
   
 

Ponad 1.000 firm w Polsce 
z dumą komunikuje swój 
rodzinny charakter 
 

Fundacja Firmy Rodzinne ogłosiła, że grono korzystających ze znaku towarowego „Drzewko Firma 
Rodzinna” liczy już ponad 1.000 przedsiębiorczych rodzin. Znak na przestrzeni lat stał się marką 
parasolową przedsiębiorstw, które są dumne ze swojej rodzinności i wg badań rozpoznaje go 61% 
dorosłych Polaków. Fundacja Firmy Rodzinne opiekuje się marką, która dzisiaj jest już dostępna w 
28 językach. 

Duma, którą wyraża wspólny symbol Drzewka, łączy firmy różnej wielkości. Od mikroprzedsiębiorstw, w 
których na stałe pracuje wyłącznie właściciel, a rodzina pomaga mu dorywczo, a duża część pracy lub 
dostaw jest zlecana na zewnątrz, aż po naprawdę duże firmy, zatrudniające po kilka tysięcy pracowników, 
mające obroty przekraczające miliard złotych. Fundacja Firmy Rodzinne sprawdziła, jak duży potencjał 
drzemie w tej wyjątkowej grupie 1.000 Firm z Drzewkiem. 

Ilu ludzi zatrudniają Firmy z Drzewkiem? 
Łączna liczba pracowników, których zatrudniają rodzinne Firmy z Drzewkiem to ponad 45 tys. osób. 
Największa z firm pod względem liczby pracowników daje pracę prawie 3,2 tyś. osób. Większość Firm z 
Drzewkiem to mikroprzedsiębiorstwa, które stanowią 57% tej grupy. Natomiast niewiele mniej jest tych 
zaliczanych do grupy małych i średnich (MŚP), które stanowią odpowiednio 25% i 14%, czyli łącznie 39%.  

Duże firmy, czyli takie zatrudniające 250 i więcej pracowników to 4% Firm z Drzewkiem, a w tym gronie jest 
pięciu gigantów o łącznym zatrudnieniu przekraczającym 1000 osób.  
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Działalność gospodarcza wypierana przez spółki kapitałowe - świadomie 
bezpieczniejsza forma dla firm rodzinnych. 
W kontekście struktury wielkości firm cieszyć może relatywnie duży udział spółek kapitałowych, jeśli chodzi 
o strukturę form prawnych Firm z Drzewkiem. Biorąc pod uwagę, że mikrofirmy to aż 57% z nich, ale tylko 
40% jest działalnością gospodarczą osoby fizycznej, można sądzić, że profesjonalizacja biznesów 
postępuje. Co trzecia firma z drzewkiem to spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, co dziesiąta to 
spółka jawna lub komandytowa, a co szesnasta to spółka cywilna.  

 

 
– Mimo, że formalności związanych z prowadzeniem firmy w formie spółki jest znacznie więcej, to krzepiąca 
jest informacja, że duży udział wśród Firm z Drzewkiem mają właśnie spółki kapitałowe – zwraca uwagę 
Katarzyna Gierczak Grupińska, prezes Fundacji Firmy Rodzinne. – Warto pamiętać o tym, że łatwość 
prowadzenia firmy jako jednoosobowej działalności gospodarczej niestety nie idzie w parze z łatwością 
przekazania przedsiębiorstwa następcom, szczególnie w sytuacjach awaryjnych, choroby lub śmierci 
przedsiębiorcy. Należy pamiętać, że wiele firm rodzinnych jest nadal kierowanych przez swoich założycieli, 
którzy zaryzykowali na samym początku transformacji ustrojowej i zrealizowali swoje marzenia o własnym 
biznesie. Zbliżają się Oni do wieku emerytalnego, a czas niezbędny do przygotowania kontrolowanej sukcesji 
się niemiłosiernie kurczy. Trzeba już teraz myśleć o profesjonalizacji i budowaniu trwałych struktur, w których 
zespół tworzący firmę jest zaangażowany w proces trudnych zmian. W spółkach jest to łatwiejsze i prawnie 
bezpieczniejsze – podkreśla.  

Obroty na poziomie PKB małego państwa 
W 2019 roku Firmy z Drzewkiem wypracowały obroty szacowane na 44,3 mld zł. Opierając się na 
dostępnych danych, Fundacja Firmy Rodzinne wyliczyła, że średnie obroty w mikroprzedsiębiorstwach z 
grona Firm z Drzewkiem wyniosły w 2019 roku 3,7 mln zł, w małych: 20,7 mln zł, w średnich: 76,7 mln zł. W 
dużych firmach średnia przekracza 352 mln zł, natomiast nie jest ona miarodajna, z racji niewielkiej ich 
reprezentacji w tej grupie.  

Największa, biorąc pod uwagę obroty, Firma z Drzewkiem odnotowała w 2019 r. przychody ze sprzedaży w 
wysokości 1,64 mld zł.  
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Duma Wielkopolski i Mazowsza 
Najwięcej firm korzystających ze znaku Drzewko Firma Rodzinna zgłosiło się do Fundacji Firmy Rodzinne z 
Mazowsza i Wielkopolski – odpowiednio 226 i 185. Obydwa regiony znacząco odstają od pozostałych 
województw. Nie powinno to jednak dziwić, wiedząc, że na terenie województwa mazowieckiego jest 
zarejestrowanych najwięcej firm w Polsce, a Wielkopolska ma pod tym względem zajmuje trzecie miejsce, 
jednak Poznań jest siedzibą Fundacji Firmy Rodzinne, która w tym roku obchodzi 10-lecie swojej 
działalności Not For Profit i dumnie rozwija się dalej. 

 
 

Co daje znak Drzewka 
Znak drzewka jest identyfikowany przez klientów w postaci takich wartości jak: Tradycja, Uczciwość i 
Odpowiedzialność na pokolenia. Sposób stosowania tych wartości i pielęgnowanie ich przez lata określa 
rodzinę jaka zarządza firmą. Konsumenci chętniej wybierają produkty z firm rodzinnych, ponieważ 
skojarzenia z odpowiedzialnością za produkt lub usługę są dzisiaj w cenie. Znak towarowy „Drzewko Firma 
Rodzinna” można otrzymać nieodpłatnie po wypełnieniu formularza na stronie www.drzewko.org. 
Własnoręczny podpis właściciela pod regulaminem stosowania pieczętuje zaufanie jakie niesie ze sobą 
marka parasolowa zrzeszająca odpowiedzialne firmy Rodzinne w Polsce. 

 

### 

O Fundacji Firmy Rodzinne 
Fundacja Firmy Rodzinne to organizacja społeczna, która bezinteresownie wspiera firmy rodzinne, tworząc przestrzeń 
dla wzajemnej wymiany doświadczeń i integracji środowiska rodzinnych przedsiębiorców.  

Co robi? Co tworzy?  

Buduje Markę Parasolową Drzewko 
dla Firm Rodzinnych. To społeczność ponad 1000 firm aktywnie komunikujących swoją rodzinność i budujących sieć 
wzajemnych relacji.  

www.drzewko.org  
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Firmy z Drzewkiem - w których województwach 
jest ich najwięcej



   
 
Organizuje Spotkania Mentoringowe w firmach rodzinnych. 
Projektuje i realizuje warsztaty oraz spotkania edukacyjne dla 
przedsiębiorców . Upowszechnia kulturę pracy przyjazną zdrowiu 
i działaniom profilaktycznym w ramach projektu Zdrowa Firma 
Rodzinna. Co jesień organizuje nieoczywiste wydarzenie dla 
przedsiębiorców, których myślenie wykracza poza granicę 
jednego pokolenia i kraju. To Międzynarodowy Kongres Pokoleń. 

Prowadzi działania międzynarodowe w ramach Early Warning 
Europe oraz REsc-Ewe w których aktywnie się udziela sieć 120 
mentorów EWE. Mentoring wspiera przedsiębiorców w 
trudnościach.   

www.kongrespokolen.pl  

Publikuje Raporty: Polacy o Firmach Rodzinnych oraz 
Kompetencje Przyszłości w Firmach Rodzinnych. 
www.polacyofirmachrodzinnych.pl  

Aktywnie tworzy społeczność Firm Rodzinnych, którym zależy na 
odpowiedzialnym podejściu do otoczenia – firm, które z coraz 
większą świadomością podejmują wyzwanie ograniczenia ilości 
odpadów w prowadzonej działalności. Na każdym kroku 
podkreśla znaczenie środowiska i konieczność poszanowania Ziemi – tak, aby nadchodzące pokolenia także mogły 
korzystać z jej dobrodziejstw.  

  

 

 

Więcej informacji udzielają: 

 

Katarzyna Gierczak Grupińska 
prezes Fundacji Firmy Rodzinne 
+48 500 297 097 | kasia@ffr.pl 
 

Konrad Bugiera 
Członek Rady Fundacji Firmy Rodzinne 
właściciel w Konrad Bugiera Doradztwo Komunikacyjne 
+48 663 850 702 | konrad@ffr.pl| kb@konradbugiera.com 

 

 

 


