mądry / Wise

Zapracowany / Busy

Uprzejmy / Kind

Uparty / Stubborn

Prostolinijny / Simple

Przebiegły / Cunnin

Autokratyczny / Autocratic

Leniwy / Lazy

Chaotyczny / Chaotic

Inna cecha. Jaka? / Other characteristic, 

what?

Niczym specjalnym się nie wyróżnia od 

właścicieli innych firm / There is nothing

characteristic about family business owners



Właściciel 

pilnuje jakości

Sprawiedliwy 

pracodawca

Made

in Poland



Firmy rodzinne w oczach społeczeństwa
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Mmam poczucie. że sam właściciel pilnuje jakości
produktu /

I feel that the owner personally takes care about the
quality

Mam wrażenie. że taki produkt pochodzi z Polski /
I believe such a product is made in Poland

Mam poczucie. że w takiej firmie pracownicy są
sprawiedliwie traktowani

I think in such a business employees are treated fairly

Mam poczucie. że taka firma nie zniknie i będę
mógł/mogła liczyć na wsparcie serwisowe nawet za kilka

lat /
I expect that such a business will not disappear and I…

Sam jestem przedsiębiorcą i kupuję od takich firm z
poczucia solidarności /

I am an entrepreneur myself and due to solidarity I buy
from them

Inny powód. Jaki? /
Other reason. What?

N = 400

Dane w %; pytanie skierowane do 

respondentów, którzy dotychczas kupili

produkty/usługi firm rodzinnych /

The data in %; the question dedidated to the 

responcents who have already bought 

products/services from Family Businesses

Motywacje do kupowania 

od firm rodzinnych

Jakość produktu 

i odpowiedzialność właściciela 

jest najważniejsza dla 

nabywców – to przede 

wszystkim one sprawiają, 

że Polacy kupują od firm 

rodzinnych. 

Mmam poczucie. że sam właściciel pilnuje jakości produktu /

I feel that the owner personally takes care about the quality

Mam wrażenie. że taki produkt pochodzi z Polski / 

I believe such a product is made in Poland

Mam poczucie. że w takiej firmie pracownicy są 

sprawiedliwie traktowani / 

I think in such a business employees are treated fairly

Mam poczucie. że taka firma nie zniknie i będę mógł/mogła 

liczyć na wsparcie serwisowe nawet za kilka lat / 

I expect that such a business will not disappear and I can

count on their aftersales support even after a few years

Sam jestem przedsiębiorcą i kupuję od takich firm 

z poczucia solidarności /

I am an entrepreneur myself and due to solidarity

I buy from them

Inny powód. Jaki? /

Other reason. What?



16,50 zł  

15,00 zł



Rodzinność – ukryty potencjał marketingowy (1/2) 

Czy byłbyś/byłabyś w stanie zapłacić więcej za produkt 

firmy rodzinnej niż za porównywalny produkt,

ale z firmy, która nie deklaruje swojej rodzinności?

10,1

25,5

42,1

15,9

6,4

Zdecydowanie tak
Absolutely yes

Raczej tak
Rather yes

Nie wiem, trudno
powiedzieć
I do not know, it is hard
to say

Raczej nie
Rather no

Zdecydowanie nie
Definitely no

N=1000

Dane w % / Data presented in %

Ponad 1/3 Polaków 

chętnie zapłaci więcej 

za produkty z firm 

rodzinnych. 

Zdecydowanie 

przeciwnych jest 

niecałe 7%.



Firmy rodzinne nie 

wykorzystują swojego 

rodzinnego charakteru 

jako istotnego elementu 

w swojej komunikacji 

z rynkiem. 

21,9

42,2

35,9

tak
yes

nie
no

nie wiem
I do not know

Czy do tej pory miałeś/miałaś okazję spotkać 

się z oznaczeniem produktu, które informuje, 

że został on wytworzony w firmie rodzinnej?

N=1000

Rodzinność – ukryty potencjał marketingowy (2/2) 



firmyrodzinne.org


